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كتاب التلميذ

الصّف الخامس االبتدائي
الفصل الدراسي ا�ّول

٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ م

الدراسات االجتماعية

وطني مصر 
ا�رض والحضارة



إشارة انطلقت فقد ، م التعليم تاريخ من فارقة مرحلة الفني والتعليم والتعليم بية ال وزارة تشهد

الثانوية رحلة ا نهاية حتى األطفال رياض مرحلة من بدًءا التعليمي لنظامنا الجذري التغي البدء

رياضاألطفال مرحلة مناهج تغي ع سبتم 2018م من التغي هذا مالم أول (التعليم 2.0). لتبدأ

تباًعا التغي وسنستمر االبتدائي 2023م الخامس الصف منهج إ االبتدائي. وصوًال األول والصف

م طال إعداد طريقة نوعية نقلة إحداث عىل نعمل إذ عام 2030م، حتى التالية الدراسية للصفو

بتفاصيله. التنبؤ يمكننا ال مستقبل ناجحني شبابًا ليكونوا

واد ا عن فضًال الجديدة، التعليمية السلسلة هذه تقدم بأن الفني والتعليم والتعليم بية ال وزارة وتفخر

الدراسات من لكث نتاًجا العمل هذا كان التطوير. ولقد رحلة عن يتها ر تعكس التي الرقمية التعليمية

ية والعا الوطنية ؤسسات ا من كل بية ال علماء من الكث مع والتعاون العميق والتفك قارنات وا

فعالة. ورقمية ورقية تعليمية ومواد إبداعي قومي إطار يتنا ر نصو لكي

التعليمية واد وا ناهج ا تطوير ركز والتقدير الشكر بكل الفني والتعليم والتعليم بية ال وزارة وتتقدم

عموم مديري وكذلك الوزير، ستشاري بالشكر تتقدم كما التحديد، وجه عىل الرائع وفريقها ومديرته

مؤسسة والعرفان بالشكر تخ وكذلك العمل.  هذا إثراء ساهمت التي وفرقهم الدراسية واد ا

لونجمان ومؤسسة ، م نهضة ومؤسسة للتعليم، جيوجرافيك ناشيونال ومؤسسة التعليمية، ديسكفري

الوطنية ناهج ا إطار تطوير ساهمتهم الدو والبنك اليونسكو، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة ، م

 . م الوطنية ناهج ا إطار إعداد الفاعلة شاركتهم ية ا بية ال كليات أساتذة وكذلك ، بم

والتعليم.  بية ال وزارة قطاعات فرد لكل بالشكر الوزارة تتقدم ًا وأخ

ورة ب ية ا السياسية القيادة لدى العميق اإليمان دون ممكنًا يكن لم التعليمي نظامنا تغي إن

السي الفتاح عبد الرئيس السيد ية ر من أصيل جزء هو م للتعليم الشامل فاإلصالح ، التغي

العا التعليم وزراء السادة مع الكامل بالتنسيق ية الر تلك تفعيل تم ي. ولقد ا واطن ا بناء إلعادة

كب وطني مجهود من جزء التعليم (2.0) هو نظام والرياضة. إن والشبا والثقافة، العلمي، والبح

مواطنيها. لجميع عظيم مستقبل لضمان تقدمة ا الدول مصا إ بم لالرتقاء ومتواصل

دمة م



ال ب ال ر الس

ال ال

نظام النطالقة استمراًرا تمثل والتي الحبيبة نا م عمر التاريخية اللحظة هذه أشارككم أن يسعدني
وقارته العربية أمته وإ وطنه إ منتم ي م إنسان لبناء تصميمه تم والذي الجديد، ي ا التعليم
عىل وقادر الحياتية، هارات وا عرفة ا من ومتمكن ، االختال ويتقبل يفهم ومبدع، مبتكر، اإلفريقية،

ية. العا نافسة ا عىل وقادر الحياة مدى التعلم

ية، عا جودة بمقاييس ي ع تعليم نظام بناء طريق عن أبنائها تستثمر أن ية ا الدولة ثرت لقد
ى الك الدول مصا " إ وطنهم "م ينقلوا وكي أفضل، بمستقبل وأحفادنا نا أبنا ينعم أن أجل من

القريب. ستقبل ا

وأولياء أجمعها، الدولة مؤسسات بني كة مش مسئولية التغي ي ا الحلم تحقيق إن
بالذكر أخ أن أود وهنا  . م اإلعالم ووسائل الخا والتعليم دني ا جتمع وا األمور
هذا إلنجاح و الد بالعمل ويقومون ألبنائنا، العليا ثل وا القدوة يمثلون الذين األجالء علمني ا السادة

القومي. وع ا

إنسان لبناء جميًعا نتعاون وأن ألبنائنا، صالحة قدوة يكون أن عىل منا كل يعمل أن جميًعا أناشدكم إنني
الجديدة. ية ا الحضارة وبناء ية ا األمجاد استعادة عىل قادر ي م

األجالء. م علمي وتقديري امي واح بالتوفيق، ألبنائنا القلبية تمنياتي خال

ا ا ال ا ا

ال ال ال ب ال ر



ال ال ل: ا ال

١٠ م ل ال م ا : ل ا ال

١ بلدي موقع ل: ا ال

١ القديمة المصرية الحضارة نشأة قّصة : الثا ال

بلدي سط مظاهر الثالث: ال

بلدي مناخ الرابع: ال

بلدي في البّرية والحيوانات الطبيعية النباتات : ام ال ال

٠ بلدي على وأثرها المناخية التغيّرات : السا ال

الثال تحتمس لك مينا (نعرمر) - ا لك : ا ر مؤ م ا

ل ا ال مرا

ال ا ا : الثا ال

٠ م ل ال ا ا : الثا ال

االقتصادية وارد وا الحاجات ل: ا ال

بلدي ائية ا وارد ا : الثا ال

٠ بلدي عدنية ا وارد ا الثالث: ال

بلدي في الطاقة مصادر الرابع: ال

٧٠ وتطّورها النقود اختراع : ام ال ال

ا ال



٧ ا ال ا ا ب ب ا ا ا : الثالث ال

٧ واالقتصاد اإلنتاج ل: ا ال

٠ بلدي في والحاضر الماضي بين الزراعة : الثا ال

بلدي في والسمكية الحيوانية الثروة الثالث: ال

بلدي في والحاضر الماضي بين الصناعة الرابع: ال

بلدي في والحاضر الماضي بين التجارة : ام ال ال

١٠٠

١٠

١٠

١٠

عبد جمال الثال - الرئيس أمنمحات لك :  ا ر مؤ م ا
النا

الثا ال مرا

ل ا ا ال ال ر م

ل ا ا ال ال ام مرا



 

نهج ال ة ر
البيئة الطبيعية المحور ا�ّول:

الثالث رمر) - ا ا ( م : ا ر مؤ م ا

ا ا ال ب ال م ا ر   : الر السؤال

ا ا ال
ا ّد وال ال ة ا ال هارا ال عا ال

األولى د ال
ة ع ال م (ال

مصر) لد ل

واطنة ا العلم تقدير
والعلماء

الوطن حّب

العالقات إدراك

وتسجيلها علومات ا جمع

األفكار توليد

وأهّميّته•  الجغرا وقع ا
وأهّميّته•  الفلكي وقع ا
العرض•  ودوائر الطول خطوط

وأهّميّتهما

ل ا ال
بلدي موقع

واطنة ا االنتماء

الرموز ام اح
الوطنية

الشبه أوجه بني التمييز
واالختال

العالقات إدراك

الحظة ا

الوادي•  عىل القديم ي ا استقرار مراحل
األقاليم بني الوحدة تحقيق حتى

البالد•  توحيد مينا لك ا دور
ية•  ا الحضارة قيام عوامل

الثا ال
ية ا الحضارة نشأة قّصة

القديمة

ة العو

واطنة ا

جمال تقدير
الطبيعة

االنتماء

األفكار توليد

العالقات إدراك

م•  سط أقسام

وعوامل•  م سط أقسام خصائ
تشكيلها

الثالث ال
بلدي سط مظاهر

والتنمية البيئة

واطنة ا

سئولية ا تحّمل

العلم تقدير
والعلماء

شكالت ا تحديد

لتنبؤ ا

قرار اتّخاذ

القرارات تقييم

م•  مناخ عىل تؤثّر التي العوامل
الخريطة•  عىل م ناخية ا األقاليم
م•  ناخية ا األقاليم خصائ
فصول•  خالل م ناخ ا أحوال

األربعة السنة

الرابع ال
بلدي مناخ

البيئةوالتنمية
واطنة ا

سئولية ا تحّمل
اإلتقان

شاركة ا

للمشكالت حلول اح اق

الحلول تطبيق

األفكار طرح الطالقة

اإليجابيات تقييم

واستخداماتها•  م الطبيعية النباتات
وحديثًا قديًما

ّية•  ال والطيور الحيوانات
النباتات•  تنّوع عىل ؤثرة ا العوامل

م الطبيعية
الطبيعية•  النباتات أهّميّة
وأهّميّتها•  الطبيعية حميّات ا

ام ال ال
الطبيعية النباتات

بلدي ّية ال والحيوانات

واطنة ا

البيئةوالتنمية

ة العو

االستطالع حّب
االنتماء

العلم تقدير
والعلماء

شكالت ا تحديد

الحلول تطبيق

رونة ا

ناخي•  ا ّ التغ مفهوم
البيئي•  ها وتأث ناخية ا ات ّ التغ أسبا
ناخية•  ا ات ّ التغ واجهة م جهود

السا ال
عىل وأثرها ناخية ا ات ّ التغ

بلدي

الموارد والتنمية المحور الثاني:
ا ال ال الثالث - الر ا م : ا ر مؤ م ا

ال ا ا م ا ل ا ا ا ا ال ب رب ال ال : ما الر السؤال

ا ا ال
ا ّد وال ال ة ا ال هارا ال عا ال ار ة (ال ا ال د ال

مصر) لد ل ة ع ال
والتنمية البيئة

واطنة ا

اإلتقان

سئولية ا تحّمل

وتسجيلها علومات ا جمع
شكالت ا تحديد

الحاجاتوأنواعها• 
وأنواعها•  وارد ا
والحاجات•  الطبيعية وارد ا بني العالقة
وارد•  ا عىل الحفا طرق

ل ا ال
وارد وا الحاجات

االقتصادية

ستدامة التنميةا

واطنة ا

سئولية ا تحّمل التعاطف

الشبه أوجه بني التمييز

واالختال

م•  ائية ا وارد ا أنواع
م•  ائية ا وارد ا من االستفادة أوجه
مستدام•  نحو عىل ياه ا موارد إدارة أهّميّة

الثا ال
بلدي ائية ا وارد ا



٧٧٧ 

ستدامة التنميةا

واطنة ا

سئولية ا تحّمل التعاطف

الشبه أوجه بني التمييز

واالختال

م•  ائية ا وارد ا أنواع
م•  ائية ا وارد ا من االستفادة أوجه
مستدام•  نحو عىل ياه ا موارد إدارة أهّميّة

الثا ال
بلدي ائية ا وارد ا

والتنمية البيئة

ستدامة ا التنمية

العلم تقدير
والعلماء

لتنبّؤ ا

رونة ا

شكالت ا حّل

قديًما  •  ستخَدمة ا واألدوات وارد ا
وأهّميّتها•  م عادن بعضا

االقتصادية
التعدين•  لنشاط االقتصادية األهّميّة
عادن•  ا استخراج طرق

الثالث ال
بلدي عدنية ا وارد ا

والتنمية البيئة

ستدامة ا التنمية

سئولية ا تحّمل

العلم تقدير
والعلماء

اإليجابيات تقييم

شكالت ا تحديد

الحلول تطبيق

تجّددة•  وا تجّددة ا غ الطاقة مصادر
وحديثًا قديًما

تجّددة•  ا الطاقة إنتاج وعات م أهّميّة
لالقتصاد

الطاقة•  صادر االقتصادية األهّميّة

الرابع ال
بلدي الطاقة مصادر

واطنة ا

ة العو

قيمة تقدير
وأهّميّة ال ا

االّدخار

للمشكالت حلول اح اق

قرار اتّخاذ

الشبه أوجه بني التمييز

واالختال

والنقود•  قايضة ا نظام بني الفرق
اء•  وال البيع عمليتَي بني الفرق
م•  النقود تطّور

ام ال ال
وتطّورها النقود اع اخ

ا ا ال
ا ّد وال ال ة ا ال هارا ال عا ال

ة ال ال د ال
ة صا ا ة (األ
ي ا ال لد ي

ر) ا وال

والتنمية البيئة

واطنة ا

سئولية ا تحّمل

العمل ام اح

التنّوع ام اح

األفكار توليد

الحظة ا

العالقات إدراك

م•  االقتصادية األنشطة
اإلنتاج•  عنا
االقتصادية•  األنشطة بني العالقة

القومي والدخل
القومي•  والدخل القومي اإلنتاج

ل ا ال
واالقتصاد اإلنتاج

واطنة ا

والتنمية البيئة

اإلتقان

التعاون

العلم تقدير
والعلماء

االنتماء

الحظة ا

األفكار تطبيق

القدماء•  يني ا عند الزراعة مواسم
وحديثًا•  قديًما الرّي وعات م
م•  الزراعة وأداوات الرّي أدوات

وحديثًا قديًما
وحديثًا•  قديًما م الزراعية حاصيل ا
ي•  ا لالقتصاد الزراعة أهّميّة
الزراعية•  التنمية وعات م

الثا ال
ا ا بني الزراعة

بلدي والحا

واطنة ا

والتنمية البيئة

سئولية ا تحّمل
العلم تقدير
والعلماء

العالقات إدراك

الحظة ا

شكالت ا تحديد

يني•  ا عند والسمكية الحيوانية الثروة
واستخداماتها القدماء

الحيوانية•  الثروة من م إنتاج
حديثًا والسمكية

الحيوانية•  للثروة االقتصادية األهّميّة
والسمكية

الحيوانية•  الثروة لتنمية الدولة جهود
والسمكية

الثالث ال
الحيوانية الثروة
بلدي والسمكية

ة العو

الرقمية واطنة ا

شاركة ا

اإلتقان

التعاطف

التنّوع ام اح

شكالت ا تحديد

القدماء•  يني ا عند الصناعة
ية•  ا الصناعات أهّم
ي•  ا لالقتصاد الصناعة أهّميّة
ية•  ا الصناعة لتنمية الدولة جهود

الرابع ال
ا ا بني الصناعة
بلدي والحا

واطنة ا

ة العو

سئولية ا تحّمل
نتَج ا تقدير

ّ ح ا

االّدخار

العالقات إدراك

قرار اتّخاذ

الحلول تطبيق

عهد•  التجارية العالقات
القدماء يني ا

االقتصاد•  عىل وأثرها التجارة دور
ية•  ا والواردات الصادرات
التجاري•  يزان ا

ام ال ال
ا ا بني التجارة

بلدي والحا
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البيئة الطبيعية

ر ال
األوّل

الر السؤال

عىل بلدي الطبيعية الم ا أثّرت كيف
ية ا الحضارة

ل ا ا م م
الحبيب لبلدنا الطبيعية الم ا األّول حور ا يتناول
الطبيعية والنباتات ناخ وا التضاريس مثل ، م
جوانب مختلف عىل ها وتأث ّية، ال والحيوانات
تلك بني العالقة حور ا يتناول ية. كما ا الحضارة

القديمة.  ية ا الحضارة ونشأة الطبيعية الم ا
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جمال واحة سيوة
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المالمح الطبيعية 
لبلدي مصر 

األولى د ال

ب ع م ل:  ا ال

ال ا ا ال  : الثا ال

ب ر ا م الثالث:  ال

ب ا م الرابع:  ال

ب ال ا ا ال ال ا ا ال : ام ال ال

ب ا ر ا ا ا ال  : السا ال

ا
الثالث رمر) - ا ا ( م ا : ر مؤ م



١١

ا من ر بال ال ر

س الر ا ا

الطول خطوط

العرض دوائر

الفلكي وقع ا

الجغرا وقع ا

ركزية ا الحكومة

الوادي

الدلتا

الجاّفة األودية

ائية وا الهوائية التعرية

االنكسارية الحركات

البحر نسيم

الخماسني رياح

البيولوجي التنّوع

الطبيعية النباتات

الحولية النباتات

الطبيعية حميّات ا

ناخي ا ّ التغ

ا ال ع ا ا بر

الفرعونية القرية

سيناء جزيرة شبه

الزرانيق محميّة

مينا (نعرمر) لك ا

الثال تحتمس لك ا



ا١١ ١ ال

ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

الطول.•  العرضوخطوط دوائر بني أكأميّز مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

والفلكي.•  الجغرا م موقع أهّميّة أكأستنتج مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م لوطني انتمائي عن ّ أكأع مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

بالنسبة أهّميّتهما وما بينهما الفرق تعر فهل العالم دول بني متميّز وجغرا فلكي بموقع م تتمتّع
م إ

ل

ع ا ا ا العام تعّرفنا لهم: لقد وقالت الخامس الصّف بتالميذ االجتماعية الدراسات معّلمة رّحبت

حوا مساحته تبل والذي م الحبيب وطننا أّن اء) وعرفنا اليابسوا إ بالنسبة كان ا را (موقع ال

وأوروبّا)، وسيا القديم (إفريقيا العالم قاّرات ملتقى وهو إفريقيا قاّرة ق شمال يقع مربّع، كيلوم مليون

سهولة عىل تميّز ا الجغرا وقع ا ذلك ساعد وقد ًقا، األحمر والبحر شماًال توّسط ا البحر عىل ويطّل

السويسللمالحة. قناة افتتاح بعد وبخاّصة التاريخ، ع وحضاريٍّا تجاريٍّا العالم بدول اتّصالها

لد م األوّل الدر

°
°

° °° °°

ال ع ر (١) ا
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وهي ر ال ر ا لو ال إ بالنسبة وقع ا وهو ال ع ا نتعّر العامسو هذا و

األرض. عىلسط بدّقة وقع ا تحديد بهد األرضية، الكرة عىلخرائطومجسمات العلماء رسمها خطوطوهمية

تصل رأسية دوائر أنصا هي ل: ال

جرينتش خّط والجنوبي. ويُعّد الشما القطبنَي بني

ويقسم (صفر)، ودرجته  الرئي الطول خّط هو

ق ال أحدهما نصَفنيمتساوينَي إ األرضية الكرة

تحديد الطول خطوط وتفيدنا ، الغر خر وا

الزمن وتحديد وغربًا، ًقا األرض سط عىل وقع ا

األرض. عىلسط األماكن بني التوقيت فروق ومعرفة

حول تُرسم أفقية دوائر هي : ر ال ر ا

دائرة ها أك الحجم متساوية غ وهي األرضية الكرة

شماًال ابتعدنا كّلما الدوائر هذه وتصغر االستواء،

هي االستواء دائرة وتُعّد االستواء.  دائرة عن وجنوبًا

وتقسم (صفر)  ودرجتها  الرئيسية العرض دائرة

أحدهما متساوينَي نصَفني إ األرضية الكرة

العرضالتي دائرة وتُعر جنوبها، خر وا شمالها

أّما طان، ال مدار دائرة باسم º٢٣ شماًال ٥ عند تقع

فتُعر جنوبًا  º٢٣ ٥ عند تقع التي العرض دائرة

العرض دوائر وتفيدنا الجدي، مدار دائرة باسم

أحوال ومعرفة وجنوبًا، شماًال األماكن مواقع تحديد

واألمطار. والرياح الحرارة حي من ناخ ا

الحبيب وطننا أّن نستنتج الخريطة (ا)، بمالحظة

خّط ق ºو٣٧ º٢٥ طول خطي وبني االستواء، دائرة شمال º٣١ و٣٦ º٢٢ عرض دائرتَي بني يقع م

ضمن ية ا األرا معظم وقوع إ الفلكي وقع ا هذا أّدى وقد جنوبه، طان ال مدار ويمّر جرينتش،

عتدل). توّسط (ا ا البحر إقليم تقعضمن التي الشمالية األرا عدا فيما الحاّر، الصحراوي اإلقليم

س ل
هذه ضوء جاورة.  ا بالدول وعالقتها سّكانها أنشطة عىل دولة ألّي والجغرا الفلكي وقع ا يؤثّر
أنشطتها عىل والجغرا الفلكي م موقع تأث عن وابح ي ا عرفة ا بنك استخدم العبارة،

األخرى.  بالدول عالقتها وعىل التاريخ، ع االقتصادية

ع را ل
وفلكيٍّا. جغرافيٍّا م موقع أهّميّة بأسلوبك ١.  لخ

العرض.  ودوائر الطول خطوط بني واالختال التشابه أوجه ٢.  حدد

ل ال

ر ال ر ا
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م ال ا ا ا ا ا ال

تجربتك بحسب وأجب فكر ١

ل ال ن ب ال ر سا
تشرق ولذلك الشرق، إلى الغر من ساعة ٢٤ كّل مّرة الشمس أمام نفسها األرضحول تدور
جرينتش، خّط غر الواقعة األماكن قبل جرينتش خّط شرق الواقعة األماكن على الشمس
لندن مدينة في الساعة أّن علمت دقائق. إذا ٤ وخر طول خّط كّل بين التوقيت فرق ويبل
الخريطة على الموضحة المدن في الساعة تكون فكم صباًحا، جرينتش١٠ خّط على الواقعة

نتّبع تقريبًا، شرًقا º٣٠ طول خّط على تقع التي اإلسكندرية مدينة في الزمن لحسا مثال:
التالية:  الخطوات

طول. ١ خّط الطول = ٣٠- صفر= ٣٠ خطوط عدد

دقيقة. ٢ الزمن = ٣٠ × ٤ = ١٢٠ فرق

ساعة. ٣ ساعات = ١٢٠ ÷ ٦٠ = ٢ إ الدقائق تحويل

ظهًرا. ٤ اإلسكندرية = ٢ + ١٠ = ١٢ الزمن

السا ا السا ا

دمشق لندن

تونس المنّورة المدينة

لد م األوّل الدر من ل
التطبيق الل خ

°

°

°

°

°

° ° ° ° °° ° °
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ال ل
وأجب الح

أمامك:. ١ الذي الشكل عىل حدد
الرئيسي. ١ الطول خّط

الشمالي. ٢ القطب منطقة

الجنوبي. ٣ القطب منطقة

في. ٢ الطول خطوط من تستفيد كيف اشرح
اليومية.   حياتك

على. ٣ العرض ودوائر الطول خطوط رسم من العلماء يتمّكن لم إذا يحدث الذي تخيل
األرضية. الكرة ونماذج الخرائط

ا ال ال
وأجب فكر

الصحيحة.. ١ اإلجابة تحت خطٍّا َضع ثّم قابل، ا الرسم الح

الطول - دوائر. ١ عن: (خطوط الشكل ّ يُع
اإلحداثيات – خطوط العرض - شبكة

الكنتور).

