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 سكان بمدنا  ( أنواع) أنماط  (1)                        
 (ون نسمة ي مل102 ) 2021عدد سكان مصر في نوفمبر  (وصل  )بمغ 

...  تعرض عدد سكان مصر ىي ساعة: الساعة السكانية
 
 
 
 

: توزيع سكان مصر
...  يختمف توزيع السكان بين محافظات مصر

توجد محافظات يقل فييا عدد السكان عن مميون مثل جنوب سيناء؛ بسبب    - 
. المياه (قمة  )صعوبة السطح وندرة 

.  مميون نسمة مثل القاىرة والجيزة8 نتوجد محافظات يزيد عدد سكانيا ع -
.  ىي أكبر محافظات مصر سكاًنا؛ وذلك ألنيا عاصمة مصرالقاىرة- 
 السكان إلييا  سنوات لتحديد الخدمات التي يحتاج10ُتْجري مصر التعداد السكاني كل - 
.  مميون نسمة94.8 وكان عدد سكان مصر 2017آخر تعداد سكاني كان عام  - 
.  الجياز المركزي  لمتعبئة العامة واإلحصاء ىو المسئول عن إجراء التعداد السكاني- 
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:  السكان في مصر (أشكال)أنماط 
(: المدن ) سكان الحضر  (1)

ىم الذين يعيشون في المدن ويعممون بالصناعة والتجارة والسياحة والخدمات  -   
:   محافظات حضرية ىي4، وتوجد (... الصحة – التعميم  )

   (بورسعيد – السويس – اإلسكندرية – القاىرة  )                 
(  2017تعداد .  )من عدد سكان مصر (% 42.4 )تبمغ نسبة سكان الحضر -  
.  بسبب انتشار المؤسسات التعميمية وارتفاع مستوى الدخل؛تقل نسبة األمية- 
تسبب اليجرة من الريف إلى المدن الضغط عمى الخدمات وظيور العشوائيات - 
: سكان الريف (2 )

 ىم الذين يسكنون القرى ويعممون بالزراعة وتربية-  
. من سكان مصر (%57.6) الحيوانات بنسبة 

ترتفع نسبة األمية في الريف، يزداد متوسط عدد األسرة في الريف عن الحضر؛ -   
بسبب كثرة اإلنجاب والزواج المبكر وتقوم الدولة بتوعية الشباب إلى أىمية تنظيم 

.  األسرة وتقميل اإلنجاب 
يعاني سكان الريف من انخفاض الدخل ومستوى المعيشة؛ بسبب قمة الخدمات -   

 .(حياة كريمة  )ونقص فرص العمل، مما دفع الدولة إلى إطالق مبادرة 
 :سكان الصحراء (3)

 من السكان (قميمة)يعيش في الصحاري المصرية نسبة ضئيمة -   
 البدو ، وتقوم الدولة ببناء (ُيسمون) يعممون بالرعي وُيطمق عمييم 

.  مساكن ليم وتوفير فرص عمل ليم في مجالي الزراعة والتعدين
 .المجتمع  وتبادل المنتجات (تطوير  )تنمية عمى ُيساعد تنوع السكان -    

 م في عيد.  ق3340مصر من أقدم الدول التي أجرت التعداد السكاني منذ عام - 
. (أمنحتب الثالث)الممك 

 . (........ النوع والعمر والتعميم و  ) سنوات من حيث 10يتم التعداد كل - 
. ييدف إلى تطوير قرى الريف المصري (حياة كريمة)المشروع القومي - 
تنظيم األسرة يعني تقميل عدد أطفال األسرة، مما يساعد األسرة عمى تربية الطفل - 
.   عدم معرفة القراءة والكتابة  :(األمية )
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أمام كل عبارة  (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( ...........................            )يقيم معظم السكان الذين يعممون بالزراعة في المدن (1)
( ...........................                )يمثل سكان الحضر أكثر من نصف سكان مصر (2)
( ...........................    )أدى الزواج المبكر إلى زيادة نسبة السكان في الريف بمصر (3)
( ...........................     )تسبب ىجرة سكان المدن إلى الريف في ظيور العشوائيات  (4)
( ...........................                      )يختمف توزيع سكان مصر بين المحافظات (5)
( ..........................         )يساعد تنظيم األسرة عمى زيادة عدد األطفال لدى األسرة (6)

ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني
. ................ عندما أريد أن أعيش في محافظة حضرية يمكن التوجو إلى محافظة (1)

 ( المنيا – الجيزة – بورسعيد –الوادي الجديد  )                                  
. ............................................................................ النشاط االقتصادي األصمي لسكان البدو ىو  (2)

 ( الرعي – التجارة – الصناعة –الزراعة  )                                      
. .......................................................... ُتجري جميورية مصر العربية تعدادىا السكاني كل  (3)

 ( خمسة وعشرين سنة – عشرين سنة – عشر سنوات –خمس سنوات  )       
. ................................. المحافظة األقل سكانا في جميورية مصر العربية ىي محافظة (4)

  ( شمال سيناء – جنوب سيناء – أسوان –الوادي الجديد  )                     
أجب  : السؤال الثالث

. اذكر سببا واحدا لزيادة حجم األسرة في الريف (1)
 - ............................................................................................................................................................................................... .   
.  اكتب سببا النخفاض عدد سكان محافظة جنوب سيناء  (2)

 - ...............................................................................................................................................................................................  .
ماذا تتوقع إذا حرص المصريون عمى تنظيم األسرة؟   (3)

 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
  محافظة اإلسكندرية ىي أقل محافظات مصر سكاًنا   .  (        .......................             ) 
  يياجر السكان من الريف إلى المدن مما يزيد من العشوائيات  . (....................... )
  وزارة التربية والتعميم ىي المسئولة عن إجراء التعداد السكاني   .(....................... )
   تنوع السكان في مصر يساعد عمى تطور المجتمع .         (  ...................... )
يتوزع السكان عمى كل محافظات مصر بالتساوي                 .(.........................   )

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    أكبر محافظات مصر من حيث السكان ىي محافظة  .............................................. .
     يقل عدد السكان في محافظة جنوب سيناء بسبب ندرة  ..................................... .
    ىي عاصمة جميورية مصر العربية..................................................................  مدينة  . 
    يعيش البدو في الصحراء المصرية ويعممون في حرفة  ......................................... .
     يزداد متوسط عدد األسرة في الريف بسبب كثرة  ...................................................... .

 أجب
     اكتب دليال عمى أىمية الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء في مصر 
-  .............................................................................................................................................................................................. 
  اكتب نتيجة واحدة تترتب عمى عدم تنظيم األسرة في مصر  .

 -............................................................................................................................................................................. 
  اكتب تفسيرا لقمة عدد السكان في محافظة جنوب سيناء   .

-  .............................................................................................................................................................................................. 
:  اكتب ما تدل عميو كل عبارة

 سكان يعيشون في المدن ويعممون بالصناعة والتجارة     .(............................................  ) 
 سكان يعيشون في القرى ويعممون بازراعة وتربية الحيوان .(...........................................  ) 
  سكان يعيشون في الصحاري ويعممون بحرفة الرعي      .(............................................  )  
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  أىم حرفة لمبدو في الصحراء ىي حرفة   ............................................................ . 

 (الصناعة  -    الرعي  –  الزراعة  –التجارة    )                             
    ................................................ىي عاصمة جميورية مصر العربية. 

 ( الجيزة –جنوب سيناء -   القاىرة –اإلسكندرية   )                            
 أقل محافظات مصر في عدد السكان ىي محافظة   ............................................. 

 ( الجيزة –جنوب سيناء -   القاىرة –اإلسكندرية   )                            
 أكبر محافظات مصر في عدد السكان ىي محافظة  ............................................. 

 ( الجيزة –جنوب سيناء -   القاىرة –اإلسكندرية   )                           
  يعيش سكان الريف في   .................................................. . 

(    القرى  –  البحار  –  المدن  –الصحراء    )                           
    ييدف إلى تطوير قرى الريف المصري.......................................... المشروع القومي. 
  اإلسكان االجتماعي  -   حياة كريمة                            - 

خميك زي آدم -     مميون صحة               100    -     
:   انظر إلى الخريطة واختر  
أقل محافظات مصر سكانا ىي المحافظة رقم  (1) 

  (         1  -  2  -  3 )  
أعمى محافظات مصر سكانا ىي المحافظة رقم  (2)

  (         1  -  2  -  3 )   
 : ما النتائج المترتبة عمى

 ندرة وقمة المياه في جنوب سيناء  . 
  ....................................................................................................................................................................أدى إلى   - 
ىجرة السكان من الريف إلى المدن . 
  ......................................................................................................................................................................أدى إلى   - 

 

2 
1 
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 التراث الثقافي لسكان بمدنا (2              )
كل ما تركو لنا األجداد من أماكن تاريخية وأثرية وفنون شعبية : التراث

             (الكالم طريقة) .                      وصناعات حرفية، وعادات وتقاليد
.  وفنونيم الشعبية ليجاتيمالتراث الثقافي لمصر من خالل اختالف (يختمف) يتنوع 

 ميرجان اإلسماعيمية الدولي لمفنون الشعبية، يعبر عن التراث الثقافي المصري،  - 
الوطنية المصرية يجب المحافظة عميو  (الشخصية)   التراث جزء من من اليوية 

. واالعتزاز بو، وتتميز بعض المناطق في مصر بتراث ثقافي خاص
 نماذج من التراث المصري                     

  (اآلبار مياه عمى الزراعة فييا تقوم الصحراء وسط أرض الواحة)             : واحة سيوة (1)
 في منتصف أكتوبر من كل عام بعيد حصاد التمور والزيتون، وىما  السكانيحتفل 

.  (عيد السياحة  )المورد األساسي القتصاد الواحة؛ وألنو يجذب السياح فُسمى بـ 
. يرتدي السكان المالبس المحمية- : من مظاىر االحتفال

. يرددون األغاني التراثية            - (شكل)     
يقيمون موائد الطعام لسكان الواحة                        - 
الموجودة بالمغرب  (األمازيغية)ليم ليجة قريبة من المغة                        - 

 :النوبة (2)
 يوليو من كل عام باليوم العالمي لمنوبة 7 سكان النوبة يوم يحتفل  

. يرتدون المالبس المحمية  - :   من مظاىر االحتفال
. يرددون األغاني التراثية                           - 

.  يحرص أىل النوبة عمى التحدث بالمغة النوبية وتناقميا عبر األجيال
 لعرض تاريخ الحضارة النوبية 1997أنشأت منظمة اليونسكو متحف النوبة في أسوان عام 
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: ( السويس– اإلسماعيمية –بورسعيد )مدن القناة  (3)
، ويؤدون رقصة شعبية (السمسمية  ) باألغاني المرتبطة بآلة يشتير سكان مدن القناة

 (البمبوطية)ُتسمى 
: صعيد مصر (4)
:  السيرة الياللية (أ)

 (الراوي)السيرة الياللية، والتي ُتقدم عمى لسان   (غناء  ) يشتير الصعيد بإنشاد 
، وقد تم إنشاء محتف السيرة الياللية في قنا عام (الربابة)وىو يعزف عمى آلة 

.  ؛ لمحفاظ عمى ىذا التراث2015
: فن التحطيب (ب)

عمى جدران معبد الكرنك في محافظة األقصر ..  ىو فن قديم
  (أمنحتب)وىو ُيعمم الممك  (حورس) توجد صورة لإللو 
.   الثالث فن التحطيب

 وال تزال ىذه 2016 تم إدراج فن التحطيب كفن تراثي عمى قائمة اليونسكو عام 
. المعبة موجود حتى اآلن

. ُيساىم التراث المصري في تنشيط السياحة وتوفير فرص عمل لمشباب -
: تراث بدو سيناء

 يمتمك بدو سيناء تراثًا ثقافًيا يرتبط بتقاليدىم، حيث يرتدي السكان الزي التقميدي 
ليم في حفالت السامر التي تتضمن الغناء والرقص، كما تنظم سباقات اليجن  

. والتي ُتسيم في تنشيط السياحة (اإلبل أو الجمال)
:   تنوع الميجات المصرية

 يختمف نطق األشخاص لبعض الكممات ما بين بيئة وأخرى في مصر، وبين 
الوجيين القبمي والبحري، ففي سيناء يتحدث البدو المغة العربية الفصحي، وفي 
النوبة المغة النوبية القريبة من لغة المصريين القدماء، وقد استخدميا الجيش 

 . 1973المصري كشفرة أثناء حرب اكتوبر عام 
احتفل المصريون القدماء بكثير من األعياد التي نحتفل بيا مثل عيد شم النسيم - 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( .....................)يشتير سكان الصعيد باستخدام آلة السمسمية لعزف السيرة الياللية (1)
( .......................)يتنوع التراث الثقافي لسكان مصر بتنوع المناطق التي يعيشون فييا (2)
( .........................                     )يشتير سكان سيناء بإقامة سباقات اليجن   (3)
( .......................                 )تشتير محافظة القاىرة بانتشار فن التحطيب بيا  (4)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
. ....... بسبب إرساليا بالمغة1973كانت شفرة الجيش المصري في حرب أكتوبر   (1)

 ( النوبية – اليونانية – األمازيغية –الييروغميفية  )                              
. ................................................................................ يعتمد اقتصاد واحة سيوة عمى   (2)
 ( الزراعة والتجارة– السياحة والتجارة – الزراعة والسياحة –الزراعة والصناعة  )  
. .................................................... ُيعد التراث النوبي في محافظة أسوان امتدادا لمحضارة  (3)

 ( اإلسالمية – اليونانية – الرومانية –المصرية القديمة  )                       
احتفل المصريون القدماء بكثير من األعياد التي مازلنا نحتفل بيا مثل عيد  (4 )

  ( رأس السنة الميالدية –شم النسيم - األم  -  الفطر   )                        
. ................................................. السكان الذين يشتيرون بالعزف عمى اآللة المقابمة ىم (5)

 ( واحة سيوة – سيناء – الصعيد –مدن القناة   )      
أجب  : السؤال الثالث

. اكتب تفسيرا ألىمية التراث الثقافي المصري  (1)
 -   ................................................................................................................................................................................................   

