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 :  الوقذهت

.  خطٕاخ دقيقحإتثاعتتكٌٕ انخشيطح يٍ أستؼح ػُاطش أعاعيح، كًا يتطهة سعًٓا 

 ٔ كيف أطثق ْزِ ؟ ؟ ٔ يا ْي انخطٕاخ انتي يجة إتثاػٓا إلتقاٌ سعى خشيطح  فًا ْي ػُاطش انخشيطح

انخطٕاخ في سعى خشيطح تضاسيظ انًغشب ٔ تٕطيٍ انًٕاسد انطثيؼيح فيٓا ؟ 

 

I. تعريف للخريطت و عناصرها األصاصيت : 
:   ػهى أستؼح ػُاطش أعاعيحتتًيض تتٕفشْا ٔ ،نكشج األسضيح أٔ تؼض أجضاءْاتًخيم يغتٕ لانخشيطح 

 . يٕضٕع انخشيطحيهخض : انؼُٕاٌ - أ

 . يضثظ انجٓح انتي يُثغي تٕجيّ انخشيطح إنيٓا: االتجاِ - ب

يثيٍ انؼالقح يا تيٍ انًغافاخ ػهى انخشيطح ٔ انًغافاخ انًطاتقح نٓا ػهى انٕاقغ في عطخ  : انًقياط - خ

. األسض

ٔ . انشيٕص ٔ األنٕاٌ انًغتؼًهح في انخشيطح، ٔ انتي تًكٍ يٍ قشاءج ٔ فٓى يؼطياتٓايششح :  انًفتاح - ث

 .انشيٕص في انخشيطح إيا يغاديح أٔ خطيح أٔ َقطيح

II. أتذرب على رصن الخريطت و التىطين داخلها باصتعوال تقنيت الوربعاث:  

  :خطٕاخ إَجاص خشيطح تضاسيظ انًغشب .1

 ( : 82 ص 2أَظش ٔ  )نشعى خشيطح تضاسيظ انًغشب َتثغ انخطٕاخ انًُٓجيح انتانيح  

.  إػذاد إطاس يقغى إنى يشتؼاخ نالشتغال ػهيّ-1

انذذٔد ) إَجاص سعى انخشيطح تاعتؼًال انًشتؼاخ كًشتكضاخ ٔ رنك تشعى انشيٕص انخطيح أٔال-2

. (...انفج، قًح جثم، يؼذٌ)  ٔ أخيشا انُقطيح(...تهٕيٍ انثذاس ٔانتضاسيظ) انًغاديححى  (...،األَٓاس

 .(...يذٌ، تذاس، تضاسيظس، أَٓا) تغجيم أعًاء انؼُاطش انًًخهح في انخشيطح -3

 (انؼُٕاٌ، االتجاِ، انًقياط، انًفتاح) ٔضغ انؼُاطش األعاعيح نهخشيطح -4

 . في انذسط انخاَي7 ٔ 1نشعى ْزِ انخشيطح أعتؼيٍ تانٕحيقتيٍ  

 : أٔطٍ تؼض انًٕاسد انطثيؼيح في خشيطح انًغشب .2

،  انغاص انطثيؼي،انثتشٔل، انُذاط، انذذيذ، انفٕعفاط: أقٕو تتٕطيٍ انًٕاسد انطثيؼيح انتانيح  

. غاتح أسكاٌ، سئيغيحالَٓاس األ

  . انخانج انذسطفي 5 1ٔ تانٕحيقتيٍنتٕطيٍ ْزِ انًٕاسد أعتؼيٍ  

 : خاتوت
 كًا تؼًم ػهى إحاسج انًتؼهى،  تؼتثش انشعٕو انخشائطيح جضء أعاعي ٔ يٓى في انؼًم انجغشافي

  ٔ تغُي سطيذِ انًؼشفي ٔ تشكم أداج نهتٕاطم ٔانذٕاس ٔ انتؼهى انزاتي،  كًا تًُي انقذسج ػهى انًالدظح 

 .   ٔ انفٓى ٔانتطثيق ٔانتذهيم ٔانتشكية

 
 