جرينتش - دائرة. ٢ : (خّط الرقم (١) إ يش
الجدي). طان - مدار ال االستواء - مدار

السرطان - . ٣ الرقم (٢) إلى: (مدار يشير
االستواء - مدار جرينتش - دائرة خّط

الجدي).
الشكل.. ٢ هذا عىل رسومة ا الخطوط معرفة أهّميّة لخ

ب ب ر
التاريخ في الحضارات أقدم من واحدة قيام على ساعدها متميًّزا جغرافيٍّا موقًعا مصر تمتلك
ثقافيٍّا العالم دول مع التواصل لها سّهل كما القديمة)، المصرية (الحضارة أرضها  على

وتجاريٍّا.
وطنك موقع بأهّميّة وفخرك اعتزازك عن فيها تُعبّر الخارج يعيشفي لك لصديق رسالة اُكتب

العالم. إلى بالنسبة مصر الحبيب

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

( )

( )



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

الوادي. •  إ القديم ي ا نزول سبب ّ أكأف مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

البالد.•  توحيد مينا لك ا دور ح أكأ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

الحضارة•  لقيام ية والب الطبيعية العوامل بني أميّز
القديمة. ية ا

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

القديمة.•  م عصور الزمني الخّط عىل أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

القديمة.•  ية ا بالحضارة اعتزازي عن ّ أكأع مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

نشأة عوامل عّدة أسهمت وقد العالم، أبهرت التي الفريدة بحضارته م الحبيب وطننا يتميّز
وازدهارها. القديمة ية ا الحضارة نشأة التيساعدت العوامل ما العريقة. توقع الحضارة هذه

ل

مالم مختلف يعرض مفتوًحا متحًفا تُعّد والتي ر ال ر ال إ رحلة يوسف مدرسة نّظمت
القديمة.  ية ا الحضاره

ة صر ال ار ال صّة ي ا ال ةالدر د ال

١

ر - ال ال ر ال ال ا
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القدماء يون ا سأليوسف: كيفبنى الفرعونية، القرية داخل ركبالعائم با التالميذ تجّول أثناء و
القديم ي ا فحياة طويل، كفاح نتيجة كانت الحضارة هذه عّلمة: إّن ا أجابت العظيمة الحضارة هذه
الثماروصيد أجلجمع حالمن وال التنّقل دائم وكان الهضا فوق البداية عا حي مراحل مّرتبعّدة
وتربية الزراعة عر حي واديالنيلواستقّر إ نزل ، ا ال حّل . وعندما الكهو الحيواناتوكانيسكن
تجّمع من األقاليم نشأت بعدها دن، ا ثّم القرى، فظهرت اللبن الطو من ة صغ بيوتًا وبنى الحيوانات،

وجيشيحميه. ومعبود وعاصمة حاكم إقليم لكّل وكان دن، وا القرى
الجنو ومملكة البحري الوجه أقاليم ضّمت التي الشمال هما: مملكة مملكتنَي األقاليم هذه اتّحدت
ق.م، ٤٢٤٢ عام حكمها تحت م توحيد الشمال مملكة ونجحت  . القب الوجه أقاليم ضّمت التي
وانقسمت فشلت، ما عان لكنّها للبالد، حاليٍّا) عاصمة شمس هليوبوليس (عني أون مدينة من واتّخذت
حاليٍّا) توحيد طيبة (األق مدينة نعرمر (مينا) حاكم لك ا استطاع أن إ مملكتنَي، إ أخرى مّرة البالد
من ة بف م ونعمت ، والجنو الشمال ملكتَي زدوج ا التاج مينا لك ا ولبس ق.م، ٣٢٠٠ عام البالد

القديمة.  ية ا الحضارة بناء ساعدتعىل االستقرار
أجابت القديمة ية ا وازدهارحضارتنا نشأة التيساعدت العوامل تعرفونما عّلمة: هل وسألتا
تميّز ا الجغرا م وموقع يالقديم، ا واستقرار الزراعة عىلقيام الذيساعد النيل نهر إنّه مريم: نعم،
أّن مريم! كما يا عّلمة: أحسنت ا قالت التجارة. ثّم وتقّدم الدول من ها غ مع م تواصل عىل ساعد الذي
التي والصخور عدنية الثرواتا تنّوع إ باإلضافة ثار، ا عىل والحفا حاصيل عىلتنّوعا ساعد مناخم

األهرامات وبناء والح أدواته صناعة القديم ي ا استخدمها
طبيعية.  عوامل تُسّمى العنا هذه وكّل التماثيل، ونحت عابد وا
ية ا الحضارة قيام دور لها كان ية ب عوامل توجد كما
يني ا بني والوحدة البالد، يحمي جيشقوي وجود مثل القديمة،
كفاح إ باإلضافة الشعب، مصال ترعى مر م وإقامة
الحضارة هذه إبداع من مّكنته التي تواصلة ا وجهوده ي ا

العريقة. 
التي القيّمة علومات ا عىل عّلمة ا التالميذ شكر النهاية، و
فخورون إنّنا وقالوا:  القديمة، ية ا الحضارة عن تعّلموها

يني. ا أجدادنا بحضارة

س ل

باعتباره   القدماء يون ا قّدسه وقد القديمة، ية ا الحضارة قيام ا مهمٍّ دوًرا النيل نهر لعب
التاريخية النصو بعض واجمع ي، ا عرفة ا بنك استخدم العبارة، هذه ضوء الحياة.  مصدر

القدماء. يني ا عند النيل نهر أهّميّة توّض التي والقص

ع را ل

القديمة. ية ا الحضارة قيام إ أّدت التي ية والب الطبيعية العوامل ١. حدد

 . م لتوحيد مينا لك ا به قام الذي الدور ٢. وض

ا ا ا س ال رمر ل

ال ال م
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ر ال ل

وأكمل١ الح

. التا الجدول أكمل ثّم الخريطة، مملكتنَي. الح إ منقسمة الوحدة قبل م كانت

وسجل اقرأ

تكوين حتى م بها مّرت التي راحل ا التا الزمني الخّط عىل رتب ثّم أخرى، مّرة الدر اقرأ
السياسية. الوحدة

ا ال
.

ر ال ن

ار ال صّة ي ا ال ةالدر د ال ة صر ال
من ل
التطبيق الل خ

ا ا ال ا ال ل ا ال ا

الشمال مملكة

الجنو مملكة

ال ال ال ال ا ) م ر (
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ال ل

وأكمل اقرأ
ال ر ال ال

حاكمة، أُسرة ثالثون خاللها حكمت عصور، إلى القدماء المصريين تاريخ المؤّرخون قّسم
وتميّز مينا، الملك يد على البالد بتوحيد بدأ والذي العتيق العصر في العصور هذه وتمثّلت
الملوك شيّده ما إلى األهرام" نسبة بعصر "بناة وُسمي القديمة الدولة عصر ثّم باالستقرار،
وُسمي الوسطى الدولة عصر ثّم استقرار، وعدم ضعف عصر تبعه ضخمة، أهرامات من
مختلف في المشروعات من العديد بإقامة الملوك اهتّم حي االقتصادي"، بعصر "الرخاء
حي الحربي"، بعصر "المجد وُسمي الحديثة الدولة عصر ثّم ضعف، عصر وتبعه المجاالت،

التي الحربية المعارك من العديد وخاضوا مصر حدود خارج بالتوّسع الدولة هذه ملوك اهتّم
من البالد فيه عانت والذي المتأّخر العصر تبعه حدودهم، لتأمين أعدائهم على فيها انتصروا

واالحتالل. التفّكك
إ. ١ األقدم من التا الزمني الخّط عىل التاريخية العصور رتب السابقة، الفقرة ضوء

ع  – الثاني  الضعف ع  - القديمة  الدولة ع  – الحديثة  الدولة ع األحدث: 
العتيق. الوسطى – الع الدولة

ر ا ال ال
ل ا

أهّم. ٢ عن وابح القديمة، م ملوك أشهر أحد َ واخ ي، ا عرفة ا بنك استخدم
حكمه. ة ف عن ملّخًصا واكتب إنجازاته،

وحلل فكر
التالية: األسئلة عن أجب ثّم للنيل، القدماء يني ا حّب عن ّ يُع الذي التا ّ الن اقرأ

أرض عىل ات الخ وتفيض الكنوز تتدّفق ومنك العظيمة، القّوة صاحب بارك ا النيل أيّها "إنّك
زارع، وا والبساتني واألودية البالد عىل كة وال بالخ متدّفًقا وأدامك فيضانك الله بارك ، م

والطيور". والحيوان اإلنسان نعائمك يشكر
١ .. ّ الن هذا تقرأ عندما شعورك صف

٢ .. ّ الن من فهمت كما القدماء يني ا عند النيل نهر أهّميّة استنتج

ية. . ٣ ا الحضارة قيام عىل النيل نهر ساعد كيف ح ا



٠٠  ٠

ا ال ال
وأجب اقرأ

ر ال ال ا
أصب نعرمر لك ا توحيد فبعد ية، الب عرفتها التي الجيو أقدم من ي ا الجيش
اطورية إم أّول يون ا أنشأ وبفضله الوطن، عن دفاًعا بشجاعة يقاتل موّحد جيش لها
بونت وبالد العراق وبالد الشام بالد لتضّم امتّدت التي ية ا اطورية اإلم وهي العالم
، الحرو و عارك ا من والذيخاضالعديد تحتمسالثال لك ا عهد ذلك وكان (الصومال)،
األخالقية بالقيَم بتمّسكه العصور مّر عىل ي ا الجيش تميّز مجدو. وقد معركة أشهرها
الجيش قائد سّجله ”وني“  ما ذلك عىل األدّلة ومن دنية، ا ت نش وا دنيني ا مع التعامل
الجيش سلوك عن يقول حي سوهاج ، أبيدو ته مق عىل السادسة ة ُ األ ي ا
يأخذ ولم متجّول، من الخبز عجينة منهم أحد ينهب ولم ه، غ منهم أحد يشاجر ي: ”لم ا

واحدة“. عنزة عىل شخ أّي من منهم أحد يستول ولم مدينة، أّي خبز منهم أحد
١ .ّ الن هذا قرأت عندما شعرت بَم

ي. . ٢ ا الجيش بها يتمّسك التي القيَم أهّم استنتج

دنيني. ٣ ا مع ي ا الجيش سلوكيات رأيك ما

إنجازاته.. ٤ وأهّم الثال تحتمس لك ا شخصية عن وابح نت اإلن شبكة استخدم

وأجب فكر
ا ال ر ال ر ا

حكمة ا أمام نفسه ّىء ي أن البّد وكان ة، كب جريمة النيل تلّوث يعتبر القديم المصري كان
وضع ، الحا الوقت و أبًدا".  النيل نهر ماء أدنّس "لم فيقول:  خرة ا الحسا عند
الدولة أن: " تلتزم عىل ّ تن والتي ،٢٠١٤ لعام م دستور رقم (٤٤)  اّدة ا يون ا
منه االستفادة وترشيد به، تعّلقة ا التاريخية م حقوق عىل والحفا النيل، نهر بحماية

تلويثها".  أو مياهه إهدار وعدم وتعظيمها،
النيل. ١ نهر عن الدستور ماّدة وجود أهّميّة ما

وحديثًا. . ٢ قديًما النيل نهر مع التعامل يني ا سلوكيات بني قارن

ار ال صّة ي ا ال ةالدر د ال ة صر ال
من ل
التطبيق الل خ
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النيل.. ٣ مياه تجاه ي م كمواطن واجباتك حدد

٤ .. أرضم النيل نهر يجر لم إذا يحدث ماذا توقع

م ال ا ا ا ا ا ال

تجربتك٧ بحسب وأجب فكر

ر ال ر ال

١٩٨٤م. وتعرضتفاصيل عام رسميٍّا افتتاحها وتّم الجيزة، محافظة الفرعونية القرية تقع
ويقومون القدماء، يني ا مالبس يرتدون أشخا خالل من القديم ي ا حياه عن

ة   ق نموذًجا القرية تضّم القديمة. كما ية ا الطقو وممارسة والصناعة الزراعة بأعمال
ختلفة.  ا م تاريخ تعرضمراحل التي تاحف ا من عدد إ باإلضافة مون، عنخ توت

القديمة.. ١ ية ا الحياة تحاكي قرية إنشاء أهّميّة وض

التي. ٢ عالم وا األماكن أهّم عن ملّخًصا واكتب الفرعونية، للقرية الرسمي وقع ا استخدم
الجدول. ثال ا متّبًعا القرية زيارتها للسائ يمكن

ال ال ا ن ما ا

القديمة، ية ا القوار من عديدة ألنواع نماذج مشاهدة يمكن
توت للملك الجنائزية والقوار خوفو للملك الشمس مركب مثل

مون. عنخ
را ا م

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع
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ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا م ع ال ب

النيل،•  وادي من كّل الرئيسية السط مظاهر أحّدد
والصحراء قية، ال والصحراء والفيوم، والدلتا،

سيناء. جزيرة وشبه الغربية،
أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

التضاريسية•  الظاهرات بعض تكوين عوامل أحّدد
. م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

التضاريسية•  ظاهر ا ألحّدد خريطتنَي بني أقارن
مختلفة. سنوات مدار عىل م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

نطقة ا لزمالئك والسهول. صف والبحار والهضا كالجبال سطحها مظاهر بتنّوع م أرض تتميّز
النيل نهر من بالقر تعيش أنّك أم ساحلية منطقة أم صحراوية منطقة هي فيها. هل تسكن التي

فيها. السط مظاهر أهّم حدد

ل
، ا جنو إ رحلة مدرستها مطروح. نّظمت محافظة تعيش الخامس الصف تلميذة منى
عرفة الصخور عيّنات يدر حي سيناء جيولوجيٍّا يعمل الذي والدها الرحلة استقبال كان وقد
كالجبال التضاريس مظاهر من العديد ها وزمال منى الحظت الرحلة، تكّونها. وأثناء وكيفية خصائصها

عنها. فسألت والسهول نخفضات وا والبحار

لد س ر ا م ال ال الدر

ر م لس س ا ال ا ) ال ر (



 

مختلفة تضاريسية مظاهر تتضّمن تضاريسية وحدات أربع إ ينقسم م سط والدها: إّن لها قال
، التضاريسية الوحدات توّض خريطة عليهم عرض شّكلتها. ثّم التي للعوامل تبًعا خصائصها
تبل حي م مساحة التضاريسية الوحدات أصغر الفيوم ومنخفض والدلتا النيل وادي قائًال: يُعّد
يصّب والذي فيها النيل نهر بجريان وتتميّز ائية، ا للتعرية نتيجة وتشّكلت ، م مساحة من ٪٤ نحو

الوالد:  أجا النيل بدلتا قصود ا منى: ما أراضيها. سألت وخصوبة بجودة تتميّز كما توّسط، ا البحر
وتحتوي ، مثّل شكل النيل دلتا وتبدو النيل نهر مصّب عند تكّونت فيضية رواسب عن عبارة ا ل ال
يتبق ولم النيل لنهر فروع عّدة فيها يجري كان وقديًما الزراعية، األرا مساحة من ٪٥٠ من أكثر عىل
وقوعه من وبالرغم القاهرة، غر جنو فيقع الفيوم منخفض ورشيد. أّما دمياط فرَعي سوى منها

جعله مّما يوسف بحر ترعة طريق عن النيل نهر بمياه تُروى ألنّها خصبة أراضيه أّن إّال الغربية الصحراء
الغربية.  الصحراء نخفضات ا باقي عن متميًّزا

الثالث التضاريسية الوحدات إّن والدها:  أجا التضاريسية الوحدات باقي هي وما منى:  سألت
أك وهي الغربية وتشمل: الصحراء ، م مساحة من ٪٩٦ نحو مساحتها تبل صحاري تمثّل األخرى
إ الجنو من ينحدر مستطيل شكل عىل وتبدو ، م مساحة ثلثَي نحو وتبل التضاريسة الوحدات
نخفضات ا تنت وسطها بينما ، الجنو العوينات وجبل الكب الجلف هضبة نجد حي الشمال،
والخارجة والداخلة والفرافرة والبحرية سيوة منخفض وتتمثّل ، ا ا ا ال ر ال عن الناتجة
الغربية الصحراء ويمتّد فيها، والتعدين الزراعة النتشار نظًرا بالسّكان مأهول ومعظمها والقطارة
وتتميّز الشمال، مارمريكا هضبة فيها توجد كما الليبية، ية ا الحدود عىل العظيم الرمال بحر أيًضا

الطبيعي. والغاز ول الب وحقول الحديد ومناجم العذبة الجوفية ياه ا بار بوجود الغربية الصحراء

األحمر البحر جبال سلسلة لوجود نظًرا هضبية جبلية صحراء بأنّها فتتميّز قية ال الصحراء أّما
وانخفاض بعضها ارتفاع إ ذلك فأّدى الصلبة، الصخور أصابت سا ا ا ر ل نتيجة تكّونت التي
هضبة قية ال الصحراء توجد كما البنات، شايب جبل أعالها مرتفعة قمًما وتتضّمن خر، ا البعض
فيها تنت كما والفوسفات، كالذهب عادن با غنية قية ال الصحراء وتُعّد عازة، ا وهضبة العبابدة
أو طرق إنشاء استثمارها ويمكن جّفت، ثّم قديًما ياه ا تملؤها مجاري كانت والتي ا ال ا

العالقي.  وادي ومنها السيول حدوث عند مائية كمجاري استخدامها

العديد تتضّمن فهي ن، ا أراضيها عىل نحن التي سيناء جزيرة شبه إ بالنسبة منى: أّما والد وأضا
والجزء ، مو وجبل كاترين سانت جبل حي التضاريس بوعورة يتميّز فالجنو ، السط مظاهر من
العريش وادي منها الجاّفة األودية بعض الهضا هذه وتقطع التيه، كهضبة الهضا فيه تنت األوسط
أحد إ التالميذ منى والد اصطحب الرحلة، نهاية توّسط. و ا البحر ويصّب الشمال نحو ينحدر الذي
التالميذ. الهتمام ًا مث وكانذلك خصائصها، ويتعّرفوا ليدرسوها الصخور من أنواًعا ليعرضعليهم عامل ا

س ل
التنمية وعات التخطيط عند م سط دراسة أهّميّة مدى عن وابح ي، ا عرفة ا بنك استخدم

الدولة. 

ع را ل

وكيف فيها، السط مظاهر أهّم صف فيها تعيش التي نطقة ا تقع التضاريسية الوحدات أّي   .١
األخرى. التضاريسية الوحدات عن تختلف

. السط مظاهر حي من قية ال والصحراء الغربية الصحراء بني واالختال التشابه أوجه ٢.  حدد



 

ر ال ل

وأكمل١ الح

الخريطة.. ١ مفتاح وجودة ا األلوان من لون كّل مدلول اكتب ثّم ، م خريطة الح

الخاّصة.. ٢ مفرداتك من بجملة وصفها الخريطة من التضاريسية الوحدات إحدى َ اخ

إليها.. ٣ تنتمي التي التضاريسية الوحدة إ التالية التضاريسية ظاهر ا اُنسب

س ا ال ال س ا ال ر ا ا

ا ب
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ال ل

وأجب اقرأ

من ٪١٢ نحو في تتحّكم التي العالم في المائية الممّرات أهّم أحد السويس قناة تُعّد
إلى يصل بمجرى والمتوّسط األحمر البحَرين بين القناة وتصل العالمية.  التجارة حركة
في العمران فاتّسع جانبَيها، على عمراني توّسع إلى السويس قناة حفر أّدى كم. وقد ١٩٣ ٣

وبورسعيد.  واإلسماعيلية السويس مدن

الرملية، والترّسبات الشواط كل ت مثل المستمّرة التعرية لعوامل القناة مجرى ويتعّرض
سنويٍّا. للمجرى صيانة بأعمال القيام إلى السويس قناة هيئة يدفع ما وهو

القناة. ١ نطقة التضاري ظهر ا السويس قناة ت ّ غ كيف

السويس. ٢ قناة لتطوير ية ا الدولة بها قامت التي الجديدة وعات ا ما

ا ال ال

واكتب فكر

شماًال. . ١ العريش إ جنوبًا محمد رأ من سيناء جزيرة شبه ع رحلة أنّك تخيل
ظاهر ا أهّم فيهما ح ت سطَرين واكتب ، التا وبالشكل ٢٢ صفحة بالخريطة استعن

ستشاهدها. التي التضاريسية

ا ر ال با م من ا م م

سيناء جنو مرتفعات

العريش وادي

سيناء وسط هضا

محمد العريشرأ مدينة



 

سيوة. ٢ واحة من ستشاهدها التي الظاهرات أهّم وحدد ،٢٢ صفحة بالخريطة استعن
الفيوم. بمنخفض مروًرا النيل نهر حتى

وقارن الح
أجب. ثّم وحديثًا، قديًما النيل نهر دلتا خريطتَي الح

02550

ال ر ا ل  ( الر ( ر ا ل  ( ر (

١ .  .( الخريطة ( أقدم: الخريطة (أ) أم الخريطتنَي أّي حدد
منطقة. ٢ عىل طرأت التي ات ّ التغ ح ا النيل، نهر لدلتا السابقتنَي بالخريطتنَي مستعينًا

 .... الساحلية  ات البح مساحة  - النيل  نهر فروع  : ّ التغ مثل الزمن بمرور الدلتا
ها. وغ

مالم. ٣ من ت ّ غ التي العوامل عن وابح نت)، الدولية (اإلن علومات ا شبكة استخدم
العصور. ع الدلتا

لد س ر ا م ال ال الدر من ل
التطبيق الل خ
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ر ا ن ث ل
واكتب ابَح

أجب. ثّم التالية، الفقرة واقرأ أمامك، التي النيل حوض خريطة الح

فيكتوريا بحيرة من وينبع كم، ٦٦٧٠ نحو طوله يبل حي العالم أنهار أطول النيل نهر يُعّد
دول. عّدة في ويمّر شماًال المتوّسط البحر في ويصّب إفريقيا وسط

النيل  . ١ نهر فيها يجري التي الدول عدد يبل كم
إثيوبيا.  . ٢ منطقة في النيل لنهر رافَدين حدد
المجاورة. ٣ والبحيرات فيكتوريا بحيرة هناك تكن لم إذا يحدث ماذا

نهر. ٤ مياه من االستفادة لزيادة ودولحوضالنيل مصر بين العالقات لتعميق مقترحاتك ما
النيل

م ال ا ا ا ا ا ال

تجربتك بحسب وأجب فكر

يلي: عّما أجب العبارة، هذه ضوء االقتصادية. في وأنشطتنا حياتنا على السط مظاهر تؤثّر
١ .. واض بشكل السط بمظاهر تتأثّر التي االقتصادية األنشطة أحد حدد

٢ .. السط مظاهر التغّلبعىل التكنولوجي التقّدم كيفساعد وض

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع
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ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

 • . م مناخ عىل تؤثّر التي العوامل أكألّخ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

الخريطة.•  عىل م ناخية ا األقاليم أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م ناخية ا األقاليم خصائ بني أكأميّز مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

ناخية ا الفصول تحدث اذا تعر فهل خر إ مناخي فصل من م ناخ ا خصائ تختلف
األربعة

ل

طلب الصيفية، العطلة . وخالل األق اثية ال واقع ا أسماء بعض فار در ، ا ا العام
صعبًا سيكون الصيف فصل األق مدينة إ الذها أّن والداه له ح واقع.  ا هذه زيارة والَديه من
العام، منتصف عطلة الشتاء فصل دينة ا هذه زيارة األفضل ومن الحرارة، درجة ارتفاع بسبب
البحر ساحل عىل تقع التي مطروح مر مدينة زيارة عليه األّم حت فاق معتدًال.  الجّو يكون عندما

جّوها. العتدال الصيف عطلة لقضاء توّسط ا

لد منا الرا الدر

م ب ا الس ل ا



 