. اكتب نتيجة واحدة الىتمام الدولة بالتراث الثقافي  (2)
  -  ..............................................................................................................................................................................................   
. دلل عمى أن فن التحطيب لو أصول مصرية قديمة (3)

 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 

  يختمف التراث المصري من منطقة إلى أخرى                  .(.......................             ) 
 تشتير مدن القناة بفن التحطيب                               .(....................... )

تتشابو ليجات السكان في كل البيئات المصرية                .(........................ )
  يساىم التراث المصري في تنشيط السياحة في مصر          .(...................... )

فن التحطيب من الفنون التراثية التي تشتير بيا محافظتي     .(......................... )
يساعد التراث الثقافي عمى زيادة أعداد السياح في مصر       .(......................... )

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
     ............................................................................................................من محافظات القناة   .
    يوجد معبد الكرنك في محافظة .......................................................................................... .
    لمشباب......................................................... ُيساىم التراث المصري في توفير فرص. 
     يتم إنشاد السيرة الياللية مع العزف عمى آلة ....................................................... .

 : بم تفسر
      حدد سببا واحدا لنشاط السياحة في واحة سيوة في شير أكتوبر من كل عام 
- ............................................................................................................................................................................................. 
    لمتراث المصري أىمية كبيرة  
-  ............................................................................................................................................................................................. 

:  اكتب ما تدل عميو كل عبارة
   كل ما تركو لنا األجداد من أماكن تاريخية وأثرية وفنون شعبية(................................  ) 



                         12        سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 
 

   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
   من مدن القناة   .......................................................... . 

 (سيناء  -   بورسعيد   -   القاىرة   -   أسوان     )                        
   يسمى عيد حصاد الزيتون والتمور في سيوة بعيد ........................................... 

 (السياحة  -  األضحى   -   الزراعة   -  الحب    )                        
  السيرة الياللية يتم عزفيا عمى آلة  ............................................. 

 (البيانو   -   العود  -    الجيتار  -    الربابة      )                        
   يحرص أىل النوبة عمى التحدث بالمغة ...........................................    . 

 (األسبانية - النوبية  -   اإلنجميزية  -  الفرنسية  )                        
  يوجد متحف السيرة الياللية في محافظة  ................................................... 

 (طنطا  -   القاىرة  -   قنا   -    السويس      )                        
 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 1:                                      اكتب ما يدل عميو كل رقم
   البحر...........................................                                                 . 
   3                     2.                                   ...........................................البحر 
الصحراء   ..................................  .                                                                                                                            
4.                                               ...........................................   بحيرة                                              

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

 (ب)ما  يناسبو من                  (أ)صل من      
                     فن التحطيب        -    من مدن القناة(     ) 
             السويس            -    يوجد متحف النوبة في(     ) 
                             أسوان              -     التراث(     ) 
               كل ما تركو األجداد -    يشتير صعيد مصر بـ(     )  



                         13        سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 
 

   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

   نماذج لممشكالت االجتماعية في بمدنا(3  )          
تسعى مصر إلى توفير حياة كريمة لكل مصري وذلك  ببناء المدارس والمستشفيات 

. األمية والفقر والبطالة ُتؤثر سمبا عمى اقتصاد مصر: ولكن توجد مشكالت مثل
  (عمل وجود عدم)                                        

  : مشكمة األمية
 .عدم قدرة الفرد عمى القراءة والكتابة: األمية اليجائية

 سبتمبر من كل عام ىو  8 ىي مشكمة عالمية؛ لذلك اعتبرت منظمة اليونسكو يوم 
. (اليوم الدولي لمحو األمية  ) 

نسبة األمية في مصر عام   (وصمت  )بمغت 
من عدد السكان  (% 25.8 ) نسبة 2017

 سنوات، وتزداد 10 الذين وصموا إلى سن 
 نسبة األمية في الريف وتقل في الحضر  

وتزداد نسبة األمية بين اإلناث أكثر من الذكور 
 

:  أعمى محافظات مصر في نسبة األمية- 
 .( بني سويف –المنيا  )                                 

: أقل محافظات مصر في نسبة األمية- 
 ( الوادي الجديد– بورسعيد –البحر األحمر)                       

  األطفال  (دخول  )تزداد نسبة األمية؛ بسبب الزيادة السكانية وعدم التحاق
من التعميم بسبب ضعف المستوى االقتصادي  (اليروب  )بالمدارس، والتسرب 

 .لألسرة
. يزداد معدل البطالة بين اإلناث أكثر من الذكور، وترتبط مشكمة البطالة باألمية- 
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:  خطورة مشكمة األمية
. تؤدي األمية إلى انتشار الجيل والخرفات بين الناس - 1
. تقمل من فرص العمل - 2 
. تؤدي إلى ضعف االقتصاد القومي- 3 
.  تؤثر سمبا في التنمية المستدامة - 4 

: جيود مصر لمقضاء عمى األمية اليجائية
 1992إنشاء الييئة القومية لتعميم الكبار ومحو األمية - 1
. من المدارس الستيعاب األطفال (الكثير)إنشاء العديد - 2
. المجتمعي بأىمية التعميم من خالل وسائل اإلعالم (الفيم)رفع الوعي - 3
. تنفيذ العديد من المبادرات لمقضاء عمى األمية- 4

: األمية المعموماتية
. تعني عدم قدرة الشخص عمى التعامل مع األجيزة التكنولوجية الحديثة -

:  التعميم عند المصريين القدماء
اىتم المصريون القدماء بالتعمم، وكانت تسعى كل أسرة إلى تعميم أبنائيا، واخترع - 

المصريون القدماء الكتابة الييروغميفية، وىي عبارة عن صور وأشكال ورسوم، 
 (أون)واستخدموا ورق البردي في الكتابة، واىتموا بإنشاء المدارس، وكانت جامعة 

. يأتي إلييا الطالب من كل دول العالم. أول جامعة في التاريخ
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
(  ....................... )سبب ارتفاع األمية في مصر ىو التحاق جميع األطفال بالمدارس  (1)
( .........................                 )تقمل األمية من فرص العمل المتاحة أمام األفراد  (2)
( .....................)استخدم المصريون القدماء الكتابة الييروغميفية في تسجيل أخبارىم (3)
( .........................                        )تزداد نسبة األمية بين اإلناث عن الذكور (4)

ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني
.  .................................................................................................... مشكمة األمية من مشكالت مصر  (1)

 (النفسية  -  االجتماعية - السياسية  -  االقتصادية  )                        
. ............................................... عدم قدرة أحد جيرانك عمى القراءة والكتابة تعرف باألمية  (2)

 ( البيئية – اليجائية – البصرية –التكنولوجية  )                            
.  .................................. ثاني أعمى محافظات مصر من حيث نسبة األمية ىي محافظة (3)

 ( بني سويف – القاىرة – البحر األحمر –المنيا  )                           
. ............................................... تسعى مصر إلى القضاء عمى األمية اليجائية لذا أنشأت  (4)
 (الييئة العامة لتعميم الكبار–الييئة العامة لالستعالمات–الييئة القومية لمتأمين االجتماعي) 
.      ....................................................... تؤدي مشكالت األمية والفقر والبطالة إلى ارتفاع   (5)

 ( معدل الجريمة – معدل اإلدخار – معدل الرفاىية –متوسط العمر  )             
أجب  : السؤال الثالث

.  اكتب تفسيرا واحدا النتشار األمية بين سكان مصر  (1  )
   -  ............................................................................................................................................................................................ .
.  اكتب دليال عمى اىتمام المصريين القدماء بالتعميم  (2  )

 -   ................................................................................................................................................................................................   
. اكتب مقترحا لمقضاء عمى مشكمة األمية  (3 )

 -   ................................................................................................................................................................................................   
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   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )ضع عالمة 
  ترتفع نسبة البطالة بين اإلناث عن الذكور                 .(.......................             ) 
   ىي أقدم جامعة في التاريخ (أون  )  جامعة               .(....................... )
   تزيد األمية من فرص العمل بين الشباب                   .(....................... )
   تواجو الدولة األمية بإنشاء العديد من المدارس             .(...................... )
  محافظة القاىرة أعمى محافظات في نسبة األمية             .(......................) 
   ترتبط األمية بمشكمة البطالة والفقر           .            (...................... )
  تزداد نسبة األمية في الحضر عن الريف               .(......................) 
  تمثل األمية مشكمة اقتصادية تواجو المجتمع المصري .( ......................)         

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
     ترتفع نسبة األمية بين اإلناث عن ........................................... .
    أعمى محافظات مصر في األمية ىي ........................................ 
     ترتبط البطالة بمشكمة ..................................................................... .
    ىي عدم معرفة القراءة والكتابة....................................... األمية .
    ىي أول جامعة في التاريخ................................................  جامعة  .

 :أجب عن األسئمة
    حدد سببا لقدوم طالب العمم إلى مصر في عصر المصريين القدماء   .
   -............................................................................................................................................................................................. 
    ماذا يحدث إذا تم القضاء عمى مشكمة األمية في مصر؟ 
  -............................................................................................................................................................................................. 

:   اكتب ما تدل عميو كل عبارة
  عدم قدرة الفرد عمى القراءة والكتابة.(            ...................................................................  ) 
 أعمى محافظات مصر في نسبة األمية          .(...................................................................  )  
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  الحرفة الرئيسة لسكان الريف ىي  ....................................................................................... . 

 (  الرعي  –  الصيد  –  الزراعة  –التجارة     )                             
   يؤدي تسرب التالميذ من التعميم إلى ظيور مشكمة ................................................. 

 (العشوائيات  - األمية  -  الضوضاء  -  التموث    )                           
   ليسجل بيا أعمالو.................................................   اخترع المصري القديم الكتابة. 

 (الفرنسية  -  العربية – اإلنجميزية –الييروغميفة  )                            
  . كان ورق الكتابة في مصر القديمة ُيصنع من نبات ...........................................   . 

 (  القطن  –  الكتان  –  البرسيم –البردي                            )  
 ىي أعمى محافظات مصر في نسبة األمية........................................  تعتبر محافظة. 

 (المنوفية    -  أسوان  -  القاىرة  -  المنيا   )                           
  أكثر المشكالت االجتماعية المنتشرة في مصر ىي   .......................................................... 
   ( التموث-  الزواج المبكر – البطالة –األمية                        )   

:   انظر إلى الخريطة واختر  
أقل محافظات مصر سكانا ىي المحافظة رقم  (1) 

  (         1  -  2  -  3  -  4 )  
المحافظة التي تشتير بالسيرة الياللية رقم  (2 )

  (         1  -  2  -  3  -  4 )  
أعمى محافظات مصر من حيث نسبة األمية رقم  (3 )

  (         1  -  2  -  3  -  4 )  
 : ما النتائج المترتبة عمى

    عدد المدارس زيادة .
-............................................................................................................................................................................................. 

 

2 
1 

3 
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 نظام الحكم في بمدنا (4  )                 
تتكون الحكومة المصرية من رئيس الوزراء والوزراء، وىي مسئولة مع رئيس 

. الجميورية عن إدارة شئون البالد
: رئيس الجميورية (1)

لو  (االنتخاب) يتولى رئيس الجميورية الحكم عن طريق التصويت 
 في انتخابات عامة، وىو مسئول عن أمن الوطن ورعاية مصالح 

. (داخميا وخارجيا) الشعب، ويمثل مصر محميا ودوليا 
 

( الُسمطة التنفيذية) الحكومة  (2)
. رئيس الدولة وتتكون من رئيس الوزراء والوزراء (تساعد)  تعاون 

. تشترك مع رئيس الجميورية في وضع السياسة العامة لمدولة- 1
. (الخطوات الالزمة لموصول إلى ىدف مستقبمي) الخطة العامة لمدولةتنفيذ - 2
. (األموال الالزمة لتنفيذ الخطة العامة لمدولة ) الموازنة العامة لمدولةإعداد - 3
. إصدار القرارات وفُقا لمقوانين- 4
( السمطة التشريعية : ) مجمس النواب (3 )

 (أنواع) عضوا يمثمون فئات 596القوانين ويتكون من  (يضع  )ىو من يسن 
. منيم% 5من النواب بينما يختار الرئيس % 95المجتمع المصري، يتم انتخاب 

:  القضاء (4 )
الُسمطة القضائية ُسمطة مستقمة تتوالىا المحاكم المتنوعة، 

. العدل (ينتشر) وتصدر األحكام في ضوء القانون؛ ليسود 
 

 صوت كل شخص االنتخابي ميم؛ ألنو يساعد في بناء مستقبل مصر. 
  المرأة والشباب في المجالس النيابية (وجود)تعمل الدولة عمى تمثيل. 

 

 

 



                         19        سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 
 

   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

: نظام الحكم في مصر القديمة
المصريون  (بنى  )مصر من أقدم الدول التي وضعت نظاما لمحكم، حيث أسس 
، وساعد عمى (الخير )القدماء دولة قوية ليا نظام حكم ثابت حقق القوة والرخاء 

: بناء الحضارة المصرية القديمة، وكان يتكون من
:  (حاكم البالد)الفرعون - 1

صدار القوانين (عممو)عمى رأس نظام الحكم وميمتو  . إدارة شئون البالد وا 
: الوزير- 2

. الحاكم في إدارة شئون البالد (يساعد) يعاون 
: (الوزارات  )رؤساء اإلدارات المركزية - 3

.  تعاون الوزير في عممو
 يوجد تشابو كبير بين نظام الحكم في مصر قديما وحديثا . 
  (الفرعون)مجمس النواب يضع القوانين اآلن،  قديما كان من عمل الحاكم. 

