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  األولالسؤال 
 أشرح انخصائص انجغرافيح انطثيعيح انتي تميز كم مه انصحراء انشرقيح وانصحراء

انغرتيح في مصر   
 

انغرتيح انصحراء : أوال 

من وادي  تمتد الصحراء الغربية التي تشغل نحو ثمثي المساحة اإلجمالية لمصر إلي الغرب   
واعمي  0وىي تتكون من مجموعة من اليضاب الصخرية التي تحصر بينيا منخفضات , النيل ودلتاه 

جيات الصحراء الغربية توجد في ركنيا الجنوبي الغربي حيث يوجد جبل العوينات الذي يقع برمتو تقريبا 
لى الشمال من 0خارج الحدود المصرية باستثناء سفوحو الشمالية الشرقية  ىذه الكتمة الجبمية توجد  وا 

. متر فوق مستوى سطح البحر1000ىضبة الجمف الكبير المرتفعة والتي يبمغ ارتفاعيا في المتوسط 
وتتكون ىذه اليضبة من الحجر الرممي النوبي وتنحدر انحداًرا فجائًيا صوب منخفض ىائل يحدىا شرقا 

لى. ىو المنخفض الذي يضم الداخمة والخارجة وأبو منقار الشمال من ىضبة الجمف الكبير توجد  وا 
وىى أقل ارتفاًعا من ىضبة الجمف الكبير إذ ال يزيد ارتفاعيا . ىضبة أخرى مكونة من صخور جيرية

ولكنيا تمثل أبرز مظير تضاريسى إلى الغرب من وادي النيل, , متر فوق مستوى سطح البحر500عن 
ل شرًقا وصوب منخفض الخارجة الداخمة وأبو منقار وتنحدر ىذه اليضبة انحداًرا شديًدا صوب وادي الني

جنوًبا, وكذلك نحو منخفض القطارة شمااًل, وفى ىذه اليضبة يوجد منخفضان ىائالن ىما الفرافرة 
.  والبحرية

لى الشمال من منخفض القطارة   تمتد اليضبة الجيرية الميوسينية التي تبدو عمى  –سيوة  –وا 
تا وقاعدتو تمتد عمى طول الحدود المصرية الميبية وتعرف ىذه اليضبة شكل مثمث تقع رأسو غربي الدل

متر فوق مستوى سطح البحر, وىى بدورىا تنحدر  100ويبمغ ارتفاعيا نحو " ىضبة مرماريكا"باسم 
.  انحداًرا فجائًيا صوب منخفض القطارة وسيوة جنوًبا

كليت التزبيت     

تعلين أساسي     

 دراساث اجتواعيت   



الغربي حتى تبمغ البحر المتوسط  كما تنحدر ىذه اليضبة انحداًرا إقميمًيا عاًما صوب الشمال 
متر فوق مياه ىذا البحر, وتقترب اليضبة اقتراًبا شديًدا من البحر 50حيث يصل منسوبيا إلى حوالي 

المتوسط فى القطاع الغربي األقصى من الساحل الشمالي لمصحراء الغربية بحيث ال يفصميما عن 
يقطعيا أودية تنحدر من حافة اليضبة  كما. مياىو سوى شريط ضيق من األرض السيمية الساحمية

.  صوب الشمال إلى البحر المتوسط

وتتميز الصحراء الغربية بعدة خصائص تنفرد بيا عمى غيرىا من المناطق األخرى والسيما  
الصحراء الشرقية, فالصحراء الغربية تكاد تكون خالية من األودية باستثناء األودية القصيرة المنحدرة إلى 

وكذلك بعض المسيالت القصيرة الصغيرة المتجية شرًقا صوب النيل أما بالنسبة . وسطالبحر المت
لممناطق الحوضية أو المنخفضات, فاليضبة بطبيعة الحال ذات تصريف داخمي حيث تنحدر األودية 

ومن ثم فإن نمط التصريف ليذه المنخفضات نمط مركزي, كما أن الصحراء , من الحافات الصخرية 
يرة جًدا فى الموارد المائية فيما عدا الشقة الساحمية فى أقصى الشمال والتي قد تكون عرضة الغربية فق

.  لبعض األمطار في فصل الشتاء

كما أن الصحراء الغربية تكاد تخمو تماًما من المياه السطحية, ولذا فإن التجمعات البشرية  
نات الباطنية, فينا توجد المياه الجوفية فى المستقرة فى الواحات تعتمد فى حاجتيا من المياه عمى الخزا

.  وتستخرج المياه أما فى صورة آبار عادية أو ارتوازية واألخيرة ىى األغمب. الحجر الرممى

ومن الخصائص التى تتميز بيا الصحراء الغربية أيًضا ظاىرة الكثبان الرممية والسيما الكثبان  
توازية, ومحاور أغمبيا تمتد من الشمال الغربى إلى الطولية التى تنتشر عمى شكل سيوف أو خطوط م