م مناخ إّن والده:  له فقال دينتنَي ا بني ناخ ا اختال سبب عن والده وسأل فار تعّجب
األحمر البحَرين من القريبة ناطق : فا ا ا ا س ا من ال ر ال منها: عّدة بعوامل يتأثّر
من يلّطف ر ال س ألّن البحر عن البعيدة الداخلية ناطق ا عن معتدلة حرارتها درجة تكون توّسط وا
ناطق ا عن الوديان مثل نخفضة، ا ناطق ا الحرارة ترتفع : حي الس ر ا الحرارة. م درجات
فصل وبخاّصة قممها عىل الثلوج تتكّون وقد الحرارة درجة فيها تنخفض التي الجبال مثل رتفعة، ا
عرضº٢٢ و٣٦' º٣١ شماًال دائرتَي بني م : فموقع ال ع كاترين. ا سانت جبل كما الشتاء
وبخاّصة صيًفا الحرارة شديد بأنّه ويتميّز الحاّر، الصحراوي اإلقليم ضمن تقع أراضيها معظم جعل
سيول. أّما شكل عىل تسقط وقد نادرة وأمطاره الليل، أثناء وبخاّصة شتاء ودة ال وشديد النهار، أثناء
وسقوط الحرارة درجات باعتدال ويتميّز توّسط، ا البحر إقليم ضمن فتقع م الشمالية ناطق ا

الشتاء.  فصل وبخاّصة األمطار

حول يدور األرض كوكب إّن األربعة ناخية ا الفصول تحدث كيف فار يا تعر األّم: هل قالت
أشّعة تتعامد فعندما األربعة السنة فصول تعاقب إ يؤّدي مّما يوم، وربع يوًما ٣٦٥ كّل مّرة الشمس
الشما النصف ال أغسطس) يكون يوليو، أشهر (يونيو، طان ال مدار عىل الشمس
، م من الجنوبية األجزاء وبخاّصة الحرارة درجات وترتفع الحبيبة، نا م تقع حي األرضية للكرة
أكتوبر، ، أشهر (سبتم االستواء دائرة الشمسعىل أشّعة األرضوتتعامد تتحّرك ثّم ا، جافٍّ الجّو ويكون
األمطار تسقط وقد معتدل جّو ويسود الحرارة درجات تنخفض حي ر ال ) فيكون نوفم
أشهر الرياح. أّما تنشط كما سيناء جزيرة وشبه األحمر البحر جبال وبخاّصة م أنحاء بعض
ويحّل الحبيبة نا م عن بعيدة وتكون الجدي مدار عىل الشمس أشّعة اير) فتتعامد ف يناير، ، (ديسم
الداخلية ناطق ا وبعض رتفعة، ا الجبلية ناطق ا فوق وبخاّصة بارد جّو ويسود ا ال علينا
تتعامد ثّم نيا، ا محافظة كما ئوي ا الصفر من الحرارة درجات فيها تق قد التي البحر عن البعيدة
جّو ويسود مايو)  أبريل، ، (مار ع  الرب خالل االستواء دائرة عىل أخرى مّرة الشمس أشّعة
إصابة تسبّب والتي واألتربة بالرمال حّملة ا ا ال ا وبخاّصة الرياح حركة نشاط مع معتدل

الزراعية. حاصيل ا تلف وكذلك ، التنّف الجهاز أمراض األمراضمثل ببعض اإلنسان

س ل

عرفة ا بنك باستخدام الشمس.  حول سنوية وأخرى نفسها حول يومية دورة دورتان األرض لكوكب
بأسلوبك.  ولخصها الدورتنَي من كّل عىل تّبة ا ثار ا عن ابح ي، ا

ع را ل

محافظتك. ناخ ا عىل تؤثّر التي العوامل ح ١.  ا

قنا مدينة مناخ عن اإلسكندرية مدينة مناخ يختلف اذا  .٢



٠٠  ٠

ال ل

وأجب١ اقرأ

ال ال ا ال
وجبل كاترين، سانت جبل مثل وسياحيا تاريخيٍّا م جبال أشهر سيناء جنو يوجد
العالية، الجبال صيًفا معتدًال ناخ ا يكون لذلك نطقة، ا هذه مناخ عىل تؤثّر التي ، مو
مّما كاترين، سانت جبل كما الشتاء، الثلوج تساقط أحيانًا األمطار سقوط يصاحب كما
مرتفعات الغزيرة (السيول) عىل األمطار تسقط وقد شتاًء السياحة حركة تنشيط عىل يساعد
شكل عىل الجاّفة الوديان إ وتتدّفق الخريف، فصل وبخاّصة األحمر والبحر سيناء جنو

شكالت. ا من العديد إ يؤّدي مّما أيام، لعّدة سيول

هذا. ١ إ تؤّدي التي العوامل ما محافظتك ناخ ا عن سيناء جنو ناخ ا يختلف كيف
االختال

لتفادي. ٢ األفكار من عدد أك ح اق ثّم فاجئة، ا السيول تسبّبها التي شكالت ا عن ابح
السيول. مياه من واالستفادة شكالت ا تلك م

ا ب ا اب ال

واكتب فكر

حالة فيها تصف جّوية نشرة اُكتب المصرية.  األولى القناة على الطقس مذيع أنّك تخيل
الفصل. في زمالئك أمام اقرأها ثّم غًدا، محافظتك في الطقس

لد منا الرا الدر من ل
التطبيق الل خ

رب ال ال امل ال
ّ ا ال



وأجب الح

أجب. ثّم مصر، في المناخية األقاليم خريطة الح
الذي. ١ ناخي ا اإلقليم حدد

وصف مدينتك، إليه تنتمي
ناخية. ا خصائصه أهّم

الذي. ٢ المناخي اإلقليم حدد
المدن. هذه إليه تنتمي

مطروح: . ١ مر

أسوان: . ٢

القاهرة: . ٣

السبب:. ٣ ذكر مع المجموعة إلى تنتمي ال التي المدينة استبعد

بورسعيد  . ١ قنا، السلوم، العريش،

العلَمين  . ٢ سويف، بني أسوان، األقصر،
ا ا ال

وأجب حلل

أجب. ثّم الجدول، واقرأ ،١٢ صفحة لمصر الفلكي الموقع خريطة الح

١ .. التفس مع الحرارة درجة دن ا أعىل حدد

٢ .. التفس مع الحرارة درجة دن ا أقّل حدد

°

°

°

°

° °

١ 

ر م ا س الر ا ا ال ا ) ا ر (

٠ ١ س ر ا ا ا را ال ا ا

٣٥ اإلسكندرية

٤٤ أسوان

٣٩ الغردقة

٤١ سيوة



 

توّسط.. ٣ ا البحر عىل موقعها كان إذا أسوان مدينة مناخ تصففيها ة قص فقرة اُكتب

وأجب وحلل اقرأ
ا ال ا ا ا

بين والنهار الليل طول باختال أرضمصر على الشمس ضوء سطوع ساعات عدد يختلف
أطول النهار فيكون مصر، جنو الشمسمن تقتر الصيف فصل ففي األربعة السنة فصول
فصل في أّما الحرارة، درجة وترتفع الشمس أشّعة من كبيرة كّمية مصر وتستقبل الليل من
كّمية مصر وتستقبل الليل من أقصر النهار فيكون كثيًرا، مصر عن الشمس فتبتعد الشتاء
والخريففيتساوىعدد الربيع فصَلي في أّما الحرارة، الشمسفتنخفضدرجة أشّعة من قليلة

الحرارة. درجة فيهما وتعتدل االستواء دائرة الشمسعلى لتعامد والنهار الليل ساعات
أجب.. ١ ثّم بياني (١)، الرسم اقرأ

درجة. ١ أعىل تبل كم
تّم شهر أّي وخالل حرارة

تسجيلها

درجة. ٢ أدنى تبل كم
تّم شهر أّي وخالل حرارة

تسجيلها

أجب.. ٢ ثّم بياني (٢)، الرسم اقرأ

يتساوى. ١ التي األشهر ما
سطوع ساعات عدد فيها

اذا و الشمس ضوء

يسّجل. ٢ الذي الشهر ما
سطوع ساعات عدد أعىل

اذا و الشمس ضوء

لد منا الرا الدر من ل
التطبيق الل خ

ال ا ال ل را ال ا (١) م

ال ال ا ا  ( )

ا ا الر امل ال
ّ ا ال



 

ر ال ل
وأكمل الح

ثال.. ١ ا متّبًعا مناخها ؤثرة ا العوامل وحدد محافظتك، موقع م خريطة عىل حدد

التي. ٢ السط مظاهر أهّم حدد ثّم ،٢٢ صفحة م تضاريسسط أقسام خريطة الح
. م مناخ عىل تؤثّر

ا ال ال
وأجب فكر ٧

ق   ال جهة من الشمس ق ت اذا   .١
التي دينة ا لزيارة م خارج يعيشون الذين أصدقائك أحد دعوة تفّضل فصل أّي    .٢

اذا   و تعيشفيها
اذا و التالية ناطق ا زيارة تفّضل السنة فصول من فصل أّي  .٣

الس ا ال ال ا

اإلسكندرية

نيا ا

الفرافرة واحة

أسوان

بورسعيد

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

°

°

°

° °

°

ا ا م ر ؤ ا ام ال ا م

الحرارة درجة فيها ترتفع لذلك ، م جنو طان ال مدار من بالقر تقع

الصيف. فصل خالل وبخاّصة
أسوان



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

الطبيعية•  والنباتات ناخ ا بني العالقة أستنتج
. م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

م•  الطبيعية النباتات بعض بني أميّز
وحديثًا. قديًما واستخداماتها

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

أهدا•  ضوء الطبيعية حميّات ا إنشاء أهّميّة ح أ
ستدامة.  ا التنمية

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

خريطة•  عىل الطبيعية حميّات ا بعض موقع أحّدد
. م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

والنسيج والعطور األدوية كصناعة الصناعات، من كث ال ا ا ال القدم منذ يون ا استخدم

وحديثًا قديًما استخداماتها وما النباتات تلك أهّم ما تعر فهل التجميل ات ومستح والورق

ل

العالم دول م اإلخبارية: "ستشارك ة للن مشاهدتها أثناء التليفزيون التا الخ ريم سمعت
حمايته".  ورة ب للتوعية عام كّل من مايو ٢٢ وافق ا ل ال ل ي العا باليوم االحتفال
األّم:  قالت البيولوجي بالتنّوع قصود ا البيئة: ما شئون باحثة تعمل التي ووالدتها أحمد أخاها فسألت
تعيش التي البيئات وتنّوع األرض، كوكب عىل والحيوانية النباتية الحياة تنّوع هو البيولوجي التنّوع إّن

ية. عا اقتصادية قيمة ذات متنّوعة وحيوانية نباتية ثروة تمتلك ريم يا الحبيبة نا فم فيها

ا ا وال ة ع ال ا ا الن ام ال لدالدر ي ة رّ ال

 

م ال ا ال ا م ا ال را ال م ال الث



 

الطّب واستخدموها الطبيعية النباتات من كث خصائ عرفوا القدماء يني ا األّم: إّن وأضافت
وبردية ست، ه بردية مثل ديات ال عىل النباتات تلك باستخدام الطبّية الوصفات وسّجلوا والعالج،
النباتات هذه ومن الحديثة، الدولة ملوك أحد األّول أمنحتب لك ا ع إ ديتان ال وترجع ، إي
الياسمني، الزيتون، اللوز، الخروع، السنط، العطور:  وصناعة العالج استخدموها التي الطبيعية

ن. ا حتى م وتُستخدم موجودة النباتات هذه تزال الزعفران. وال ، الشع

لتنّوع تبًعا الطبيعية النباتات األّم: تتنّوع أجابت م الطبيعية النباتات تتنّوع اذا ريم: و سألت
والدلتا النيل وادي ففي ية.  ا البيئات وتنّوع ياه ا موارد توّفر ومدى والشتاء الصيف بني ناخ ا
بعض صار وا ع ال شواط عىل تنمو لذلك الخصبة، بة وال العذبة ياه ا تتوّفر الفيوم ومنخفض
، البو مثل ائية ا بعضالنباتات توجد كما والجميز، الكافور مثل واألشجار الحلفا نبات الحشائشمثل
الطيور بعض توجد كما والثعالب الذئا مثل والدلتا، الوادي من بالقر ّية ال الحيوانات وجود ويندر
درجة وارتفاع األمطار ندرة نتيجة الطبيعية نباتاتها ة فق فهي ية ا الصحاري قردان. أّما أبو مثل
الجفا يتحّمل الذي النوع من بأنّها الصحراوية النباتات تتميّز لذلك الصيف، فصل بخاّصة الحرارة

والخروع الشوكي والتني الصبار مثل الجوفية، ياه ا إ لتصل طويلة جذور ولها رتفعة ا والحرارة
كالثعابني، والزواحف بوع وال الجمل والعطشمثل الجوع تتحّمل التي الحيوانات فيها وتنت والنخيل،
ل ال ا ا ال فيه فتنمو توّسط ا البحر عىل الشما الساحل كالغزال. أّما الجري يعة وحيوانات

الشتوية.  األمطار سقوط نتيجة واللوز والزيتون التني أشجار تنمو كما الحيوانات، لرعي تصل التي
غذاء الطبيعية بعضالنباتات األّم: تُعّد قالت الطبيعية النباتات تلك أهّميّة والدته: وما أحمد سأل عندها،
الطبيعية النباتات بعض وتُستخدم حيواناتهم، رعي البدو سّكان يستخدمها كما ّية ال للحيوانات

الطبيعية بالنباتات الغنية ناطق بعضا أّن إ باإلضافة التجميل، ات ومستح والعطور األدوية صناعة
وحيواناتها ونباتاتها طبيعتها بجمال لالستمتاع السيّاح تجذ سياحية مزارات تُعّد ّية ال والحيوانات

النادرة.

أقامت االنقراض، خطر من واألسماك ّية ال والطيور والحيوانات الطبيعية النباتات هذه ولحماية
أو نباتات من تضّمه بما تتميّز ياه ا أو األرض من مساحات وهي ال ا ا من عدًدا الدولة
فيها ويُحظر جمالية، أو سياحية أو علمية أو ثقافية قيمة ذات طبيعية ظواهر أو أسماك أو حيوانات
جنو محافظة نبق ومحميّة األحمر البحر محافظة علبة جبل محميّة مثل النباتات، إتال أو الصيد

سيناء.

س ل

الحبيب وطنك مستقبليٍّا ها إنشا ستهَد ا الطبيعية حميّات ا عن وابح البيئة وزارة موقع استخدم
لحمايتها. طرًقا ح واق طبيعية، محميّات إ ناطق ا تلك تحويل سبب واستنتج ، م

ع را ل

. م البيولوجي التنّوع عىل أمثلة ١.  قدم

الطبيعية. حميّات ا بإنشاء ية ا الدولة اهتمام سبب ح ٢. ا

. م ّية ال والحيوانات الطبيعية النباتات من االقتصادية لالستفادة األفكار من عدد أك ح ٣. اق



 

ال ل

وأجب اقرأ ١

ر ال ر ال ا ال ا

المياه ندرة مثل األخطار، من لكثير مصر في البّرية والحيوانات الطبيعية النباتات تتعّرض
الطبيعية   النباتات من كثير وإزالة البّرية، والطيور للحيوانات الجائر والصيد المناخ، وتغيّر
أهّم ومن والصناعية، الزراعية األنشطة عن الناتج والتلّوث الغذائية، المحاصيل لزراعة
يهّدد مّما والبحرية، البّرية السالحف والغزال، المصري باالنقراض: الفهد المهددة الحيوانات

البيولوجي. التنّوع

م. ١ البيولوجي التنّوع يواجهها التي األخطار ما

التنّوع. ٢ لحماية الدولة تتّخذها التي اإلجراءات عن وابح ي، ا عرفة ا بنك استخدم
. م البيولوجي

م. ٣ ّية ال والحيوانات الطبيعية النباتات حماية ساعدة ا يمكنك كيف

عرًضا. ٤ وصمم عنه معلومات اجمع ثّم ، م باالنقراض هّددة ا الحيوانات أحد َ اخ
لالنقراض.  تعّرضه وسبب له، الرئي والغذاء فيها، يعيش التي البيئة يوّض تقديميٍّا

لحمايته. الدولة تتّخذها أن يمكن التي اإلجراءات بعض ح واق

ا ا ةوال ع ال ا ا الن ام ال لدالدر ي ة رّ ال
من ل
التطبيق الل خ

ا ا ما ا ا ل ال امل ال
ّ ا ال



٧٧٧ 

ا ال م
وتُعّد سيناء شمال في ا ال م تقع
من المهاجرة الطيور لرحلة األولى المحّطة
هربًا إفريقيا إلى طريقها في وسيا أوروبّا
والراحة.  الغذاء عن وبحثًا الشتاء، برد من
مثل الطيور، من العديد المحميّة في ويوجد
والصقر، قردان وأبو والبلشون والبّط البجع
شجيرات مثل النباتات، تنّوع إلى باإلضافة
تحتويعلىنسبمرتفعة التي المعمرة الشي

العطرية. الزيوت من

ويجعلها. ١ الزرانيق محميّة يميّز الذي ما
ومتميّزة فريدة

األرا. ٢ ع هاجرة ا الطيور بني العالقة عن وابح الدولية، علومات ا شبكة استخدم
والسياحة. ية ا

ا ا ال
وأجب وحلل اقرأ

ر ال ال ال ا ال
وشواطئها بحارها بحماية الدولة أن:"تلتزم على المصري الدستور من الماّدة (٤٥)  ّ تن
أو تلويثها، أو عليها، التعّدي ويُحظر الطبيعية ومحميّاتها المائية وممّراتها وبحيراتها
والسمكية، والحيوانية النباتية الثروة على والحفا طبيعتها مع يتنافى فيما استخدامها

الخطر". أو لالنقراض المعرضمنها وحماية

تضّمه. ١ وما الطبيعية حميّات ا بحماية تهتّم اّدة ي ا الدستور تضمني رأيك وض
حيّة. كائنات من

يتلف. ٢ الطبيعية حميّات ا إحدى زيارتك أثناء شخًصا التا "رأيت وقف ا تفعل ماذا
الطبيعية". النباتات بعض

ا ال م ال ا ال



 

نباتات. ٣ أّي إخراج أو إدخال ١٩٨٣م، لسنة الطبيعية حميّات ا قانون من الثانية اّدة ا تمنع
نظرك. وجهة من ذلك أهّميّة ح حميّة. ا ا منطقة من غريبة حيوانات أو

ر ال ل

وأجب الح

أجب. ثّم مصر، في الطبيعية المحميّات توزيع خريطة الح

ثال.. ١ ا متّبًعا فيه تقع الذي التضاري القسم وحدد طبيعية، محميّات ثالث أسماء اُكتب

الغربية. الصحراء في تقع الكبير الجلف مثال: محميّة

تقع   .. ١ محميّة

تقع   .. ٢ محميّة

تقع   .. ٣ محميّة

ا ا ةوال ع ال ا ا ام  الن ال لدالدر ي ة رّ ال
من ل
التطبيق الل خ
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حمايتها.. ٢ وكيفية أهّميّتها وحدد محافظتك، توجد التي الطبيعية حميّة ا اسم اُكتب

أسماءها.. ٣ موضًحا الطبيعية، حميّات ا من عدد أك تضّم التي حافظة ا اسم اُكتب

أهّم. ٤ موضًحا زيارتها عىل النا لتشجيع الطبيعية حميّات ا إلحدى دعائيٍّا ُملَصًقا صمم
بّرية. وحيوانات طبيعية نباتات من تتضّمنه وما يميّزها ما

   

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ب ال ا ال ب ال امل ال
ّ ا ال



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

ناخ.•  ا ّ تغ أسبا ح أكأ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م عىل ناخية ا ات ّ التغ تأث أكأوّض مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

تأث•  واجهة م تتّخذها التي اإلجراءات أحّدد
ناخية. ا ات ّ التغ

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ثار•  من للتقليل مسئول كمواطن دوري أوّض
ناخية. ا ات ّ التغ

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

فعله علينا يجب الذي وما الشتاء أو الصيف فصل ناخية ا األحوال معتاد غ ًا ّ تغ الحظت هل

متوقع غ بشكل انخفاضها أو الحرارة درجة ارتفاع عند

ا ر و ة نا ال ّرا ال ا ال لدالدر على

الث ا

٠٠٠



١١١ 

ل
اإلسكندرية، مدينة عىل الثلج وشاهدتتساقط ي، ا التليفزيون الجّوية ة الن إ استمعتمروة
مدينة عىل الثلج تساقط والدتها: إّن فقالت الثلج، شاهدة اإلسكندرية إ أسافر أن لوالدتها: أحّب قالت
كجبل الجبال قمم عىل الثلج نشاهد أن الطبيعي فمن ، م مناخ يواجهها مشكالت إ يش اإلسكندرية
ناخ.  ا ّ تغ إ يش أمر والغردقة واإلسكندرية القاهرة مثل مدن عىل الثلج تساقط لكّن كاترين، سانت
والتحّوالت االختالفات ناخي ا ّ بالتغ األّم: يُقصد أجابت ا ا بال قصود ا مروة: ما فسألت

الطقس يكون أن عتاد ا من الشتاء، فصل عتاد. ففي ا عن واألمطار الحرارة درجة مثل ناخية، ا األحوال
إ تصل منتظمة وغ غزيرة وأمطار ودة ال شديدة ات ف تتخّلله أصب أنّه إّال ، م شمال بارًدا
ناخي ا ّ التغ السبب وما مروة:  قالت عتاد.  ا من أكثر حارٍّا فأصب الصيف، فصل أّما السيول. 
وإزالة األحفوري، الوقود حرق مثل ية الب األنشطة إ رئي بشكل ناخي ا ّ التغ األّم: يرجع أجابتها
وبخاّصة الصناعية األنشطة وزيادة الزراعة، الكيماوية بيداتواألسمدة ا استخدام واإلفراط الغابات،
هذه كانية. كّل ال كاالنفجارات الطبيعية العوامل إ باإلضافة التلّوث، وزيادة واألسمنت، الحديد صناعات
وتصاعدها واألوزون، الكربون أكسيد ثاني غاز مثل الدفيئة، الغازات انبعاثات زيادة إ تؤّدي العوامل

الوقت.  األرضبمرور سط حرارة درجة بارتفاع يتسبّب مّما الهواء،
تؤّدي حي اإلنسان صّحة وأهّمها ، م الحياة مجاالت عىل ناخية ا ات ّ التغ األّم: تؤثّر وأضافت
وتدهور الزراعية األرض مساحة انكما إ تؤّدي كما الريا.  ا مثل األمراض، من العديد ظهور إ
والكائنات الطبيعية النباتات من ة كث أنواع تتعّرض كما الزراعي، اإلنتاج عىل سلبًا يؤثّر مّما بة ال
ّ التغ حّدة زيادة التبّخر. ومع لزيادة العذبة ياه ا ندرة إ أيًضا ناخي ا ّ التغ لالنقراض. ويؤّدي الحية
السواحل من أجزاء وغرق الشمالية الشواط كل ت مسبّبًا البحر مياه منسو تفع س ناخي، ا
عىل سلبًا يؤثّر مّما وت وا بالضعف فتُصا رجانية ا الشعا عىل ناخي ا ّ التغ يؤثّر كما ية.  ا

 . م السياحة
وسائل استخدام التوّسع وأهّمها ناخي، ا ّ التغ ات تأث واجهة إجراءات عّدة م اتّخذت لذا
وإعادة وصيانتها، التحتية البنية وتطوير السيول مياه وتخزين النظيفة، الطاقة ومصادر ستدام ا النقل
جتمع، وا الفرد عىل ناخي ا ّ التغ تأث بخطورة الوعي ون البحر، مياه وتحلية العذبة ياه ا تدوير
إجراءات لوضع ٢٠٢٢ نوفم الشيخ م ناخي ا ّ للتغ تّحدة ا األمم مؤتمر م تستضيف كما

ناخي. ا ّ التغ واجهة حاسمة

س ل
عام بحلول حدوثها تتوّقع أو حدثت التي ات التأث وأهّم محافظتك، ناخية ا ات ّ التغ مالم وض

٢٠٥٠م.