 

 لعضو مجمس النواب يؤديو العضو أمام مجمس النواب، الدستوري (القسم)اليمين 
أقسم باهلل العظيم أن  ) من الدستور المصري، ويبدأ بــ  (104)جاء في المادة 

 (...... أحافظ مخًمصا عمى النظام الجميوري، وأن أحترم الدستور والقانون
 

:   القانون بعدة مراحل  (وضع)يمر تشريع 
. يكتب رئيس الجميورية أو مجمس الوزراء أو عضو مجمس النواب القانون- 
. يعرض رئيس مجمس النواب القانون عمى األعضاء- 
. تقوم لجنة متخصصة بدراسة القانون، ويوافق النواب في المجنة عميو- 
. يجتمع مجمس النواب ويتم أخذ األصوات لمموافقة عمى القانون- 
إذا وافق ثمثا األعضاء ُيرسل إلى الرئيس ليوافق عميو وُينشر في الجريدة الرسمية - 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( ...........................            )يمثل رئيس الجميورية السمطة القضائية في مصر  (1)
( ...........................         )تختص الحكومة بسن قوانين لحماية البيئة من التموث  (2)
( ...........................   )يمكن لمجمس النواب توجيو استجواب ألحد أعضاء الحكومة  (3)
( ..........................)يشارك رئيس الوزراء في اإلشراف عمى تنفيذ الخطة العامة لمدولة (4)
( ...........................             )كان الوزير عمى رأس نظام الحكم في مصر القديمة (5)
( ...........................                          )ُتعد الحكومة جزء من السمطة التنفيذية (6)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
. ............................................... يتولى رئيس الجميورية الرئاسة عن طريق  (1)

  ( التحكيم – التوريث – االنتخابات –التعيين  )                    
. ........................................................................................ يمثل السمطة التشريعية في مصر  (2)

 ( مجمس المدينة – المجمس المحمي – مجمس النواب –مجمس الوزراء  )      
. .......................................... يقوم باستجواب الوزراء في حالة وجود مشكمة في وزارتيم (3)

 ( مجمس النواب – المجمس المحمي – رئيس الدولة –رئيس الحكومة  )      
 ........................................................................................ الجية المسئولة عن سن القوانين ىي  (4 )

 ( مجمس الوزراء – دار القضاء – المجمس المحمي –مجمس النواب  )          
. ........................................................................ أتوقع أن المسئول عن إعالن قرار الحرب ىو (5 )

 ( المجمس المحمي – وزير الدفاع – رئيس الجميورية –رئيس الوزراء  )        
أجب  : السؤال الثالث

.  اكتب تفسيرا واحدا ألىمية مجمس النواب  (1)
 -    ............................................................................................................................................................................................ .

. اكتب دليال واحدا عمى أىمية منصب الفرعون في مصر القديمة (2 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
    كان الوزير يساعد الممك في إدارة شئون البالد قديما       .(.......................             ) 
    أعضاء مجمس النواب يتم انتخابيم كل      .(                 ....................... )
      مجمس النواب ىو من يقول بإصدار القوانين             .( ....................... )
  يختار رئيس الجميورية نصف أعضاء مجمس النواب         .(...................... )
  رئيس الجميورية ىو المسئول عن حماية أمن الوطن         .(......................)  
  يساعد وجود نواب يمثمون الشباب والمرأة عمى تقدم المجتمع  .(......................)   
-  -------------------------------------------------

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
     مجمس النواب ىو المسئول عن إصدار ............................................................. .
     قديما ىو من يساعد الممك في إدارة شئون البالد............................... كان  .
     سمطة مستقمة وتصدر األحكام ...................................................... تعتبرالسمطة. 
     من أعضاء مجمس النواب المصري% ..................................... يتم انتخاب .
     كان وضع القوانين قديما من أعمال ............................................................... .
     من أعضاء مجمس النواب المصري% ................................ يختار الرئيس .

 ----------------------------------------------  
 :أجب عن األسئمة

     اكتب تفسيرا واحدا لتعيين الممك وزيرا لو في مصر القديمة  .
-  ............................................................................................................................................................................................. 
   ----------------------------------------------
: صوب ما تحتو خط 
  بإدارة شئون الدولة الوزير يقوم          .(................................................................  ) 
  ىي السمطة المستقمة التنفيذية السمطة   .(...............................................................  ) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
   السمطة القضائية ىي التي تتولى إدارة  ............................................................ . 

 ( المحاكم – المصانع – المستشفيات –المدارس   )                             
  قديما................................................ منصب رئيس الجميورية ُيقابل منصب. 

 ( رئيس الوزراء –المحافظ - الممك  -  الوزير    )                            
   ُيساعد الممك في مصر القديمة ....................................................................  كان. 

 ( الكاىن  – المحافظ – الرئيس –الوزير   )                            
   .  بإصدار القرارات الوزارية وفقا لمقوانين.................................................. تقوم . 

 (الشوارع  -  المدارس – الحكومة –المصانع  )                           
  ُتصدر المحاكم األحكام اعتمادا عمى القوانين ليسود وينتشر  ................................. 

 (التموث  -  الظالم  -  العدل  -  الظمم   )                              
  محميا و دوليا  ........................................................................................ يمثل الدولة. 
    المحافظ-      الوزير                             -  

رئيس الجميورية   -      رئيس الحكومة         -                   
-  ---------------------------------------------

:  صوب الخطأ
  بإدارة شئون البالد رئيس الوزراءيقوم            .( .................................................. )  
 قديماضعيفة أسس المصريون القدماء دولة  .( ..................................................)   
  
-  ---------------------------------------------

 : ما النتائج المترتبة عمى
    المصريون القدماء دولة قوية ليا نظام حكم ثابت (بنى  )أسس .
-............................................................................................................................................................................................. 
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  من يحكم محافظتي (5  )                        
.  محافظة27عدد محافظات مصر - 

: المحافظ
 (الحكومة)ىو الشخص المسئول عن إدارة شئون المحافظة، ويمثل السمطة التنفيذية 

. في المحافظة، وُيعينو رئيس الجميورية
:  من أعمال المحافظ

. يقوم بحفظ األمن والنظام وحقوق اإلنسان (1  )
. حماية الممتمكات العامة في المحافظة (2  )
. في محافظتو (....  األمن – الصحة –التعميم ) متابعة الخدمات العامة  (3  )
. تنفيذ المشروعات في المحافظة وتوفير فرص عمل ألبناء المحافظة (4  )
 

: المجمس المحمي
المحافظ ويتكون من عدد من األشخاص  (يساعد) ىو جياز تابع لممحافظة يعاون 

  ( سنوات4)الذين يمثمون سكان المحافظة، ويتم انتخاب المجمس كل أربع سنوات 
ليساعد المحافظ في إدارة شئون المحافظة وتنفيذ المشروعات وخطط التنمية، تطوير 

. العشوئيات وصيانة المدارس والمرافق العامة
 

: دور المواطن في تطوير المحافظة
: أن يحافظ عمى الممتمكات العامة في المحافظة مثل- 

 (  وسائل المواصالت – المدارس –الحدائق  )            
حمالت  ): لخدمة المحافظة، مثل (بدون مقابل  )يشارك في األعمال التطوعية - 

. (تنظيف الحي 
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:  في مصر القديمة (المحافظات  ) ُحكام األقاليم 
يعين لكل إقيمم  (الممك) إقميما، وكان الفرعون 42    كانت مصر قديما تنقسم إلى 

حاكما يدير شئون اإلقميم، ويحفظ األمن فيو، وينفذ المشروعات بو، وحاكم اإلقيمم 
. يشبو المحافظ حالًيا 

 
عمى أن ُيخصص ربع  ( 2014) من دستور مصر عام  ( 180 )   نصت المادة 

 سنة، وربع عدد المقاعد 35عدد المقاعد في المجمس المحمي لمشباب أقل من 
. من مقاعد المجمس% 50لممرأة، وأال يقل نسبة العمال والفالحين عن 

 
  المحافظ الحالي لمحافظتي  

 ..........................................................................................: محافظتي ىي محافظة -
 .....................................................................................................:  اسم المحافظ ىو -

  
 (مثل قناة السويس الجديدة ): تيدف الدولة من خالل المشروعات القومية

 .إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين -
 . توفير فرص عمل ليم -
 .القضاء عمى الفقر والجوع  -
. البيئة (ثروات  )حماية موارد  -
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول  
( ...........................             )يشرف المحافظ عمى المشروعات القومية بالدولة   (1)
( ...........................           )ييتم المجمس المحمي بصيانة المدارس في المحافظة (2)
( ...........................        )يمكن لسكان المنيا الترشح في المجمس المحمي بالقاىرة (3)
( ........................... )يتشابو حكام األقاليم والمحافظين في بعض الميام المكمفين بيا (4)
( ...........................              )كل مواطن مسئول عن تحسين محافظتو وتطويرىا (5)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
.  قديما............................................................................................يقابل منصب المحافظ حاليا منصب  (1)

 ( الكاتب – حاكم اإلقميم – الوزير –الفرعون  )                
. .................................................... متابعة جودة الخدمات والمرافق في محافظتي من ميام (2 )

 ( رئيس الجميورية – المحافظ – الوزراء –رئيس الوزراء  )              
صيانة شبكات الصرف الصحي بإحدى مدن محافظة الدقيمية من مسئوليات  (3 )

 ( رئيس الوزراء – رئيس الجميورية – المجمس المحمي –مجمس النواب  )     
انقطعت المياه عن القاىرة لمدة ثالثة أيام، الشخص المسئول عن حل المشكمة  (4)

 ( رئيس الوزراء – وزير الموارد المائية – المحافظ –رئيس الجميورية  )    
 ..................................................... اإلشراف عن نظافة أحد أحياء القاىرة من مسئوليات  (5)

 ( المجمس المحمي – رئيس الوزراء – رئيس الجميورية –مجمس الوزراء  )    
أجب  : السؤال الثالث

. ما رأيك في شخص يقوم بتشجير شوارع المنطقة  (1)
  -   .............................................................................................................................................................................................  
.  اكتب ميمة واحدة لممجمس المحمي في محافتك (2 )

 -   ............................................................................................................................................................................................ .
. اكتب سببا واحدا لتعيين محافظ لكل محافظة (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )ضع عالمة 
   يتشابو حكام األقاليم مع المحافظين حاليا           .(.......................             ) 
   من أعمال المحافظ حفظ األمن في محافظتو        .(....................... )
   سنوات 8 يتم انتخاب المجمس المحمي كل        .(  ....................... )
  دور المواطن ىو أن يحافظ عمى الممتمكات العامة .(  ...................... )
   محافظة لكل محافظة محافظ53 تتكون مصر من  .(......................)   
  يتم تمثيل المرأة والشباب في المجمس المحمي       .(...................... )

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
      اإلشراف عمى األمن في محافظة من أعمال ............................................ .
     محافظة ............................................................................ عدد محافظات مصر   .
     متابعة المشروعات في المحافظة من أعمال ............................................... 
     اسم محافظتي ىو  محافظة .................................................................................. .
     اسم المحافظ في محافظتي ىو ............................................................................ .

 

 ---------------------------------------------- 
 :أجب
     ما العالقة بين المجمس المحمي والمحافظ؟    
 -............................................................................................................................................................................................. 
 

:  اكتب ما تدل عميو كل عبارة
  مجمس يعاون المحافظ في عممو          .(...............................................................  ) 
 من يتولى إدارة المحافظة وحفظ األمن بيا  .(..............................................................  ) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
   الحفاظ عمى األمن في المحافظة من مسئوليات  ............................................................ . 

 (السائق -  النائب – المحافظ –القاضي   )                             
  محافظة..................... عدد محافظات مصر. 

   (                            25   -   26   -   27   -   28 )    
   نسبة الشباب في المجالس المحمية  ............................................................................. 

 (الخمس -  النصف  -  الثمث  -  الربع      )                            
 .    المحافظ في إدارة شئون المحافظة........................................... يعاون . 
   الرئيس  -      مجمس النواب                    -   

  الممك    -  المجمس المحمي        -                   
 قديما ................................................ ُيقابل منصب المحافظ حاليا منصب  . 
   حاكم اإلقميم  -               الممك                    -   

  رئيس الدولة    -  الفرعون                -                   
---------------------------------------------------------------- 

 :صوب كل خطأ في الجمل
     الذكور تزداد نسبة البطالة بين               . (....................................................... )  

     حاليا منصب الفرعون قديماالوزيريقابل منصب .(...................................................... )  
    رئاسة الحكومة المصرية الوزير  يتولى  .      (......................................................... )  

---------------------------------------------------------------- 

  المحافظ الحالي لمحافظتي  
 ........................................................................................: محافظتي ىي محافظة -
 ..................................................................................................:  اسم المحافظ ىو -
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  تراثنا الوطني (6  )                                
: اليوم العالمي لمتراث

 18في  (منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة  )تحتفل منظمة اليونسكو 
وذلك بتوعية دول وشعوب العالم  (يوم التراث العالمي  )أبريل من كل عام بــ 

. بضرورة حماية التراث الطبيعي والثقافي 
 (من صنع اإلنسان  ): من أمثمة التراث الثقافي

. الصناعات والحرف التراثية وعادات وتقاليد الشعوب في المأكل والممبس- 1  
.  الفنون الشعبية - 2  
. األماكن السياحية واألثرية العظيمة مثل المعابد والمساجد والكنائس واألديرة- 3  

 (من صنع اهلل  ):  من أمثمة التراث الطبيعي
الجميمة ذات القيمة العالمية والتي لم يتدخل  (من صنع اهلل) ىي المواقع الطبيعية 

:  اإلنسان في صناعتيا مثل
. محمية وادي الريان (3.  )محمية رأس محمد (2.  )محمية الغابة المتحجرة (1 )
 

:  قمعة صالح الدين
توجد في جزيرة فرعون في مدينة طابا جنوب سيناء 

 لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وقد بنيت؛
.   ، وتأمين خميج العقبة والبحر األحمر من األعداء وجيرانيا

:  محمية الغابة المتحجرة
توجد شرق حي المعادي بالقاىرة، ويوجد بيا مجموعة 
 من األشجار المتحجرة عمى شكل قطع صخرية عمى  

.    شكل غابة 
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:  قائمة التراث العالمي
التراث الطبيعي  (أماكن)    تشجع منظمة اليونسكو دول العالم عمى تحديد مواقع 

.  والثقافي فييا، وتختار اليونسكو األماكن المميزة لتكون ضمن قائمة التراث العالمي
     ُتساعد تمك القائمة المواطنين عمى زيارة ىذه المواقع والحفاظ عمييا وتحفيز 

