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   10:  جذاذة التحضيزرقم– الجغزافيا  مكون 

 

 السنة الثالثة ثانىي إعذادي: ادلستـوى                                          .   حصتان: مصز نموذج تنموي عزبي                                          الغالف الزمني: عنوان الـدرس

 .وصف الخصائص الطبيعية والبشرية لمصر واستنتاج مؤهالتها االقتصادية: الهـدف العـام

 المـنـتـوج التدبيـر الديداكتيكي ألنشطـة التعلم الوسائل والدعامات مراحل إنجـاز الـدرس أهداف التعلم

إثارة اىتمام التالميذ - 
وحتفيزىم 

 *

التوصل إىل حتديد - 
 حماور الدرس

 أسئلـة  الربـط والتمهيـد
 رصيد معريف 

 .مكتسب

من حيث   سم أكرب دولة عريب-
 .عدد السكان

 

 
 مقــدمــة

 .تشكل مصر قوة اقتصادية مهمة يف العامل النامي   
  فما هي مقومات القوة االقتصادية لمصر؟ -  
 وما هي مميزات اقتصادها؟ -  

 

حتديد اخلصائص  - 
 .الطبيعية دلصر

 *
 

 

I -  الخصائص الطبيعية
والبشرية لمصر 
 :ودورها االقتصادي

 :اخلصائص الطبيعية1 - 

 

1الوثيقة   
 خريطة
2الوثيقة   

 مبيانات
( 136الصفحة  ) 

 سم الوحدات التضاريسية -
سطح  الكربى اليت يتكون منها 

 .مصر
 . استخرج دميزاهتا-
 .ادلصري  صف خصائص ادلناخ-
الطبيعية  استخلص تأثًن الظروف -

 .على اقتصاد مصر

  تتشكل تضاريس مصر من سهول ساحلية متتد على طول البحر ادلتوسط ووادي النيل وسهول
داخلية أمهها  ادلقاوالت ادلتعددة اجلنسيات ترتكز فروعها مبختلف  سهل منخفض القطارة، 

 .باإلضافة إىل ىضاب وشريط جبلي  ميتد على طول البحر األمحر

  ينتشر ادلناخ ادلتوسطي بادلناطق الشمالية، ويتميز باعتدال احلرارة وعدم انتظام التساقطات شتاء
 .واجلفاف صيفا، يف حٌن يسود ادلناخ الصحراوي باجلنوب

 
 تعرف اخلصائص  -

 .البشرية دلصر

 *
 

 
 :اخلصائص البشرية- 2

 جدول
4الوثيقة   
 مبيان
5الوثيقة   
 خريطة

 .أذكر عدد سكان مصر- 
 .العمرية برز دميزات البنيةأ- 
استخرج خصائص الوضع - 
 .الدميغرايف 

 .ادلصري بٌن أثره على االقتصاد- 

  وأمد % 1.9تكاثر طبيعي تناىز   مليون نسمة، بنسبة76يبلغ عدد سكان مصر أكثر من
السكان    من62.5سنة، مع بنية عمرية شابة حيث أن أكثر من  67.5حياة ال يتجاوز   

 . سنة65 و 15ترتاوح أعمارىم بٌن 
 1000الكثافة بدلتا النيل لتصل أكثر من  يتوزع ادلصريون بشكل غًن منتظم، حيث ترتفع نسبة 

 .تقل الكثافة بادلناطق الصحراوية  يف حٌن2كلم/ن
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( 137الصفحة  لسكان  صف التوزيع اجلغرايف-  (
 .مصر

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط األول 

 .من الدرس

* 

 
 أسئلـة التقويـم

  المرحلـي

 .مصر أذكر أنواع تضاريس-  
 .سم أىم مناخات مصر -
 . بٌن دميزاهتا-
للساكنة   أذكر اخلصائص البشرية-

 .ادلصرية

 

 
اكتشاف مكانة  - 

 .االقتصاد ادلصري
* 

II  -  أدت اإلصالحات
 إلى تنمية قوة

 :االقتصاد المصري
مكانة االقتصاد  -  1

 :ادلصري

 
1الوثيقة   
 جدول

( 137الصفحة  ) 

االقتصادية  قارن بٌن ادلؤشرات- 
  .العربية دلصر والدول

قارن بٌن ىذه ادلؤشرات - 
 .األمريكية والواليات ادلتحدة 
مع مصر  حدد البلدان اليت تتشابو -