وأشير ىذه الكثبان . الجنوب الشرقى, بمعنى أنيا تتمشى مع الرياح الشمالية التى أسيمت فى تكوينيا
الرممية كثيب أبو محرك الذى يمتد تقريًبا من دائرة عرض منخفض البحرية حتى منخفض الخارجة كما 

كم, بينما يصل عرضو إلى نحو 450ويبمغ طولو أكثر من , ه الجنوب يواصل امتداده أيًضا فى اتجا
كم, والواقع أن الرمال سواء كانت عمى ىيئة غطاءات أو كثبان فإنيا نتيجة لإلرساب الذى يسببو 16

الرياح فى الصحراء الغربية, كما أن ىذه الرياح أيًضا تكون مسئولة عن تكوين بحر الرمال العظيم, 
ستمرة لمكثبان الرممية وما يرتبط بيا من أضرار سواء عمى الزراعة أو الطرق أو مراكز وعمى الحركة الم

.  االستقرار



.   الصحراء الشرقية: ثانيا 

من جممة مساحة اإلقميم % 21تشغل الصحراء الشرقية مساحة من األراضي تعادل نحو  
شرقية من الشرق قناة السويس ويحدد الصحراء ال. مساحة الصحراء الغربية 3/1المصري, أي أقل من 

ومن الغرب وادى النيل, ويمكن أن نميز فى الصحراء الشرقية األقاليم . وخميج السويس والبحر المتوسط
:  المورفولوجية اآلتية

. جبال البحر األحمر فى الشرق -أ

.  ىضبة الصخور الجيرية فى الشمال وتعرف بيضبة المعازة -ب

. فى الجنوب وتعرف بيضبة العبابدة ىضبة الحجر الرممى النوبي -جـ

: جبال البحر األحمر -أ
تعد جبال البحر األحمر الحد الشرقى لحوض النيل, وىى تمتد موازية لمبحر وال تترك بينيا  

وبين الساحل سوى سيل ضيق, وتتكون ىذه الجبال من صخور نارية, وتتميز بأنيا ضيقة فى الشمال 
نما ىى عبارة ويالح. وتتسع كمما اتجينا جنوًبا ظ أن ىذه الجبال ال تكون سمسمة واحدة متصمة مستمرة وا 

عن مجموعة من السالسل الجبمية المتوازية تبرز منيا قمم عالية ويمثل جبل الشايب الذى يبمغ ارتفاعو 
.  متًرا أعمى ىذه القمم2184نحو 

لى الشمال من جبال البحر األحمر يوجد ىضاب جيرية مرتفعة مثل ىضبة ا  لجاللة القبمية, وا 
لى . وىضبة الجاللة البحرية ويتكونان من الصخور الجيرية ويفصل أحداىما عن األخرى وادى عربة وا 

.  متًرا فوق مستوى سطح البحر870الشمال منيما يوجد جبل عتاقة الذى يبمغ ارتفاعو نحو 

أودية قصيرة, وتمثل جبال البحر األحمر خط تقسيم لممياه إذ تنحدر عمى جوانبيا الشرقية  
تنتيي إلى البحر األحمر, وعمى جوانبيا الغربية تجرى أودية طويمة ينتيي بيا المطاف إلى النيل, 

وتتميز األخيرة بأنيا أودية عرضية باستثناء وادى قنا الذى يمتد امتداًدا طولًيا بمحور يكاد يكون موازًيا 
لشمال إلى الجنوب, ىذا ويتصل باألودية لنير النيل نفسو ولكنو يسير فى اتجاه معاكس لو أي من ا

الرئيسية كثير من الروافد مما أدى تمزيق الصحراء الشرقية وتقطيعيا بشدة وىذه خاصية تتميز بيا 
. الصحراء الشرقية عمى الصحراء الغربية

(:  ىضبة المعازة)اليضبة الشمالية  -ب
ير من أرجائيا وتتكون ىذه اليضبة سميت بيذا االسم نسبة إلى قبيمة المعازة التى تنتشر فى كث 

من صخور جيرية, ويفصميا وادى قنا عن جبال البحر األحمر وتعتبر ىذه اليضبة من أبرز المالمح 



التضاريسية فى الصحراء الشرقية إلى الشمال من ثنية قنا, وينحدر فوقيا أودية كثيرة متعددة الروافد 
ذى ينحدر إلى النيل عند مدينة أسيوط ووادى طرفة تتجو صوب النيل غرًبا من أىميا وادى أسيوط ال

ووادى سنور الذى ينتيى إلى النيل جنوبى دائرة عرض بنى , الذى يتصل بالنيل إلى الشمال من المنيا 
سويف بقميل وقد تعرضت ىذه اليضبة لبعض الحركات التكتونية التى أسفرت عن حدوث بعض 