ع را ل

ناخي.  ا ّ التغ أسبا ١.  حدد

ناخي ا ّ التغ ات تأث واجهة م تتّخذها التي اإلجراءات ٢.  ما



 

ا ال ال

وأجب فكر ١

سط مستوى ارتفاع يسبّب مّما القطبَين، في الجليد ذوبان إلى الحرارة درجة ارتفاع يؤّدي
أجب. ثّم الخريطتَين، السواحل. الح وغرق البحر

ستتأثّر. ١ م محافظات من فأّي ًا، م البحر سط مستوى ارتفاع زاد إذا

الدولة.. ٢ اقتصاد عىل ذلك سيؤثّر كيف وض

ية. ٣ ا الشواط كل ت من للحّد اتّخاذها يمكن التي اإلجراءات ما

م ال ا ا ا ا ا ال

تجربتك بحسب وأجب فكر

الغزيرة األمطار مثل قاسية، مناخية ظروًفا مصر شهدت الماضية، القليلة العقود خالل في
هذه ضوء في ا.  جدٍّ المنخفضة الحرارة ودرجات المرتفعة الحرارة ودرجات والفيضانات

موضًحا. أجب العبارة،

١ . . م البيئة عىل ناخي ا ّ التغ تأث عىل أمثلة قدم

ة نا ال ّرا ا  ال ال لدالدر على ا ر و
من ل
التطبيق الل خ

ا ا را م ر ال س م ا ا ال ا ل ) ال ر ( ٠ ا ا ل ) ال ر (



 

م. ٢ ناخ ا ّ تغ مكافحة عىل للمساعدة به القيام يمكنك الذي ما

ر ا ن ث ل

وأجب ابَح

( ٠ ما ١ ) ٠ ٠ ر م ا ال را ل ال را ا

في المناخية للتغيّرات الوطنية ٢٠٢٢م "االستراتيجية مايو ١٩ في المصرية الحكومة أطلقت
تهديًدا تشّكل التي المناخ تغيّر أزمة لمواجهة الدولة، جهات كاّفة بين ٢٠٥٠" بالتعاون مصر
الدفيئة الغازات تنتج التي االقتصادية األنشطة كّل االستراتيجية وتغّطي الحياة، مجاالت لكاّفة
التعامل وسرعة االنبعاثات تقليل بضرورة االستراتيجية الحراري). وتوّجه االحتبا (غازات
الفّعالة بالمساهمة الدولة من التزاًما االستراتيجية وتُعّد المحتَملة، المناخية التغيّرات مع

المناخ. تغيّر لمكافحة والجاّدة
بحسب. ١ ورتبها ، م ناخية ا ات ّ للتغ الوطنية اتيجية االس أهدا أهّم لخ

نظرك. وجهة من أهّميّتها

غازات. ٢ تنتج التي االقتصادية األنشطة عن وابح ي، ا عرفة ا بنك استخدم
الحراري. االحتبا

اتيجية.. ٣ االس أهدا أحد تحقيق مسئول كمواطن دورك وض

ا ال ا ا ا

وع فكر

أمًرا الدول بين التعاون أصب لذلك المناخية، التغيّرات مواجهة بمفردها دولة أّي تستطيع "ال
ضرورة عن بالكتابة أو بالرسم عبر العبارة، هذه ضوء في األزمة."  هذه لمواجهة ضروريٍّا

والتنمية. اإلنسان على المناخية التغيّرات تأثير لمواجهة العالم دول تكاتف

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

رب ال ال ال ب ال امل ال
ّ ا ال



 

ر م ّة مصر ا ص

عرمر) نا ( م ل ال

حاكمة ة ُ أ حاليٍّا) ومؤّسسأّول طيبة (األق حاكم
سنة البالد توحيد استطاع حي القديمة م تاريخ
وكّون والتفّكك، االنقسام من طويلة ة ف بعد ق.م ٣٢٠٠
وأنشأ البالد، لحماية قويٍّا وجيًشا قوية مركزية حكومة
بني متوّسط مكان الجميل، يناء ا قلعة (من-نفر) أي
وحدة، ا للدولة عاصمة لتكون والجنو الشمال مملكتَي
وقد الجيزة، محافظة رهينة ميت منطقة ن ا وهي
أطلق وقد منف.  اسم م فت بعد العر عليها أطلق
ملك منها:  ألقا عّدة رمر) ا ( م ا عىل يون ا
ن التاَجني، صاحب والسفىل، العليا م ملك األرَضني،

الشمال.  ثعبان ، الجنو

الشمال مملكة عىل مينا لك ا انتصارات تسجيل تّم
لوحة باسم تُعر لوحة وجَهي عىل البالد، وتوحيده
بالدّقة لصانعها يشهد بارز حفر عليها محفور نعرمر،

واإلبداع.

ا ال ال
١ .. م توحيد من مينا لك ا يتمّكن لم إذا يحدث كان ماذا توقع

ثانوي) . ٢ أّو - مصدر نعرمر (مصدر لوحة إليه تنتمي الذي التاريخي صدر ا نوع حدد
ير. الت مع

رب
مينا. ١ لك ا شخصية رأيك ما

وتحّلها.. ٢ شكالت ا إحدى تواجه أن خالله من استطعت حياتيٍّا موقًفا د ُ ا



 

ال ال ل ال

الدولة ة ع الثامنة ة األُ ملوك أحد هو
ًا، صغ مازال وهو م عىل ملًكا أصب الحديثة. 
الكرنك.  معبد جدران عىل تتويجه مراسم ونقش
والعربات بالفرسان وزّوده وتدريبه بالجيش اهتّم
أعظم من وكان والحصون.  القالع وبنى الحربية،
العديد قاد حي القديمة م العسكريني القادة
البالد، لتأمنيحدود الناجحة العسكرية الحمالت من
عىل فيها انت التي مجدو معركة أشهرها ومن
الشام بالد عىل السيطرة واستطاع قاد حاكم
م حكم يمّد أن أيًضا استطاع كما والعراق،

اطورية إم أقدم ويكّون جنوبًا النوبة بالد حتى
الثال تحتمس إنجازات تقت ولم التاريخ. 

العمراني الجانب شملت بل العسكري، الجانب عىل
الضخمة. سّالت وا عابد ا من كث عهده بُني إذ

ا ال ال
حكمه. ١ لتوطيد الثال تحتمس لك ا سياسة رأيك ما

مجدو.. ٢ معركة الثال تحتمس لك ا انهزم إذا يحدث كان ماذا توقع

رب
حكمك. ١ لتوطيد األّول خيارك هو الحر قرار كان فهل ، الثال تحتمس لك ا مكان كنت إذا

إجابتك. برر



 

األوّل ر ال مراجعة

ا١ ا

لك. زميل وجملة جملتك بين قارن ثّم يلي، مّما مفهوَمين كّل بين الفرق فيها تشرح اُكتبجملة

١ .. الجغرا وقع وا الفلكي وقع ا

العرض.. ٢ ودوائر الطول خطوط

ناخ.. ٣ ا ّ وتغ ناخ ا

٤ .. ّ الجا والوادي النهر

ائية.. ٥ ا والتعرية الهوائية التعرية

ر ا

ما. ١ وأهّم الرئيسية التضاريسية األقسام وحدد ، م سط مظاهر خريطة استخدم
يميّزها. 

أماكن. ٢ عليها وحدد الخرائط بإحدى الطبيعية. استعن حميّات ا من عديد م يوجد
فيها. ّية ال والحيوانات الطبيعية النباتات بعض أسماء اكتب ثّم طبيعية، خمسمحميّات

ا فر ال

ر والص را ال على لة س
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ر
ناخي. ١ ا ّ التغ عىل تّبة ا النتائج ما

الطول.. ٢ العرضوخطوط دوائر أهّميّة ح ا

والفلكي. . ٣ الجغرا م موقع أهّميّة وض

القديمة.. ٤ م موّحدة وحكومة جيش وجود أهّميّة ف

الفيوم. ٥ بمنخفض النيل نهر اتّصال عىل ترتّبت التي النتائج ما

الطبيعية. . ٦ للمحميّات الدولة إنشاء سبب وض

طان. ٧ ال مدار عىل الشمس أشّعة تعامد عىل تّبة ا النتائج ما
  

الطبيعية.. ٨ النباتات لبعض االقتصادية األهّميّة ف
  

ناخي. . ٩ ا ّ التغ شكلة حلوًال ح اق

ا ا ال ب ال م ا ر

ا ب ا ا م ا ا ا ل من ا
 . اب ل ال ا م ب ن . ا ا ال ا ال ال ا ا

د النا ر ف ال

ي الر ال ال

ا



-----

الموارد والتنمية

ر ال
ي ا ال

الر السؤال

ا ا ال ب رب ال ال ما
ال ا ا م ا ل ا ا



الثا ا م م
وعالقتها   وأنواعها الحاجات الثاني حور ا يتناول
وكيفية م الطبيعية وارد ا يتناول كما وارد، با
تنمية ذلك وأثر االقتصادية، األنشطة استثمارها

وازدهاره. الوطني االقتصاد

ا ا الس ا



ا ا ا ا ا ا ال ل:  ا ال

ب ا ا ا ا  : الثا ال

ب ا ا ا الثالث:  ال

ب ا ال ا م الرابع:  ال

ا ال ا :  ا ام ال ال

٠

الموارد الطبيعية 
لبلدي مصر

ة ا ال د ال
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س الر ا ا
وارد ا

الحاجات

النادرة وارد ا

الحّرة وارد ا

ائية ا وارد ا

العذبة ياه ا

الحة ا ياه ا

النيل مقيا

التعدين

الصهر

الكهربائي التحليل

وغ تجّددة ا الطاقة مصادر
تجّددة ا

قايضة ا

البيع

اء ال

العرض

الطلب

األخ الهيدروجني

ع ا ا بر
الواحات

العا السّد

غارة ا جبل

السويس خليج

الزيت جبل

بنبان قرية

أسوان خّزان

إسنا قناطر

ركزي ا البنك

م س ال ا ال ا ل
م ا ا ب



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

وارد•  ا وارد، ا الحاجات، من لكّل تعريًفا أعطي
الحّرة.   وارد ا النادرة،

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

والثانوية.•  األساسية الحاجات أنواع بني أكأقارن مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

وارد.•  وا الحاجات بني العالقة ح أكأ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

وارد.•  ا عىل للحفا طرًقا ح أكأق مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

الحاجات هذه نلبّي كي فعله علينا يجب الذي ما إلينا بالنسبة األساسية ا ا ال أهّم ما

ة صا ا ار وال اجا ال األوّل الدر

ا م ا ال ل ا ا را

الثا  ال



ل

الصّحية األطعمة األّم جّهزت وقد رمضان، شهر من يوم أّول فطار ل تهما ُ أ مع وع محمد اجتمع
ّم:  ل األ فقال الطعام، من ا جدٍّ القليل سوى ائدة ا عىل يتبق ولم وشبعوا الجميع فأكل مناسبة، بكّميات
تجّهز أخرى ُ أ فهناك تنا، ُ أ أفراد عدد تناسب بكّميات إعداده وعىل الشهي الطعام هذا عىل نشكرك
للموارد. فسأل اًفا إ يُعّد وهذا همالت، ا سّلة يتبّقى ما وتلقي حاجاتها، من أك الطعام من كّميات
يا بالحاجات قصود ا : وما ع حاجتها. سأل عن يزيد الطعام هذا : ألّن األ فقال أبي يا اذا محمد: 

أبي

فأنت بالعطش تشعر وعندما الطعام، تناول إ حاجة فأنت بالجوع تشعر قائًال: عندما األ أجا
الحرمان، هذا إشباع نحو الفرد يدفع الذي بالحرمان الشعور تمثّل ا ا ال اء، ا إ حاجة
أكل ا ومنها الحياة، قيد عىل البقاء عىل تساعده ا (أّولية)  ا ا ولديه ع يا يولد فاإلنسان
والرعاية واألمن للتعليم الحاجة أصبحت نسان ل الحضاري والتقّدم التطّور ومع سكن، وا وا
أن يمكن التي ا (ثانوية) وهي ا ا هناك األساسية. ولكن، الحاجات من جزًءا الصّحية
الثمن باهظة الذكية الهواتف اء و ، األلعا مثل الرفاهية، وتحّقق السعادة تسبّب ولكنّها بدونها نعيش

. للتنزهّ والسفر

قال ا ا هذه : ما ع موارد. سأل وجود من البّد الحاجات هذه كّل ونشبع نلبّي : ولكي األ وأكمل
الوسائل كّل هي وارد فا موارد كّلها واألموال صنوعة ا والسلع الزراعية حاصيل وا ياه وا بة : ال األ
تكفي ال التي وارد ا وهي ا ا : م إ وارد ا تقسيم اإلنسان. ويمكن حاجات تشبع أن يمكن التي
الطاقة، ومصادر العذبة ياه وا الزراعية األرض مثل مشكلة تسبّب وندرتها السّكان، حاجات إشباع
الهواء مثل مشكلة تسبّب وال السّكان حاجات تفي محدودة، غ بكّميات وجودة ا وهي ر ا وم

الشمس. وأشّعة البحر ومياه

لها استهالكنا شيد ب مواردنا عىل : نحاف األ أجا أبي يا مواردنا عىل نحاف محمد: وكيف سأل
إّال ال ا إنفاق عدم يجب كما استخدامها، ن وال والكهرباء ياه ا عىل فنحاف باعتدال، واستخدامها
نصنعها التي أكوالت ا عىل ونعتمد اليومي، استهالكنا يكفي الذي الخبز ي نش فمثًال، وريات ال

البس، ا اء ن ة. وال األُ أفراد عدد عىلحسب الطعام ونعّد يعة، ال الوجبات من ونقّلل نزل، ا
الحصول يمكننا ال التي السلع بعض عن االستغناء أو البس، كا وارد ا بعض تدوير إعادة يمكننا كما
من َ األُ تستفيد كيف معي فكروا األعّزاء أوالدي ن قائًال: وا األ ابتسم لها. ثّم بدائل واستخدام عليها،

لديها تبّقي ا الطعام

س ل
تلك تشبع التي وارد ا محّدًدا تك، ُ أ أفراد حاجات عن بيانات لجمع الدر تعّلمته ما استخدم

تبّقية.  ا الطعام كّميات من لالستفادة استخدامها لعائلتك يمكن مبتَكرة طرًقا ح واق الحاجات،

ع را ل
إليك. بالنسبة رغبات وثالث حاجات ثالث بني والرغبات. ميز الحاجات أنواع ١.  تتعّدد

واالستهالك. وارد ا وندرة السّكان بني العالقة ٢.  استنتج

 



 

ا ال ال
وأجب١ فكر

زيادة معّدل من أسرع السّكاني النمو معّدل يكون وعندما زادتحاجاتهم، السّكان عدد زاد كّلما
الموارد. وزيادة السّكاني النمو منضبط البّد االقتصادية. لذلك المشكالت تظهر الموارد،

وارد.  . ١ وا السّكاني النمو بني العالقة حدد

م. ٢ السّكاني النمو معّدل ارتفاع استمّر إذا يحدث ماذا

رأيك. ٣ سعره." ما سينخفض وبالتا يه تش ال الثمن، باه ما مورد يصب  "عندما
ذلك صّحة مدى

واستنتج اقرأ
أن شرط والده فوافق األسبوعي، مصروفه بزيادة طالب عمره، من العاشرة سمير بل عندما
األ الجديدة. وطلب األشياء أو األلعا بعض على يحصل أن أراد إذا مصروفه من جزًءا يّدخر
الضروري التيمن األشياء ويحّدد ينفقها، التي والمبال يّدخرها التي المبال يسّجل أن منسمير
الشخصي. ميزانيةمصروفه فيإدارة ذلكسيساعده كّل ألّن التييمكنتأجيلها، واألشياء ها، شرا

تأجيلها. ١ يمكن التي والحاجات سم يها يش أن وري ال من التي الحاجات ما رأيك،
زميلك. كتبه بما كتبته ما قارن

الخّطة. . ٢ عواملنجاحهذه أهّم ،ووض وفكالشخ َضعخّطةتساعدكعىلاالّدخارمنم

ال ل
وأجب اقرأ

األُسرة مصر. عند محافظات إحدى في أفراد أربعة من المكّونة سعيد المهند أُسرة تعيش
يدفع وميكروويف.  كهربائي وفرن وبوتاجاز وغّسالة ثّالجة الكهربائية، األجهزة من عديد
بالكهرباء الخاّصة الفواتير وسداد للطعام المال من كبيًرا مبلًغا شهر كّل سعيد المهند
كما الساحلية.  المدن إحدى في السنوية العطلة لقضاء يسافر كما والمياه.  الطبيعي والغاز
الدخل من جزًءا يّدخر كما المالبس، وشراء المدرسة لمصروفات المال من مبلًغا يخّص

الطارئة. للظرو الشهري

ة صا ا ار وال اجا ال األوّل الدر من ل
التطبيق الل خ



 

ثانوية.. ١ وأخرى أساسية حاجات إ الفقرة وردت التي الحاجات صنف

نظرك.. ٢ وجهة من أهّميّتها وفق الفقرة وردت التي الحاجات رتب

ا ب ا اب ال
خّطة واكتب فكر

كانت إذا المثال، سبيل المستقبل. على في منها المزيد لدينا سيتوّفر مواردنا، ترشيد خالل من
األرّز من المزيد لديها وسيكون شيئًا، يهدروا فلن واحدة، لوجبة األرّز من يكفي ما تُعّد األُسرة
غير الغر في األضواء إطفاء طريق عن الكهرباء على حافظت التالية. وإذا للوجبة المَعّد غير
الكهربائيةمنقوابسالكهرباء للطاقة،وفصلاألجهزة الموّفرة واستخدامالمصابي المستخَدمة،

مرتفعة. الكهرباء فاتورة قيمة تكون فلن استخدامها، عدم حال في

وارد. ١ ا لبعض تك ُ أ استهالك لتقليل وضعها يمكنك التي الخّطة ما

بأخرى. ٢ ستستبدلها وهل الحالية ة الف عنها ّ التخ يمكنك التي األشياء ما

تك. ٣ ُ أ وارد ا هذه استهالك تقليل سيساعد كيف

م ال ا ا ا ا ا ال
واكتب فكر

المثال. فيه. اتّبع ترغب وما إليه تحتاج ما فيها توّض جمًال اُكتب

بالشوكوالتة. ١ الحليب أتناول أن أوّد ولكن الحليب، إ : أحتاج ا ال

صّحية،. ٢ وجبات تناول إ الطعام: أحتاج

أن   أوّد ولكن

٣ .، إ   لبس: أحتاج ا

أن   أوّد ولكن

٤ .، إ   سكن: أحتاج ا

أن   أوّد ولكن
ا

. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ال ال ا ا امل ال
ّ ا ال

ا ا ا ا ا ا



 

ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

م (العذبة•  ائية ا وارد ا أنواع بني أميّز
الحة). وا

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ائية.•  ا م موارد من االستفادة طرق أكأوّض مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

مستدام.•  نحو عىل ائية ا وارد ا إدارة أهّميّة أكأستنتج مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

بها ن التي ياه ا تأتي أين من للحياة مهّمة ياه ا تُعّد اذا رأيك، حياة.  تساوي ماء قطرة

لد ي ة ا ال ار ال ي ا ال الدر

م ا ا ا ر (١) م
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ل

التالميذ عّلم ا سأل درسة، ا االجتماعية"  "الدراسات جماعة  تعقدها التي الشهرية سابقة ا
األرض، كوكب هو األزرق الكوكب بأّن فأجابوا االسم بهذا ُسمي اذا و األزرق الكوكب هو شاركني: ما ا
نحو ال ا ا ا نسبة تبل حي مالحة مياه معظمها تغّطينحو٧١٪منمساحةسطحه، ياه ا وذلكألّن
وتتمثّل عذبة مياه والباقي الحة، ا ات والبح حيطاتوالبحار ا وتتمثّل ياه، ا نسبة إجما من ٪٩٦ ٥
ا ا والثلوج) مصدر التساقط (األمطار ويُعّد القطبنَي، والجليد الجوفية ياه وا العذبة ات والبح األنهار

األرض. كوكب عىل ب ال

ياه   ا موارد من نوعان م : يوجد ع قال م ياه ا موارد عن تعرفون عّلم: وماذا ا سأل ثّم
ة وبح النيلبفرَعيهدمياطورشيد، نهر العذبة ياه ا موارد وتتمثّل الحة، ا ياه ا العذبةوموارد ياه ا موارد
االقتصادية، جاالت ا تُستخدم سنويٍّا مياه مكّعب م مليار ٥٥ ٥ بنحو م النيل نهر ويمّد ، نا
إ باإلضافة السياحة مجال و البضائع لنقل التجارة تُستخدم كما والصناعة، األسماك وصيد كالزراعة

نزلية. االستخداماتا
الساحل الزراعة عليها تعتمد التي األمطار توجد النيل نهر مياه بجانب ، ع يا عّلم: أحسنت ا قال
ياه ا م يوجد خر. كما إ عام تختلفمن كّميتها ألّن األمطار عىل كّليٍّا االعتماد يمكن ال أنّه إّال ، الشما
الجوفية، الخّزانات من عديد م وتمتلك ية، ا ا ا ال الحياة عليها تعتمد والتي العذبة الجوفية
ياه، ا تخزين عىل قادرة صخرية كتلة عن عبارة عّلم: هو ا أجا الجو بالخّزان قصود ا فريدة: ما سألت
مروان:  ياه. سأل ا من ة كب كّمية عىل يحتوي الذي النوبي الرم الحجر خّزان م الخّزانات أهّم ومن
تكون البحار من القريبة وبخاّصة الجوفية ياه ا فبعض عّلم: كّال، ا قال عذبة مياه الجوفية ياه ا كّل هل

مالحة.
الحة ا ياه ا موارد تتعّدد عّلم:  ا أجا م الحة ا ياه ا موارد عن ماذا عّلم:  ا مريم سألت

ساحل عىل الحة ا ات والبح والعقبة، السويس وخليَجي توّسط، ا والبحر األحمر البحر وتتمثّل م
قارون ة بح إ باإلضافة مريوط، إدكو، دويل، ال لس، ال نزلة، ا ة بح تتمثّل والتي توّسط ا البحر
ول والب الطعام، مل مثل األمالح واستخراج األسماك صيد فمنها عديدة فوائد الحة ا الفيوم. وللمياه
يتّم كما البحري، للنقل ا جدٍّ مهّمة وسيلة وتُعت حيطات، وا البحار قاع من يُستخرج الذي الطبيعي والغاز
م وتقوم التحلية، محّطات خالل من ية الب لالستخدامات صالحة عذبة مياه إ الحة ا ياه ا تحويل

ومحافظتَي األحمر البحر حافظاتمثلمحافظة بعضا البحر مياه منمحّطاتتحلية العديد بتنفيذ ن ا
حّطاتتخدم ا وهذه العالم، التحلية محّطات أك من السخنة العني محّطة وتُعّد والسويس، اإلسماعيلية

بها. حيطة ا الصناعية ناطق وا السكنية ناطق ا

س ل

العذبة ائية ا مواردها من أك بصورة م تستفيد كيف وض ي، ا عرفة ا ببنك ١.  باالستعانة
. م ائية ا وارد ا لزيادة مبتَكرة طرًقا ح اق ثّم الحة، وا

ع را ل

أن يمكن التي األخرى شاريع ا ما م إ بالنسبة مهّمة ياه ا تحلية مشاريع أّن تعتقد اذا   .١
م العذبة ياه ا موارد زيادة تساعد

واألهّميّة.  التوزيع حي من م الحة وا العذبة ياه ا موارد بني ٢.  قارن



 

