إجــابة مناذج امتحانات الكتاب املدرسى
إجابة النموذج األول

إجبثخ انظؤال األول :
 -4فرع رشٌد
أـ انخزَطخ  -1 :هضجخ يبريزَكب  -2ججم انشبَت  -3وادي انعاللً
ب -بممت سرسممر  :بسممبب ةلممة الممموارد المائٌممة و ان ممدت وجممود السربممة ال ٌنٌممة ال صممبة و ض م ف األنش م ة
االةسصادٌة  -وجود السربة الرملٌة الصحراوٌة و الس رف المنا ى – ةلة ال دمات والمرافق (ٌكسرً باثنسٌن )
إجبثخ انظؤال انضبًَ :
أ) -1
اآلثار السلبٌة للسٌول
اآلثار اإلٌجابٌة للسٌول
سغذٌة ب ون األودٌة الجافمة بالمٌمام ممما ٌ ٌمد ممن سلف الم وعات – سدمٌر المرافق والمنشمتت (مبمانى
كمٌات المٌام الجوفٌمة باما و اةاممة سمدود لس م ٌن – رق – بنٌة سحسٌة) – كثمر حموادا ال مرق ممما
ةد ٌؤدى لحاالت وفا
المٌام واسسصالح أراضى علٌاا
ٌ -2حسرت رأى ال الب فى ضوء المقسرحات السالٌة  :اةامة سدود لس م ٌن المٌمام واسسصمالح أراضمى علٌاما
– سغٌٌر مجرى السٌل لٌسجه لمنا ق ٌراد سجرٌراا
ب) المقصود بو
ة عمرانٌا وسرسقر الً ال مدمات
المنمممممممممما ق هً سجم ات عمرانٌة فً المدن الكبرى وحولاا غٌر م
ال شوائٌة الصحٌة والمٌام النقٌة والصرف الصحً وال رق وشرو السكن الصحً..
فسحممة سصممل البحممر بممالبحٌر و س مممل علممى سبممادل المٌمما بٌناممما اضممافة الممى سبممادل األحٌمماء
المائٌة البحرٌة و همى أمما بٌ ٌمة نسجمت عمن نحمت األمموا أو أناما كانمت مصمبات لرمروع
البوغا
نٌلٌة ةدٌمة أو من صنع اإلنسان للحراظ على اسسمرار المٌا بالبحٌرات .
ةنوات مائٌة اص ناعٌة سشق لسوصٌل مٌام النار الى األراضى ال راعٌة
السرع
إجبثخ انظؤال انضبنش  :أ -أخزز اإلجبثخ انصذُذخ :
 -1انًذي انذزاري  ..يهذىظخ اإلجبثخ انذلُمخ انًذي انذزاري انُىيٍ
يهذىظخ يصز هٍ األونً عزثُب أَضب فً انمطٍ
 -2األرس ..
 -3ثىرطعُذ
ة :انذنُم ع اٌ يصز ثهذ طُبدً فزَذ  :رىافز انًمىيبد انطجُعُخ نهجذة انظُبدً ثهب وهً :
انًىلع انًزًُش – انًُبر انًعزذل – َهز انُُم – انجُئخ انطجُعُخ انًزُىعخ
كًب َزىافز ثهب انًمىيبد انجشزَخ نهجذة انظُبدً وهً  :انُمم – انززاس انذضبري – انزظهُالد انظيُبدُخ
– انزُىع االجزًبعٍ
إجبثخ انظؤال انزاثع :
أ_ ضع عاليخ ( √ ) أو ( )Xيع انزفظُز
 ) √ ( -1دُش َزمطع انًضهش انججهً ثعذد يٍ األودَخ انجبفخ يُهب وادي طذر وفُزاٌ
 ) X ( -2انىادي األطُىطً
 ) √ ( -3دُش ألُى أول خظ دذَذي ثٍُ انمبهزح واإلطكُذرَخ عبو 1556
ة -الززح دهىال نـ
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 -1انًشكهخ انظكبَُخ فً يصز:
انزىطع فيً ثيزايت رُميُى األطيزح – االهزًيبو ثيبنزعهُى خب يخ انفُيً – االهزًيبو ثبنزيذرَت انًهُيً نهعًبنيخ –
انزًُُييخ االلزصييبدَخ فييً يُييبطك ثعُييذح عييٍ انييىادي وانييذنزب ( ييشو انصييذزا ) – رذظييٍُ انعاللييبد ثبنييذول
انًجييبورح َمييزا الطييزمطبثهب عًبنييخ يصييزَخ عذَييذح – رفعُييم دور االعييالو وانًذرطييخ فييً انزىعُييخ ثبنًشييكهخ
انظكبَُخ وانذهىل (َكزفً ثضالس )
 -2انُهىض ثبنصُبعخ انًصزَخ
انزىطييع فييٍ انصييُبعبد انذذَضييخ يضييم اإلنكززوَُييبد وانظييُبراد وانجززوكًُبوَييبد – يُييع اطييزُزاد انظييهع
األجُجُخ انزً نهب يضُم يصزٌ – رمذو رظهُالد نهًظزضًزٍَ ثبنصيُبعخ يضيم األعفيب انضيزَجٍ نىليذ يعيٍُ
أو انذصىل ع أرض ثًمبثم ضئُم – رذرَت انعًبنخ وانزىطع فٍ انكهُبد انًهُُخ واالهزًبو ثبنزعهُى انفُيً –
انزىطع فٍ يشزوع األطزح انًُزجخ وانىرع انذزفُخ – اطزغالل انًُبجى نزىفُز ادزُبجبد انًصبَع
(َكزفً ثضالس )
لمساب ة كل جدٌد ورا صرحسنا على الرٌس بوك
https://www.facebook.com/aly.nasr.10