وربما كان وادى قنا وىو أكثر األودية . حفر بعض األوديةالصدوع الطولية والعرضية مما سيل السبيل ل
إثارة لالنتباه ألنو الوادى الطولى الوحيد فى الصحراء الشرقية وىو عبارة عن وادى عكسي ينحصر بين 
تكوينات جيولوجية تختمف فى الشرق عنيا فى الغرب, ففي الشرق تظير الصخور النارية التى تتكون 

, أما فى الغرب فيسير المجرى مع اليامش الشرقى لمتكوينات الجيرية, وأغمب منيا جبال البحر األحمر
.  الظن أن الفوالق الطولية قد لعبت دوًرا ىاًما فى تسييل حفر وادى قنا

(:  ىضبة العبابدة)اليضبة الجنوبية  -جـ
عيش تشغل الجزء الجنوبى من الصحراء الشرقية, وسميت بيذا االسم نسبة إلى القبائل التى ت 

ويزداد اتساع . فييا, وىى تتألف من صخور رممية, وىى أقل ارتفاًعا من اليضبة الجيرية فى الشمال
. ىضبة العبابدة كمما اتجينا صوب الجنوب حتى تبمغ أقصى عرض ليا عمى الحدود المصرية السودانية

.  دى العالقىويقطع ىذه اليضبة عدة أودية ومن أىم ىذه األودية وادى شعيط ووادى الخريط ووا

كم وينحدر صوب الغرب ليتصل بالنيل إلى الشمال نم 200فوادى شعيط يبمغ طولو حوالى  
كم, وأطوال روافده 260دائرة عرض كوم أمبو, أما وادى الخريط فيبمغ طول مجراه الرئيسي حوالى 

ىذا  , ويصب2كم23.000كم وىذه الروافد تجمع مياه منطقة شاسعة تتجاوز مساحتيا 5500حوالى 
الوادى فى النيل شرق كوم أمبو, أما وادى العالقى فيو أعظم األودية الجافة فى الصحراء الشرقية بعد 

.  وادى قنا

كم ويتجو بصفة عامة صوب الغرب ويبمغ النيل بالقرب 350ويبمغ طول مجراه الرئيسى أكثر من 
ن أغزر األودية مياىا وىو م 2كم45.000من بمدة كورسكو, وتقدر مساحة حوض ىذا الوادى بنحو 

وتتكرر بو ظاىرة السيول, وتنحدر مياىو بشدة وتنقل معيا كل ما يصادفيا مما يترتب عميو تغير واضح 
.  فى المالمح المحمية لألرض عقب كل سيل

ومن , ومن ىذا يتضح أن الصحراء الشرقية تقطعيا شبكة شديدة التعقيد من األودية وروافدىا  
عة من اليضاب الصغيرة المتعددة المحصورة بين جبال البحر األحمر ووادى ثم فيى تتمثل فى مجمو

النيل وىى فى ىذا شديدة التميز عن الصحراء الغربية التى ىى عبارة عن سطوح صخرية شاسعة خالية 
والتصريف المائى لمصحراء , تقريًبا من األودية باستثناء فسميا الشمالى المطل عمى البحر المتوسط 



تصريف خارجى وىو مختمف فى ذلك عن التصريف الداخمى  –كما تبين من العرض السابق  –الشرقية 
.  الذى تتسم بو الصحراء الغربية

أما مصادر المياه فى الصحراء الشرقية فيى مياه األمطار الصحراوية األعصارية الفجائية التى  
لى البحر األحمر أو غرًبا إلى تسقط عمى جبال البحر األحمر وتنصرف عمى ىيئة سيول تتجو شرًقا إ

النيل, إال أنيا سرعان ما تتسرب فى الرمال والحصى التى تتراكم فى بطون األودية, ثم ىناك أيًضا 
المياه الجوفية التى تستمد من أبار تحفر في قيعان األودية وىى آبار ضحمة إذ أن منسوب المياه بيا 

ذا كانت الصحراء ال, أمتار  10يقع عمى عمق  شرقية فقيرة فى موارد المياه فيى بالتأكيد أفضل بكثير وا 
وال سيما فى موارد مياىيا السطحية من الصحراء الغربية, وفضاًل عن المياه السطحية ومياه اآلبار توجد 

. بعض الينابيع التى تنبثق منيا المياه تمقائًيا من أنواع معينة من الصخور

رممية و نطاقات الرمال اليائمة التى تعد من السمات والصحراء الشرقية خالية من الكثبان ال 
وربما كان االستثناء ليذه القاعدة رواسب الرمال التى تتراكم بصفة خاصة عمى . البارزة لمصحراء الغربية