 .معها واليت تتفاوت
ادلصري  استنتج مكانة االقتصاد- 

 .عادليا وعربيا

العريب واإلفريقي، فالناتج الوطين اإلمجايل  حتتل مصر مكانة ال بأس هبا على مستوى االقتصاد * 
، ومعدل (بنيجًنيا36.6  - -  بالنسبة للمغرب 34.2) مليار دوالر 87إىل أكثر من   اخلام يصل

 لكن  ) دوالر260نيجًنيا -  دوالر 1192ادلغرب )دوالر سنويا 1373الدخل الفردي يصل إىل 
، وذلك راجع الرتفاع (بنيجًنيا% 4.5- بادلغرب  %6.5% )3نسبة النمو االقتصادي مل تتجاوز

 .البشرية وكذا ضعف مؤشر التنمية (من السكان% 20.2)البطالة  نسبة

 

تبيان دور  - 
اإلصالحات 

. اليت شهدهتا مصر
* 

إصالحات التنمية   2 - 
 :االقتصادية مبصر

 
2الوثيقة   
 جدول

( 138الصفحة  ) 
 

هبا   حدد ادلراحل اليت مرت-
 .مبصر اإلصالحات االقتصادية

التنموية  استخرج اإلصالحات- 
 .مرحلة اليت ميزت كل

 .بٌن طبيعتها -
 .قارن بٌن ىذه اإلصالحات- 

  جمموعة من اإلصالحات، ففي ادليدان ( م1971 - 1952)عرفت مصرخالل ادلرحلة الناصرية
بإنشاء مشاريع كربى  األراضي خبلق التعاونيات وحتديث األساليب الفالحية الفالحي مت تأميم

 ، أما صناعيا، فتمت إقامة قاعدة للصناعة الثقيلة من أجل تطويرىا وجعلها(السد العايل)للري 

الكربى كما راقبت  جتاريا، مت تأميم قناة السويس وادلؤسسات التجارية .قاطرة التنمية بالبالد
 .الدولة ادلبادالت التجارية

  ففي ادليدان الفالحي مت الرتاجع عن   هنجت مصر سياسة اإلصالحات الليربالية1971بعد
مع هنج سياسة  بإرجاع األراضي دلالكيها وتكوين شركات فالحية خمتلطة السياسة  الناصرية
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اليت  استخلص أىم التحوالت -
 .ادلصري  أحدثتها يف االقتصاد

 .خوصصة األراضي الفالحية
 االستثمار األجنيب خاصة يف ميدان الطاقة، أما  صناعيا، متت تقوية دور القطاع اخلاص وتشجيع

 .حترير القطاع التجاري وهنج حرية ادلبادالت جتاريا فتم

 

قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثاين 

 من الدرس

* 

 
 أسئلـة التقويـم

  المرحلـي

مستوى  أذكر مكانة مصر على-   
 .التنمية الشرية

ادلستوى  حدد مكانة مصر على -
 .العريب

عرفها  بٌن اإلصالحات اليت- 
خالل العهد  القطاع الفالحي

 .الناصري
التجارة  أبرز التحول الذي عرفتو -

 .الليبًنايل خالل العهد

 :مفاهيم-   مصطلحات 

 .الخوصصة- التأميم    * 

 

 وصف خصائص  -
. الفالحة ادلصرية

* 

 - III     مميزات القطاع
الفالحي والصناعي 

 :بمصر
 :القطاع الفالحي 1- 

 
 1الوثيقة 

 جدول

 (138الصفحة )

  2الوثيقة 

 خريطة

( 139الصفحة )
 

 استخرج أىم ادلنتوجات - 

 . الزراعية مبصر

 .بٌن رتبتها العادلية- 

صف التوزيع اجلغرايف للفالحة - 
 .ادلصرية

 .بٌن مناطق تركزىا- 

استخلص العوامل اليت  حتد من - 
 .انتشار الزراعة  مبصر

باإلضافة إىل  (القمح، الذرة، األرز) تتنوع ادلنتوجات الزراعية مبصر وتتشكل أساسا من احلبوب * 
القطن وقصب السكر واحلوامض وحتتل هبا مراتب البأس هبا على الصعيد العادلي، أما تربية ادلاشية 

 .( مليون رأس4.55)واألغنام  ( مليون رأس3.6)فتهم  أساسا تربية األبقار 

 يرتكز النشاط الفالحي أساسا على طول النيل ودلتاه وعلى الساحل الشمايل وببعض الواحات * 
 .الداخلية
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استنتج األمهية اليت  حتتلها - 
 .الفالحة يف اقتصاد مصر

