
 وزارة التربية والتعليم 

 مكتب مستشار الدراسات االجتماعية 

 نموذج أمتحان جغرافيا الصف الثالث الثانوي 

 درجة( 51أربع أسئلة  كل سؤال   -درجة  06) درجة األمتحان 

 

 أجب عن األسئلة اآلتية :

 

 ) أ ( دلل علي صحة أو خطأ العبارات اآلتية :  السؤال األول : 

 النيل عن القاعدة التقليدية لتكوين األنهار .يخرج نهر  -1

 أقيم سد سنار علي النيل األبيض لزراعة أرض الجزيرة قطنا . -2

 تعد الحدود الجنوبية لمصر حدودا سياسية  فلكية . -3

 تميز حبيبات التربة في الدلتا أنها أقل حجما من نظيرتها في الوادي . -4

 الل فصل الصيف .ختزدهر السياحة الثقافية في مصر  -5

 ) ب ( ما المقصود بالمفاهيم الجغرافية اآلتية :                 

 القطاع العرضي للنهر .                                      -1

 الجندل . -2

 الزيادة الطبيعية .                                              -3

 المساحة المحصولية . -4

الصحراء الشرقية والصحراء ) ج ( قارن بين                

 الغربية موضحا أهم األشكال التضاريسية في كل منهما .

 فســـــــــــــــــــــــــــــر ..........؟ت) أ ( بم  السؤال الثاني : 

دخول مرتفعات البحر األحمر ضمن حوض النيل وعدم  -1

 دخول مرتفعات جنوب سيناء .

 ضياع نصف إيرادالنيل المسافة بين منجال وملكال . -2

 نركز السكان غرب النيل بين نجع حمادي والقاهرة . -3

 شق قناتين بين الفيوم ومنخفض الريان . -4

 : مامقترحاتك لتنمية كل من ...........) ب (                 

 نصيب مصر من مياه المورد الدائم . -1

 الثروة السمكية في مصر .  -2

 ولماذا ؟؟  ) ج ( أي فصول السنة تفضل في مصر              

) د ( أمامك خريطة صماء لحوض النيل وضح  مدلول            

 األرقام الموقعة عليها :

 م(9062) .............. جبل -5

 ........... بحيرة  -9

    ..........مدينة    -6

 ..............  نهر  -4



 تابع نموذج اختبار الجغرافيا 

 : السؤال الثالث 

 ] ما زالت الزراعة تمثل أهم األنشطة االقتصادية في مصر [) أ ( 

 قي ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي :

 ما أهم عوامل قيام الزراعة في مصر . -1

 قارن بين الشروط الطبيعية لزراعة كل من القمح والقطن . -2

 أسباب قيام الزراعة في ساحل مريوط . ما -3

 :أرسم خريطة لنهر النيل في مصر موضحا عليها  ) ب (  

 حوض النيل .خريطة ت الري جنوب ثنية قنا مستعينا بمشروعا

 . ؟.....النتائج المترتبة علي ....( ما ج)

 مرور األخدود الشرقي داخل هضبة الحبشة . -1

 وأسوان .بين الخرطوم  وجود الجنادل -2

 أقتراب النيل من البحر األحمر عند ثنية قنا والقاهرة . -3

 تأخر دخول المرأة في مصر مجال العمل . -4

 متميزا من سطح مصر ( ا ) تمثل سيناء والدلتا جزء) أ (  السؤال الرابع : 

 في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي : 

 ما أسباب توقف نمو الدلتا حاليا . -1

 التضاريس في مناخ شبه جزيرة سيناء .ما أثر  -2

 حدد أهم تيارات الهجرة الداخلية في الدلتا .  -3

 أذكر حقلين إلنتاج  البترول في سيناء وحقلين إلنتاج الغاز الطبيعي في الدلتا . -4

 ) ب ( ماذا يحدث إذا :

 لم يتقابل نهر السوباط مع بحر الجبل . -1

 صر المسيحي .لم تأتي هجرات إلي مصر خالل الع -2

 درجة شماال . 43درجة و 33وقعت مصر بين دائرتي عرض  -3

) ج ( اختر أحدي الصناعات الكبيرة في مصر وأذكر عوامل نجاحها في مصر ثم أذكر ثالث مراكز لهذه 

 الصناعة الهامة .

 

    مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح ،،، 