ساحل البحر األحمر جنوب رأس بناس, وىى تدين فى تراكميا فى ىذه المنطقة الساحمية لتقابل الرياح 
تى تسود معظم جيات مصر مع الرياح الجنوبية الشرقية مما يتسبب عنو حالة من الشمالية الغربية ال

وعمى أية حال فإن ىذه , الركود تسفر عن أرساب حبات الرمال التى تحمميا الرياح الشمالية الغربية
الرواسب تمثل ظاىرة محمية محدودة ال يمكن مضاىاتيا بأي حال من األحوال ببحر الرمال العظيم 

وال بالكثبان الرممية عظيمة الحجم التى تتوزع , الذى يقع فى القسم الغربى من الصحراء الغربية المشيور
فى مناطق متفرقة من أرجاء ىذه الصحراء, ويالحظ أن الصحراء الغربية تسمى أيًضا الميبية بينما يطمق 

باطيا طبيعًيا وبشرًيا عمى الصحراء الشرقية اسم الصحراء العربية, ويرجع ذلك إلي تشابو األولى وارت
. بالصحراء الكبرى اإلفريقية عمى حين أن الثانية تقترب فى خصائصيا من صحراء شبو الجزيرة العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  الثانيالسؤال 

تحذث عه انمشكهح انسكاويح في مصر وطرق انتغهة عهيها    

:  المشكمة السكانية في مصر

وتنبع المشكمة  . متاحة د الىي عدم التوازن بين عدد السكان والموار
السكانية في مصر أساسًا من عدم التوازن بين عدد السكان الذي بمغ حتى مايو 

وبين الموارد  ,مميون نسمة, وفقًا آلخر تعداد سكاني 78.7حوالى  2008
وقد وصل عدد  .والخدمات, وىو ما يفّسر عدم إحساس المصريين بثمار التنمية

 61ر5مقابل نحو  2006ن نسمة في تعداد عام مميو 76ر7السكان إلى نحو 
في المئة في  24ر7بارتفاع بمغت نسبتو  1996مميون نسمة في تعداد عام 

لى نحو إغرافي أخير أن يصل عدد سكان مصر ووتوقع مسح ديم .عشرة أعوام
مميون نسمة بحمول عام  118ر6ونحو  2017مميون نسمة بحمول عام  94ر6

 أضف إلى ىذا ارتفاع .نجاب الكمي الحاليإلفي حال ثبوت معدل ا 2030
في   900 ىناك حوالي    الكثافة السكانية التي نتفوق بيا عمي الصين حيث تبمغ

جمالي إ   بنفس الوحدة في بمدنا التي تبمغ  2000 الكيمو متر المربع بينما ىي 
مساحة  ىمن السكان عل% 84عيش يمساحتيا مميون كيمو متر مربع بينما 

. المساحة الكمية لمصرمن % 6

:  فى مصر إلى  ينمو السكانال و ترجع أسباب

: وتمثل فى ارتفاع معدل المواليد بسبب :الزيادة الطبيعية 

الزواج المبكر   -1

تعدد الزوجات   -2

حب النسل وكثرة األنجاب  -3



العادات والتقاليد السائدة  -4

ارتفاع مستوى المعيشة  -5

انتشار األمية  -6

:  معدل الوفيات بسبب انخفاض و

تقدم الطب   -1

ارتفاع مستوى المعيشة   -2

نشاء المستشفيات -3  .انتشار الوعي الصحى وا 

  

 أساليب مواجية المشكمة

واالىتمام بتوفير فرص العمل  .  زيادة اإلنتاج والبحث عن موارد جديدة* 
نشاء مشروعات صغيرة خاصة في المناطق العشوائية  لمقضاء عمي الفقر وا 

وذات الزيادة السكانية ويفضل االستفادة من فكرة بنك القروض المتناىية في 
 (. بنك جرامين )  الصغر

  رفع سن الزواج, :  مثل   الحد من زيادة السكان بإصدار التشريعات,*    
بمعني إعفاء األسر    وربط عالوات العمل واالعفاءات الضريبية بعدد األبناء, 

ع معينة من الرسوم والضرائب أو منحيا تأمينا صحيا محدودة الدخل من أنوا
الخمسين    غذائي مجاني أو منح األم التي تبمغ   شامال أو الحصول عمي دعم

مكافأة مالية إذا التزمت بطفمين وترفع عنيا ىذه المميزات إذا تجاوزت ىذا 
كانية الشرط وتقديم حوافز لمقري والمدن التي تحقق انضباطا في وقع الزيادة الس

عبر خدمات ومشروعات تقام فييا واالستفادة من تطبيق القوانين التي صدرت 



وخاصة قانون الطفل الذي يجرم عمالة األطفال كأحد المداخل الميمة    مؤخرًا,
  . وغير المباشرة لمواجية المشكمة السكانية

