
 

 

 يطة جمهوريه مصر العربيةخر

 



 اوال موقع مصر
 -: األتيةاليه االرقام  ريشتامامك خريطة صماء لمصر اكتب ما 

 البحر ....... -1

 البحر........ -2

 ........ جيخل -3

 خليج......... -4

 دولو ........ -5

 دولو........ -6

 دولو....... -7

 دولو....... -8

 دولو....... -9

 مدينه....-01

 مدينه ....-00

 مدينه....-01

 دائره عرض.-02

 خط طول ... -03

 مدار..........-04

 االجابه

السودان    -4     السويس -3  العقبة -2االحمر    -1المتوسط    -0

 طابا -01فلسطين      -9االردن  -8  السعودية -7ليبيا        -5

 شرقا14- 03   شماال      11 -02السلوم    -21       رفح -00

 مدار السرطان – 04

 

 كبير معلمين

 ا/ فاطمه عوض



 عليه االرقام لما تدصماء للدلتا وضح  امامك خريطة  

 ............               البحر -1

 بحيره......... -2

 بحيره ......... -3

 بحيره.......... -4

 فرع  ......... -5

 فرع........... -6

 وادى......... -7

 الصحراء..... -8

 الصحراء..... -9

 مدينه.......-01

 مدينه ......-00

 مدينه.......-01

 مدينه........-02

 

 االجابه

 رشبد-5دمياط   -4ادكو  -3البرلس   -2المنزله   -1المتوسط    -0

 رشيد -00دمياط    -01  الغربية -9الشرقية   -8الطميالت    -7

 االسكندرية -02القاهره    -01

 

 

 

 

 

 

 كبير معلمين

 ا/ فاطمه عوض

 



 عليه االرقام لما تداكتب  امامك خريطة صماء للصحراء الغربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 منخفض ...... -3منخفض ............   -2منخفض ...........  -1

 منخفض ...... -5منخفض .......   -4 منخفض ..........  -3

 هضبه ...... -9.   تكوينات رمليه ... -8هضبه ..........   -7

 راس ....... -00جبل .........        -01

 الفرافرة -3البحرية   -2  سيوه -1القطاره   -0  اإلجابة

بحر الرمال  -8مارمريكا   -7    الخارجة -5الداخله  -4

 علم الروم -00العوينات   -01الجلف الكبير  -9العظيم  

 

 

 

 

كبير 

 معلمين

ا/ فاطمه 



 لما تداكتب  امامك خريطة صماء للصحراء الشرقية

 االرقام عليه

  البحر.........-0

 خليج.........-1

  هضبه........-2

 هضبه........-3

 هضبه........ -4

 جبل ......... -5

 جبل.......    -7

 ..    وادى ..... -8

 مدينه .........     -9

 راس ...... -9

 االحابه 

 القبلية الجاللة -الجاللة البحرية   -2السويس  -االحمر  -0

 بناس -9العالقي  -8علبه  -7الشايب  -5  العبابدة -4

 

 

 

 كبير معلمين

 فاطمها/ 

 



عليه  لما تداكتب  ه سيناءرء لشبه جزياصم امامك خريطة

 االرقام

     .........مدينه .......-0

 .......بحيره .....-1    

       .......... وادى.......-2

 ........هضبه......-3   

      .........هضبه........-4

     ..................خليج-7     ............وادى ..-5  

     .........جبل ......-9      ...........خليج...-8  

      .......مدينه .... -00      ........ مدينه ....-01

سهل ...............      -02.........    وادى .....-01

 مدينه .......... -03

 العريش-2البردويل   -1رفح   -0 االجابه

 السويس-7وتير  -5   العجمة -4التيه   -3

الطور     -00شرم الشيخ   01سانت كاترين   -9العقبه       -8

 طابا - 03سهل القاع  -02      فيران  -01

 

 

 

 

02 

03 

كبير 

 معلمين

 



 امامك خريطه صماء لمصر اكتب ماتدل عليه االرقام االتيه

 .......مناخياقليم -0

 ...... مناخياقليم -1

 ...... مناخياقليم -2

 ...... مناخياقليم -3

  اغزر من مصر مطرا-4

 الرياح.............-5

 الرياح...........-7

 ......مدينه – 01مدينه .........    -9مدينه .........    -8

-3الصحراوي -2  الصحراويشبه -1البحر المتوسط  -0    اإلجابة

اسوان -8التجاريه  -7العكسيه    الغربية -5 االسكندريه -4المرتفعات   

 طنطا -01المنيا -9

 امامك خريطه صماء اكتب ماتدل عليه االرقام االتيه

 انت كاترين ()س محميه.......-0

 محمد (راس )   محميه......-1

 ( البرلس )    محميه......-2

 الصحراء البيضاء()  محميه .....-3

 ) الجلف الكبير (  محميه .....-4

 ) جبل علبه (  محميه ..... 5

 

 

 



 امامك خريطه صماء اكتب ماتدل عليه االرقام االتيه

 ( النوبارية)   ترعو ......  -1

 ( الخيرية)       القناطر.... -2

 ( اإلبراىيمية)        رعو .....ت -3

 ( اسنا)         قناطر..... -4

 ( اسوان)           خسان.... -5

 ( العالي)            السذ.... -6

 ( اإلسماعلية)         ترعو ..... -7

 

 

 

 امامك خريطه صماء اكتب ماتدل عليه االرقام االتيه

 الحديد... إلنتاجمنطقه -0

 المنجنيز إلنتاجمنطقه 1

 الذهب .....مناجم -2

 الفوسفات إلنتاجمنطقه -3

 منطقه رمال الزجاج-4

 االجابه

 السكرى -2جبل علبه     -1   الواحات البحريه-0

 وادي النطرون -4ابو طرطور       -3

 

 



 امامك خريطه صماء اكتب ماتدل عليه االرقام االتيه

 الفحم إلنتاجمنطقو  -1

 البترول إلنتاجمنطقو  -2

 البترول إلنتاجمنطقو  -3

 الطبيعيالغاز  إلنتاجمنطقو  -4

 الطبيعيالغاز وحقل ينتج منو بترول  -5
 

 اإلجابة

 سدر -1جبل مغاره      -0

 قالغرا ديابو -4ابوقير    -3الرزاق          -2

 

 امامك خريطه صماء اكتب ماتدل عليه االرقام االتيه

 ميناء ..... -1

 ميناء..... -2

 ميناء..... -3

 ميناء..... -4

 .....ميناء  -5

 االجابه

 االسكندريه-0

 بورسعيد-1

 السويس-2

 الطور -4     سفاجه-3

 

 

4 