. الدول عمى الحفاظ عمييا وتطويرىا (تشجيع)
 زيارة السياح ليذه المناطق يساعد عمى زيادة الدخل القومي لمدولة، وتقوم منظمة 
اليونسكو بمساعدة ىذه الدول في حماية ىذه األماكن من الخطر مثل ترميم مدينة 

.  صنعاء القديمة في اليمن
:  محمية رأس محمد

توجد محمية رأس محمد عند التقاء خميج السويس مع 
 خميج العقبة وتتميز بالشعاب المرجانية واألسماك الممونة والسالحف البحرية 

. (االنتياء )الميددة باإلنقراض 
:   من أماكن التراث الطبيعي في مصر

 ( محمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد –الوادي الممون في سيناء  )     
:   من أماكن التراث الثقافي في مصر

  ( معبد أبي سمبل في أسوان –مسجد أحمد بن طولون في القاىرة  )    
:   محمية وادي الريان

السياحية في محافظة الفيوم  (األماكن  )من أىم المعالم 
يتميز بالبحيرات والشالالت ووجود الثعالب والغزالن، 
. وىي تراث طبيعي يجذب السياح ويزيد الدخل القومي

 سور مجرى العيون: 
من التراث الثقافي الميم في القاىرة، بناه صالح الدين  

 .، وتطوره الدولةليحمل المياه من النيل إلى القمعةاأليوبي؛ 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( ...........................           )منطقة القاىرة من أىم وأكبر المدن التراثية في العالم  (1)
( ..........................  )تساعد قائمة التراث العالمي عمى معرفة مواقعنا التراثية الثقافية (2)
( ..........................     )زيارة السائحين لمعبد األقصر، ُتعد زيارة لمنطقة تراث طبيعي (3)
( ..........................           )محمية رأس محمد تقع في إحدى المحافظات الحدودية (4)
( ........................... )تم إنشاء القالع لحماية البالدن وىي من مناطق التراث الطبيعي (5)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
. ...................................... يتم تشييد القالع والحصون في مصر قديما بيدف  (1)

 ( توفير حياة كريمة – توفير المساكن – جذب السياح –حماية البالد  )        
  ........................................................................................................................................... من أماكن التراث الطبيعي  (2)

 ( قمعة صالح الدين – قمعة قايتباي – األىرامات –محمية رأس محمد  )        
. ...................... المنظمة التي خصصت يوما عالميا لمتوعية بحماية التراث الوطني   (3 )

  (اليونسكو  -    الفاو  –  السياحة  –اليونيسيف   )                         
 ................................... إذا أردت زيارة أحد مناطق التراث الثقافي في طابا سوف أزور  (4 )

 ( قمعة صالح الدين – قمعة قايتباي – األىرامات –محمية رأس محمد   )       
 ..................................................................................... استبعد المكان الذي ال ينتمي إلى المجموعة  (5 )

 ( محمية نبق – برج القاىرة – وادي الحيتان –الغابة المتحجرة  )              
أجب  : السؤال الثالث

. اكتب تفسيرا واحدا لبناء القالع والحصون في مصر قديما (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
.  حدد سببا واحدا ألىمية قائمة التراث العالمي (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
( 3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
  توجد في محمية وادي الريان كثير من الحيوانات النادرة   .(.......................             ) 
  خصصت منظمة اليونسكو يوما لالحتفال بالتراث العالمي  .(....................... )
   منطقة تراث طبيعي (أحمد بن طولون)  مسجد           .(....................... )
  مواقع التراث الطبيعي من صنع اإلنسان             .( ...................... )
   قمعة صالح الدين في طابا ليا موقع متميز         .(...................... )
  محمية رأس محمد توجد عمى شاطئ البحر المتوسط .(...................... )
  زيارة الوادي الممون في سيناء من مناطق التراث الطبيعي .(..........................) 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    توجد محمية الغابة المتحجرة في محافظة  .......................................................................... .
    بجنوب سيناء................................................................ قمعة صالح الدين توجد في مدينة .
    من شير18 تحتفل منظمة اليونسكو باليوم العالمي لمتراث يوم ............................... 
    يقوم بتوصيل مياه نير النيل إلى القمعة..................................................................... سور  .
     من الحيوانات البرية النادرة في وادي الريان حيوان .................................................... .
    لمناطق التراث العالمي يساعد عمى زيادة الدخل القومي لمدولة.........................زيارة .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 :أجب
         اكتب تفسيرا واحدا لبناء قمعة صالح الدين في طابا  .
-   .............................................................................................................................................................................................

 ---------------------------------------------------------------------------------------------  

: اكتب ما تدل عميو كل عبارة
  ىي المواقع الطبيعية الجميمة ذات القيمة العالمية   .(............................................  ) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  توجد محمية الغابة المتحجرة في محافظة  ............................................................ . 

 (القاىرة  -  أسوان  -  سيناء  -  المنيا    )                             
  توجد محمية وادي الريان في محافظة   ............................................................ . 

 (القاىرة  -  أسوان  -  سيناء  -  الفيوم    )                             
   من الحيوانات التي تعيش في وادي الريان  ............................................. 

 (الغزال  -  الفيل  -  النمر  -  األسد    )                            
  .من مناطق التراث الطبيعي في الفيوم ..............................................................   .
   محمية رأس محمد -    محمية وادي الريان                 -   

 ترعة بحر يوسف     -   سور مجرى العيون     -                   
 تصل مياه نير النيل إلى القمعة عن طريق  ................................................... 
   حصن بابميون -         السد العالي                    -   

 ترعة بحر يوسف   -   سور مجرى العيون    -                   
-   ---------------------------------------------

 1:                                       اكتب ما يدل عميو كل رقم
   3              ...........................................................................................البحر                                                            
   2.          ............................................................................................البحر                     
  4.                             ................................. محمية توجد في جنوب سيناء                                 
الصحراء   .....................................................     .

                                      --------------------------------------------------------- 
 : ما النتائج المترتبة عمى

   كثرة مناطق التراث الطبيعي في مصر .
-....................................................................................................................................................................................................  



                         33        سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 
 

   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

 (قائمة التراث العالمي في مصر)  األماكن التراثية في بمدنا (7)            
من المواقع التراثية المسجمة في خريطة التراث  (الكثير)يوجد في مصر العديد 
:  العالمي لميونسكو منيا

 (في أسوان  ):  آثار النوبة (1)
ومعبد إيزيس بجزيرة فيمة،   (أبو سمبل)مثل معبد 

منظمة اليونسكو في إنقاذىا  (شاركت  )وقد ساىمت 
.  من الغرق بعد بناء السد العالي ونقميما إلى مكانيما

: القاىرة التاريخية (2)
تعتبر مدينة القاىرة التاريخية من أكبر المدن التراثية 

في العالم تتميز بتعدد المباني واآلثار التاريخية والتي  
.    تعبر عن تاريخ القاىرة بصفتيا عاصمة عريقة

:  وادي الحيتان (3)
تقع في محافظة الفيوم، وبيا ىياكل وعظام لحيتان  

 مميون سنة 40وأسماك كانت تعيش في المكان منذ 
: حيث كان الماء يغطي المكان، وبو كائنات حية مثل

.   الصقور والثعالب والغزالن
:  منطقة أبو مينا (4 )

توجد في اإلسكندرية بجوار مدينة برج العرب، ويرجع 
تاريخيا إلى فترة الحكم الروماني لمصر، وىذه المنطق 

 .  ميددة بخطر التآكل بسبب التربة والمياه

:  دير سانت كاترين(5)
يوجد في جبل سيناء في جنوب سيناء وىو من أقدم األديرة  

 .في مصر وبو تمقى موسى الوصايا من اهلل (الكنائس  )

 

 

 

 

 



                         34        سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 
 

   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

 توجد في مصر أماكن أخرى ًمدرجة عمى خريطة التراث العالمي مثل: 
 .   (األقصر  )مدينة طيبة - 1   
. منطقة األىرامات من الجيزة حتى دىشور- 2   
  

: اختيار األماكن عمى قائمة التراث العالمي (أسس وشروط)معايير 
:  من ىذه المعايير

. الجمال( عظيمة)أن يضم المكان أماكن فائقة  (1)
. أن يكون دليل عمى حضارة عظيمة  (2)
 (الخروف).                أن يعكس مراحل ميمة من التطور عبر العصور  (3)
 

 : طريق الكباش
ىو طريق يصل بين معبد الكرنك ومعبد األقصر، 

 متر، أنشأه  70 متر وعرضو 2700طولو 
المصريون القدماء لالحتفال وىو مزين بتماثيل 

عادة افتتاحو . عمى شكل كباش، وتم تطوير ىذا الطريق وا 
 

: التراث العالمي مثل (أماكن)تؤثر التغيرات المناخية في مواقع 
. ارتفاع درجات الحرارة - 
.  ذوبان الجميد - 
. الجفاف وحرائق الغابات- 
 

وعرضيا عمى اليونسكو لتنضم  (األماكن)يمكن لمدول تحديد بعض المواقع  -
 .لقائمة التراث العالمي
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( ...........................           )منطقة القاىرة من أىم وأكبر المدن التراثية في العالم  (1)
( ...........................)ُتعد منطقة طيبة من المواقع التراثية المسجمة عمى خريطة التراث (2)
( ...........................             )ساىمت اليونسكو في إنقاذ معبد إيزيس بجزيرة فيمة (3)
( ...........................                     )دير سانت كاترين من أقدم األديرة في مصر (4)
( ..............)يرجع تاريخ منطقة أبو مينا باإلسكندرية إلى الحضارة المصرية القديمة (5)
( ...........................      )تضم منطقة وادي الحيتان مجموعة من األشجار المتحجرة (6)

ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني
. ............................................................................................................... يقع دير سانت كاترين في محافظة  (1)

 ( مرسى مطروح – البحر األحمر – جنوب سيناء –شمال سيناء  )            
.  من الغرق .......................................................................أنقذت منظمة اليونيسكو في إنقاذ  (2)

 ( وادي الريان– منطقة أبومينا – دير سانت كاترين –معبد أبوسمبل  )         
 .......................................... من المواقع المسجمة عمى خريطة التراث العالمي لميونسكو (3 )

 ( الحاجز المرجاني – برج القاىرة – السد العالي –وادي الحيتان  )           
إذا أردت االستمتاع بشكل ىياكل الحيتان سأزور محمية طبيعية في محافظة  (4)

  (أسوان  -  الفيوم  -  البحيرة  -  القاىرة    )                
 ................................................................................... استبعد المكان الذي ال ينتمي إلى المجموعة  (5)

 ( المتحف المصري – معبد أبوسمبل – منطقة أبو مينا –دير سانت كاترين  )   
أجب  : السؤال الثالث

. منطقة أبو مينا ميددة بالخطر: اكتب تفسيرا  (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
. إنشاء المصريين لطريق الكباش: اكتب تفسيرا  (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
. ما العالقة بين السد العالي وآثار النوبة (3)

 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
   األىرامات الثالثة من مناطق التراث الطبيعي           .(.......................             ) 
   محافظة القاىرة ىي عاصمة مصر وىي مدينة عريقة(  ........................ )
    يقع دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء      .(....................... )
   إلى العصر اإلسالمي (أبو مينا  ) يرجع إنشاء منطقة.(  ...................... )
   يوجد بمنطقة وادي الحيتان ىياكل عظمية لمديناصورات (......................)  
   تسيم اليونسكو في الحفاظ عمى التراث العالمي       .( ...................... )
 منطقة القاىرة من أىم وأكبر المدن التراثية في العالم   .(....................... )

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    لمغرق بعد بناء   (أبوسمبل)  تعرض معبد................................................... .
     يقع دير سانت كاترين في محافظة  ............................................................. .
     بمحافظة أسوان..........................................  يوجد معبد إيزيس في جزيرة. 
     توجد محمية وادي الحيتان في محافظة ..................................................... .
    ىي عاصمة مصر وىي مدينة عريقة ................................................ مدينة       . 
    يوجد عمى قائمة التراث العالمي لميونسكو............................................... دير .

 ----------------------------------------------
:  صوب ما تحتو خط

  اإلسكندرية  توجد محمية وادي الريان في محافظة(    . ............................................  ) 
  في محمية وادي الحيتانلديناصورات توجد ىياكل عظام .(............................................  ) 
   بعد بناء السد العاليالكرنك قامت اليونسكو بإنقاذ معبد .(............................................   ) 
  معبد الكرنك ومعبد األقصر بين الحرية يصل طريق(    . ............................................  ) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
    من الغرق بعد بناء السد العالي..........................................  أنقذت اليونسكو معبد . 
   حتشبسوت -      أبوسمبل                    -   

  الدير البحري    -   الكرنك           -                   
   يوجد دير سانت كاترين في محافظة   ............................................. 
   الوادي الجديد  -      جنوب سيناء                    -   

  مرسى مطروح   -   شمال سيناء         -                   
   من المناطق التراثية الميدد بسبب خطر تآكل التربة  ................................................... 
   منطقة أبو مينا  -  دير سانت كاترين                   -   

  محمية وادي الريان -  معبد أبو سمبل        -                   
    يوجد معبد أبو سمبل في جزيرة ....................................................................... 

 (شدوان  - الزمالك -    فيمة –الذىب  )                            
  توجد محمية وادي الحيتان في محافظة ......................................................... 

 (أسوان  - القاىرة -    الجيزة –الفيوم  )                            
: انظر إلى الخريطة المقابمة، ثم أكمل 
إلى محافظة تشتير بسباق  (1)يشير رقم   (1 )

  .......................................................  اليجن ىو محافظة 
إلى أعمى محافظات مصر  (2)يشير رقم   (1) 

  .......................................................  سكانا ىي محافظة 
إلى محافظة يوجد بيا   (3)يشير رقم  (1 ) 

. ......................................................  وادي الحيتان ىي محافظة  
 : ما النتائج المترتبة عمى

  بناء السد العالي .  
-............................................................................................................................................................................................. 