يجب وضع إستراتيجية إعالمية متكاممة تستيدف إقناع األسر *   
والربط بين القضية السكانية والقضايا األخري    المصرية بثقافة الطفمين فقط,

المتصمة بيا مثل األمية والمساىمة االقتصادية لممرأة وعمالة االطفال والتسرب 
  . اوتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكالتو   من التعميم,

عودة القطاع الخاص لممساىمة في حل المشكمة السكانية أصبح * 
ضرورة ممحة ممثال في قطاع رجال األعمال والشركات الكبري وصوال إلي 

  . المساجد والكنائس والمدارس الريفية وذات الفصل الواحد

االىتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فعالة لمتنمية البشرية في *   
  . مية والتعميم والصحة لمردودىا المباشر عمي السكانمحو األ

أىمية التركيز عمي فئة الشباب في المرحمة المقبمة لترسيخ مفاىيم  *  
األسرة الصغيرة والتخطيط االنجابي والمساواة بين الجنسين حيث انيم يمثمون 
لين آباء وأميات المستقبل وىم الطريق الي تحقيق اليدف القومي المتمثل في طف
عطاء دور أكبر لمشباب في المساىمة في حل ىذه المشكمة من  لكل أسرة وا 
  خالل نشر التوعية والتحذير من خطورة الزيادة السكانية وأثرىا عمي التنمية,

والعمل عمي االستفادة بكل    والتحمي بقيم اإلخالص والعطاء والوالء لموطن, 
لو لمتعامل مع العصر بمقتضي طاقاتو في اكتساب المعارف والقدرات التي تؤه

  .  معطياتو

تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خالل خطط جذب السكان لممناطق *   
عادة النظر في خريطة توزيع السكان؛ فمصر من    الجديدة, وغزو الصحراء وا 

  الناحية العددية تستوعب ضعف عددىا الحالي ذلك أن المصريين يعيشون عمي



  من مساحة مصر أن تكون مأىولةً    :94   بينما تحتاج   من مساحة مصر,   :6 
وباقي المحافظات بيا خمل    محافظات,   3   وأن المصريين مكدَّسون في   بالسكان, 

 . سكاني رىيب

من سكان مصر يسكنون    :25   حيث إن   زيادة االىتمام بصعيد مصر,*    
كما أن لمرجل    زيادة السكانية,من ال   :41   وىم مسئولون عن   في ريف الصعيد,

حيث إن    في صعيد مصر دورا ميما وكبيرا في مواجية المشكمة السكانية,
غيرالتقميدية إحياء    ومن بين األساليب .  الرجل ىو صاحب القرار في الصعيد

وسيكون    وذلك لمناقشة الرجال في كل ما يتعمق بتنطيم األسرة,   , " الدوار "  مشروع
كما يجب إدخال    عمية في إنجاح برامج تنظيم األسرة وخاصة في الريف,ليم فا

خاصة    وجميع الفئات الفاعمة والعاممة في ىذا المجال   رجال الدين والعمدة,
  . المجالس الشعبية والتنفيذية

 
 

 

  الثالثالسؤال 
 . تكهم عه أهم مشروعاخ انتىميح انزراعيح انعمالقح في مصر 

: توشكى -أ
مشروع توشكى فى أقصى جنوب الوادي بمنطقة توشكى وييدف إلى إضافة يقع 

ألف فدان إلى الرقعة الزراعية تروى بالكامل بمياه النيل ، وقد تم وضع حجر  540
كيمو  51ويشمل شق ترعة رئيسية بطول  1997يناير  9األساس لمشروع توشكى فى 

لو مترًا ، ويتم ضخ مياه النيل كي 180مترًا وعددا من الفروع بإجمالى أطوال تصل إلى 
ويساىم المشروع فى خمق " مبارك " إلى الترعة وفروعيا عبر محطة الرفع العمالقة 

 . فرص عمل جديدة فى مجاالت الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين
، % 92حوالي  2007وقد بمغت نسبة التنفيذ العامة بمشروع توشكى حتى نوفمبر 

مميارات جنيو ، ومن المستيدف  6.134لمنفذة بالمشروع نحو وبمغت قيمة األعمال ا
.  2007/2008مميون جنيو خالل عام  29عمال بنحو أتنفيذ 
: ترعة السالم -ب



ىم مشروعات التنمية العمالقة حيث يتم نقل مياه النيل أمن " مشروع ترعة السالم 
ي األفقي فى مساحة عبر الترعة الجديدة إلى شبو جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الزراع

ألف فدان غرب قناة السويس ، بيدف 220ألف فدان شرق قناة السويس و  400
إقامة مجتمع زراعى تنموى جديد يساىم فى تدعيم قدراتنا الزراعية بزيادة اإلنتاج 