لد ي ة ا ال ار ي   ال ا ال الدر من ل
التطبيق الل خ

ا ا ا ا
وقارن١ وفكر اقرأ

ن ر ال ا ال

قيام عظيًما دوًرا النيل نهر لعب
أمّد حي القديمة، ية ا الحضارة
الخصبة بة وال العذبة ياه با م
يني ا فربط العصور، مر عىل
وفهموا بالنيل حياتهم القدماء
ال ا ا م وأنشأوا طبيعته،

ة ف خالل مياهه منسو لقيا
أنشأ ، الحدي الع النقل. و استخدموه كما الزراعة، مواسم ونّظموا السنوي، الفيضان
، العا السّد و أسوان خّزان مثل النيل، نهر مياه من لالستفادة وعات ا من عديًدا يون ا

اإلسماعيلية. وترعة اإلبراهيمية ترعة منها ع ال من شبكة بشّق قاموا كما

وحديثًا.. ١ قديًما النيل نهر من االستفادة طرق حدد

مستدامة. ٢ بطريقة ائية ا وارد ا إدارة أهّميّة ما

أهدا. ٣ وحدد مياهه، من لالستفادة النيل نهر عىل أُقيمت التي وعات ا أحد َ اخ
وأهّميّته. وع ا

ا ال ال
وأجب وفكر اقرأ

ب ال ا ال ا ر
عديد عليها. هناك والمحافظة المياه إهدار عدم المهّم من لذا محدودة، مصر في العذبة المياه
أثناء المياه فت استمرار تجنّب االستحمام، وقت من التقليل مثل المياه، لتوفير الطرق من
واستخدام المنازل، خارج الجّو لتلطيف المياه ر وعدم الخضار، غسل أو األسنان تنظيف

السيّارات. أو المالبس غسل عند أقّل مياه كّمية



 

استخدامها. . ١ وترشيد ياه ا عىل الحفا أهّميّة ف

ياهخاللاستخدامكاليومي. . ٢ شيداستهالكا حطرًقامبتَكرةل اق

نزل.. ٣ ا ياهحتىتصلكإ العملياتالتيتُجرىعىلا ي،وحددأهّم عرفةا استخدمبنكا

ا ا ال
وأجب اُنظر

تُستخدم الصناعة، المحاصيل. وفي لرّي تُستخدم الزراعة، عديدة. ففي بطرق المياه تُستخدم
المختلفة.  والهيئات المنازل في أيًضا وتُستخدم وغسلها، األقمشة وصباغة النسيج، لصناعة
١٩٩٥م العام من مصر في المياه استخدامات يوّض الذي التالي البياني الرسم إلى اُنظر

٢٠١٧م.  العام إلى

و٢٠١٢م.  . ١ ٢٠٠٠م عاَمي بني للمياه استخدامه ضاعف قطاع أّي حدد
٢٠١٧م. ٢ العام إ ٢٠١٢م العام من ياه ا من نفسها الكّمية استخدم قطاع أّي

أك. ٣ بفّعالية ياه ا والصناعة) من ختلفة (الزراعة ا القطاعات تستفيد كيف

إهدارها. ٤ من والحّد ياه ا لتوف ية ا ة األُ تفعله أن يمكن الذي ما

ا ب ا اب ال
وأجب وصمم فكر

المياه بأهّميّة للتوعية وذلك للمياه العالمي باليوم عام كّل من مار ٢٢ في العالم يحتفل
نهر بأهّميّة للتوعية ُملَصًقا العذبة. صمم المياه لموارد المستدامة اإلدارة إلى والدعوة العذبة،

المياه. هدر لعدم استخدامها يمكن التي والطرق النيل

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ا ا الر امل ال
ّ ا ال

ب ال ا امل ال
ّ ا ال



  ٠٠

ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

قديًما•  م ستخَدمة ا واألدوات وارد ا بني أقارن
وحديثًا.

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م خريطة عىل عادن ا بعض موقع أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م عادن ا لبعض االقتصادية األهّميّة أكأوّض مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

حافظة•  وا عادن ا استهالك ترشيد أهّميّة ح أ
القادمة. جيال ل عليها

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

اكتشا•  الحديثة التقنيات مساهمة عىل أدّلة أقّدم
وتنميتها. الطبيعية وارد ا

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

ساعدتكم وكيف منها، صنوعة ا واّد ا حدد ثّم يوم، كّل تك ُ وأ أنت تستخدمها التي األدوات بعض اُذكر

حياتكم. تسهيل

لد ي ة عد ال ار ال ال ال الدر

م ا ا ب ع  ( ر (
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ل
تُسّمى كانت والتي الشيخ كفر محافظة الفراعني تّل مدينة األثرية نطقة ا إ رحلة درسة ا نّظمت
ثار ا علماء حأحد إ التالميذ واستمع ات، األُ قبل ما ع الشمال مملكة عاصمة بوتو بمدينة سابًقا
الصّوانكما يالقديمحجر ا وقال: استخدم الحجريالقديم الع عن ثارحديثه ا عالم وقع. بدأ ا عن
الصيد، ورماح الصيد، استخدمها التي اليدوية الفؤو مثل الحجرية أدواته لصنع ببساطة نحته أو هو
أن القديم ي ا استطاع فقد الحدي الحجري الع الحيوانات. أّما بعضاألدواتمنعظام صنع كما
ومنها: السكاكني، وصغرحجمها، بدّقتها وتميّزتأدواته حسباستخداماته، ويشّكلها بدّقة، ينحتالحجارة

الحجرية. حاري ا مثل الزراعة وأدوات الخشبية، العق وا طارق، وا الخشبية، ناجل وا
ثار: بدأت ا عالم أجابه عادن ا من األدوات هذه صناعة القديم ي ا اإلنسان بدأ حسام: ومتى سأل
مع وخلطه النحا القديم ي ا اكتشف حني وذلك عادن ا ع بدء مع عادن ا من األدوات هذه صناعة
الخشب من صنوعة ا اليدوية حاري وا برونزي، برأ والرم ونزية، ال السيو فصنع القصدير معدن
معدن القديم ي ا عر كما قّصات.  وا القط، ا مثل والنحاسية، ونزية ال الطبّية واألدوات ونز، وال
القدماء يون ا ورسم الزينة، وأدوات الح صناعة الذهبوالفضة واستخدم األسلحة، منه وصنع الحديد
مثل ن ا م يوجد مريم: وهل عادن. فسألت ا هذه مثل فيها يوجد التي ناجم ا مواقع إ شارة ل خرائط
يُستخرج الذي ال مثل عدنية، ا وارد ا من ثروة تمتلك م إّن ثار: بالتأكيد، ا عالم أجابها عادن ا هذه
البحرية الواحات يوجد الذي وال ، الح صناعة ويُستخدم قية ال الصحراء السكري مناجم من
الذي وا ، التسلي وحديد الحديدية السكك وقضبان الت ا صناعات ويُستخدم الغربية الصحراء
الذييُستخرج ا ال إ باإلضافة الصلبوالبويات، صناعة ويدخل سيناء أمبجمة يُستخرجمنمنجم
، صناعةأسالكالكهرباءوالسبائكومقابضاألبوا قيةويُستخدم ال الصحراء البحراألحمر منمحافظة
ومنطقتَي الغربية الصحراء الخارجة واحة طرطور أبو منطقة من يُستخرج الذي ا ال وكذلك
الحراري.  والطو ية بيداتالح وا الكيماوية األسمدة صناعة واديالنيلويُستخدم حاميد وا السباعية
الدخل زيادة ويساهم للمواطنني، عمل عادنفر با رتبطة ا ختلفة النشاطالتعدينيوالصناعاتا ويوّفر
بطريقتنَي: أّوًال عادن ا استخراج ثار: يتّم ا عالم أجابها عادن ا استخراجهذه نورا: وكيفيتّم القومي. قالت
عدن ا فصل وهو ربا ال ال وثانيًا الصخر عن الثمني عدن ا لفصل الحرارة استخدام وهو ر ال

عن والتنقيب البح ًا كث اإلنسان التكنولوجيا ساعدت والكهرباء. ولقد األحماض باستخدام الصخر عن

القادمة. جيال ل عليها حافظة وا استهالكها ترشيد علينا يجب التي عدنية ا بمواردها غنية وم عادن، ا

س ل
التقّدم نتيجة عليها الطلب وزيادة تجّددة، ا غ وارد ا من ولكنّها متنّوعة، معدنية ثروة م تمتلك

ترد لم م أخرى معادن عن ابح ي، ا عرفة ا بنك باستخدام للنفاد.  يعّرضها الصناعي

حديثًا اإلنسان استخدمها التي البدائل وحدد االقتصادية، وأهّميّتها تواجدها أماكن وحدد السابقة، الفقرة

االقتصادية التنمية دعم ذلك أهّميّة ح وا النفاد، من عدنية ا ثروتنا عىل للحفا عادن، ا لبعض

القومي. الدخل وزيادة الدولة

ع را ل
القديمة ية ا الحضارة تقّدم عادن ا اكتشا ١. كيفساهم

عدنية. ا للموارد االقتصادية األهّميّة ح ٢. ا



 

لد ي ة عد ال ار ال ال ال الدر من ل
التطبيق الل خ

ال ل
وأجب١ اقرأ

ن ال ا ل ال
ساعدنا وقد األرض، سط من بالقر األرضأو باطن من المعادن استخراج عملية هو ن ال

في الجّوية والصور الصناعية، األقمار وصور الطائرات مثل:  الحديثة التكنولوجيا استخدام
من البيئة على المحافظة مع أقّل وبتكلفة وسرعة بسهولة إليها والوصول المعادن عن البح
صورة على للحصول األبعاد ثالثي المس تكنولوجيا استخدام إلى باإلضافة والتلّوث، التدهور
علىسالمة ليللحفا ا فيالحفر بُعد التحّكمعن تكنولوجيا واستخدام للمناجم، األبعاد ثالثية
التكنولوجيا تفيدنا لية. كما ا والقطارات الشاحنات باستخدام المعادن نقل و المناجم، عّمال
المناجم من عيّنات وأخذ الروبوتات، استخدام خالل من الصعبة األماكن إلى الوصول في أيًضا

المناجم. داخل اإلنقاذ عمليات في تُستخدم وكذلك جودتها، من للتأّكد
عادن.. ١ والتنقيبعنا البح التكنولوجيا استخدام حأهّميّة ا

اذا. ٢ و تستخدمها قد التي الجديدة التكنولوجيا التعدين. ما مجال تعمل أنّك تخيل

الحفا. ٣ التكنولوجيا استخدام أثر موضًحا والبيئة التعدين عملية بني العالقة عن ابح
البيئة. عىل

ر ال ل
وأجب الح

توزيع. ١ بخريطة بعضاألدوات. استعن لصناعة مصانع عّدة بناء وتريد مستثمر أنّك تخيل
ير. الت مع مصنع كّل لبناء األماكن أنسب وحدد ،٦٠ صفحة م عادن ا بعض

والصلب:  .. ١ الحديد صناعة

الكيماوية:  .. ٢ األسمدة صناعة

الكهرباء:  .. ٣ أسالك صناعة

أجب. . ٢ ثّم ، م خريطة الح

رقم .. ١ نطقة ا من الحديد خام يُستخرج

رقم . . ٢ نطقة ا من الذهب خام يُستخرج

رقم. ٣ نطقة ا من الفوسفات خام يُستخرج
. 

رقم (١) خام. ٤ نطقة ا من يُستخرج
. 

ا ا ما ا ا ل امل ال
ّ ا ال

( )

( )

 ( )

( )



 

ا ا
ا ر

التي األدوات من مجموعة األدوات. أمامك من العديد صناعة في المعادن المصريون استخدم
استُخدمتفيصناعتها. التي المعادن أسماء وحديثًا. اُكتب قديًما المصريون صنعها

م ال ا ا ا ا ا ال

تجربتك بحسب وأجب فكر
في المستخَدمة المعادن وحدد منزلك، في تستخدمها التي المعدنية األدوات من ثالثًا اختَر

التالي. الجدول في صنعها

ا م س ا ا ا م ا ا ا

ا ب ا اب ال

واكتب فكر
مكان حول معلومات يتضّمن بحي مصر في المنتشرة المعادن أحد عن مصّوًرا كتيّبًا أعّد
عن يعبّر للكتيّب غالًفا وصمم المصري، االقتصاد دعم في ودوره واستخداماته، وجوده،

مميًّزا. عنوانًا له واختر محتواه

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ال ب ال ا ا امل ال
ّ ا ال

را ام راا م

ا ال ا ثاا ال ا ا



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

استخدمها•  التي الطاقة بعضمصادر أتعّر
القدماء.  يون ا

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م الطاقة صادر االقتصادية األهّميّة ح أكأ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

خريطة•  عىل تجّددة ا الطاقة بعضمحّطات أحّدد
. م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

بشكل•  استخدامها يمكن التي الطاقة مصادر أتوّقع
ستقبل. ا م مستدام

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

الطاقة. بدون الحياة كيفتكون وتخيل اليومية، حياتك الطاقة بعضاستخدامات حدد

ل

فسأل ،" م ا ال مس ا بعنوان: "ال اليومية الجريدة ًا خ خالد قرأ
الهيدروجني فصل نحو العالم مندول وكث حاليٍّا م الوالد: تتّجه فأجا الهيدروجنياألخ والده: ما
وذلك للهواء، لّوث ا للكربون انبعاث بدون النظيفة الكهرباء لتوف الكهربي التحليل باستخدام اء ا من

البيئة. عىل والحفا البيولوجي، التنّوع وحماية الحراري، االحتبا لخفضنسبة

لد ي ة ا ال ر مصا الرا الدر

 

ل ر ا ال



 

للطاقة متنوّعة مصادر تمتلك الحبيبة نا م أّن خالد يا ا ا العام درسنا سلمى: لقد أخته قالت
األّم:  قالت مثلنا واستخدموها الطاقة مصادر القدماء يون ا عر هل ولكن تجّددة، ا وغ تجّددة ا
وطهي للتدفئة واستخدمها القديم، الحجري الع منذ النار القديم ي ا اكتشف لقد سلمى يا أحسنت
شمال ا ا منجم من يُستخرج الذي ال متجّددة غ طاقة مصادر م الطعام. وتمتلك
تلويثًا ا ا ال ا م أكثر يُعّد ولكنّه األدوية، وبعض الصلب صناعة ويُستخدم سيناء،
الغربية وشمالالصحراء الس مناطق لالذييُستخرجمنحقولبّريةوبحرية للبيئة. وال
الطاقة، توليد ويُستخدمان والسوالر، البنزين مثل متعّددة مشتّقات منه وتُستخرج قية، ال والصحراء
الذييوجد ال ا البالستيك. وال وصناعة الصناعية األليا صناعة بعضمشتّقاته تُستخدم كما
ويُستخدم للبيئة، تلويثًا تجّددة ا غ الطاقة مصادر أقّل وهو مستقّلة، حقول أو ول للب مصاحبًا

النقل. لبعضوسائل كوقود يُستخدم كما الكهرباء، وتوليد نزلية األغراضا

البيئة)  (صديقة ا ا ال ا م إّن الوالد:  أجا تجّددة ا الطاقة مصادر وما خالد:  سأل
محّطة مثل النيل، نهر عىل الصناعية ائية ا ساقط ا من الكهرباء توليد يتّم حي ، ما ر ال ا ال
إذ س ال ا ا. وال ر ا كهرباء ومحّطة ، ا ال الس كهرباء ومحّطة ، ا ا كهرباء
صّمموا حي بطرقمختلفة منازلهم تدفئة الشمسية الطاقة من استفادوا من أّول القدماء يون ا يُعّد
لتنّظم ليًال الحرارة تنطلق ثّم النهار، الجدرانخالل الشمس حرارة عىلحف تساعدهم بطريقة منازلهم
أشّعة من ممكن قدر أك ّ لتمت األسود باللون وبّطنوها ياه ا من برًكا صنعوا نزل. كما ا حرارة درجة
والقصور. وتُعّد نازل ا التدفئة أنابيب ع الساخن اء ا يضّخون الليل، النهار. و أثناء الشمسوحرارتها
الفلكي، بسببموقعها العام طوال الشمسعىلأرضها لسطوع الشمسية بالطاقة العالم أغنىدول من م
الشمس من الكهربائية الطاقة لتوليد وع م أك لتنفيذ أسوان محافظة ا ب ر اختيار تّم وقد

وتنتج العالم، للشمس سطوًعا ناطق ا أكثر من ألنّها وذلك شمسية، محّطة ٤٠ نحو يضّم بحي العالم،
الكهرباء توليد الشمسية الطاقة النظيفة. وتُستخدم الطاقة من م الكهرباء إنتاج من ٪٢٠ نحو
القدماء   يون ا استخدم حي ا الر ا األّم: وكذلك الشمسية. أضافت بالسّخانات ياه ا وتسخني
أيًضا، اعية ال السفن لتسي حاليٍّا م نستخدمها أنّنا كما اعية، ال راكب ا تسي الرياح طاقة
الرياح من الكهرباء لتوليد محّطة أك األحمر البحر محافظة ال محّطة الكهرباء. وتُعّد وتوليد

. م الرياح من ولدة ا الكهرباء إنتاج نصف نحو تنتج حي إفريقيا، األوسطوشمال ق ال

تقّلل أنّها كما البيئة، عىل سلبًا تؤثّر ال ألنّها تجّددة ا الطاقة توليد محّطات عدد زيادة عىل الدولة وتعمل
األّم: تُستخدم أجابت م الطاقة صادر االقتصادية األهّميّة ناخي. سألتسلمى: وما ا ّ التغ حّدة من
تنمية عىل تساعد وهي النقل، وسائل وتسي واإلنارة صانع ا وإدارة الكهرباء توليد الطاقة مصادر
القوميمنخاللتصدير للدخل مصدر أنّها كما عمل، فر وتوّفر وعات، ا من العديد وتطوير الصناعة

الخارج. إ الفائضمنها

س ل

ستدامة، ا الطاقة لتحقيقأهدا م عناألساليبالتيتتّبعها وابح ي، ا عرفة بنكا استخدم
إليه. توّصلت ما أهّم لخ ثّم

ع را ل

منزلك. الشمسية الطاقة ألواح تركيب فوائد ح ١. ا

ي. ا ولالقتصاد للبيئة تجّددة ا الطاقة مصادر أهّميّة ٢. وض



 

من ل
التطبيق الل لدخ ي ة ا ال ر مصا الرا الدر

ر ال ل
وأكمل١ اقرأ

الطاقة. ١ مصادر من مصدر لكّل رمًزا َ واخ لنتعلم، فقرة اقرأ ثّم التالية، الخريطة الح
وارسم الكهرومائية، الرياح - الطاقة الشمسية - طاقة ول - الطاقة التالية: الفحم - الب
لها. عنوانًا واكتب الخريطة عىل الصحيحة أماكنها الرموز تلك وزع ثّم للخريطة، مفتاًحا

Agricultural
areas

International
boundary

Governorate
boundary

River

Coal

Hydro

Oil & natural
gas field

Wind

Agricultural
areas

International
boundary

Governorate
boundary

River

Coal

Hydro

Oil & natural
gas field

Wind

وأهّميّته. ٢ م انتشاره أماكن توّض فقرة عنه واكتب الطاقة مصادر أحد َ اخ
االقتصادية.



٧ 

ر ا ن ث ل
وأجب ابَح

عن: وابح والمتجّددة الجديدة الطاقة هيئة المصريوموقع المعرفة بنك استخدم

منها.. ١ بار ثالث أسماء واكتب السويس، خليج ول (النفط)  الب بار خريطة

٢ .: التا الجدول وأكمل ختلفة، ا الطاقة مصادر

م. ٣ النيل نهر مجرى عىل وجودة سدود) ا أو ائية (قناطر ا الحواجز أهّم اسم اُكتب
الكهرومائية. الطاقة توليد تُستخدم والتي

الطاقة. ٤ محّطات إلقامة األماكن أفضل الكهرباء. حدد توليد الشمسية الطاقة تُستخدم
اختيارك. ًرا ّ م العربية، م جمهورية خريطة عىل الشمسية

ا ا ما ا ا ل ال امل ال
ّ ا ال

ا ا ا ا ا  : ا ا ال ا ال ا م
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من ل
التطبيق الل لدخ ي ة ا ال ر مصا الرا الدر

ا ا ال
وأجب وفكر الح

مصر. ١ في السّكان إلى الكهربائية الطاقة وصول معّدل يوّض الذي البياني الرسم الح
أجب: ثّم ٢٠١٥م، حتى ١٩٩٠م العام من

م. ٢ الكهربائية الطاقة إنتاج عن استنتاجه يمكنك الذي ما

٢٠١٥م.. ٣ و ١٩٩٠م عاَمي بني كهرباء لديهم ليس الذين األفراد عدد قارن

الطاقة. ٤ توصيل استمرار لضمان الدولة تتّبعها أن يمكن التي األساليب بعض ح اق
واطنني. ا لكّل الكهربائية

ا ال ال
وأجب فكر

الغاز مثل المتجّددة، غير الطاقة مصادر باستخدام مصر في النقل وسائل معظم تسير
تطوير إلى مصر وتسعى مصر، في التنمية خطط على سلبًا يؤثّر مّما والبنزين، الطبيعي
جديدة، نقل وسائل أدخلت األنفاق. كما مترو مثل، الكهربائية بالطاقة لتسير النقل وسائل

الكهربائية. والسيّارات واألتوبيسات الكهربائي، كالقطار



 

١ .. م النقل وسائل تسي تجّددة ا الطاقة مصادر عىل االعتماد ورة ف

تحقيق. ٢ ودورها ي ا لالقتصاد الطاقة إنتاج وعات م أهّميّة نظرك وجهة من ح ا
ستدامة. ا التنمية أهدا

بالكهرباء.. ٣ لتس م النقل وسائل كّل تحويل تّم إذا يحدث الذي ما توقع

ا ال ا ا ال

وأجب وفكر اقرأ

السيّارة استخدام مشاركة مثل متنّوعة، طرق خالل من تستخدمها التي الطاقة توفير يمكنك
الدّراجة. ركو أو المشي أو المدرسة إلى للذها أصدقائك مع

الطاقة.. ١ توف أهّميّة ح ا

شيد. ٢ ل اليومية حياتنا بها االلتزام علينا يجب التي اإلجراءات من عدد أك ح اق
. م ستدامة ا التنمية أهدا وتحقيق للطاقة استهالكنا

ا ب ا اب ال

وأجب فكر

المقالة: تتضّمن أن المتجّددة. يجب الطاقة مصادر أحد عن مقالة اُكتب

قالة.. ١ ا مقّدمة بموضوعك التعريف

فيها.. ٢ تتوافر التي واألماكن ، األو للمّرة الطاقة اكتشا تاريخ

٣ .. م منها تستفيد وكيف تجّددة، ا الطاقة استخدام إيجابيات

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

رب ال ال امل ال
ّ ا ال



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

اء.•  وال والبيع قايضة ا بني الفرق أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

الزمن. •  مّر عىل النقود تطّورت كيف ح أكأ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

اء.•  وال البيع عمليتَي بني أكأميّز مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

قرار•  اتّخاذ عند ختلفة ا العمالت أسعار أحّدد
منتَج. اء ب

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

اع اخ قبل ما عهد تعيش كنت أنّك تخيل تنفقه فيَم منه تنفق لك. كم خص ا و ا فكر
احتياجاتك. عىل تحصل كنت كيف ح وا النقود،

ا ّر و الن را ا ام ال الدر

 ٧٠
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ل

أّن باسم عر الحدي وأثناء إليه، والتعّر به حيب لل أم الجديد جارهم زيارة والده من باسم طلب
منها متعّددة فوائد الوالد: للبنك له البنوك. قال أهّميّة عن والده باسم البنوك. سأل أحد محاسبًا يعمل أم