 

1 
2 

3 
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 األماكن السياحية واألثرية في بمدنا (8)                 
:  من األماكن السياحية في مصر

( . القاىرة ) مجمع األديان في   (2(.     )القاىرة)قمعة صالح الدين  (1)
( . الجيزة ) األىرامات وأبو اليول   (4( .        )القاىرة ) برج القاىرة  (3)
( . اإلسكندرية ) قمعة قايتباي   (6( .  )الجيزة ) ىرم سقارة المدرج  (5)
(  اإلسكندرية)السيرابيوم وعمود السواري   (8(  )اإلسكندرية)المسرح الروماني  (7)
( . جنوب سيناء ) دير سانت كاترين  (10( )سيناء)قمعة صالح الدين طابا  (9)
( .  األقصر ) معبد الدير البحري  (12( .    )األقصر ) معبد الكرنك  (11)
( .  أسوان ( ) أبو سمبل ) معبد  (15( .       )أسوان ) معبد فيمة  (14)
( . سيوة ) قمعة شالي  (17( .    )أسيوط ) دير المحرق  (16)
( . الشرقية ) تل بسطة  (18)
 

 سنة، عاشت عمى أرضيا كثير  7000مصر بمد سياحي لو تاريخ عريق منذ - 
 : من الحضارات مثل

 . الحضارة الرومانية –.             الحضارة الفرعونية -
 . الحضارة اإلسالمية–.               الحضارة القبطية -

:  مدينة شرم الشيخ (1)
جنوب سيناء تتميز بجوىا   (توجد)تقع 

: مثل (الجميمة)المعتدل ومناظرىا الخالبة 
ومياه البحر  (المرتفعة)الجبال الشاىقة 

 األحمر الصافية والشعاب المرجانية ،  
واختارتيا منظمة اليونسكو أفضل مدينة 

 .  سالم في العالم
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 (في محافظة الجيزة)   :األىرامات وأبواليول (2)
عمى ىضبة مرتفعة  ( منكاورع– خفرع –خوفو ) بنى المصريون القدماء أىرامات 

  .لتكون بعيدة عن فيضان النيلفي الجيزة، غرب وادي النيل؛ 
  كان الممك ُيدفن في اليرم ومعو الممبس والمشرب والطعام؛ 

. ألن المصريون كانوا يعتقدون في البعث والخمود بعد الموت 
 ليكون رمزا   بنى الممك خفرع تمثال أبواليول عمى شكل رأس إنسان وجسم أسد؛

. من السرقة (مقابر المموك )لمقوة وحماية األىرامات 
 

:  مجمع األديان (3)
يقع في حي مصر القديمة في القاىرة ويضم عدد من 
:  اآلثار الرومانية والييودية والقبطية واإلسالمية، مثل

. الذي ُبني في عيد االحتالل الروماني لمصر: حصن بابميون- 1
من أقدم الكنائس في مصر ومرتفعة عن األرض وُسميت :  الكنيسة المعمقة- 2

  .األبراج الجنوبية لحصن بابميون  (جدران ميدومة)ألنيا ُبنيت عمى أنقاض بالمعمقة 
. يوجد في نياية منطقة الكنائس في الفسطاط: المعبد الييودي- 3
.  بناه عمرو بن العاص في عصر عمر بن الخطاب:جامع عمرو بن العاص- 4
:  برج القاىرة (4)

يقع في جزيرة الزمالك في نير النيل وىو من المعالم 
السياحية الحديثة، صممو الميندس الراحل  (األماكن) 
عمى شكل زىرة الموتس المصرية وىي رمز   (نعوم شبيب )

. لمحضارة المصرية القديمة
يعرض متحف الحضارة القومي قطع أثرية تساعد الزائر عمى فيم الحضارة - 

.  م2021المصرية عبر العصور المختمفة في قمب الفسطاط بمدينة القاىرة، افتتح 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( .........................             )برج القاىرة من المعالم السياحية في محافظة القاىرة (1)
( ..........)بني المصريون األىرامات شرق البحر األحمر لتكون بعيدة عن الفيضان (2)
(  ......................... )شيدت الكنيسة المعمقة عمى أحد األبراج الجنوبية لحصن بابميون (3)
(    .........................                   )ُصمم برج القاىرة عمى عمى شكل زىرة الموتس (4)
( .........................                               )توجد اليرامات في محافظة الجيزة (5)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
  .......................................................................................................يوجد برج القاىرة في جزيرة  (1)

 (الروضة  -  الزمالك  -  شدوان  -  فرعون   )                              
  ........................................................................يوجد المتحف القومي لمحضارة في منطقة  (2)

 ( أكتوبر – شرم الشيخ – الفسطاط –المعادي  )                            
  ......................تم بناء الكنيسة المعمقة عمى أحد األبراج الجنوبية لحصن بابميون (3)

 ( الروماني – القبطي – اليوناني –الفرعوني  )                             
  .........................................................تم بناء جامع عمرو بن العاص في عيد الخميفة  (4)

 ( عثمان بن عفان – عمر بن الخطاب –عمر بن عبدالعزيز  )                  
  .........................................................عندما تزور اليرامات فأنت تشاىد آثار الحضارة  (5)

 ( القبطية – الرومانية – اليونانية –المصرية القديمة  )                    
أجب  : السؤال الثالث

.  حدد سببا واحدا لبناء المصريين القدماء اليرامات غرب النيل (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
.  اكتب تفسيرا ألىمية األىرامات عند المصريين القدماء (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
.  اكتب سببا واحدا ألىمية مدينة شرم الشيخ (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
. ما العالقة بين تنوع الحضارات واآلثار وعدد السياح (4 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة  
   ُشيدت الكنيسة المعمقة عمى أنقاض أحد أبراج حصن بابميون   .(.......................             ) 
   صمم الميندس نعوم شبيب برج القاىرة عمى شكل زىرة الموتس .(....................... )
   تمثال  أبو اليول لو رأس أسد وجسم إنسان ليدل عمى القوة    .(....................... )
   في عيد الممك خفرع  (أبو اليول  ) تم نحت تمثال         .(   ...................... )
   توجد منطقة مجمع األديان في في محافظة القاىرة            .(......................)  
   يوجد المتحف القومي لمحضارة في محافظة الجيزة            .( ...................... )

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
   لتكون أفضل مدينة سالم في العالم..................................  اختارت اليونسكو مدينة .
    (أبو اليول  )تمثال ...................................................................الممك     (بنى  )  شيد .
   بنى المصريون القدماء األىرامات الثالثة في محافظة ...........................................  
      توجد محمية رأس محمد في محافظة .......................................................................... .
     تم تصميم برج القاىرة ليكون عمى شكل زىرة .......................................................       .   
    بمساعدة منظمة   (أبو سمبل  ) تم إنقاذ آثار معبد............................................ . 

 -----------------------------------------------------------------------------------

: اكتب تفسيرا
   تم تصميم برج القاىرة عمى شكل زىرة الموتس    .
   -............................................................................................................................................................................................. 
    بناء األىرامات فوق ىضبة مرتفعة       .
    -............................................................................................................................................................................................. 
   بنى الممك خفرع تمثال أبواليول عمى شكل رأس إنسان وجسم أسد.   

    -............................................................................................................................................................................................. 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
   توجد منطقة مجمع األديان في محافظة  ............................................ .  
    األقصر  -      اإلسكندرية                         -   

  القاىرة        -   بورسعيد                -                    
    جامع عمرو بن العاص في القاىرة............................................   بنى. 
      عمرو بن العاص-      عثمان بن عفان                    -  

  خالد بن الوليد     -  أبوبكر الصديق           -                   
    المدينة التي اختارتيا اليونسكو كأفضل مدينة سالم ىي  .................................... 
   مرسى مطروح    -  كفر الشيخ                            -  

  الغردقة   - شرم الشيخ             -                   
   إلى عيد الممك   (أبو اليول  )  يرجع تمثال................................................. 

 (زوسر   -  منكاورع  -  خفرع  -  خوفو   )                            
    تم بناء برج القاىرة عمى شكل زىرة  .................................................................. 

 (الكاميميا   -  الموتس  -  الُفل  –الياسمين   )                            
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

: انظر إلى الخريطة المقابمة، ثم أكمل   
 أقل محافظات  إلى محافظة (1)يشير رقم   (1 )

  ....................................................... ىي  محافظة مصر سكانا 
إلى مدينة ىي أكبر المدن  (2)يشير رقم   (1) 

  .......................................................  التراثية في العالم وىي 
إلىمنطقة تشتير باالحتفال  (3)يشير رقم  (1 ) 

. ......................................................  بعيد التمور والزيتون وىي 
 : (ىات دليال  )برىن عمى 

  كان المصريون القدماء يعتقدون في البعث والخمود بعد الموت. 
-............................................................................................................................................................................................. 

 

1 

2 3 
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 السياحة واقتصاد بمدنا (9)                 
:  أنواع السياحة في مصر

منيا الترفيو العالج   (كثيرة)متعددة  (ألىداف)   يأتي السياح إلى مصر ألغراض 
.. وزيارة األماكن التاريخية

:  السياحة الثقافية (1)
زيارة األماكن التاريخية والثقافية مثل األىرامات وشارع المعز 

وخان الخميمي في القاىرة، والمتاحف ودار األوبرا ومكتبة 
.  اإلسكندرية، والمتاحف 

 

:  السياحة الترفييية (2)
مثل نير النيل   (الجميمة)زيارة األماكن الطبيعية الخالبة 

ومدينة دىب وشرم الشيخ والغردقة، ومدينة مرسى مطروح 
.  والعممين ورحالت السفاري في الصحراء

 

:  السياحة العالجية (3)
    زيارة الرمال الساخنة لمعالج في الوادي الجديد،  

جنوب سيناء،  والعيون   (مياه  ) وعيون موسى 
. الكبريتية  في سيوة لمعالج 

 

:  سياحة المؤتمرات والميرجانات (4)
زيارة السياح لحضور المؤتمرات والمعارض والميرجانات، 

مؤتمر  :  وقد استضافت مصر الكثير من المؤتمرات مثل
معرض القاىرة الدولي  : النقل الذكي ، ومعارض مثل

.  لمكتاب، وميرجان اإلسماعيمية لمفنون الشعبية
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: أىمية السياحة
 م ، وتساىم 2019 مميون عام 13عدد السياح الوافدين إلى مصر  (وصل)بمغ 

:  االقتصاد المصري عن طريق (تقوية)السياحة في دعم 
. توفر فرص عمل لمشباب (1)
. ىي المصدر األول لمعمالت األجنبية في مصر (2)
. من إجمالي الدخل القومي لمصر % 12تسيم بــ  (3)
 

:  جيود الدولة لتطوير السياحة
السياحية مثل القرى السياحية  (المباني )تيتم الدولة بإنشاء وتطوير المنشآت 

. المناطق األثرية وتوفير وسائل النقل (صيانة)والفنادق، وترميم 
 

تيتم مصر بالسياحة المستدامة لمحفاظ عمى البيئة وترشيد  :السياحة المستدامة
استيالك الطاقة، والتخمص من النفايات بشكل آمن، والحفاظ عمى الشعاب  (تقميل)

. المرجانية
 

:  المدونة العالمية ألخالقيات السياحة
   تتضمن عشرة مبادئ أساسية لتحقيق السياحة المستدامة؛ لمحفاظ عمى البيئة، 

.  واحترام ذوي االحتياجات والمساواة بين الرجل والمرأة
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
 (.......................).  إذا أردت حضور عرض فني فيمكنك زيارة معرض القاىرة لمكتاب (1)
 (.......................).الشخص الذي يحتاج إلى عالج عميو زيارة العيون الكبريتية بسيوة (2)
 (.......................     ).زيارة أىرامات الجيزة وشارع المعز وخان الخميمي سياحة دينية (3)
 (.......................         ).زيارة مدينة دىب عمى ساحل البحر الحمر سياحة عالجية (4)
 (.......................    ).حتى نحافظ عمى العمالت الجنبية يجب دعم األنشطة السياحية (5)
( ....................... ).      كمما اتسع النشاط السياحي في الدولة ازدادت نسبة البطالة (6)
 (........................              )حماية الشعاب المرجانية في مصر تدعم السياحة المستدامة (7)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
إذا أردت دعوة أصدقائي لمعرفة الجوانب الثقافية لمصر أقترح عمييم زيارة  (1)

 ( شرم الشيخ – حديقة األزىر – دار األوبرا –شواطئ البحر األحمر  )       
إذا قمت لمتخطيط لرحمة لمنطقة سياحة عالجية في مصر سوف اختار  (2)

 ( ( خان الخميمي – المتحف المصري – مكتبة اإلسكندرية –واحة سيوة   )         
مجموع الدخول التي تحققيا األنشطة االقتصادية ُيطمق عمييا الدخل   (3)

 (القومي  -  الدولي  -  المتوسط  -  الحقيقي    )         
الشخص الذي يعاني من بعض األمراض الجمدية يمكنو زيارة   (4)

 ( مدينة القاىرة –مدينة اإلسكندرية -  الجيزة  -  واحة سيوة    )        
المصدر الول لمعمالت الجنبة في مصر يتمثل في النشاط  (5)

 (السياحي  -  الصناعي  -  الرعوي  -  الزراعي    )        
أجب  : السؤال الثالث

. اكتب مقترحا لتنمية السياحة في محافظتك (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب تفسيرا ألىمية السياحة في مصر (2)

 -.................................................................................. ........................................................................................... 
. اكتب دليال عمى دعم مصر لمساحة المستدامة (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ ) ضع عالمة 
    مكتبة اإلسكندرية من أماكن السياحة الثقافية              .(.......................             ) 
    تعمل الدولة عمى توفير وسائل المواصالت المريحة لمسياح( ........................ )
    السياحة تقمل من فرص العمل لمشباب                     .(....................... )
   تقع مدينة شرم الشيخ عمى شاطئ البحر المتوسط          .(...................... )
   زيارة الشواطئ من أنواع السياحة الترفييية                 .(......................)  
   ازدىار السياحة يزيد من الدخل القومي لمصر             .( ...................... )

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    تقع مدينة شرم الشيخ عمى شاطئ البحر ................................................. .
     السياحة المستدامة ىدفيا الحفاظ عمى ................................................... .
     رحالت السفاري في الصحراء من السياحة ...........................................  
    تعتبر مكتبة اإلسكندرية من أماكن السياحة .......................................... .
     لمشباب   ....................................................................... توفر السياحة فرص        .
     الحفاظ عمى البيئة ومواردىا............................................ تدعم السياحة .