 . الزراعى وخمق مجتمعات عمرانية جديدة جاذبة لمسكان 
، وتنقسم إلى مرحمتين تشمل  كيمو متراَا  262وتمتد ترعة السالم وفروعيا بطول 

كيمو مترًا من المأخذ عمى النيل وحتى الكيمو  87المرحمة األولى امتداد الترعة بطول 
ألف فدان غرب القناة ،  220حتى قناة السويس وتخدم الترعة مساحة قدرىا  219

وتشمل المرحمة الثانية إنشاء سحارة ترعة السالم أسفل القناة ومد ترعة جديدة بطول 
فروع، ويصل طول الترعة  8، ويتفرع منيا "الشيخ جابر"كيمو مترًا وتعرف بترعة  86.5

كيمو مترًا ، وتنقل الترعة مياه النيل إلى ارض سيناء الستصالح نحو  175والفروع إلى 
.  ألف فدان شرق القناة 400
: مشروع شرق العوينات -ج

الصحراء الغربية ،  يقع مشروع شرق العوينات فى الجزء الجنوبى الغربى من
عام ،  100ويستقر فوق خزان جوفى ضخم يمكن استغاللو فى حدود آمنة لمدة 

ألف فدان تروى بالكامل من المياه الجوفية ،  220وييدف المشروع إلى استصالح نحو 
،  1997وقد بدأ المشروع فى عام . مميارات جنيو  3.5وتبمغ استثمارات المشروع نحو 

ألف فدان لالستثمار ،  55ألف فدان ومطروح حاليًا  172ص وتم حتى اآلن تخصي
وقد بمغ اجمالى المساحة . شركة ما بين قطاع عام وخاص  14ويعمل بالمشروع عدد 

ألف فدان ، حيث بمغت مساحة المحاصيل الحقمية  30نحو  2007المنزرعة فى عام 
قق المشروع آالف فدان ، وقد ح 6ألف فدان والمحاصيل البستانية نحو  24نحو 

متوسط انتاجية يفوق كل المحافظات المصرية فى العديد من الزراعات الحقمية والطبية 
أردبًا ومن الشعير  20غير التقميدية ، حيث وصل متوسط انتاجية الفدان من القمح 

طنًا ، ويعتمد العمل فى المشروع  12طنًا والبطاطس  12أردبًا ، ومن الكنتالوب  24
عة العضوية ، لذلك تمقى الصادرات الزراعية من منتجات شرق عمى أسموب الزرا

.  العوينات رواجًا فى األسواق األوروبية
 



 
: مشروع درب األربعين -د

ألف فدان  12يقع مشروع درب األربعين فى الصحراء الغربية ، وييدف إلى إضافة 
وفية ، وتعتمد من األراضى الجديدة التى يتم استصالحيا وتروى بالكامل من المياه الج

فى زراعتيا عمى أسموب الزراعة النظيفة واستخدام وسائل الرى بالتنقيط ، وشيد 
المشروع توسعًا فى زراعة أشجار النخيل والزيتون ، باإلضافة إلى المحاصيل الحقمية 
كالقمح والشعير والخضر والفاكية والنباتات الطبية والعطرية ، وشيدت المنطقة إقامة 

 . ة قرية جديد 16
 
 
: قرية جديدة 400مشروع إنشاء  -ىـ

قرية جديدة فى الظيير الصحراوى  400ييدف برنامج القرية الجديدة إلى إنشاء 
لتعمير المناطق الصحراوية وربطيا بالتجمعات الريفية القائمة بالدلتا والوادى من أجل 

الزراعية الخصبة، الحد من الكثافة السكانية بالقرى القديمة، ومنع التعدى عمى األراضى 
جمالى إماليين نسمة، ويقدر  5إلى  4وتتراوح الطاقة االستيعابية ليذه القرى ما بين 

  –2006)مميارات جنيو موزعة عمى سنوات المشروع الستة  5تكمفة المشروع بنحو 
مميارات جنيو بتمويل من الدولة، وتتمتع  4، منيا مميار جنيو تمويل ذاتى، و(2011

ألف جنيو ضمن المشروع  15قرى الظيير الصحراوى بمنحة مقدارىا مساكن مشروع 
 . القومى لإلسكان االجتماعى

وقد شاركت كافة الجيات المعنية فى توزيع اختيار مواقع القرى ، وتم االتفاق عمى 
قرية جديدة يعتمد ىيكميا االقتصادى عمى النشاط الزراعى فى إطار خطة  262إنشاء 

، ويتم تقسيم ىذه المساحة إلى حيازات صغيرة ومتوسطة وكبيرة  استصالح المميون فدان
أفدنة لكل أسرة،  10ألف فدان لمحيازات الصغيرة بواقع  700، وسوف يتم تخصيص 