النقود اع اخ قبل يتعاملون النا باسم: وكيفكان النقود. فسأل واستثمار حف

النقود. فمثًال:  والخدماتبدوناستخدام السلع يتعاملونعنطريقتبادل قديًما النا الوالد: كان أجابه
النظام هذا البيض. وكان بعض عىل للحصول دواجن مربّي إ الطماطم ثمار بعض بإعطاء مزارع يقوم

أخرى.  سلعة إ بحاجة ما سلعة الذيلديه الشخ يكون أن يجب ألنّه نظامصعب، وهو ، ا يُسّمىا
قيمة معرفة عليهم يسّهل نظام إ النا احتاج كالفاكهة، السلع بعض تخزين قابلية عدم إ باإلضافة

. ا وال ع ال عملية سّهلت التي النقود أي العملة اع اخ فتّم وتبادلها، األشياء

السلع إعطاء هو والبيع الدولة، تستخدمها عملة والخدماتمقابل السلع أخذ يعني اء : ال أم وأضا
بفئاته م الجنيه مثل محّددة، عملة دولة الدولة. ولكّل تستخدمها عملة عىل الحصول والخدماتمقابل

ختلفة.  ا

عمليتَي إتمام بها التعامل السّكان يقبل طأن كعملة معيّنة سلعة يتّخذ مجتمع كانكّل ، ا ا و
كسيك ا سّكان اتّخذ حني األبقار، اإلغريق واتّخذ ، القم سلعة القدماء يون ا فاتّخذ اء، وال البيع
. النحا أو الفضة الذهبأو منمعدن عملتها تتّخذ بدأتالدول للمعادن، اإلنسان اكتشا الهند. وبعد جوز

النا فأودعها حملها، كصعوبة عدنية ا العمالت تلك استخدام مشكالت ظهرت الوقت، مرور ومع
الورقية، فظهرتالنقود عدنواسمصاحبه، ا قيمة عليه مقابلورقمكتو مثل "البنوك" حاليٍّا، منة أماكن
يكون دولة بنكمركزيلكّل إنشاء تّم الدول. وبعدها، باقي تختلفعن ورقية عملة اتّخذتلنفسها دولة وكّل

الورقية. حتى السلعية النقود من النقود تطّورت الورقية. وهكذا النقود إصدار عن مسئوًال

مقابر عىل وجودة ا الصور : أشارت أم أجابه الحبيبة نا م النقود تطّور عن باسم: وماذا سأل
مثل بأخرى، سلع مبادلة يتّم كان حي القديمة، الدولة عهد قايضة ا استخدام إ القدماء يني ا
ة منت كانت التي اليونانية العملة غرار عىل الذهبية العملة يون ا استخدم ذلك، . وبعد بالحبو السمك
الذهب) عام١٨٣٦م، يمن ا ية (الجنيه ا العملة سّك وتّم قديًما، م قيمني اليونانينيا أيدي
النقود ١٨٩٩م. وكانت عام مّرة ألّول الورقية النقود إصدار ي ا األه البنك بدأ حتى يُستخدم وظّل
، الرسمية العملة الورقية النقود يجعل مرسوم عام١٩١٤م أنصدر إ ذهب إ للتحويل قابلة الورقية
ولم للعملة، األساسية الوحدة ي (الورقي) هو ا الجنيه أصب وبالتا ذهب، إ تحويلها قابلية وأوقف
وتّم ي، ا ر ا ال بإنشاء قانون صدر عام١٩٦٠م، التداول. و تُستخدم الذهبية العمالت تعد

ية. ا الورقية النقود إصدار حّق منحه

س ل

النقود عيو تخّطت التي الرقمية أو ونية اإللك بالنقود يُسّمى ما ظهر التكنولوجية، التطّورات مع
وأهّميّتها.  ونية اإللك بالنقود قصود ا وتعر ي، ا عرفة ا بنك الورقية. استخدم

ع را ل

اليومية حياتنا النقود اع اخ ١.  كيفسّهل

عدنية – الورقية). النقود (السلعية – ا أنواع من نوع كّل مميّزاتوعيو ٢.  استنتج



 ٧

ا ّر و الن را ا ام ال الدر من ل
التطبيق الل خ

ال ل
وأجب١ اقرأ

ال ر ر ؤ ال ام ال
المتاحة الكّمية . والعرضهو وال ر البيعوالشراءعلىعامَلينمهمينهما: ال تعتمدعملية
المنتَج، شراء يريدون الذين األشخا عدد إلى فيشير الطلب للبيع. أّما والمتوّفرة منتَج أّي من
المنتَج، من كبيرة كّمية توّفرت فإذا المنتَج منها: كميّة عّدة عوامل المنتَج سعر على وتؤثّر
عن المسافة بُعد سعره. وكذلك يرتفع المنتَج، من محدودة كّمية توّفرت ينخفضسعره. وإذا

العاملة. واأليدي النقل تكلفة يشمل للمنتَج النهائي السعر ألّن وذلك اإلنتاج مكان

العرضوالطلب. ١ بني العالقة ما

إليه.. ٢ تحتاج مّما أك كّمية ائك عدم ورة ف

دن.. ٣ ا مرتفع ولكنّه القرى مناسبًا ثمنها يكون التي نتَجات ا توقع

ا ال ال
وأجب فكر

قبل. ١ للمنتَج الصالحية انتهاء تاريخ قراءة أهّميّة ما
ائه

واضحة.. ٢ أسعاًرا تحمل منتَجات اء ورة ح ا

االقتصاد. ٣ م صنوعة ا نتَجات ا اء يفيد كيف
ي ا

ر ا ن ث ل
وأجب ابَح

السفر. ١ أو منتَج اء بشأن قرار اتّخاذ عند األجنبية العمالت سعر معرفة هّم ا من
صر سعر اكتب ثّم نت، اإلن شبكة أو اليومية بالصحف الوطن. استعن حدود خارج

المعلومات. هذه معرفة أهّميّة واذكر التالي، الجدول في المصري بالجنيه العملة

ا ا ا ا ا ال

ا ال ال ا امل ال
ّ ا ال
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ال ا الث ا ال

مر ا ال

الس ال الر

ال

العملة /. ٢ ّ"متحف ثم النقد"، عنوان "أوراق عىل واضغط ركزي، ا البنك موقع استخدم
معلومات اجمع ثّم مختلفة، اتزمنية ف عىل النقود فئات شكل وتعر ية"، ا العمالت
الحالية (ورقية -  النقدية العمالت بعض عىل وجودة ا التاريخية والشخصيات عالم ا عن

الجدول. وام معدنية)،

ا ا ا ا ال ا ال ا ا ال ا

ا ر ٠

١

ا ٠

١٠٠

م ال ا ا ا ا ا ال

واصنع وارسم فكر

تُسّمى النقدية، الورقة داخل فّضية عالمة بوضع الخبراء يقوم جديدة، نقود ورقة إصدار عند
عملة. لكّل محّدًدا نمًطا أو كوًدا تحمل حي والتقليد التزييف لمنع المائية بالعالمة

األمامية،. ١ التالية: الجهة العنا الرسم يتضّمن أن . يجب جديدة ورقية عملة اُرسم
الذي اثي ال َعَلم ا أو التاريخية الشخصية والقيمة. حدد ائية، ا والعالمة الخلفية، والجهة

اختيارك. سبب موضًحا العملة عىل ليكون تختاره
يوم. ٢ كّل لديك. َضع فّضلة ا ُلَصقات وا بالرسوم وزينها للمال (حّصالة)، علبة اصنع

حدد ثّم الشهر، نهاية عليه ستحصل الذي بل ا واحسب وفك، م من مبلًغا الحّصالة
اّدخرته. الذي ال با تفعل أن تريد ماذا

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ال ب ال امل ال
ّ ا ال
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ا�نشطة االقتصادية في 
بلدي بين الماضي والحاضر

ة ال ال د ال

ا ا ا ا ل:  ا ال

ب ا ال ا ا ب ا ال  : الثا ال

ب الس ا ال الثر الثالث:  ال

ب ا ال ا ا ب ا ال الرابع:  ال

ب ا ال ا ا ب ا ال : ام ال ال

ا
ا ال ال الثالث - الر ا م ا   : ر مؤ م
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س الر ا ا
الزراعي النشاط

الصناعي النشاط

التجاري النشاط

السياحي النشاط

التكنولوجي النشاط

االقتصادي النشاط

القومي اإلنتاج

القومي الدخل

اإلنتاج عنا

الحياض رّي

السّد

عة ال

القناطر

بالر الرّي

بالتنقيط الرّي

الغذائي األمن

السمكية زارع ا

الصناعية ناطق ا

ا ال ع ا ا بر
غليون بركة

الجديدة الدلتا وع م

العوينات ق وع م

الفرافرة وع م

وز الف وع م

القاهرة محافظة الروبيكي الجلود مدينة

القليوبية محافظة الخانكة الدواء مدينة

الثال أمنمحات لك ا

النا عبد جمال الرئيس

ا



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

 •. م االقتصادية األنشطة أهّم أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ختلفة .•  ا اإلنتاج عنا بني أكأميّز مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

والدخل•  االقتصادية األنشطة بني العالقة أوّض
القومي.

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

القومي.•  والدخل القومي اإلنتاج بني الفرق أكأوّض مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

تنمية الوظائف تنّوع يساهم كيف وض ثّم تك، ُ أ أفراد بها يقوم التي االقتصادية األنشطة أهّم حدد
. م اقتصاد

صا وا ا ا األوّل الدر

ا ا ا ال ال
ا ا ا ال
ر ا ال ال

الثالث ٧ ال
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ل
نجاحه بعد بها االلتحاق يرغب التي الكّلية اختيار األك األخ أمجد لتساعد سم ة ُ أ اجتمعت
الكّلية تختار حتى ممارسته ترغب الذي ا ا ا ال تحّدد أن : البّد األ فقال العامة،   الثانوية
هن ا أو الحر هو االقتصادي : النشاط األ أجا االقتصادي بالنشاط قصود ا : ما سم ناسبة. فسأل ا
ا ال منها ، م االقتصادية األنشطة وتتعّدد دخًال، عليه وتدّر قانوني إطار الفرد يمارسها التي
إ باإلضافة ، ل ال ا وال ، ا الس ا وال ا ال ا وال ا ال ا وال ا ال

م ال ال من ٪١١ بنحو الزراعي النشاط ويسهم واألمن، والصّحة كالتعليم الخدمات أنشطة
الصناعي النشاط أّما أمجد:  وأضا واألسماك.  والدواجن الحيوانات وتربية حاصيل ا زراعة ويتضّمن
الدخل ثل بنحو فيسهم ومنتَجات، سلع إ عدنية وا والحيوانية الزراعية الخام واّد ا تحويل يعني والذي
احتياجاتاإلنسان منتَجاتلسّد إ الخام واّد ا تحويل منخاللها يتّم صناعاتتحويلية إ وينقسم القومي،
ول والب واألمالح عادن كا األرض باطن من الخام واّد ا استخراج خاللها من يتّم استخراجية، وصناعات
السياحة وعرفتأّن الصفالرابع، الذيدرسته النشاطالسياحي أيًضا : وهناك الطبيعي. وقالسم والغاز
الدخل من ٪١٢ بنحو تسهم فالسياحة ، سم يا ا حقٍّ  : األ فقال ي.  ا االقتصاد ًا كب دوًرا تلعب
األنشطة تنتجها التي والخدمات السلع اء و بيع يتمثّل والذي التجاري النشاط أيًضا القومي. وهناك
البيع تتمثّل التي الداخلية التجارة إ وينقسم القومي، الدخل من ٪ ٢٨ بنحو ويسهم األخرى، االقتصادية
اء ( الواردات) بنيم البيع (الصادرات) وال تتمثّل التي الخارجية والتجارة ، م داخلحدود اء وال

٪١٥ بنحو تسهم التي واالتصاالت التكنولوجية األنشطة ظهرت الهائل، العلمي التقّدم العالم.  ومع ودول
كّل : يتطّلب األ فأجا االقتصادية، األنشطة هذه لنجاح الالزمة العنا عن أمجد القومي. سأل الدخل من
والغابات عادن وا بة وال ياه كا ال ا وهي: ا ، ا ا ا من مجموعة توّفر اقتصادي نشاط
إلنتاج الجهد ويبذلون طلوبة ا بالوظائف القيام يتوّلون الذين األشخا وهم ام ال وا والحيوانات،
طلوبة ا األموال إ باإلضافة اإلنتاج، تُستخدم التي واألدوات الت ا ويشمل ال ا و والخدمات، السلع
اإلنتاج عنا استثمار ويعني ا ا هو األخ والعن الرواتب، ودفع عّدات وا األّولية واّد ا اء ل

وتطّورها. اإلنتاج عملية نجاح قراراتتضمن واتّخاذ عليها ا واإل
 : األ أجا بينهما الفرق فما ، م ال وال م ال ا ا كلمتَي أبي يا سمعت : لقد سم سأل
التي موال ل اإلجما بل ا أّما معنّي، عام الدولة تنتجها التي والخدمات السلع إجما يعني القومي اإلنتاج
إضافية مالية مبال للدولة توّفر القومي الدخل زاد وكّلما القومي، الدخل فيُسّمى معنّي عام الدولة تحّققها

القومية. وعات ا الخدماتوإقامة تطوير استخدامها يمكنها

س ل

عنا ناقش األثاث.  وتصدير وتسويق لتصنيع ضخًما وًعا م ثاث ل دمياط مدينة وع م يُعت
القومي. الدخل زيادة عىل يساعد وكيف وع ا هذا اإلنتاج

ع را ل

االقتصادي. النشاط لنجاح ورية ال العنا ١. حدد

القومي للدخل مهّمة االقتصادية األنشطة تُعت اذا  .٢
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صا وا ا ا األوّل الدر من ل
التطبيق الل خ

ا ا ال
وأجب١ وفكر اُنظر

شكًال. ١ صمم ثّم ، القومي الدخل إسهامها نسب وفق االقتصادية األنشطة   رتب
تيب.  ال هذا يوّض بيانيٍّا

اذا. ٢ و محافظتك انتشاًرا أكثر االقتصادية األنشطة أّي

االقتصادية. . ٣ األنشطة بعض لتطوير إجراءات ح اق

ا ب ا اب ال
واكتب فكر

كتك.. ١ ب للتعريف التا الجدول وام كة إنشاء تريد أنّك تخيل

ر

كة ال اسم

االقتصادي نشاطها

إلنجاحها الالزمة اإلنتاج عنا

خدماتها أو منتَجاتها

الالزمة الطبيعية وارد ا

للتمويل طلو ا ا ا بل ا

وّظفني ا عدد

للبيئة صديقة كة تكون كيف

ا ا الر امل ال
ّ ا ال
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ال ل
وأجب اقرأ

نشطة ل القومي اإلنتاج زيادة إلى هدفت مشاريع عّدة تنفيذ تّم الماضية، الخمس السنوات خالل
الحاسمة العوامل أهّم والتجارة. ومن والتكنولوجيا والسياحة والصناعة الزراعة في االقتصادية

للبيئة. ومالءمتها القادمة جيال ل فائدتها مدى هي المشاريع هذه بشأن قرارات اتّخاذ في

القومي.. ١ والدخل القومي اإلنتاج من كّل بني الفرق وض

للبيئة.. ٢ صديًقا وع ا تجعل التي العوامل عن وابح نت، اإلن شبكة استخدم

ر ا ن ث ل
وأجب وابَح اُنظر

الجدول. وام الدولة، نّفذتها التي الحديثة المشاريع عن المصريللبح المعرفة بنك استخدم

ا
. ل ناسب ا ربّع ا عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ا ا ما ا ا ل امل ال
ّ ا ال

ا ا ر
ا

م ر
راما ا

ر ال ا ب م
ب

م مس
ام س ا ا ل

ا

االقتصادي النشاط

الالزمة هارات ا
للوظائف

نتَج/الخدمة ا

الدخل ساهمة ا
القومي

يُعت كيف
صديًقا وع ا

للبيئة
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ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

م•  الزراعة بني واالختال التشابه أوجه أحّدد
وحديثًا. قديًما

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

الزراعية•  حاصيل ا بعض ترّكز سبب ح أ
. م محّددة أماكن

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

إ•  بالنسبة الزراعية وعات ا بعض أهّميّة أستنتج
ي. ا االقتصاد

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

بعض•  بإنتاج الخاّصة البيانية الرسوم أحّلل
. م حاصيل ا

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل
ذلك يعني الرومانية". ماذا اطورية اإلم غالل م "سّلة أّن يرون الرومان كان القديمة، العصور

اذا و ّ تغ الذي وما إليك بالنسبة

ل
الذي للجهد تقديًرا ، التاسعمنسبتم الفّالحوالذييوافقيوم احتفالبعيد عنتنظيم مينا أعلنتمدرسة
أحد ألقاها ندوة االحتفال فقرات ضمن وكان واطنني، ا لكّل الغذاء وتوف الزراعة ي ا الفّالح به يقوم
قّسموا حي الزراعة، مواعيد نّظموا من أّول القدماء يني ا قال: إّن حي ية ا الزراعة وزارة مسئو
الفيضان فصل هو األّول النيل. الفصل نهر فيضان دورة عىل بناًء متساوية فصول ثالثة إ الزراعية السنة
فصل هو الثاني والفصل أكتوبر، شهر منتصف حتى يونيو شهر منتصف من خت" ويبدأ يُسّمى " وكان
والفصل اير، ف منتصفشهر حتى أكتوبر منتصفشهر من يُسّمى "برت" ويبدأ وكان الزراعة وبدء البذر

يونيو. منتصفشهر حتى اير ف منتصفشهر من يُسّمى "شمو" ويبدأ وكان الحصاد فصل هو الثال

ر ا وال ي ا ال راعة ال ي ا ال لدالدر ي

ثا ا م الر ا م ر (١) ب
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حي الزراعة، منها واالستفادة النيل مياه ضبط القدماء يون ا نج سئول: وقد ا أضا ثّم
األحواض تلك تُستخدم الفيضان انحسار وبعد الفيضان، وقت ياه با تمتل كانت أحواض بحفر قاموا
الس أقاموا كما السنة، واحدة مّرة تُزرع األرض وكانت ا ال بر يُعر ما وهذا الزراعة،

عهد الفيوم من بالقر تشييده تّم الذي الالهون كسّد الجفا وقت واستخدامها الفيضان مياه لتخزين
بحر ترعة مثل النيل، نهر عن البعيدة ناطق ا إ ياه ا لتوصيل ال شّقوا كما ، الثال أمنمحاث لك ا
والطنبور الشادو استخدموا كما الغربية، الصحراء منخفضالفيوم إ النيل مياه أوصلت التي يوسف
ائب ال قيمة وتحديد النيل مياه منسو لتحديد قاييس ا وأنشأوا النهر، عن رتفعة ا األرا لرّي
زروعة ا ساحة ا وزيادة النيل مياه لتنظيم الرّي وعات م إقامة يون ا توّسع أساسها. وقد عىل
من أكثر األرض لزراعة الدائم الرّي إ الحياض رّي نظام من والتحّول الصحراوية األرا واستصالح
عند ية الخ والقناطر النيل، مجرى عىل وأسيوط إسنا قناطر مثل ر، ا ال ببناء فقاموا السنة، مّرة
عام أسوان خّزان ببناء قاموا كما رشيد، فرع عىل إدفينا وقناطر دمياط فرع عىل زفتى وقناطر الدلتا رأ
وتّم النا عبد جمال الراحل الرئيس عهد ١٩٦٠م عام بنائه البدء تّم الذي العا السّد ثّم ،١٩٠٢

بال والر بالر الر مثل للرّي، حديثة أنظمة حاليٍّا يون ا ١٩٧١م. ويستخدم عام افتتاحه
ياه. ا استهالك ترشيد بهد

بة، ال لتقليب كالفأ الزراعة األدوات من العديد استخدموا القدماء يني ا سئول: إّن ا وأوض
وال القّش، عن الحبو لفصل ذراة وا حصول، ا لحصاد نجل وا وتخطيطها، بة ال لتفتيت حراث وا
متطّورة أخرى الت استخدام إ شكلها. باإلضافة تطّور مع ن ا حتى تُستخدم األدوات هذه بعض تزال
والبصل والفول، والعد ، والشع القم مثل حاصيل، ا من العديد القدماء يون ا زرع وقد وحديثة،

ن. ا حتى تُزرع حاصيل ا هذه تزال وال والكتّان، والتني، والعنب والبل والثوم،

فر ويوّفر ي، ا االقتصاد نمّو يسهم الزراعة قطاع أّن إ سئول ا أشار الندوة، نهاية و
الخارج، إ يُصدر الزراعية حاصيل ا من والفائض وللحيوان، نسان ل الغذاء يوّفر للمواطنني. كما عمل
تقوم الدولة أّن حفوظة. وأوض ا األغذية كصناعة الزراعية، الخام واّد ا عىل متعّددة صناعات تعتمد كما
من ا وتحقيق زروعة ا ساحة ا زيادة بهد األرا استصالح مجال الجديدة وعات ا من بالعديد

وم ، الغربي الشما الساحل ال ا ل ال م مثل للمواطنني، ا ال

انتهاء الغربية. وبعد الصحراء الفرافرة واحة ر را ال وم الغربية، الصحراء جنو ا ال
القيّمة.  علومات ا هذه عىل سئول ا والتالميذ درسة ا إدارة شكرت الندوة،

س ل
عنأحد ابح علومات، ا باستخدامشبكة الزراعية، وعاتالتنمية العديدمنم بتنفيذ ية ا الدولة تقوم

االقتصاد إ بالنسبة منه - أهّميّته وع - الهد ا فيه: موقع توّض عنه ملّخًصا واكتب وعات ا هذه

الفصل. زمالئك عىل لّخ ا اعرضذلك ثّم ي، ا

ع را ل
ونظام الزراعة، مواسم حي من وحديثًا قديًما م الزراعة بني واالختال التشابه أوجه ١.  حدد

حاصيل. ا وأهّم الزراعة وأدوات الرّي
الطبيعية. وض للموارد األمثل االستخدام وتحقيق الجوع عىل القضاء إ ٢٠٣٠ م ية ر ٢.  تهد

ي. ا االقتصاد ودعم ية، الر تلك تحقيق الجديدة الزراعية وعات ا تسهم كيف
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وأجب١ اقرأ

يحتاجإلىحرارة وهومحصولشتوي، أهّمها: ال ومن فيمصر الزراعية المحاصيل تتنّوع
وأسيوط والشرقية البحيرة محافظات وتُعّد أراضيمصر، كّل في ويُزرع خصبة، وتربة معتدلة
خصبة طينية تربة إلى وهومحصولصيفييحتاج له. ا إنتاًجا المحافظات أكبر من والمنيا
وتُعّد الدلتا، شمال في زراعته تترّكز لذلك مرتفعة، حرارة ودرجة الرّي بمياه تحتف ثقيلة
محصول وهو ن له. ال إنتاًجا المحافظات أكبر الشيخ وكفر والشرقية الدقهلية محافظات
مرتفعةوشمسساطعةطوالموسم وتربةطينيةخصبةوحرارة وفيرة يحتاجإلىمياه صيفي،
محافظات معظم في ويُزرع العالم، في القطن أنواع أجود من المصري القطن ويُعّد النمّو،
وسوهاج.  والمنيا والشرقية والبحيرة والدقهلية الشيخ كفر المحافظات هذه أهّم ومن مصر،
وفيرة، ومياه وتربةخصبة مرتفعة حرارة إلىدرجة وهومحصولصيفييحتاج ر الس
والمنيا. وأسوانواألقصر محافظاتقنا القبليوبخاّصة فيمحافظاتالوجه زراعته لذلكتترّكز