 

وصف أسس  -   
 وخصائص القطاع

. الصناعي
* 

 
 :القطاع الصناعي- 2  

 
 
 

 

 3الوثيقة 

 جدول

 4الوثيقة 

الصفحة )    خريطة
139) 

سم أىم الثروات الطاقية وادلعدنية - 
 .مبصر

 .حدد مناطق استخراجها- 

 استخرج أىم الصناعات- 

 . ادلصرية

 .صنفها حسب الفروع  الكربى- 

صف التوزيع اجلغرايف للصناعة - 
 .ادلصرية

 .حدد مراكز انتشارىا- 

 ( مليون طن سنويا2.5)تتنوع الثروات الطبيعية مبصر، وهتم معادن متنوعة  أمهها احلديد  * 
أما مصادر الطاقة  فيعترب النفط أمهها يف . ( عادليا16 و 20الرتبة )مليون طن  2والفوسفاط  حوايل 

 احلديدية)أما أىم الصناعات . حٌن تتوفر البالد على كميات من الغاز الطبيعي واحلم احلجري

فتنتشر أساسا بالشمال وخاصة بالعاصمة القاىرة  ( ادليكانيكية، صناعة النسيج وادلواد الغذائية
 .ونواحيها

وصف خصائص-     
  السياحة والتجارة 

. اخلارجية مبصر
* 

 
السياحة والتجارة - 3  

 :اخلارجية

 1الوثيقة 

 جدول

 مبيانات

 (140الصفحة )

 .صف دميزات السياحة  يف مصر - 

 .بٌن التطورات اليت عرفتها- 

 رتب مداخيل العملة الصعبة- 

 . حسب مصدرىا

 .أبرز دور السياحة يف ذلك- 

 صف خصائص بنية التجارة- 

 . اخلارجية

 قارن بٌن قيمة الصادرات - 

 . والواردات

 استخلص وضعية ادليزان- 

 . التجاري

 :تتعدد مقومات السياحة مبصر نظرا لغىن وتنوع منتوجها  السياحي، فهناك * 

وادلقومات الطبيعية كالوديان، الصحاري والسواحل  (األىرامات) مقومات حضارية كادلآثر التارخيية 
باإلضافة إىل التجهيزات األساسية كالفنادق الضخمة  ادلصنفة والقرى وادلركبات  (النيل والبحر األمحر)

 ألف سرير، دما جعل عدد 132، حيث  تبلغ الطاقة اإليوائية أكثر من ( وحدة1408)السياحية  
 . من مصادر العملة الصعبة% 26.5 مليون سائح سنويا يوفرون خلزينة  الدولة 7.5السياح يتجاوز 

%( 18)ومواد استهالكية  (%30)تتنوع الصادرات ادلصرية، وتتشكل أساسا من مواد أولية  * 
 أما الواردات فيغلب.  مليار دوالر7.1باإلضافة إىل مواد نصف مصنعة وتبلغ قيمتها 

، وتبلغ (%15)وادلواد األولية  (%19)وادلواد نصف ادلصنعة   (%27) عليها ادلواد التجهيزية 
 . مليار دوالر8.3 مليار دوالر، دما جعل ادليزان  التجاري يعاين من  عجز سنوي يبلغ 15.4قيمتها 
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قياس مدى استيعاب - 
التالميذ للنشاط الثالث 

 من الدرس

* 

 أسئلـة التقويـم

 المرحلـي

 .أذكر أىم ادلنتوجات الفالحية مبصر- 

 .بٌن مناطق تركز النشاط الزراعي- 

 .سم أىم ادلعادن ادلتوفرة مبصر- 

 .بٌن بعض مصادر الطاقة- 

 .أذكر أىم الصناعات  ادلصرية- 

 .السياحي مبصر أبرز مقومات النشاط- 

 .بٌن نتائجو على االقتصاد ادلصري- 

 .حدد أىم صادرات مصر للخارج- 

 

رغم اجملهودات ادلبذولة، فإن مصر مازالت تعاين من جمموعة من ادلشاكل اليت حتول دون تنمية   الخـاتـمـة 
 .حقيقية للبالد

  
 أسئلـة التقويـم

 اإلجمـالـي

الطبيعية  أذكر أىم اخلصائص-  
 .دلصر

أبرز دميزات اخلصائص البشرية - 
 .لسكان مصر

سم الثروات الطبيعية اليت توجد - 
 .مبصر

 .بٌن طبيعة ادليزان التجاري دلصر- 

 

 