 . ألف فدان لمحيازات الكبيرة  300و
ويتم تشجيع القرى الجديدة عمى زراعة محصول واحد رئيسى من الحاصالت 

ب الزراعة العضوية مع العمل عمى تحقيق التعاون بين التصديرية واالعتماد عمى أسمو
المستثمرين وشركات التصدير وأصحاب الحيازات الصغيرة فى عمميات اإلدارة واالنتاج 



والتسويق، كما يتم تقديم قروض ميسرة ألصحاب الحيازات من خالل بنك التنمية 
 70سنوى ألف فرصة عمل بمتوسط  420الزراعى، ويساىم المشروع فى خمق نحو 

.  ألف فرصة عمل سنوياً 
 

 

  الزابعالسؤال 
 

.  بحيزة ناصز    -أ

تشغل بحيرة ناصر النيل النوبى سابًقا, وقد تكون ىذه البحيرة بعد بناء السد العالى إلى الجنوب 
كم داخل األراضى المصرية, 350كم, منيا 500وتمتد ىذه البحيرة لمسافة . كم6من أسوان بحوالى 

.  ويرتبط بيا األشكال التالية  سودانكم داخل ال150

  

  : دلتا بحيرة ناصر -
لعل أىم تأثير جيومورفولوجى لتكوين بحيرة ناصر ىو اختفاء النيل النوبى وترسيب الطمى فى  

البحيرة, وأصبحت البحيرة بمثابة مستوى قاعدة عمى األجزاء العميا من النيل, وبالتالى بدأت تتكون دلتا 
ظميا جنوب الدندان عمى الحدود المصرية السودانية, وبمرور الوقت فإن ىذه الرواسب جديدة, ويوجد مع

.  سوف تمتد فى اتجاه الشمال وقد تظير أجزاء من الدلتا فى حالة انخفاض منسوب مياه البحيرة

سنة, وبناء عميو فإننا نتوقع أن يتغير المظير 500وقدر أن البحيرة سوف تمتمئ بالرواسب بعد  
ولعل التوقف الفجائى لسرعة تدفق المياه داخل البحيرة, وارتفاع . ورفولوجى خالل السنوات القادمةالجيوم

منسوب المياه أثناء فترة الفيضان, ومعدل اإلزالة والنحت لمرواسب التى تم ترسيبيا بفعل الفيضان 
لرياح السائد, من أىم التالى, وسفى رمال الكثبان إلى البحيرة عمى طول الجانب الغربى لمبحيرة بفعل ا

.  العوامل المؤثرة فى تكوين الدلتا الجديدة

 

 

(:  األخوار)األودية الغارقة -
تعد األخوار من أشكال السطح الشائعة عمى طول جوانب بحيرة ناصر, وىى المسئولة عن  

وتكوين  واألخوار ليست حديثة التكوين, ولم ترتبط ببناء السد العالى. عدم انتظام خط شاطئ البحيرة



ويعد كل من خور العالقى . بحيرة ناصر فقط, ولكنيا بدأت فى التكوين منذ بناء خزان أسوان القديم
وخور شرف الدين من أمثمة األخوار التى بدأت فى التكوين منذ   Dehmitوخور كالبشة وخور دىمت 

.  إنشاء خزان أسوان القديم

خور عمى  58خور منيا  100إلى إيجاد نحو وقد أدى إنشاء السد العالى وتكوين بحيرة ناصر  
وتختمف األخوار فيما بينيا من حيث الشكل والطول . خور عمى الجانب الغربى 42الجانب الشرقى و 

والعرض والعمق وطول خط الشاطئ ومساحة المسطح المائى,  

ع ذلك إلى فاألخوار عمى الجانب الشرقى أكثر تعقيًدا من مثيمتيا عمى الجانب الغربى, وقد يرج 
اختالف نوع الصخر والبنية الجيولوجية, فأخوار الجانب الشرقى خانقية ومستطيمة الشكل ومن أمثمتيا 

ية الشكل ومن أمثمتيا خور كالبشة خور العالقى, بينما تكون أخوار الجانب الغربى متسعة ودائر

(:  التالل الغارقة)الجزر  - 
يرة, وىى صغيرة الحجم, وال يمكن حصر عددىا توجد ىذه الجزر بجوار الشاطئ وداخل البح 

وقد يظير بعض النحت بفعل األمواج . بدقة بسبب التذبذب فى منسوب مياه البحيرة عمى مدار السنة
عمى جوانب ىذه الجزر, ومن أمثمة ىذه الجزر كتمتى جبل العالقى وجبل المحرقة, وتحيط بيما مياه 

.  وق منسوب سطح البحرم ف350م و 450البحيرة, ويرتفعان بمقدار 

:  الجروف الشاطئية –
ونشأت ىذه الجروف بفعل نحت األمواج التى تتولد . توجد فى أجزاء متفرقة من شوطئ البحيرة 