 : ر ال ا



 

للفقرة.   عنوانًا ١. اُكتب

على وزعها ثّم الفقرة، في وردت التي الزراعية المحاصيل من محصول لكّل رمًزا ٢.  اختَر
للخريطة. عنوانًا واكتب رمز، كّل مدلول يوّض للخريطة مفتاًحا وأنش الخريطة،

محافظاتمصر". معظم في القطن زراعة التالية: تجود العبارة نظرك وجهة من ٣.  فسر

مصر. في السّكر وقصب األرّز من كّل زراعة شروط بين ٤. قارن

ر ا ن ث ل
واكتب وأجب ابَح

الجدول.. ١ ام ثّم السّكر، وبنجر القطن عن بح إلجراء الدولية علومات ا شبكة استخدم

ر الس ر ب ن ال

ل ا ا ن

ا ما

ل ا ن مر
ا ال ا ال

ا ا ما

ا ل ا ا
٠ ١

ا ا ا ا
ا ا

السّكر،. ٢ بنجر أو القطن إنتاج زيادة إ الحكومة تدفع التي األسبا فيها ح ت فقرة اُكتب
ي.  ا االقتصاد حاصيل ا هذه إنتاج زيادة تفيد كيف موضًحا
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وأجب اقرأ

ال ال الس

الراحل الرئيس عهد في أُنش مصر، جنو في النيل نهر على مائي سّد هو العالي السّد
في هندسي مشروع وأكبر كأعظم للسدود الدولية الهيئة اختارته وقد الناصر، عبد جمال
مياه تدّفق في التحّكم في السّد ساعد وقد والهندسية، المعمارية الناحية من العشرين القرن
بناء بعد تكّونت التي ناصر بحيرة إّن حي ، والجفا الفيضان خطر من مصر وحماية النهر
كما ، الجفا سنوات في منها لالستفادة بتخزينها وتقوم الفيضان مياه اندفاع من تقّلل السّد
تُستخدم كهربائية طاقة وتوليد الزراعية الرقعة وزيادة األراضي استصالح على السّد ساعد
ناصر بحيرة طريق عن السمكية الثروة وزيادة والقرى، المدن وإنارة المصانع إدارة في
من يخُل لم األمر أّن إّال للسّد، الهائلة الفوائد ورغم العام.  طوال النهرية المالحة وتحسين
حجز ألنّه مصر، في الزراعية األراضي خصوبة تقليل إلى العالي السّد أّدى حي األضرار،

الفيضان. مع األثيوبية الهضبة من القادم الطمي أمامه

١ .. العا السّد بناء قرار اتّخاذ وعيو مزايا بني قارن

٢ .. العا السّد أمام الطمي حجز بعد بة ال لتعويضخصوبة بدائل ح اق

ا ب ا اب ال

واكتب فكر
سبب. ١ عن ابح عام.  كّل من سبتم من التاسع ي ا الفّالح بعيد م تحتفل

لالحتفال. اليوم هذا تخصي

الزراعية. ٢ التنمية مجال في لجهوده تقديًرا المصري للفّالح توّجهها شكر رسالة اُكتب
عمله. في يتحّملها التي والصعا

رب ال ال امل ال
ّ ا ال



 

ا ا ال
وأجب وفكر الح

أجب. ثّم زراعيين، محصوَلين إنتاج يوّضحان اللذَين البيانيين الرسَمين الح

كّمية. ١ أدنى تسجيل فيه تّم الذي والعام إنتاج، كّمية أعىل تسجيل فيه تّم الذي العام حدد
حصوَلني.  ا من محصول لكّل إنتاج،

حصوَلني.. ٢ ا من محصول كّل إنتاج نق عىل تّب ت قد التي شكالت ا توقع

حصوَلني. ٣ ا إنتاج لزيادة حاتك مق ما

حصوَلني.. ٤ ا هذَين إنتاج لزيادة الدولة جهود عن ابح ي، ا عرفة ا بنك باستخدام

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ا ا الر امل ال
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للحيوانات.•  القديم ي ا استخدام مجاالت أكأتعّر مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

والسمكية•  الحيوانية للثروة االقتصادية األهّميّة أحّدد
. م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

الحيوانية•  الثروة إلنتاج البيانية الرسوم أحّلل
. م والسمكية

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م خريطة عىل األسماك مصايد توزيع أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

الحيوانية•  الثروة تنمية وعات م أهّميّة ح أ
ي. ا االقتصاد إ بالنسبة والسمكية

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل
تلك أهّم تعر فهل ألغراضمتعّددة واستخدموها والطيور الحيوانات بية ب القدم منذ يون ا اهتّم

وحديثًا قديًما االقتصادية وأهّميّتها والطيور، الحيوانات

ل
داخل جولتهم سئولني ا أحد رافقهم وقد الجيزة، الزراعي تحف ا لزيارة تها ُ أ مع بسنت ذهبت
رسومات شاهدت كما والطيور، الحيوانات لبعض نماذج بسنت شاهدت تحف ا أقسام أحد تحف. و ا
القدماء يون ا كان هل سئول:  ا فسألت واألبقار األغنام يرعون وهم القدماء يني للم وصوًرا
منذ الحيوانات صيد عىل القدماء يون ا سئول: اعتاد ا فأجابها والطيور الحيوانات بية ب يهتّمون
النيل وادي إ نزلوا وحينما الغزالن، مثل جلودها، وارتداء لحومها ألكل الهضا فوق يعيشون كانوا

األبقار مثل الحيوانات، واستأنسوا االستقرار حياة وعاشوا الزراعة حرفة عرفوا الحدي الحجري الع
وجلودها. وألبانها لحومها من لالستفادة بيتها ب وقاموا اعز، وا واألغنام

ة وال ة ا ال رو ال ال ال لدالدر ي

ا ا ا ب
ا ا ال
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الخيول وعرفوا للنقل، كوسيلة الحم استخدموا كما الزراعة، أعمال ساعدتهم استخدموها وكذلك
وسائل بتوف واهتّموا البيطري الطّب مجال القدماء يون ا برع . وقد م إ الهكسو دخول مع
والحمام البطواإلوز مثل الطيور، بية ب اهتّموا ذلك، إ األمراض. باإلضافة من للحيواناتوحمايتها العالج
كذلك واهتّموا والبجع، السمان مثل الطيور، بعض يصطادون كانوا كما ولحومها، بيضها ألكل والدجاج
القدماء يني ا سئول: إّن ا أجا األسماك يصطادون يون ا كان معتّز: هل النحل. سأل بية ب
الشباك باستخدام النيل نهر من والقرموط البياض وق كالبلطي األسماك من مختلفة أنواًعا اصطادوا
أو طازجة إّما األسماك تناول يتّم وكان ، والنحا ونز ال من صنوعة ا والخطافات والسنان والرماح

مدّخنة. أو ممّلحة
استمّر سئول:  ا قال ن ا الحبيبة نا م والسمكية الحيوانية الثروة هذه عن وماذا األّم:  قالت
الثروة من إنتاجها لزيادة التنموية الخطط الدولة ووضعت والسمكية، الحيوانية بالثروة يني ا اهتمام
األغنام تلتها م الحيوانات و ر عدد حي من األّول ركز ا األبقار وتصّدرت والسمكية، الحيوانية
فيها يوجد حي الحيوانات أعداد حي من م محافظات أك ة البح محافظة وتُعّد ٢٠١٩م، عام

. م الحيوانات أعداد إجما من ٪١٣ ٥ نحو
األو م وتُعّد ٢٠١٩م، عام طّن مليون ٢ نحو بل قد األسماك من م إنتاج سئول: إّن ا وأضا
األسماك إنتاج من ٪٨٠ نحو يأتي حي ، الس ا ا من األسماك إنتاج يٍّا عا والسادسة إفريقيٍّا،
األحمر والبحَرين ات البح تمثّلة ا الطبيعية صايد ا من ٪ ٢٠ ونحو السمكية، زارع ا من م
م السمكي اإلنتاج األّول ركز ا الشيخ كفر محافظة ع. وتحتّل وال بفرَعيه النيل ونهر توّسط وا

الدواجن بية ب م تهتّم ذلك، إ ٢٠١٩م. باإلضافة عام اإلنتاج إجما من ٪٤٢ نحو إنتاجها بل حي
النحل.  بية ب تهتّم كما والرومي، واألرانب والدجاج واإلوز البط من

السّكان احتياجات توف تساعد ألنّها مهّمة م والسمكية الحيوانية الثروة سئول: إّن ا أضا
عليها تقوم كما القومي، للدخل ومصدر العمل، فر وتوف الحيواني، وتني ال وبخاّصة الغذاء من
كيف  : األ سأل حفوظة.  ا واألسماك األلبان، ومنتَجات الجلدية الصناعات مثل الصناعات من عديد
لتنمية اتيجية اس الدولة وضعت سئول: لقد ا أجا والسمكية الحيوانية الثروة تنمية عىل الدولة تعمل
تخّصصة ا السالالت عىل واالعتماد حّلية، ا والجامو األبقار سالالت تحسني تشمل:  الحيوانية الثروة
مستوى ورفع اد، االست وتقليل الذاتي االكتفاء وتحقيق العالية، اإلنتاجية ذات واللحوم األلبان إنتاج
إنتاج لزيادة التنموية وعات ا من العديد بتنفيذ الدولة تقوم كما زارعني، وا ربّني ا صغار معيشة
الشيخ كفر محافظة وبر بورسعيد ال وَعي م مثل والسمكية، الحيوانية الثروة

نوفية. وا الفيوم محافظتَي تكامل ا واأللبان الحيواني اإلنتاج مجمع وع وم السمكي، لالستزراع

س ل
سبب السمكية، صايد ا يتضّمن "أهّم بحي م األسماك مصايد عن بح إعداد زمالئك مع تعاَون
تعيش التي األسماك أنواع ستخَدمة، ا الصيد أساليب البحار، من أك أسماك كّمية السمكية زارع ا إنتاج

. البح معلومات لتوثيق وثوقة ا راجع ا َ ". اخ م السمكي االستزراع وعات م أهّم ية، ا ياه ا

ع را ل
الحيوانات. بية ب القديم ي ا اهتّم كيف ح ١. ا

ي. ا االقتصاد إ بالنسبة والسمكية الحيوانية الثروة أهّميّة ٢. وض
االقتصادية. التنمية لتحقيق م جهود والسمكية الحيوانية الثروة وعات م تدعم كيف ح ٣. ا



 

ة ا ال رو ال ال ال لدالدر ي ة وال
من ل
التطبيق الل خ

ر ال ل

وسجل١ الح
أسماء: اكتب ثّم مصر"، في األسماك خريطة "مصايد الح

الحة: . ١ ا األسماك مصايد

العذبة: . ٢ األسماك مصايد

السمكية): . ٣ زارع السمكي (ا االستزراع وعات م فيها أُقيمت التي حافظات ا

ر م ا ا ا ) م ر (



 

ا ا ال

وأجب وفكر اُنظر

ثّم. ١ ٢٠١٩م، عام ختلفة ا صايد ا من م السمكي نتاج ل البياني الرسم الح
أجب.

اإلنتاج. . ١ نسبة حسب تصاعديٍّا األسماك مصايد رتب

٢ .. م السمكي اإلنتاج مصايد أك حدد

٣ . . م السمكي اإلنتاج مصايد أقّل حدد

عالمة (> أو < أو =). ٤ َضع
ية. ١ البح صايد ا البحرية صايد ا من األسماك إنتاج
صايد. ٢ ا من م إنتاج مجموع السمكية زارع ا من م إنتاج

والعذبة ية والبح البحرية

اذا. ٥ و م السمكي اإلنتاج عىل ناخي ا ّ التغ يؤثّر أن تتوّقع هل

ا ا الر امل ال
ّ ا ال



  ٠

ة ا ال رو ال ال ال لدالدر ي ة وال
من ل
التطبيق الل خ

ثّم. ٢ ٢٠١٩م، حتى ٢٠١١م من م الدجاج لحوم إنتاج لتطّور البياني الرسم الح
أجب.

و٢٠١٩م. ٢٠١١م عاَمي بني الدواجن لحوم من م إنتاج بني الفرق ١. اُحسب

اإلنتاج. ارتفاع أك تسجيل تّم عام أّي ٢. حدد

ثّم. ٣ ٢٠١٩م، عام م تُربّى التي الحيوانات بعض و ر ألعداد البياني الرسم الح
أجب.



١ 

: تتمثّل م وجودة ا الحيوانات أعداد ١. أك

: تتمثّل م وجودة ا الحيوانات أعداد ٢. أقّل

  

عالمة (> أو < أو =) ٣. َضع
األغنام. ١  ( والجامو اشية (األبقار ا أعداد مجموع
اإلبل. ٢ اعز وا األغنام أعداد بني الفرق
اعز. ٣ ا الجامو أعداد

. م الحيوانية الثروة لتنمية األفكار من عدًدا ح ٤. اق

االقتصاد وإ واطنني ا إ بالنسبة الحيوانية الثروة أهّميّة نظرك وجهة من ح ٥.  ا
ي. ا

ال ل
وأجب اقرأ

ا ال الثر ا ال را ال

حرارة درجات تغيّر نتيجة مصر في الحيوانية الثروة إنتاجية على المناخية التغيّرات تؤثّر
بعض انتشار إلى باإلضافة المزروعة.  المساحات ونق والجفا المياه ونق الجّو،
العالم دول توعية والزراعة (الفاو) على األغذية منّظمة تعمل لذلك الحيوانات، بين األمراض
المناخية التغيّرات مع التكيّف على قدرة لديها ليصب الحيوانات صّحة تحسين بضرورة

الغذائي. األمن وتحقيق

١ .. م الحيوانية الثروة عىل ناخي ا ّ التغ يؤثّر كيف ح ا

الحيوانية. ٢ الثروة عىل ناخية ا ات ّ التغ أثر لتقليل حاتك مق ما

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع



 

ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

م•  الصناعة بني واالختال التشابه أوجه أحّدد
وحديثًا. قديًما

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. م الصناعية ناطق ا لبعض أمثلة أكأعطي مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

 •. ّ ح ا نتَج ا وأشّجع أكأدعم مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

بشكل•  الصناعية التنمية تحقيق الدولة دور ح أ
مستدام.

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ستقبلية•  ا الصناعية التنمية وعات أفكاًرا ح أق
. م

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

اذا و ن ا الصناعات تلك تطّورت وكيف القدماء يون ا فيها برع التي الصناعات ما تعر هل
الوطنية الصناعية نتَجات ا اء علينا يجب

ر ا وال ي ا ال الصناعة الرا لدالدر ي

ب الر م ل ع م
م ر ا ال



 

ل
وقع ا " عىل م ع ونية " اإللك الجريدة يتصّف وهو والدهما بجوار نا وم يوسف جلس
الصناعة أخبار بقراءة عنسبباهتمامه والدها نا فسألتم ية ا والصناعة التجارة لوزارة وني اإللك
العمل فر من الكث وتوّفر ، م االقتصادية التنمية أسا الصناعة إّن الوالد:  فقال  . م
اقتصادي نشاط أنّها أم أبي يا الصناعة القدماء يون ا أجدادنا عر نا: وهل م للمواطنني. فسألت
وارد ا استثمروا فقد نا، م يا الصناعة مجال برعوا من أّول القدماء يني ا الوالد: إّن فقال حدي
من اليومية. فصنعوا حياتهم استخدموها التي األدوات من الكث وصنعوا ، م توّفرة ا الطبيعية
للمعادن، اكتشافهم النيل. وعند طمي من الفّخارية األواني صنعوا كما والتماثيل، الحجرية األواني الحجر
عدنية ا واألواني الح مثل عدنية ا الصناعات ظهرت ، والنحا ونز وال والحديد والفضة كالذهب
ية، ا الصحاري ة نت ا البيضاء الرمال من الزجاج صناعة برعوا الزراعة. كما وأدوات والتماثيل
نبات من والورق والحص والحبال ، األخشا من والصناديق والكرا والسفن راكب ا أيًضا وصنعوا
والتكنولوجيا العلم تطّور مع الصناعات تطّورت وقد الحيوانات.  وجلود الكتّان من البس وا دي، ال
ة، صغ ور تتّم وكانت اليدوي، العمل عىل ة كث صناعات اعتمدت التصنيع. فقديًما، ستخَدمة ا
كما الحديثة، الت ا عىل الصناعات فاعتمدت حاليٍّا والخيامية. أّما اليدوي، والسجاد الفّخار صناعة مثل

وجودة. دّقة أكثر وأصبحت الصناعية نتَجات ا وتنّوعت اإلنتاج، كّمية زادت
من الكث م الوالد: يوجد قال أبي يا حاليٍّا م وجودة ا الصناعات أهّم نا: وما م سألت
وعربات الكهربائية واألجهزة البناء ومواّد واألثاث نسوجات وا حفوظة ا األغذية ومنها: صناعة الصناعات
بإنشاء الدولة قامت الصناعة، ولتنمية السيّارات.  وتجميع واألدوية الزراعية الت وا الحديدية السكك

وم ، ر ا ال ا م ب الر ال م مثل تخّصصة، ا الصناعية دن ا من العديد
عىل سلبًا تؤثّر التي االقتصادية األنشطة من الصناعة . وألّن ب ال ا م ا ال ا ال
الطاقة مصادر استخدام   عىل تعتمد للبيئة صديقة صناعية مجّمعات إنشاء عىل الدولة تعمل البيئة،

وارد. ا استخدام وترشيد الحراري االحتبا غازات انبعاث من للحّد تجّددة ا

س ل
إحدى عن ابح الدولية، علومات ا شبكة تخّصصة". باستخدام ا الصناعية دن ا بإنشاء الدولة "تهتّم
كيف حدد ثّم بالبيئة، وعالقتها ي ا االقتصاد إ بالنسبة وأهّميّتها إنشائها من الهد وحدد دن ا تلك

دينة. ا تلك تصنيعه يتّم الذي الصناعي للمنتَج ترّوج

ع را ل
وحديثًا. قديًما بينها وقارن م الصناعات إحدى َ ١.  اخ

. م ستدامة ا التنمية أهدا تحقيق الصناعية ناطق ا أهّميّة ح ٢. ا



 

من ل
التطبيق الل خ

ي ا ال الصناعة الرا لدالدر ي ر ا وال

ال ل

وأجب١ اقرأ

س ال ل ال ا ا ر م

االقتصاد تقوية في يسهم بشكل والنسيج الغزل صناعة وتطوير بتنمية المصرية الدولة تهتّم
المصانع بتطوير تقوم لذلك، الصادرات.  وزيادة المحّلية السوق احتياجات وتلبية الوطني
في جديدة، مصانع وإنشاء الكبرى، المحّلة في والنسيج للغزل مصر شركة مثل الموجودة،

ودمياط. الدوار كفر

والنسيج. ١ الغزل صناعة بإحياء ية ا الحكومة قيام أهّميّة ما رأيك،

م. ٢ النسيج صناعة تطوير أهّميّة ما

ستنّفذ. ٣ التي حافظة ا والنسيج. حدد للغزل مصنع إنشاء وتريد ي م مستثمر أنّك تخيل
إليها. تحتاج التي الخام واّد وا لها، اختيارك وسبب وعك، م فيها

ر ال ا

في البردي نبات من القدماء المصريون استفاد لقد
الصغيرة المراكب مثل المنتَجات من العديد صناعة
من الورق صناعة والحصر. وتُعّد والحبال والسالل
المصرية الحضارة قّدمته ما أعظم من البردي نبات
على يكتبون النا لظّل اختراعه فلوال للبشرية،
محافظة في قرامو قرية والحجر. وتُعّد الفّخار

نبات لزراعة كاملة أراضيها اليوم حتى تخّص التي العالم في والوحيدة األولى الشرقية
العالمي التراث قائمة ضمن قرامو قرية في البردي صناعة إدراج إلى مصر البردي. وتسعى

المتّحدة. مم ل التابعة اليونسكو لمنظمة

نظرك. ١ وجهة من دي ال ورق صناعة أهّميّة ما

بلدك. ٢ وخارج داخل الصناعة هذه لتسويق حاتك مق ما

شكًال. ٣ وارسم دي، ال ورق صناعة مراحل عن فيديو وشاهد نت، اإلن شبكة استخدم
دي. ال ورق صناعة راحل تخطيطيٍّا



 

ا ا ال
وأجب بيانيٍّا رسًما وصمم اقرأ

فيعاَمي٢٠١٩مو٢٠٢٠م، فيمصر بعضالشركاتالصناعية عدد الذييوّض الجدول اقرأ
صناعة. لكّل مختلًفا لونًا واستخدم المعلومات، هذه باستخدام بيانيٍّا رسًما صمم ثّم

١ . . م الصناعية كات ال أعداد تزايد سبب نظرك، وجهة من ، ف

سنوات. ٢ ٥ خالل كات ال لعدد يحدث أّن تتوّقع ماذا

الصناعات. ٣ هذه تدعم أن ية ا الحكومة تستطيع كيف رأيك،

ا ال ال
وأجب فكر

االقتصاد. ١ تقوية عىل تساعد م مستقبلية صناعية وعات مختلفة أفكاًرا ح اق
ي. ا

ودوليٍّا.. ٢ محّليٍّا ية ا الصناعية نتَجات ا لتسويق األساليب من عدد أك ح اق

جال.. ٣ ا ذلك الدولة جهود موضًحا والبيئة، الصناعة بني العالقة ح ا

م ال ا ا ا ا ا ال

تجربتك بحسب وأجب فكر

السببشفهيٍّا: رأيكفيالمواقفالتاليةمعذكر وض

الخارج.. ١ من ستوردة ا نتَجات ا استخدام تفّضل مريم

المنتَجاتالمصريةعلىأحدمواقعالتواصلاالجتماعي.. ٢ أسماءتكتبعنأهّميّة

تدويربعضالمخّلفاتوتصنيعأشياءجديدة.. ٣ فيإعادة وليدشاركبعضزمالئه

الكيماويةوكانيلقيمخّلفاتالمصنعفيالبحر.. ٤ سمدة ل أنشأمصنًعا ماجد
ا

. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ا ا الر امل ال
ّ ا ال

٠ ٠ ا ا ال ٠١ ا ا ال ا ال

٧ متنّوعة أقمشة من مالبس

١ ٧ طبّية مالبس

١ ٧
والتحّكم التوزيع مفاتي
الكهربائية واللوحات

صابون



ا ا

أن: عىل قادًرا سأكون ، الدر .نهاية ال ا ا بع ا ü م ع ال ب

قديًما•  التجارة بني واالختال التشابه أوجه أوّض
وحديثًا.