 ----------------------------------------------
:  صوب ما تحتو خط

  العالجية  زيارة المتاحف من أنواع السياحة(   ..............................................................  ) 
  ترفييية  زيارة مكتبة اإلسكندرية سياحة(       ...........................................................  ) 

:   أجب
  ما العالقة بين السياحة والدخل القومي؟ 
-............................................................................................................................................................................................. 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
   المصدر األول لمعمالت األجنبية في مصر............................................  تعتبر  . 
   الزراعة   -            السياحة                      -   

  الصناعة       -   التجارة                  -                   
     من أماكن السياحة العالجية في مصر  ............................................. 
   عيون موسى في سيناء   -  مكتبة اإلسكندرية                     -  

  ميرجان اإلسماعيمية     - معرض القاىرة لمكتاب    -                  
   من إجمالي الدخل القومي في مصر ..........................  تسيم السياحة بنحو . 
     -                 12           %  -  20  %  

                   -     50              %-   30 %
-   -----------------------------------------------

:  اكتب ما تدل عميو العبارة
  سياحة تيتم بالحفاظ عمى البيئة ومواردىا   .(...................................................................  ) 
  رحالت يقوم فييا السياح في الصحراء       .(...................................................................  ) 

----------------------------------------------- 
 1:                                       اكتب ما يدل عميو كل رقم

   3                   .  ...........................................................................................البحر                                              
2.          ...........................................................................................   البحر                     
   4.                            .............................مدينة بيا شارع المعز التاريخي                                     
الصحراء   ........................................................................................                        . 

 : بم تفسر 
    لمسياحة أىمية كبيرة .  
-............................................................................................................................................................................................. 
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 مسئوليتنا نحو تراث بمدنا  (10)                   
األماكن السياحية والمواقع األثرية جزء ميم من تراث بمدنا، يأتي السياح إلييا 

. لالستمتاع بيا
:  واجبنا نحو األماكن األثرية

. المحافظة عمى نظافة األماكن األثرية- 1
. عدم لمس القطع األثرية- 2
. ألثره الضار باآلثار (الضوء)بعض اآلثار ال يفضل استخدام فالش التصوير - 3
. عدم الكتابة عمى اآلثار أو خدشيا- 4
. نحسن معاممة السياح وتقديم المساعدة ليم- 5

: جيود الدولة لمحفاظ عمى المناطق األثرية
. صيانة المناطق األثرية وترميميا- 1
. اإلتجار باآلثار (تمنع)إصدار قوانين تجرم - 2
.  تطوير المناطق األثرية، مثل القاىرة التاريخية- 3

: تطوير القاىرة التاريخية
 ييدف المشروع إلى حماية المناطق األثرية في القاىرة التاريخية، وتم تنفيذ أعمال 
الترميم في مناطق الغورية والدرب األحمر وترميم مسجد أحمد بن طولون ومشروع 

. تطوير شارع المعز
 (الجيزة): تطوير منطقة األىرامات

قامة الفنادق بو   تيدف الدولة إلى تحويل منطقة األىرامات إلى متحف مفتوح، وا 
نشاء ممشى سياحي بو . وتوفير الخدمات السياحية، وا 

 كان مشيد موكب المومياوات الممكية الذي بدأ من- 
 . ميدان التحرير إلى المتحف القومي لمحضارة حدثا عظيما
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 ىيئات مؤثرة في المجتمع المصري                  
: الجياز المركزي لمتعبة العامة واإلحصاء

  .(المعمومات)تيتم الدولة منذ قديم الزمان بجمع البيانات - 
 م  1964تم إنشاؤه عام - 
.  ىو ىيئة مستقمة تابعة لرئاسة الجميورية - 
. يوجد لو فروع في جميع محافظات مصر- 

:  أعمال الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
. جمع المعمومات وتحميميا- 1
. نشر اإلحصاءات والتقارير الخاصة بالدولة- 2
 م  2017 سنوات، كان آخرىا عام 10إجراء التعداد السكاني كل - 3

:  منظمة اليونسكو
. ىي منظمة األمم المتحدة لمتربية والعموم والثقافة - 
.  م 1945تأسست عام - 
 مواقع منظمة لقائمة 7 م وبيا 1964اضمت مصر إلى اليونسكو عام - 

.. اليونسكو لمتراث العالمي
. الكراىية والعنف (ترك)تيدف إلى نشر السالم ونبذ  - 

:  أعمال منظمة اليونسكو
. تيدف إلى توعية الدولة بأىمية التعميم الجيد- 
.  القضاء عمى الفقر والمساواة بين الرجل والمرأة - 
. الحفاظ عمى التراث الطبيعي والثقافي- 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول 
 (  ....................)استخدام ضوء الكاميرا عنند التقاط الصور يمكن أن يؤثر عمى اآلثار (1)
 (....................).       ُيعد تناول الطعام والشراب بجوار المناطق األثرية أمر مقبول (2)
 (............... )صيانة منطقة األىرامات من مشروعات تطوير التراث العمراني بالقاىرة (3)
 (.......................).             تقوم الدولة بتطوير األماكن السياحية لجذب السياح(  4)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
 ..................................................................عند أزور أحد المناطق األثرية يجب    (1)

 ( الكتابة عمى اآلثار– حسن معاممة السياح – تناول الطعام –تصوير اآلثار  )    
 ..................................................................أنصح زميمي عند زيارة األماكن األثرية بــ (2)
 ( المحافظة عمى نظافة المكان– الكتابة عمى اآلثار– تناول الطعام –تصوير اآلثار )
 .ُتطمق عمييا منظمة اليونسكو مدينة السالم ............................................   مدينة  (4  )
   بورسعيد    -   مرسى مطروح                      -   

  اإلسكندرية     -  شرم الشيخ            -                   
أجب  : السؤال الثالث

. اكتب سببا واحد لقدوم السياح إلى مصر (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
.  اكتب سببا واحدا لمنع التصوير بالقب من القطع األثرية (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب مقترحا واحدا لمحفاظ عمى األماكن األثرية (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب دليال واحدا عمى اىتمام الدولة باألماكن األثرية (4 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ ) ضع عالمة 
   يجب عمينا أن نحافظ عمى نظافة األماكن السياحية       .(.......................             ) 
     عندما أقوم بزيارة اآلثار أقوم بكتابة اسمي عمى التماثيل.(....................... )
   تقوم الدولة بتطوير األماكن السياحية لجذب السياح      .(....................... )
   تسمح الدولة بتجارة وبيع اآلثار دون أي عقوبات       .( ...................... )
   تطوير طريق الكباش دليل عمى اىتمام الدولة باآلثار    .( ...................... )

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    لمنع تجارة اآلثار..............................................................   قامت الدولة بإصدار  .
      يوجد مسجد أحمد بن طولون في محافظة  .................................................. .
    لتشجيع السياحة............................................  يجب عمينا أن نحسن معاممة . 
    لو رأس    (أبو اليول  ) تمثال................................................................................ .
   الكاميرا عند التصوير ............................. ال تسمح بعض المتاحف باستخدم        .
      توجد األىرامات الثالثة في محافظة ................................................................ . 

 ----------------------------------------------
:  صوب ما تحتو خط

    إلى متحف مفتوحشبراتيدف الدولة إلى تحويل منطقة .(........................................  ) 
  القاىرة  يوجد دير سانت كاترين في(                  . ............................................  ) 
  الطبيعي  منطقة األىرامات من مناطق التراث(          .............................................   )  
   القاىرةفي محافظة  (أبو سمبل  )  يوجد معبد(       . ............................................   ) 
  ىي عاصمة جميورية مصر العربية اإلسكندرية      .(............................................  ) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
   من األماكن التي قامت الدولة بتطويرىا في القاىرة   ............................................ .  
   شارع المعز -      طريق الكباش                     -   

   وادي الريان       -   معبد الكرنك            -                   
    ُتطمق عمييا منظمة اليونسكو مدينة السالم ............................................  مدينة. 
   بورسعيد    -   مرسى مطروح                      -   

  اإلسكندرية     -  شرم الشيخ            -                   
    عندما أزور مكتبة اإلسكندرية ُتسمى سياحة  ................................................... 
   ثقافية   -  عالجية                             -   

  ميرجانات -   ترفييية              -                   
      (أبو اليول  ) تمثال ............................................................................ بنى الممك.  
   منكاورع   -  خوفو                               -   

   مينا -   خفرع                -                   
- ----------------------------------------------

 1:                                       اكتب ما يدل عميو كل رقم
   3                         .  ...........................................................................................البحر                                              
2.                ....................................................................................   الصحراء                     
  مدينة يوجد بيا وادي الحيتان ................................                                                 . 
4.                                         .....................................................   بحيرة 

 : ما النتائج المترتبة عمى
   تطوير األماكن السياحية في مصر .  
-............................................................................................................................................................................................. 

 .
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 تطور وسائل النقل وتأثيرىا في المجتمع (11)          
.  م  1932تم إنشاء متحف السكك الحديدية عام - 
 (الحيوانات)تغيرت وسائل النقل عبر الزمن، فقد استخدم المصري القديم الدواب - 
الحصان والحمار والجمل في نقل األشياء، كما استخدم القوارب والسفن،  : مثل
 قبل الميالد، وكانت ىذه السفن تستخدم في 4000سنة  (مركب)ُصنع أول قارب - 

. نقل الركاب والتجارة واالحتفال
 

؛ (لبنان  )من أشير رحالت التجارة رحالت الممك سنفرو إلى بالد فينيقيا -    
 (الصومال)خشب اأَلرز، ورحالت الممكة حتشبسوت إلى بالد بونت  (إحضار)لجمب 
. البخور واألخشاب (إحضار)لجمب 

  (السفن)وقد تطورت وسائل النقل المائي في العصر الحديث لتشمل البواخر - 
. (تحت الماء)والغواصات  (البترول)وناقالت النفط 

 
العربة الحربية التي يجرىا حصان دخمت مصر مع  - 

اليكسوس لمصر واستخدمت في أغراض   (حرب)غزو 
. السفر والصيد: مثل (كثيرة)متعددة  (أىداف)

توفيق، وكانت  (الممك) م في عيد الخديوي 1890دخمت السيارات مصر عام - 
. تعمل بالبخار وتطورت السيارات عبر الزمن

 

مصر أول دولة في إفريقيا والشرق األوسط تستخدم السكك الحديدية وثاني دولة - 
، وكان أول خط سكة حديد بين ( بريطانيا–إنجمترا )في العالم بعد المممكة المتحدة 

 م  ثم انتشرت خطوط السكة الحديد في جميع 1856القاىرة واإلسكندرية عام 
. محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع
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باستخدام جناحين يشبيان أجنحة  (عباس بن فرناس)أول من حاول الطيران ىو - 
 م ، وتأسست 1903في اختراع أول طائرة عام  (رايت)الطيور، ونجح األخوان 

 7 م وىي أول شركة طيران في الشرق األوسط و1932شركة مصر لمطيران عام 
. شركة عالميا، والتي كانت من شركات بنك مصر

من مكان إلى  (البضائع)توفر وسائل النقل الوقت والجيد، وتنقل األفراد والسمع - 
. آخر، وبفضل العمم ظيرت وسائل نقل حديثة سيمت عممية السفر والتنقل

 

:  تطور صناعة السفن في مصر القديمة
المصريون القدماء بجانب نير النيل تعمموا حرفة الزراعة،  (عاش)عندما استقر 

كوسيمة نقل نيري لنقل األفراد والبضائع، وكانت  (المراكب)واستخدموا القوارب 
القوارب عبارة عن مجموعة من جذوع األشجار يتم  

مثل نبات البردي،  (القوية)ربطيا باألعشاب المتينة 
وكانوا يستخدمون أيدييم وأقداميم لتحرك القارب، ثم  
. صنعوا بيا مقاعد واستخدموا قطع من الخشب لمتجديف

  
ثم تطورت استخدمت في البحار لمتجارة بين مصر والدول األخرى، ومن أشير - 

 م جنوب ىرم خوفو، 1954والذي تم اكتشافو عام  (خوفو)المراكب في مصر مركب 
. وىو أقدم مركب مصنوع من الخشب في التاريخ، وىو موجود بالمتحف المصري

 
الدراجة وسيمة نقل غير مكمفة وصديقة لمبيئة، واستخداميا ُيمكن أن يخفف - 

االزدحام في القاىرة، وقامت الدولة بعمل مبادرة  
الستخدام الدراجة بدال من   (دراجة لكل مواطن)

                    .السيارة لممارسة الرياضة وتقميل التموث
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول 
( ...........................     )استخدم القدماء الياتف لمتواصل في عصور ما قبل التاريخ (1)
( ...........................                )أنشئ متحف السكك الحديدية في محافظة الجيزة (2)
( ...........................                   )ُتعد الدراجة البخارية من وسائل النقل النظيفة (3)
( ...........................          )ُتعد السفن أول وسيمة نقل مائي عرفيا المصري القديم (4)
( .........................)ُيعد مركب خوفو أقدم أثر مصنوع من الخشب في التاريخ اإلنساني (5)
( ...........................          )أخذ اليكسوس العربات الحربية عن المصريين القدماء (6)
( ...........................                 )كانت طائرة األخوين رايت أول طائرة في التاريخ (7)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
استخدم المصريون القدماء وسائل النقل المائي مثل  (1)

 (القوارب -  ناقالت النفط  -  الغواصات  -  البواخر    )                      
وسيمة مواصالت دخمت مصر في عيد الخديوي توفيق وكانت تعمل بالبخار   (2)

 (السيارات -  القوارب  -  الطائرات  -  البواخر    )                           
تعد السكك الحديدية المصرية ثاني خطوط تم مدىا عالميا بعد  (3)

 (الواليات المتحدة - فرنسا  -   المممكة األردنية  –المممكة المتحدة   )        
مصر أولى دول أفريقيا والشرق األوسط استخداما لـ  (4)

 (السفن  -  القطارات  - الطائرات  -  السيارات    )                          
أرسمت حتشبسوت رحالتيا التجارية إلى بالد بونت باستخدام   (5)

 (القطارات  -  الطائرات  -  السفن  -  السيارات     )                        
تم مد أول خط سكك حديد في مصر بين القاىرة و   (6)

 (المنيا  -  اإلسكندرية  -  الجيزة  -  السويس    )                          
أجب  : السؤال الثالث

. اكتب نتيجة واحدة ترتبت عمى الثورة الصناعية (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب أىم استخدامات السفن في مصر القديمة (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )ضع عالمة 
     م  1932تم إنشاء متحف السكك الحديدية عام .    (.......................             ) 
    مصر ثاني دولة في إفريقيا تستخدم السكك الحديدية( . ....................... )
     (عباس بن فرناس  )أول من حاول الطيران ىو     . (....................... )
   قام البنك األىمي بتأسيس شركة مصر لمطيران        .( ...................... )
   طائرة األخوين رايت ىي أول طائرة في التاريخ         .(......................)  
  أسس بنك مصر أول شركة طيران في العالم         .( ......................) 