إجابة النموذج الثانى

إجبثخ انظؤال األول  :أ) ال رٌ ة :
ٌنقص ال رٌ ة  -1اسجام الشمال  –2األحداثٌات  –3مقٌاس الرست  –4مرساح ال رٌ ة  -5المصدر )
ملحوظة هامة  :هذا السؤال محذوف وهو للقراء فق ولن ٌتسى فى االمسحان
أ) ال الةة بٌن المناخ وسو ٌع السكان :عالةة وثٌقة ارسبا ٌة حٌا كلما كان المناخ م سدال مم را سرك
السكان فى منا قه وال كس صحٌح
اجوووووابة السؤال الثانى :
أ ـ ضع عاليخ ( √ ) أو ( )Xيع رصىَت انخطأ
 ) √ ( -1يضم انىادبد انجذزَخ انزً ظهزد ثظجت االنزىا اد (دزكبد ثبطُُخ) صى عًمزهب انزَبح واأليطيبر
(عىايم رعزَخ خبرجُخ)
 ) √ ( -2نظُبدح انًُبر انمبري ونهًىجبد انجبردح
 )X( -3يذًُخ رأص يذًذ وجشَزرب رُزاٌ و ُبفُز أونً انًذًُبد انطجُعُخ ثًصز
(يهذىظخ يعهىيخ اصزائُخ نٍ رأرً فً االيزذبٌ)
 ) √ ( -4ثظجت خصىثخ انززثخ ووفزح انًُبِ وانمزة يٍ انمبهزح
ب)  -1أهت ال وامل السى سؤثر فى السجار ال ارجٌة فى مصر؟
ال ٌاد السكانٌة مما ٌؤدى لكثر االسسٌراد وو وجود منسجات الٌمكن راعساا فى مصر بسبب عدت مالءمة
المناخ لاا مثل الشاى والبن – ال وامل السٌاسٌة وعالةة مصر بالدول األ رى (ملحوظة هذا السؤال
محذوف ولن ٌتسى فى االمسحان)
 -2مسسقبل السجار ال ارجٌة فى مصر
أن المٌ ان السجارى المصري لٌس فى صالحاا فى الوةت الحاضر بسبب ٌاد الواردات وةلة الصادرات
لكن ننسظر سحسن المٌ ان السجارى و ٌاد الصادرات بسبب عقد ال دٌد من االسراةٌات السجارجٌة مع الدول
ال ربٌة واالفرٌقٌة مما ٌ ٌد من السبادل السجارى والصادرات لل ار كذلك سسوسع مصر فى الصناعة
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ملحوظة -:أذكر اٌجاٌبات حسى لو لت سسحق وكان المسسقبل سٌئ ...