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

االقتصاد•  ازدهار عىل وأثرها التجارة دور ح أ
ي. والعا الوطني

أك مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ية.•  ا والواردات الصادرات بعض أكأحّدد مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

التجاري.•  يزان با قصود ا ح أكأ مجهود إ بحاجة جيّد ا جدٍّ جيّد

ا م ا ل

الدول بني الحا الع البضائع تُنقل وكيف قديًما التجارة طرق تعر هل

ر ا وال ي ا ال ار ال ام ال لدالدر ي

ا ا م
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ل
التي بالرسومات وانبهرت ، األق حتشبسوت معبد إ مدرستها نّظمتها رحلة هبة ذهبت
كانت فسألت: هل حاليٍّا)، بونت (الصومال بالد إ حتشبسوت لكة ا أرسلتها التي التجارية البعثة تصّور
عىل تميّز ا بالدهم موقع من يون ا استفاد لقد عّلم: نعم، ا أجا القدماء أجدادنا عند تجارة هناك
وفينيقيا حاليٍّا)، بونت (الصومال بالد مثل الدول من ها غ مع التجارية العالقات إقامة التاريخ، مّر

توّسط. ا البحر عىل وروما واليونان

ر قديًما، الدولية للتجارة مهمني طريَقني ع للتجارة مركًزا م كانت ولقد عّلم:  ا وأضا
الهند وحضارة القديمة الصني كحضارة وحضاراته القديم العالم بقاّرات م ربط الذي ر ر ال

الثاني، الطريق . أّما م إ والحرير الصيني الخز إدخال ذلك ساهم وقد القديمة، العراق وحضارة
تُنقل كانت حي وأوروبّا، وإفريقيا سيا بني التوابل تجارة ازدهار نتيجة اشتهر الذي اب ال ر فهو
األوروبّية. و الدول باقي إ ومنها فرنسا مرسيليا إ ثّم ، م اإلسكندرية ع سيا من التوابل
الدولية، التجارة ًا كب دوًرا الحية ا مّرات وا الجّوية طارات وا البحرية وان ا تلعب الحدي الع

األجنبية للعملة الرئيسية صادر ا أحد وتشّكل العالم، مالحي طريق أهّم تُعّد السويس فقناة
عديدة، تجارية موان م ٢٠٢١. وتمتلك عام دوالر مليارات ٦ السويسنحو قناة عائدات وصلت حي
األرصفة عدد زيادة حي من تطويرها عىل الدولة دمياط. وتعمل وميناء اإلسكندرية ميناء أشهرها من
ومطار ، الدو القاهرة مطار أشهرها الدولية طارات ا من العديد م تمتلك كما السفن، عدد وزيادة

. األق ومطار الشيخ م

أجا الحا الوقت هو كما قديًما العالم دول إ منتَجات تصّدر م كانت هبة: وهل سألت
مثل نتَجات، ا من الكث جاورة ا الدول إ القدماء يني ا ع منذ م صّدرت فقد عّلم: نعم ا
عالقات أصبحت الحدي الع و دي، ال وورق والكتّان، والذهب، ، والحبو الزجاجية، األواني
تّحدة، ا ملكة وا تّحدة، ا العربية واإلمارات األمريكية، تّحدة ا الواليات مثل العالم، دول معظم مع تجارية
والفوسفات الحديد حاليٍّا م صادرات أهّم اإلفريقية. ومن الدول وبعض انيا، وأ وإسبانيا، وإيطاليا،
الصناعية، الت ا وارداتها أهّم ومن والبالستيك، البس، وا وات والخ والفواكه الطبيعي والغاز
قيمة عّلم:  ا أجا العكس أم تستورد مّما أكثر م تصّدر هل منى:  سألت  . والحبو والسيّارات،
قصود ا وما هبة:  سألت  . التجاري يزان ا عجًزا يسبب مّما صادراتنا قيمة من أك وارداتنا
فعندما وصادراتها، الدولة واردات قيمة بني الفرق هو التجاري يزان عّلم: ا ا أجا التجاري يزان با
نحر لذا عجز، حالة لدينا التجاري يزان ا فيكون نصّدر مّما أكثر الخارج من منتَجات نستورد

فائض.  حالة التجاري ميزاننا يصب حتى اد االست وتقليل ية ا نتَجات ا اء عىل جميعنا

س ل
الدولية. استخدم التجارة ا مهمٍّ دوًرا تلعب التي الدولية طارات وا البحرية وان ا من العديد م تملك
التجارة أهّميّتها ح وا الدولية، طارات وا البحرية وان ا هذه بأهّم قائمة واكتب عرفة، ا بنك

تطويرها. الدولة وجهود الخارجية،

ع را ل
تأث وما صادراتها زيادة م تستطيع كيف رأيك، وحديثًا.  قديًما م صادرات بني ١.  قارن

التجاري ميزانها عىل ذلك

اقتصادها. دعم م موقع ساهم كيف ٢.   وض



 

من ل
التطبيق الل خ

ي ا ال ار ال ام ال لدالدر ي ر ا وال

ال ل

وأجب١ اقرأ
ا ا من ر م ا ا ا ا

عام في المثال، سبيل البالد. على في متوّفر غير هو وما السوق، إليه يحتاج ما مصر تستورد
طّن ٣٢٥,٠٠٠ واستوردت الجمبري، مثل األسماك، من طّن ٣٥,٠٠٠ مصر صّدرت ٢٠١٩م،

مصر.  في متوّفرة غير األسماك من األنواع هذه إّن حي والرنجة، السردين، مثل األسماك، من
التجاري. الميزان إلى ننظر المالية، الناحية من التجارة نجاح مدى حسا وعند

هو. ١ فما واحًدا، جنيًها بلغت ستوردة وا صّدرة ا األسماك من طّن كّل قيمة أّن ض لنف
٢٠١٩م عام سماك ل التجاري يزان ا حجم

من. ٢ طّن كّل قيمة وبلغت جنيهات ة ع صّدرة ا األسماك من طّن كّل قيمة بلغت إذا أّما
٢٠١٩م عام سماك ل التجاري يزان ا حجم هو فما واحًدا، جنيًها ستوردة ا األسماك

التجاري.. ٣ يزان با قصود ا ما الخاّصة بمفرداتك ح ا

ا ا ال
وأجب وفكر اُنظر

أجب.. ١ ثّم ، م القطن صادرات يوّض الذي الدائري البياني الرسم إ اُنظر
القطن. ١ إليها نصّدر التي الدولة ما

نصّدر التي والدولة نسبة بأك
نسبة بأقّل القطن إليها

زيادةصادرتنامن. ٢ كيفيمكننا
ذلك أثر وما العالم دول إ القطن

ي عىلاالقتصادا

ا ا الر امل ال
ّ ا ال



 

ثّم. ٣ ائه، ب نقنعهم كيف وفكر ي، ا القطن إليها نصّدر ال دول ثالث حدد
ي. ا القطن اد است عىل تشّجعهم أن شأنها من مبتَكرة طرًقا ح اق

ر ا ن ث ل
الجدول وام ابَح

وأكمل مصر، مع تجارية عالقات لها التي الدول عن للبح المصري المعرفة بنك استخدم
الجدول.

ا ال ال

وأجب فكر

ي. ١ ا االقتصاد ازدهار التجارة تساهم كيف

هذا. ٢ من تستفيد قد التي الدول ما رأيك، نصّدره.  ال صناعي أو زراعي منتَج فكر
اذا نتَج ا

الوطني. ٣ االقتصاد لتنمية ية ا الحكومة به تقوم أن يمكن الذي الدور ما

ا
. ل ناسب ا ربّع ا ü عالمة وَضع ، الدر بداية ذكورة ا األهدا إ ارجع

ا ال
ا /  ل ال ل ال

ا م س
ا

ال ر:  ال ال
ا

ا ن ر:  ال ال

ربا ال : ا ا ا

ع ا ا :  الس ا ا
ا ال
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صر ال ال ي ر م ا

١٠٠

صر ال ال ي ر م ا

 ١٠٠

ر م ّة مصر ا ص

العر ّ الوسطى. تو الدولة ع ملوك أهّم من واحد هو
الطويلة حكمه ة ف وتميّزت ،« الثال ت والده «سنو وفاة بعد
من العديد أرسل فقد شاريع.  ا من الكث وإنجاز بالهدوء
شبه من والنحا وز الف مثل عادن، ا الستخراج البعثات
البالد تعّرض ونتيجة أسوان.  من والجرانيت سيناء، جزيرة
رأى فقد النيل، مياه انخفاضمنسو بسبب الجفا اتمن لف
خّزانًا يكون أن يمكن الفيوم منخفض أّن الثال أمنمحات لك ا
عظيًما ا سدٍّ فأقام ، الجفا ات ف ياه با البالد يمّد طبيعيٍّا
بسّد ُعر حاليٍّا) موريس (قارون ة لبح الطبيعي دخل ا عند
تقت القناة. ولم إ وخروجها ياه ا دخول «الالهون» لتنظيم

بل فقط، والتعدين الزراعة َ مجا عىل الثال أمنمحات إنجازات
أحدهما هرَمني:  بتشييد فقام العمارة، مجال لتشمل امتّدت
هوارة خر وا األسود، بالهرم عرو ا الجيزة دهشور

الفيوم. 

ا ال ال
للبالد. ١ كحاكم الثال أمنمحات لك ا قّوة عنا ما

القديمة.. ٢ م الالهون سّد إنشاء يتّم لم إذا يحدث كان ماذا توقع

رب
مياه. ١ انخفاضمستوى مشكلة لحّل وع م فكرة ح اق ، الثال أمنمحات لك ا مكان كنت إذا

النيل.

ال ال ا من ل ال



١٠١١٠١ ١٠١ 

عام يناير ١٥ النا عبد جمال الراحل الرئيس ُولد
الحربية بالكّلية والتحق اإلسكندرية، محافظة ١٩١٨م
وشارك ١٩٣٨م، عام يوليو وتخّرج ١٩٣٧م، عام مار

األحرار الضباط تنظيم إ وانضّم ١٩٤٨م، عام فلسطني حر
أطاحت بثورة القيام ١٩٥٢م عام يوليو ٢٣ نج الذي
١٩٥٣م.  عام الجمهورية وأُعلنت ، م لكي ا الحكم بنظام
وذلك نجيب، الرئيسمحمد بعد رئيسللجمهورية ثاني وأصب
النا عبد جمال الرئيس قام ١٩٥٦م. وقد عام يونيو ٢٤

الوطني، االقتصاد لتنمية االقتصادية وعات ا من بالعديد
صانع ا من العديد وإقامة العا السّد إنشاء أهّمها من كان
األسمدة ومصنع حلوان والصلب الحديد مصنع مثل ية، ا
كة ال بتأميم قراًرا ١٩٥٦م عام يوليو ٢٦ أسوان. وأعلن
ّ ية. وتو م مساهمة كة ك البحرية السويس لقناة ية العا

١٩٧٠م. عام سبتم ٢٨

ا ال ال

إنقاذ. ١ النا عبد والرئيسجمال الثال أمنمحات لك ا من كّل أفكار اتّفقت كيف وض
 . والجفا الفيضانات من م أرا

أثبتصّحة. ٢ فقط، الزراعة مجال عىل النا عبد جمال الراحل الرئيس إنجازات تقت لم
السابقة. العبارة

رب
تصنع. ١ أن تملك التي هي الشعبية اإلرادة النا "إّن عبد جمال الراحل الرئيس أقوال من

الشعب إّن وقائده، فرد كّل سيّد يبقى أن دائًما يجب الشعب مكانها. إّن لها تحّدد وأن قيادتها،
هذا أّن وأقّدر أدرك وأنا هذا أقول أّمته نضال إسهامه بل مهما قائد كّل من وأخلد أبقى
له قّدمت به. لقد أحلم أو يوًما أتصّوره أكن لم ما وتقديره تأييده من أعطاني العظيم الشعب
تدّل وعالم قولة ا هذه رأيك إنسان." ما أّي عمر من أكثر هو ما أعطاني ولكنّه عمري

النا عبد جمال الرئيس شخصية

ر النا د ع ال ج الر



ي ا ال ر ال مراجعة

ا١ ا
زميل وجملة جملتك بين قارن ثّم يلي، مّما مفهوَمين كّل بين الفرق فيها تشرح جملة اُكتب

لك.
والحاجات.. ١ وارد ا

الفائضوالعجز.. ٢ حالتَي التجاري يزان ا

القومي.. ٣ والدخل القومي اإلنتاج

السمكية.. ٤ والثروة الحيوانية الثروة

ال.. ٥ ا ورأ الطبيعة وارد ا

تجّددة.. ٦ ا غ الطاقة ومصادر تجّددة ا الطاقة مصادر

الداخلية.. ٧ والتجارة الخارجية التجارة

ر ا

١ .، ي ما أمامك التي م خريطة عىل حدد
للخريطة. مفتاًحا صمم ثّم

الزراعية (قديًما. ١ وعات ا أحد
وحديثًا)

والعذبة. ٢ الحة ا ياه ا مصادر
  . م

عادن. ٢ ا توزيع خريطة إ ارجع
عادن ا ألهّم ذهنية خريطة وارسم ، م

تواجدها.  ومناطق حاليٍّا، م وجودة ا

ا فر ال

 ١٠

ر والص را ال على لة س



١٠١٠

ر
اهتّمت. ١ كيف ح والصناعي. ا الزراعي اإلنتاج لدعم وعات ا من بالعديد الدولة تقوم

. م والصناعة الزراعة بتشجيع الدولة

وارداتها. ٢ وتقليل م صادرات زيادة وري ال من اذا رأيك،

التي. ٣ األخرى شاريع ا وما م إ بالنسبة مهّمة ياه ا تحلية مشاريع أّن تعتقد اذا
م ياه ا موارد زيادة تساعد أن يمكن

ناخي.. ٤ ا ّ والتغ تجّددة ا الطاقة بني العالقة ح ا

وحديثًا.. ٥ قديًما يني ا عند الرياح طاقة استخدامات بني قارن

وحديثًا.. ٦ قديًما الحيوانات بية ب يني ا الهتمام واحًدا ًا تفس اُكتب

٧ . . األخ الهيدروجني الستخدام ية ا الدولة التّجاه واحًدا سببًا اُكتب

القدماء.  . ٨ يني ا ع منذ م الخارجية التجارة ازدهار عىل دلل

وحديثًا.. ٩ قديًما الشمسية للطاقة يني ا استخدامات بني قارن

ال ا ا م ا ل ا ا ا ا ال ب رب ال ال ما

. م ا ا با ا ا ب م ل عمن ابا ا

د النا ر ف ال

ي الر ال ال

ا

١٠  



األوّل الدراسي الفصل رو م

١. ا ا ا ا  . ا ا ال ا ر ا

المصرية. الطبيعية المحميّات في البّرية الحياة بحماية للتوعية مطوية :  صمم ال

أن:  بإمكانك مشروعك لتنفيذ
أبرز عن وصوًرا معلومات وتجمع ية ا الطبيعية حميّات ا إحدى ١.  تختار
وأهّميّتها والحيوانية ّية ال الحياة وعن فيها، وجودة ا الطبيعية ظاهر ا

حمايتها. والفرد الدولة ودور لها، عّرضة ا خاطر وا االقتصادية،

من . مع ر ا ا

شكله سيكون كيف

نتَج ا ما

اتّباعها عليك يجب التي الخطوات ما

معلوماتك عىل ستحصل أين تعرفهامن أن يجب التي علومات ا ما

درسة ا مكتبة

ي ا عرفة ا بنك

وزمالئي تي ُ أ أفراد مع مقابلة

 

ما ا ع  ا

 ١٠



ا م

مشروعك. إنجاز خطوات دون

١

ا ال ا م

التالي. اإلطار في النهائي للمنتَج وصًفا اُكتب

ال ا م ما ا م ر  ٧

١٠  



١٠ ١٠

األوّل الدراسي الفصل منهج على عاّمة مراجعة

ناسبة. ا بالكلمات التالية العبارات ل:  أكمل ا السؤال

والمحافظات. ١ البحر أو النيل نهر إلى بالنسبة محافظتك موقع لصديقك تصف عندما
موقعها . له تصف بذلك فأنت لها، المجاورة

المناخي .. ٢ اإلقليم ضمن لمصر الشمالية األراضي تقع

هو .. ٣ القطار قضبان صناعة في يُستخدم الذي المعدن

من .. ٤ فصله بعد الكهرباء لتوليد األخضر الهيدروجين على الحصول يتّم

محّطة. ٥ هي وإفريقيا األوسط الشرق في الرياح من الكهرباء توليد محّطات أكبر
. 

الزجاج .. ٦ لصناعة القدماء المصريون استخدم

فوق .. ٧ يعيش البداية في القديم المصري كان

منها .. ٨ مصر أمراضفي ظهور إلى المناخي التغيّر يؤّدي

المياه .. ٩ موارد ضمن الجنوبي والقطب الشمالي القطب جليد يدخل

تجارة .. ١٠ تُعّد والخدمات السلع من والواردات الصادرات

غ العبارة وكلمة (خطأ) أمام الصحيحة العبارة ) أمام كلمة (صوا :  اُكتب الثا السؤال
الصحيحة.

مصر. . ١ جنو في الجدي مدار يمّر

لدائرة. ٢ معرفتك خالل من أخرى محافظة وأّي محافظتك بين التوقيت فرق تحديد يمكنك
عندها.  تقع التي العرض

الطبيعية. . ٣ المحميّات مناطق في والبحري البّري بالصيد الدولة تسم

البيولوجي. . ٤ التنّوع تدهور العالم في المناخ تغيّر صاحب

المناجم. . ٥ مواقع إلى شارة ل الخرائط القدماء المصريون رسم

المناخي. . ٦ التغيّر خطر من يقّلل المتجّددة الطاقة مصادر على االعتماد

الضرائب. . ٧ قيمة لتحديد النيل على المقاييس القديم المصري أنشأ

الهضبة. . ٨ فوق يعيش كان حينما الحيوانات القديم المصري استأنس

األسماك. . ٩ إنتاج في إفريقيا في األّول المركز مصر تحتّل

مصر. . ١٠ في العذبة البحيرات من البرلس بحيرة تُعّد



١٠٧١٠٧ 

القوَسني. بني فيما الصحيحة اإلجابة تحت خطٍّا َضع الثالث: السؤال

في (الشكل - الحجم - الدرجة "صفر" - الطول). . ١ االستواء ودائرة جرينتش خط يتشابه
مدينة (األقصر- أسوان - العلمين - قنا). . ٢ زيارة أغسطس شهر في يمكنني
٣ . - المناخ  اعتدال  - المياه  (ندرة بسبب  الطبيعية نباتاتها في فقيرة الصحراوية المناطق

الزراعة). العمران - زيادة زيادة
هي (الزعفران – . ٤ مصر في الرياح من الموّلدة الكهرباء إنتاج نصف نحو تنتج التي المحّطة

الزيت). الكريمات – بنبان - جبل
خزان. ٥  - العالي  (السّد مثل  النيل مياه لتنظيم الرّي مشروعات القدماء المصريون أقام

الالهون). إسنا - سّد أسوان - قناطر
كفر. ٦  - المنوفية   - بورسعيد   - (البحيرة  هي  الحيوانات أعداد في مصر محافظات أكبر

الشيخ).
المزارع. ٧ المتوّسط -  البحر النيل -  من (نهر مصر في األسماك إنتاج من ٪٨٠ نحو يأتي

األحمر). السمكية - البحر
مساحات. ٨ تقليل  - الطاقة  على (زيادة تساعد بذلك فهي الغابات بإزالة ما دولة قامت إذا

المناخي). التغيّر المناخي – مواجهة التغيّر الزراعة - حدوث
الشيخ - . ٩ عدا (كفر ما التالية للمحافظات الشمالية األجزاء ستغرق المناخي، التغيّر حّدة مع

القاهرة - اإلسكندرية - دمياط). 
الناتج. ١٠  - القومي  (الدخل يمثّل  العام   في الدولة   تنتجها التي والخدمات السلع مجموع

المتوّسط). القومي - الدخل القومي - اإلنتاج

التالية: العبارات من عبارة لكّل واحًدا تفسيًرا اُكتب الرابع: السؤال

اليومية.  . ١ حياتنا دوائر  العرضفي أهّميّة
كاترين.  . ٢ سانت جبل قّمة فوق الجليد تكّون
المحميّات.  . ٣ من البّرية والطيور الحيوانات صيد حظر
الفوسفات.  . ٤ لخام االقتصادية األهّميّة
مصر.  . ٥ الطاقة  في لمصادر االقتصادية األهّميّة
يوسف.  . ٦ بحر ترعة القدماء المصريون شّق
القديمة.  . ٧ المصرية الحضارة قيام
الغربية.  . ٨ الصحراء في وقوعه رغم الفيوم منخفض خصوبة
المناخي.  . ٩ التغيّر إلى المؤدية الدفئية االنبعاثات زيادة
المعدنية.  . ١٠ النقود ظهور
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األوّل الدراسي الفصل منهج على عاّمة مراجعة

 : ي مّما كّل عىل ترتّبت واحدة نتيجة :  اُكتب ام ال السؤال
الخرائط.. ١ العرضعلى ودوائر الطول خطوط برسم العلماء اهتمام
العام. . ٢ في مّرتين االستواء دائرة على الشمس تعامد
الغربية.. ٣ الصحراء قلب في سيوة واحة وقوع
المعادن.. ٤ عن والتنقيب البح في الحديثة التكنولوجية الوسائل استخدام
مصر.. ٥ في النيل نهر وجود
مصر.. ٦ في المناخية للتغيّرات وطنية استراتيجية وضع
دولة.. ٧ كّل في مركزي بنك إنشاء
قرارات.. ٨ واتّخاذ عليها واإلشرا اإلنتاج عناصر استثمار ضرورة
صادراتها.. ٩ عن مصر واردات ارتفاع

  : السا السؤال
التالية: أ.  العبارات صّحة على واحًدا دليًال اُكتب
البيطري.. ١ الطّب مجال في القدماء المصريين براعة
والسمكية.. ٢ الحيوانية الثروة بتنمية مصر اهتمام
اإلنسان.. ٣ صنع من المناخي التغيّر
المالحة.. ٤ المياه أهّميّة
حتشبسوت.. ٥ الملكة عهد في الدولية التجارة ازدهار

التالية: .  األسئة عن أجب
والبيئة. ١ الصناعة بين العالقة ما

المصرية. . ٢ الصناعة لتنمية الدولة جهود اشرح

الشرقية.. ٣ الصحراء في المنتشرة الجاّفة األودية الستثمار طرًقا اقترح

اإلسكندرية.. ٤ محافظة على المناخية التغيّرات تأثير من للحّد مقترَحين اُكتب

العذبة.. ٥ للمياه جديدة موارد وزيادة العذبة المياه استهالك ترشيد لزيادة مقترَحين اُكتب
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السابع:   السؤال
يلي: أ.  مّما كّل بين واالختال التشابه أوجه حدد
جرينتش.. ١ وخط االستواء دائرة

والخصائ. ٢ الموقع حي من الصحراوي المناخي واإلقليم المتوّسط البحر مناخ إقليم
المناخية.

العالي.. ٣ والسّد الالهون سّد

من: .  كّل بين قارن
وحديثًا).. ١ الرياح (قديًما وحديثًا) وطاقة الشمس (قديًما طاقة استخدامات

اإلنتاج.. ٢ محافظات وأكبر الزراعة وشروط موسم حي من والقطن القم

فيه. ٣ تتّم الذي والمكان العمال عدد حي من الحديثة والصناعات اليدوية الصناعات
أمثلة. إعطاء مع اإلنتاج وكّمية
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األوّل الدراسي الفصل منهج على عاّمة مراجعة

الخريطة. عىل األرقام مدلول اُكتب الثامن: السؤال

عرضرئيسية .   . ١ دائرة
البحر .. ٢
محميّة. ٣
المنجنيز .. ٤ خام منها يُستخرج منطقة
الحديد .. ٥ منها يُستخرج محافظة
الكهرومائية .. ٦ الطاقة توليد محّطة
الفحم .. ٧ الستخراج منجم
العذبة .. ٨ المياه مصايد إحدى
الحيواني .. ٩ اإلنتاج في مصر محافظات أولى
جبل .. ١٠

° °°



: ال ا ا ا

: الكتا سممقا ١٩ × ٢٧

تن: ا ألوانطبع ٤

: الغال ألوانطبع ٤

تن: ا كوشيهورق جرام ٧٠

: الغال كوشيهورق جرام ١٨٠

: بالغال الصفحات صفحةعدد ١١٦
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