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    م 1903 عام ..............................................................   (رايت  )  اخترع األخوان  .
   من أشير المراكب في مصر القديمة......................................  يعتبر مركب الممك .
     استخدم الممك سنفرو السفن لمسفر إلى فينيقيا لجمب  ..................................  
     استخدم المصريون القدماء المراكب في نقل  ...................................................... .
     أول من حاول الطيران باستخدام أجنحة ىو  ....................................................       .   
    لمصر ....................................................  دخمت العجالت الحربية مصر مع غزو  .

 ----------------------------------------------
:  صوب ما تحتو خط

  خوفو ىو أول من حاول الطيران بجناحين           .(............................................  ) 
  خوفو  دخمت أول سيارة مصر في عيد الممك(       . ............................................  ) 
  الكيرباء  أول سيارة في مصر كانت تعمل بطاقة(    . ............................................  )  
   مصر بعد احتالل اليكسوس لمصرالطائرات  دخمت   .(............................................   ) 
  إسماعيل  دخمت أول سيارة مصر في عيد الخديو(   . ............................................  ) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
  من فوائد وسائل المواصالت أنيا توفر   ............................................ .  
   المال  -             الوقت                      -   

   جميع ما سبق      -   الجيد                 -                   
   في اختراع أول   (رايت  )  نجح األخوان ............................................. 
     سفينة  -      طائرة                            -   

     دراجة -  سيارة                  -                   
     أول من حاول الطيران ىو  ................................................... 
   عباس بن فرناس   -  الممك خوفو                           -  

   األخوان رايت - عمرو بن العاص        -                   
     أشير مركب في التاريخ ىو مركب الممك  ................................................. 

 (زوسر  -  منكاورع  -  خفرع  -  خوفو    )                            
   أرسمت الممكة حتشبسوت رحالت بالسفن إلى بالد   ............................... 

 (النوبة   - المغرب  -  فينيقيا  -  بونت   )                            
 1:                                       اكتب ما يدل عميو كل رقم

   3                         .  ...........................................................................................البحر                                              
2.                ....................................................................................   الصحراء                     
  مدينة يوجد بيا وادي الحيتان ................................                                                 . 
4.                                         .....................................................   بحيرة 

 :أجب
  ما العالقة بين زيادة استخدام السيارات والبيئة. 
-............................................................................................................................................................................................. 
اكتب مقترحا لتقميل اآلثار السمبية المترتبة عمى استخدام السيارات  .
-............................................................................................................................................................................................. 
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  أنواع وسائل النقل في حياتي (12)              
. في الدولة (العمل  )ُتؤثر وسائل النقل في األنشطة االقتصادية 

 يعني استخدام وسائل نقل صديقة لمبيئة تستخدم مصادر نظيفة : النقل المستدام
 .الغاز الطبيعي والكيرباء والطاقة الشمسية: لمطاقة مثل

: النقل البري (1 )
بين محافظات مصر ومنيا قطارات  (تصل)يشمل السكك الحديدية التي تربط  -   

القاىرة )لنقل البضائع وقطارات لنقل األفراد ويربط مترو األنفاق بين ثالثة مدن ىي 
، ومصر  (والجيزة وشبرا الخيمة بمحافظة القميوبية

فريقية تستخدم مترو األنفاق . أول دولة عربية وا 
: و يشمل النقل البري وسائل النقل التي تسير عمى الطرق المرصوفة، مثل -   

السيارات واألتوبيسات لنقل الركاب والشاحنات لنقل البضائع، وتيتم الدولة بتطوير 
نشاء الكباري والمحاور؛  نشاء طرق ذات مواصفات عالمية وا  الطرق المرصوفة وا 

. لتخفيف االزدحام والضغط المروري وتقميل الحوادث وخفض زمن الرحمة
:  النقل المائي (2 )

 ُيعد أرخص وسائل النقل لكنو بطئ، ويستخدم في نقل البضائع كبيرة الحجم وثقيمة 
: الوزن، ومنيا السفن والمراكب واألتوبيسات النيرية، وينقسم إلى

     (الرحالت):                                               النقل النيري (أ)  
. يستخدم في نقل المواد الخام الالزمة لمصناعة ونقل الركاب والنزىات النيمية

:  النقل البحري (ب) 
يتم عن طريق قناة السويس وتقوم الدولة بتطوير الموانئ لتقميل زمن انتظار السفن 

.  خارج الميناء، وزيادة كمية البضائع؛ لتنشيط التجارة
 .اإلسكندرية ودمياط: من موانئ البحر المتوسط -
. الغردقة وسفاجا :  من موانئ البحر األحمر -
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:  النقل الجوي (3)
ُيستخدم في نقل الركاب، ونقل البضائع سريعة التمف، ويتميز بالسرعة واالنتشار 
وتخطي المرتفعات والبحار، ولكن تكمفتو مرتفعة ويوجد بمصر العديد من المطارات 

  ( أسوان – برج العرب باإلسكندرية –مطار القاىرة  ):     مثل
 
 
 
 

: جيود الدولة لمتحول نحو استخدام وسائل النقل مستدامة
  تبذل الدولة جيودا كبيرة لمتوسع في استخدام وسائل النقل المستدامة لتقميل 

التموث، وتوفير استخدام الوقود، من خالل تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي، 
وزيادة األتوبيسات الكيربية، وتشجيع المواطنين عمى استخدام وسائل النقل 

. الجماعي
 

تسعى الدولة إلى سرعة إنشاء القطار الكيربائي السريع - 
 لربط مدينة العين الساخنة بمدينة العممين الجديدة مرورا 

 بالعاصمة اإلدارية والمونوريل المعمق لربط المدن المصرية 
.  باإلضافة إلى مترو األنفاق

 

السويس الصحراوي، والكثير - طريق مصر : أنشأت الدولة العديد من الطرق مثل
من الكباري مثل كوبري الشييد أحمد المنسي عمى قناة السويس، وكوبري مطار 

. مشروع تطوير ميناء سفاجا :  العاصمة اإلدارية، وتطوير الموانئ مثل
. مثل محور روض الفرج بالقاىرة يقمل من االزدحام  (الطرق  ) إنشاء المحاور 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( ..........................) .              تشجع الدولة عمى استخدام وسائل النقل الجماعي (1)
فريقيا في إنشاء مترو األنفاق (2) ( ...........................     )تعد مصر أولى الدول عربيا وا 
( ...........................    )يتميز النقل المائي عن غيره بأنو أسرع ولكنو مرتفع التكاليف (3)
( ..........................)يمكنك استخدام النقل الجوي عندما تريد نقل بضائع سريعة التمف (4)
( ........................... )يربط القطار الكيربائي العين السخنة والعممين والعاصمة اإلدارية (5)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
لممحافظة عمى البيئة من التموث عمينا استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل  (1)

 (الفحم  -  الطاقة الشمسية  -  البنزين  -  البترول    )                     
إذا كنت ترغب في نقل بضائع كبيرة الحجم وثقيمة الوزن فعميك اختيار   (2)

 ( الشاحنات – النقل الجوي – النقل البري –النقل المائي   )                    
عند التخطيط لنزىة نيمية أنت وأسرتك فتنصح باستخدام   (3)

 (  األتوبيس النيري  –  الغواصة  –  السيارة  –دراجة بخارية   )              
تطوير الموانئ البحرية يساعد عمى   (4)
 ( اكتشاف مصادر لمطاقة – ترشيد المياه – تنوع المحاصيل –تنشيط التجارة   ) 
إذا أردت تصدير السمع عبر موانئ البحر األحمر فعميك التوجو إلى ميناء  (5)

 (الغردقة  -  السويس  -  دمياط  -  سفاجا    )                              
أجب  : السؤال الثالث

. اكتب تفسيرا واحدا الىتمام مصر بإنشاء الطرق والكباري (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب تفسيرا واحدا الىتمام مصر بتطوير الموانئ البحرية (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب حالة واحدة يفضل فييا استخدام النقل المائي (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب دليال واحدا عمى أن مصر تدعم النقل المستدام (4 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
    النقل المائي ىو أسرع أنواع النقل في مصر             .(.......................             ) 
  اإلسكندرية من أىم الموانئ الموجودة عمى البحر األحمر         .(....................... )
   إنشاء الطرق ذات المواصفات العالمية يقمل من الحوادث .(....................... )
  تشجع الدولة عمى استخدام وسائل النقل الجماعي       .( ...................... )
   يتميز النقل الجوي بالسرعة ولكن تكمفتو مرتفعو         .(......................)  
  استخدام الدولة وسائل نقل صديقة لمبيئة فيي تحقق النقل المستدام(......................  )

  :أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
      أرخص أنواع النقل ىو النقل  ................................................................................ .
      أسرع أنواع النقل ىو النقل  .................................................................................... .
       إنشاء طرق ذات مواصفات عالمية يقمل من .............................................  
   كمصدر لمطاقة.............................................. وسائل النقل المستدام تعتمد عمى .
      ..................................................... من أىم الموانئ الموجودة عمى البحر األحمر          .

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

   بم تفسر 
   يتم استخدام النقل المائي بكثرة رغم أنو بطئ   .
   -............................................................................................................................................................................................. 
   تقوم مصر بإنشاء طرق ذات مواصفات عالمية     .
-............................................................................................................................................................................................. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

:  اكتب ما تدل عميو العبارة
   استخدام وسائل نقل صديقة لمبيئة تستخدم مصادر نظيفة (. ......................................... )
   وسيمة نقل تتميز بالسرعة وتخطي المرتفعات والبحار (    . ...........................................) 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين 
     من أسرع وسائل النقل في العالم    ........................................................................ 
   القطار   -      الطائرة                         -   

  السيارة        -   السفينة             -                   
    يربط متور األنفاق بين شبرا الخيمة والجيزة و   ............................................. 
    اإلسكندرية   -         الغردقة                      -   

   الفيوم   -   القاىرة              -                   
    يتم نقل البضائع ثقيمة الوزن وكبيرة الحجم عن طريق  ............................................... 
   الطائرات     -  النقل الجوي                      -   

   الدرجات  -   النقل المائي       -                   
  يعتمد النقل المستدام عمى استخدام مصادر طاقة نظيفة مثل   :................................ 
   البترول      - الفحم الحجري                     -   

   البنزين  -   الغاز الطبيعي     -                   
    من وسائل النقل النيري  ...................................................................... 
   الطائرات      - القطارات                         -   

   المراكب  -   مترو األنفاق    -                   
- ----------------------------------------------

 : ما النتائج المترتبة عمى
  إنشاء طرق ذات مواصفات عالمية والكباري والمحاور  .  
-........................................................................................................................................................................................... 
   تطوير الموانئ المصرية .  
-........................................................................................................................................................................................... 
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  قواعد وأخالقيات استخدام وسائل النقل (13)           
.  مايو من كل عام4اليوم العالمي لممرور ىو - 
 (الطريق)من قواعد المرور أن يمتزم السائق بالسرعة المحددة وأن يمتزم بالمسار - 

. المحدد لمسير، وعدم استخدام الياتف المحمول أن تناول الطعام أثناء القيادة
 

:  عالمات المرور
وجود إسعاف او محطة : ىي عالمات إرشادية توضح معالم الطريق لمسائق مثل

: وقود أو مطعم وتنقسم إلى 
 

:  عالمات أرضية- 1
 وىي خطوط مرسومة عمى األرض توضح مسار تحرك السيارة عمى الطريق مثل 

. الخط األصفر الذي يفصل بين االتجاىين المتضادين لمسيارات
:  عالمات إلزامية- 2

الذي يجب أن تسير فيو السيارة أو  (اإلجباري)وىي تشير إلى االتجاه اإللزامي 
. الطريق اإلجباري لسير المشاة والدراجات

:  عالمات ضوئية- 3 
لتنظيم حركة مرور  (األحمر واألصفر واألخضر )ىي عالمات ضوئية باأللوان 

. السيارات والمشاة 
:  عالمات تحذيرية- 4

. منطقة عمل أو وجود منحدر: عالمات تحذر من المخاطر مثل
:  عالمات المنع- 5

 (االبتعاد عنيا)عالمات تشير إلى السموكيات التي يجب تجنبيا 
. ممنوع االنتظار أو ممنوع استخدام آلة التنبيو:  أثناء القيادة مثل

  

 

 

 

 

أحمر  - 

أصفر  - 

 أخضر- 
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: قواعد مرور المشاة
تعني االلتزام بإشارات المرور عند عبور الطريق بالعبور من األماكن المخصصة 

. لعبور المشاة، واستخدام كباري المشاة وأنفاق العبور، والسير عمى الرصيف
 

: جيود الدولة لتنظيم حركة المرور
   أصدرت الدولة قانون لممرور ووضع كاميرات عمى الطرق ،  ووضع ممصقات 

. إلكترونية،  لتحديد مدى التزام السيارة بقواعد المرور
 

:  آداب استخدام وسائل النقل
. عدم استخدام المقاعد المخصصة لكبار السن والمرضى أو النساء الحوامل- 1
. عدم جموس األطفال في المقاعد األمامية لمسيارة، أو إخراج أيدييم من السيارة- 2
. عدم الكتابة عمى وسائل النقل- 3
. عدم إلقاء الحجارة عمى القطارات- 4
 (ممنوع الوقوف).                 الطريق لسيارة اإلسعاف (توسيع)إفساح - 5
 .االلتزام بقواعد المرور يحافظ عمى األرواح ويقمل الحوادث- 

