
   ث٣مالحظات ھامة ع الورقة االمتحانیة في مادة الجغرافیا 
  ٠١١٤٠٣٥٣٧٤٧علي محمد عبدهللا  / أ: اعداد 

 
كاملة (الخريطة األساسیة اللى ھتجئ مرسومة ھى خريطة حوض النیل  @

 ) ولیس جزء منه
ارسم خريطة :مثال :الخريطة الثانیة ھي لمصر وھیطلب منك رسمھا  @

و خريطة لتیارات الھجرة الداخلیة او خريطة لمشروعات لتوزيع المعادن بمصر ا
 الري او توزيع البترول

مطلوب منك .االرقام الخاصة بفصل موارد المیاه غیر مطلوب منك حفظھا  @
تصريف بحر الجبل عن منجال يصل :مثال .معرفة أسباب زيادة الرقم او نقصانه 

والنقصان  لزيادةمطلوب منك معرفة سبب ا .٣م م١٥ وعند ملكال ٣م م ٣٠
 ولیس حفظ الرقم

 %١٠٠القمح والقطن سؤال في االمتحان متوقع @
مثال مامقترحاتك لسد الفجوة .ھیأتى سؤال عن مارأيك أو مامقترحاتك@

مامقترحاتك في تنمیة نصیب مصر من میاه الموردالدائم .الغذائیة من القمح 
اجابة .الثروة السمكیة أو تنمیة الثروة الحیوانیة او تنمیة السیاحةاو تنمیة 

واليوجد لھا اجابة محددة يعني تكتب اى افكار ) تعبیر "(ھذا السؤال مفتوحة 
 في اطار الموضوع

 .حقول البترول والغاز ھامة@
  .الشرقیة ھامةو الصحراء الغربیة  بینمقارنة@
 

  وهللا المستعان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كیفیة  فھم وحفظ ظاھرات خریطة حوض النیل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وضع الجھات األصلیة على الخریطة بصورة صحیحة@ 
ربط الحقائق والمعلومات  بالرسم  مثال معلوم لدینا أن اكبر بحیرة بحوض النیل بل بـ أفریقیا @ 

ع الخریطة یكون ع شكل أقرب للبیضاوي ومعروف أن رسم البحیرة . كلھا ھى بحیرة فیكتوریا  
  أو المستطیل المتعرج    أ     أذن أكبر شكل لبحیرة بخریطة حوض النیل ھیكون الكبر بحیرة وھى 

   فیكتوریا 
كنا یعلم أن آخر رافد یغذى النیل بالمیاه ھو نھر عطبرة  اذن ھیكون موقع رمز : حقیقة أخرى @ 

  ة الشمال الشرقى وال رموز النھار من بعد عطبرة نھر عطبرة على الخریطة  فى اقصي جھ
  وبمعرفة موقع عطبرة یسھل علینا معرفة موقع النیل االزرق والسوباط

  ربط الظاھرات المتداخلة بكلمات بسیطة أى تمیز كل ظاھرة بشئ الینسي@ 
  ن باآلتىیتداخل على الطالب موقع بحیرة ألبرت وبحیرة أدوارد لتمیز ألبرت عن أدوارد یكو: مثال 

  ألبرت تقع شمال أدوارد  
  اذن ربطنا موقع البرت بكلمة شمال بحروف ال: ألبرت تبدأ بـ أل وكلمة شمال تنتھى بـ ال 

  وبمعرفة البرت یتم معرفة موقع ادوراد
  بحر الغزال ھو النھر الوحید الذي یأتى وروافد للنیل من جھة الغرب@ 

  )غ(فوجھة الغرب تبدأ بحر) غ (غزال یبدأ بحرف 
  بحر الغزال لھ رافد ممیز وھو بحر العرب الذي یصب فیھ من الجھة الیسري

  أھم مدینة بخریطة حوض النیل ھى مدینة الخرطوم حیث یلتقي عندھا النیل االبیض واالزرق@
  ومن معرفة موقع النیل االزرق یسھل معرفة النیل االبیض ومدینة الخرطوم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