وتعمل ىذه األمواج فى حركتيا الموجبة والسالبة عمى سحب المواد المفككة, . عن ىبوب الرياح السائدة
وعندما تنخفض . ئية التى نشأت بعد امتالء خزان البحيرةحيث تظير آثارىا بوضوح عمى الجروف الشاط

مناسيب البحيرة مع استمرار عمميات السحب صيًفا, تنكشف جوانب تمك الجروف وقد تعرضت أجزائيا 
.  الوسطى لمنحت بفعل األمواج 

 

 انىيم  واديأشكال انسطخ في دنتا خصائص  - ب

 

  :-تضم دنتا وهر انىيم أشكال انسطخ انتانيح 

:  ع دلتا النيلفرو -

نعنى بفروع دلتا النيل تمك الفروع القديمة والحديثة, وقد تعرضت الفروع القديمة لإلطماء فى  
ولم يبق من ىذه الفروع وال . الفترات التى يقل فييا الفيضان, حيث يزيد معدل الترسيب عمى النحت



ائصو من حيث التثنى فرعى دمياط ورشيد, وىما قنوات طبيعية مثل مجرى النيل, وليا نفس خص
.  والجزر واالتساع والضيق, فنحن بإزاء مجارى طبيعية تمثل استمراًرا لممجرى األصمى

:  السيل الدلتاوى -

وىو عبارة عن سطح يتكون من طمى النيل الحديث, حيث أنو تكون بفعل عممية الترسيب  
الرممية, وتتركز ىذه التالل فى  ويبرز فوق ىذا السيل بعض التالل. المستمرة بواسطة الفروع القديمة

 Turtleعمى ىذه التالل ظيور السالحف  Sandford & Arbelجنوب وشمال شرق الدلتا وقد أطمق 

backs  .

 Lagoonsالبحيرات الساحمية   -

توجد ىذه البحيرات عند اليامش الشمالى لمدلتا وأىميا بحيرة المنزلة, وبحيرة البرلس, وبحيرة  
البحيرات بالبحر عن طريق فتحة, ويتم تطيير ىذه الفتحات لتظل البحيرات عمى أدكو, وتتصل ىذه 

اتصال بالبحر, وأصل ىذه البحيرات أنيا كانت أجزاء من البحر, ونتيجة ألن الترسيب فى األجزاء التى 
صل كانت تنتيى إلييا الفروع القديمة لمنيل أكبر منو فى األجزاء األخرى, وبالتالى تكون حاجز رممى يف

كل بحيرة عن البحر, وعمق ىذه البحيرات ال يتعدى عدة أمتار, ومصدر المياه الموجودة فييا ىو مياه 
الصرف الزراعى حيث تنتيى إلييا شبكة الصرف فى دلتا النيل, وليذا فإن مموحة مياه البحيرات أقل من 

ن ىذه الجزر بقايا حواجز وقد تكو. ويوجد بيذه البحيرات جزر موازية لخط الساحل. مموحة مياه البحر
بحرية قديمة, ونتيجة لتقيقر مستوى سطح البحر بقيت ىذه الحواجز, ثم تعرضت لمتقطع, وظيرت 

.  كجزر

: المستنقعات والسبخات-

 -Elتمتد عمى طول اليوامش الجنوبية لمبحيرات الساحمية ويطمق عمييا اسم البراى         

Barariر صالحة لالستغالل, وأىم مميزاتيا ما يمى, وىى تمك األراضى التى تبدو غي  :

.  أنيا مشبعة بالمياه وترفع فييا نسبة األمالح -أ

.  أنيا ذات تربة ثقيمة ألنيا تتألف من مواد صمصالية ناعمة -ب

.  يكثر بيا نباتات وأعشاب المستنقعات -جـ

دون مستوى سطح ومما ساعد عمى ارتفاع نسبة األمالح فى ىذه المناطق أن معظميا يوجد    
البحر, كما يوجد صرف طبيعى فى اتجاه ىذه المناطق, وبما أن المياه التى تغسل التربة تكون محممة 



باألمالح, فإنيا تؤدى إلى ارتفاع مموحتيا, ىذا فضاًل عمى أن العواصف تدفع مياه البحر إلى البحيرات 
.  ثم تدفع مياه البحيرات إلى ىذه المناطق خالل النوات

 . 
 

****** هلحوظت ******
هذا النووذج هو نووذج استزشادي للطالب حيث يلتزم 

، ويوكن  التوضيحيت الطالب بزسن الخزائط واألشكال
اإلطالع علي الوزاجع العزبيت واألجنبيت وإضافت ها يلزم 

 

هع أطيب تونياتي بالنجاح والتفوق 

 

صابر . د.أ

أمين 

 دسوقي

 