                     بعض عالمات المرور ومدلوليا 
        

 
 

 مستشفى-    مدرسة             -                      محطة وقود      -       

 

 
 كم70السرعة ال تزيد عن - مطعم           -   مخصص لذوي االحتياجات الخاصة- 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول
( ........................                    )يمكن لمسائق أن يتناول الطعام أثناء القيادة   (1)
( ........................)يمكنك عبور الطريق إذا كانت إشارة المرور الضوئية لونيا أخضر (2)
( ........................        )تساعد عالمات المرور الضوئية عمى تنظيم عبور المشاة (3)
( ........................            )توضح عالمات المرور األرضية مسار تحرك السيارات (4)
( ........................)إذا كنت قائد سيارة ورأيت ىذه العالمة المرورية فعميك عد التوقف (5)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة   : السؤال الثاني 
أي مما يمي من اآلداب العامة الستخدام وسائل النقل  (1)

 العبور من مناطق المشاه  –ترك مقاعد لكبار السن                 - 
تيدئة السرعة في المناطق السكنية -  استخدام آلة التنبيو              –      

: يجب عند عبور الطريق االلتزام بقواعد عبور المشاه مثل (2)
ترك المقاعد لكبار السن  - استخدام كباري العبور                 - 
استخدام آلة التنبيو  - السير وسط الطريق                   - 

وضعت الدولة كاميرات عمى الطريق وممصقات إلكترونية عمى كل سيارة بيدف  (3)
مراقبة حوادث الطرق  - تنظيم عبور المشاه                   - 
حصر أماكن الكثافات المرورية - حصر أماكن الكثافات السكانية        - 

أجب  : السؤال الثالث
. حدد سببا واحدا لضرورة االلتزام بقواعد وآداب المرور (1)

 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب تفسيرا إلصدار الدولة لقانون المرور (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
. ماذا تقول لشخص يتحدث في الياتف أثناء قيادة السيارة (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 

 



                         66        سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 
 

   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
    يجب عمينا إفساح الطريق لسيارة اإلسعاف عند مرورىا     .(.......................             ) 
   يمكن لمسائق أن يتناول الطعام أثناء القيادة                .(....................... )
   المون األحمر يدل عمى ضرورة الوقوف وعدم عبور الطريق  .(....................... )
  يمكن لمسائق أن يستخدم الياتف المحمول أثناء القيادة     .( ...................... )
  االلتزام بقواعد المرور يحافظ عمى األرواح ويقمل الحوادث  . (......................)  

  :أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
     عندما تسير في الشارع وترى الضوء األحمر يجب أن   ................................... .
      أثناء القيادة...............................................................  يجب عمينا عدم التحدث في .
      يجب عدم جموس األطفال في المقاعد  .................................................................  
      أثناء مرورىا...............................................................  يجب إفساح الطريق لسيارة .
     يجب عمينا عدم الجموس عمى المقاعد المخصصة لــ ....................................       .   

   بم تفسر 
   يجب عمى الجميع أن يمتزم بقواعد المرور   .
   -............................................................................................................................................................................................. 
   يجب استخدام الكباري وأنفاق عبور المشاة عند عبور الطريق     .
-............................................................................................................................................................................................. 
   إلزام السائق بوضع ممصقات إلكترونية عمى السيارة         . 
-............................................................................................................................................................................................. 

 : ما النتائج المترتبة عمى

    عدم االلتزام بقواعد المرور .  
-............................................................................................................................................................................................. 
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 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
   الصورة المقابمة تدل عمى  .................................................. .  
     محطة وقود -      مستشفى                 -   

   مطعم       -  مدرسة        -                   
   الصورة المقابمة تدل عمى  .................................................  . 
   مكان عبور المشاة   -      مدرسة                  -    

  محطة وقود    -   مطعم        -                    
   الصورة المقابمة تدل عمى    .................................................  . 
   مكان عبور المشاة   -      مدرسة                  -    

  محطة وقود    -   مطعم        -                    
    الطريق ليا..................................  عند مشاىدة سيارة اإلسعاف يجب. 

 (غمق  -   تعطيل – إغالق –إفساح  )                            
--------------------------------------------------- 

اكتب ما تدل عميو كل صورة 
        

 
 

     -             ........................................…  -               ........................................…  - ........................................…  

 
 
 
-             ........................................…  -                  ........................................…  -........................................…   
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  تطور وسائل االتصال وتأثيرىا في المجتمع (14)    
 حرص اإلنسان منذ قديم الزمان عمى التواصل مع اآلخرين، فقد استخدم المصريون 

الدخان واألصوات العالية   (قبل ظيور الكتابة)القدماء في عصور ما قبل التاريخ 
الطبول إلرسال اإلشارات إلى اآلخرين أو تحذيرىم من خطر ما أو  (ضرب) وقرع 

. اإلعالن عن عن مكانو
 

   ثم تطورت وسائل االتصال مع ظيور الكتابة عن طريق كتابة الرسائل عمى ورق 
البردي، ثم استخدم الحمام الزاجل في إرسال الرسائل لسرعتيا، ثم عرف اإلنسان 

.  م 1866البريد وأصدرت مصر أول طابع بريد عام 
 

 دورا 20 و الـ 19  لعبت االختراعات الميمة في مجال االتصاالت في القرنين الـ 
اختراع التمغراف والياتف وظير أول خط ىاتفي في مصر : ميما في تطور العالم مثل

.  م بين القاىرة واإلسكندرية1881عام 
 

  وتغير شكل الياتف حتى وصل إلى الشكل الحالي، وجعل اإلنترنت العالم قرية 
. صغيرة، وأصبح التواصل أسرع وأسيل بين البشر في دول العالم

 
:  شبكة اإلنترنت (مميزات)  فوائد 

. سرعة الحصول عمى المعمومات- 1
.  التواصل مع الزمالء والمعممين- 2
التمغراف .                         البحث عن فرص عمل مناسبة- 3
. العمل عن ُبعد مثل التسوق اإللكتروني- 4
. وفرت أنواع الترفيو والتسمية واأللعاب اإللكترونية- 5
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تبذل الدولة جيودا كبيرة من أجل التحول الرقمي، وذلك بتوفير الخدمات -    
 جواز – الرقم القومي –شيادة الميالد )استخراج األوراق الرسمية : اإللكترونية، مثل

.  ومكافحة الجرائم اإللكترونية عن طريق وزارة الداخمية (السفر
  

:  اإلنترنت (أضرار) سمبيات 
. كثير من الوقت أمام شبكات التواصل االجتماعي (تضييع)إىدار - 1
. إىمال ممارسة اليوايات المفيدة - 2
.  التباعد بين أفراد األسرة - 3
. وجود معمومات غير صحيحة عمى شبكة اإلنترنت- 4
. نشر معموماتنا وصورنا الشخصية - 5
 

:  تأثير التطور العممي عمى المجتمع
أصبح العصر الحالي أكثر تطورا بفضل العمم وتقدم وسائل المواصالت، ففي مجال 

منصة بنك المعرفة، : التعميمية مثل  (المواقع)التعميم عن ُبعد ظيرت المنصات 
. (كورونا)ومنصة وزارة الصحة لتسجيل األسماء لتمقي المقاح لموقاية من فيروس 

  وساىد التقدم العممي في تسييل حياة األشخاص ذوي اليمم بابتكار تطبيقات كثيرة 
. عمى الياتف المحمول أو الكمبيوتر لمساعدة الصم والمكفوفين

 

  يجب الحصول عمى المعمومات من شبكة اإلنترنت من المصادر الموثوقة فقط، 
: وتجنب مشاركة أي معمومة قبل التأكد منيا، ومن أمثمة المصادر الموثوق فييا

. الكتب والمجالت المتخصصة التي تصدرىا الجامعات- 
.     المكتبات الرقمية الجامعية- 
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              شخصيات مصرية مؤثرة  
: الممك خوفو

مصر  (حكم)ىو أحد مموك األسرة الرابعة، تولي عرش - 
.  بعد الممك سنفرو

ىو صاحب اليرم األكبر الموجود في محافظة الجيزة،  - 
.  عاما20استغرق بناؤه 

. اليرم األكبر شاىد عمى عظمة المصريين - 
.  مراكب لمممك خوفو5في منطقة اليرامات  (وجد)ُعثر - 
.  نشطت التجارة في عيد الممك خوفو - 
. أرسل بعثات تجارية إلى سيناء لمحصول عمى الفيروز والنحاس- 
 

: الممكة حتشبسوت
. من أشير ممكات مصر في عصر الدولة الحديثة- 
ُلِقبت بـالزوجة الممكية العظيمة وـسيدة كل األراضي - 
.   عاما 20حكمت مصر أكثر من - 
االقتصادي  (التقدم)تميز عيدىا باالستقرار واالزدىار- 
.  أعادت فتح المناجم المغمقة في سيناء - 
تحمل اليدايا وورق البردي  (الصومال)أرسمت بعثات تجارية إلى بالد بونت - 

لممكيا، وعادت محممة بالحيوانات المفترسة واألخشاب والبخور والعاج والجمود 
 (سن الفيل  ).                                            واألحجار الكريمة

. أنشأت معبد الدير البحري في األقصر- 
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: أمام كل عبارة (خطأ)أوكممة  (صواب)اكتب كممة : السؤال األول 
 (.......................).           أصبح التواصل أسيل وأسرع بعد اختراع شبكة اإلنترنت (1)
 (....................... ).انتشر استخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل بعد ظيور البريد (2)
 (.......................                     ).بدأت العصور التاريخية بمعرفة اإلنسان لمكتابة (3)
 (.......................).استخدم اإلنسان الطبول إلرسال إشارات في عصور ما قبل التاريخ (4)
 (.......................             ).ساعد التطور العممي وزارة الداخمية في مكافحة الجرائم (5)
 (.......................         ).تم توصيل أول خط ىاتفي في مصر بين القاىرة والسويس (6)
ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة : السؤال الثاني 
 ...................................................................استخدم اإلنسان قديما في إرسال الرسائل  (1)

 (الحمام الزاجل  -  البريد  -  الياتف  -  النار    )                           
 ......................................................................كتب المصري القديم الرسائل عمى ورق  (2)

 (العنب  -  الكتان  -  التوت  -  البردي    )                                  
 .......................................................تم مد أول خط ىاتفي في مصر بين القاىرة و  (3)

 (الجيزة  -  اإلسماعيمية  -  اإلسكندرية  -  السويس    )                     
 ........................................استخدم اإلنسان لمتواصل في عصور ما قبل التاريخ  (4)

  (التمغراف  -  التميفون  -  الطبول  -  الرسائل النصية   )                    
أجب  : السؤال الثالث

. اذكر اثنين من فوائد شبكة اإلنترنت (1)
 -............................................................................................................................................................................. 
. حدد سببا واحد الستخدام الحمام الزاجل في إرسال الرسائل قديما (2)

 -............................................................................................................................................................................. 
. اكتب نتيجة واحدة ترتبت عمى معرفة اإلنسان لمكتابة (3 )
 -............................................................................................................................................................................. 
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     :أمام الجمل اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )ضع عالمة 

  استخدم القدماء الياتف لمتواصل في عصور ما قبل التاريخ    .(.......................             ) 
   شبكة اإلنترنت ليا أىمية كبيرة في الحصول عمى المعمومات         .(....................... )
   اعتمد اإلنسان قديما عمى الحمام الزاجل في إرسال الرسائل      .    (....................... )
   تم اختراع التمغراف قبل الياتف                              .( ...................... )

   كان أول خط ىاتفي في مصر يصل بين القاىرة والسويس    .(......................)  
  يجب التأكد من المعمومات قبل نشرىا ومشاركتيا             .( ...................... )

--------------------------------------------- 

  : أكمل الجمل اآلتية بالكممة المناسبة
    (ُيضيع)  الجموس أمام شبكات التواصل االجتماعي ُييدر ...................................... .
    لمكتابة عميو ....................................................................  استخدم المصري القديم ورق .
    لتمقي تطعيم فيروس كورونا...........................  يمكن التسجيل عمى منصة وزارة . 
      يمكن أن أذاكر دروسي عبر منصة  ............................................................................ .
    بين أفراد األسرة   ..................................................  من سمبيات اإلنترنت أنو سبب        .

 ----------------------------------------------
:  صوب ما تحتو خط

  اختراع الياتف قبل  اخترع اإلنسان اإلنترنت         .(............................................  ) 
  بين أفراد األسرةالتقارب  من أضرار اإلنترنت حدوث  .(............................................  ) 
  الثالثةىو أحد مموك األسرة    خوفو . (              ............................................  )  
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   سمير الغريب.   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –دراسات 

 :اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين
   إلرسال الرسائل.......................................... في العصور القديمة استخدم اإلنسان . 
   اإلنترنت        -    الحمام الزاجل                      -  

  الياتف       -  البريد السريع             -                    
    كان أول خط ىاتفي في مصر يصل بين القاىرة و   ............................................. 
   الجيزة           -     اإلسكندرية                      -   

   بورسعيد   -   السويس                 -                    
    يمكن أن يذاكر التمميذ دروسو عبر منصة  ................................................................. 
    وزارة الداخمية             - وزارة الصحة                     -   

   وزارة الزراعة -  بنك المعرفة              -                     
     من مميزات شبكة اإلنترنت كل ما يأتي ماعدا  ...................................................... 

. سرعة الحصول عمى المعمومات        - 
.  التواصل مع الزمالء والمعممين        - 
. البحث عن فرص عمل مناسبة         - 
.  التباعد بين أفراد األسرة         - 

 ---------------------------------------------------------------------------

 : ما النتائج المترتبة عمى
    اختراع شبكة اإلنترنت .  
-............................................................................................................................................................................................. 

 ---------------------------------------------
 بم تفسر؟ 

   شبكة اإلنترنت ليا فوائد كثيرة لإلنسان .  
- .............................................................................................................................................................................................

 