ٌ -3حسرت رأى ال الب مع السدلٌل علٌه مثال ةد ٌقول الب ن ت أسوةع نظرا لوجود دعائت الوحد االةسصادٌة
من اللغة الواحد واالصل الواحد والدٌن وسشابه ال ادات والسقالٌد والن الظروف الدولٌة سوجب علٌنا
االسحاد االةسصادى لمواجاة السحدٌات ال ارجٌة واالعداء
وةد ٌقول الب آ ر ال أسوةع بسبب ال الفات ال ربٌة والسناحر وسد ل الدول ال ارجٌة فى شئون ب ض
الدول ال ربٌة وسوجٌااا والن ال رب ٌس وا للوحد منذ األرب ٌنات وحسى اآلن لت سست الوحد االةسصادٌة
اجوووووابة السؤال الثالا:
أ) أكسب المراوت الجغرافً  -1 :الس رٌة  -2ال ٌاد ال بٌ ٌة  -3القارٌة  -4القنا ر
ب) ماذا ٌحدا أذا
 -1لت س ل مصر ع مس حات مائٌة :
أصبحت مصر دولة حبٌسة – ان دات أهمٌة موةع مصر الجغرافً – ان دت وجود موانئ مصرٌة –
أصبح مناخ مصر كله صحراوى مس رف وان دت سقو االم ار ع شمال مصر – ةلت السٌاحة فى مصر
 -2سوفرت ال دمات وفرص ال مل فى منا ق محدود السكان :
أصبحت جاذبة للسكان واسجه السكان الٌاا وةل الضغ ع الوادى والدلسا وةلت الاجر للقاهر والمدن
وةلت االحٌاء ال شوائٌة وةلت م انا مصر من المشكلة السكانٌة
اجوووووابة السؤال الوورابع  :أ) أكمل
 -1جبال البحر األحمر(الشاٌب -علبة) وجبال جنوب سٌناء (سانت كاسرٌن – أت شومر – موسً)
 -2سانت كاسرٌن والمنٌا
 -3مقوماتطجُعُخ (انًىلع انًزًُش – انًُبر انًعزذل – َهز انُُم – انجُئخ انطجُعُخ انًزُىعخ)
ويمىيبد ثشزَخ نهجذة انظُبدً (انُمم – انززاس انذضبري ـ انزظهُالد انظُبدُخ ـ انزُىع االجزًبعً
َ -3مص انغذا َ ,مص َصُت انفزد يٍ انًُبِ انعذثخ  ,يشكالد اجزًبعُخ كبنجطبنخ واالديبٌ
ة)يمبرَخ ثٍُ انصذزا انغزثُخ وانشزلُخ يٍ دُش  :انًىلع ـ انًظبدخ ـ أهى انمبهزاد انزضبرَظُخ

انًىلع

انصذزا انغزَُخ
رًزذ يٍ انجذز انًزىطظ شًبال إنً دذود
يصز يع انظىداٌ جُىثب
ويٍ وادي انُُم شزلب دزً دذود يصز يع
نُجُب زثب

انصذزا انشزلُخ
رًزذ يٍ جُىة انجذز انًزىطظ شًبال
دزً دذود يصز يع انظىداٌ جُىثب
ويٍ وادي انُُم زثب دزً انجذزاالدًز
شزلب
يظبدزهب  224أنف كى %22( 2يٍ يظبدخ يصز)

يظبدزهب 651أنف كى%65( 2يٍ يظبدخ يصز)
انًظبدخ
األلظبو انزضبرَظُخ ثهب
ألظبو انظطخ ثهب
أهى
@ خظ انظبدم ًَزذ يٍ رأص خهُت انظىَض دزً
انمبهزاد @ انهضبة  :هـ يبرَكب فً انشًبل
رأص دذرثخ جُىثب )
انزضبرَظُخ ـ هـ انىططً فً انىطظ
@ انظهم انظبدهًَ :زًُش ثبألطزىا وانزيبل
(يذذوفخ) ـ هـ انجُىثُخ فً انجُىة
@ ججبل انجذز األدًز :أعالهب ججم انشبَت
@ انُطبق انظبدهً يٍ زة اإلطكُذرَخ دزً
@ انُطبق انهضجً:انًعبسح شًبل صُُخ لُب
انظهىو (إلهُى يزَىط)
وأهى انمبهزاد انزضبرَظُخ انًُخفضبد وانىادبد وانعجبثذح جُىثهب
وأهى انمبهزاد انزضبرَظُخ ثهب األودَخ انجبفخ
واألشكبل انزيهُخ (كضجبٌ – زود )
سمت بحمد هللا  ...لمساب ة كل جدٌد ورا صرحسنا على الرٌس بوك
https://www.facebook.com/aly.nasr.10
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