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  ]  النیل حوض  [    األول الباب

  النیل حوض تحديد / األول الفصل

  
  

  : الھامة حاتالمصطل
     التعريف                                                          المصطلح       
والتى تنصرف  - و التى تنحدر نحو وادیھ  -یضم الحوض جمیع االراضى التى یجرى فیھا النھر وروافده   حوض النیل -١

  میاه امطارھا الیھ كذلك تلك التى تروى بمائھ
طولى القطاع ال -٢

  للنھر
ثم یأخذ فى االنحدار التدریجى فى اتجاه ، عبارة عن منحنى یبدأ من أقصى ارتفاع للنھر عند المنابع 

ویتمشى ھذا االنحدار مع سطح االرض وھذا .وھو أقل منسوب للحوض ،جریان النھر حتى المصب 
  االنحدار یكفى العطاء النھر سرعتھ وجریانھ على طول المجرى

رضى القطاع الع -٣
  للنھر

ثم یأخذ فى االرتفاع ) المجرى ( عبارة عن منحنى یبدأ من ارتفاع احد الجوانب وینحدر الى قاع النھر 
  التدریجى مرة اخرى حتى یصل الى اقصى ارتفاع فى الجانب االخر 

التحدید السیاسى  -٤
  لحوض النیل

اھھ واالستفادة منھا وتشمل یقصد بھ الدول التى یخترقھا النھر وتقع فى حوضھ ولھا مصالح فى می
جنوب - السودان - ارتریا  –اثیوبیا –) الكنغو( زائیر -بوروندى–رواندا –تنزانیا -كینیا–أوغندا( ةدول١١

  )مصر  -السودان 
  التحدید الطبیعي-٥

  للنھر) المائي ( 
 بأنھ األرض المنخفضة المنسوب التي تحیط  بھا المرتفعات من كل جانب تضاریسیایعرف الحوض 

  ھذا التعریف بین األحواض النھریة والمنخفضات ویخلط

لھ - األمطار الساقطة علیھ تكون أنھار – تصریفھ خارجي -  V-U حرف -  لھ شكل محدد على شكل -  حوض النھر -٦
   منبع و لھا مصب

  لیس لھ شكل محدد - لیس لھ منبع وال مصب - تكون مستنقعات هأمطار -تصریفھ داخلي  المنخفض -٧

وھى تجمع اقلیمى بین الدول التسع المطلة على نھر النیل التى ترتبط " االخاء " تعنى باللغة السواحلیة   دول االندوجو -٨
  ولھذه الدول اھمیة بالنسبة  لمصر ولھا مصالح مشتركة فى میاھھبحوضة بصفة خاصة 

   متجاورین متجاورین أو بین حوضین مین نھرینتفصل بین نظا التياألرض المرتفعة المنسوب   خط تقسیم المیاه -٩

  اراضى ھابطة بین انكسارین متوازیین تظھر على شكل وادى ذات جونب شدیدة االنحدار  االخدود - ١٢

یصب میاھھ ، یمتلئ بالمیاه مع سقوط االمطار ویجف فى فصل الجفاف ) نھر ( مجرى مائى قصیر   الخور - ١٣
  )الجاش ( مثل خور القاش ، اضح ورواسبھ على الیابس دون ان یكون لھ مصب و

   صخرة أو عدة صخور تعترض مجرى النھر مما تعوق سیره  الجنـــــدل - ١٤

  

  الحدود الغربیة  الحدود الشرقیة
من جنوب بحیرة فیكتوریا ملتزمة بالحافة  تبدأ -١

 الغربیة
  لألخدود الشرقي في كل من كینیا و تنزانیا

فیكتوریا فاصلة  تأخذ شكل قوس كبیر شرق بحیرة   -٢
  بین أوغندا و كینیا

تتجھ للشمال الشرقي تضم الجزء األكبر من ھضبة  -٣ 
  ة الحافة الغربیة لألخدود الشرقيمتبعالحبشة 

دور األحمر تمن مدخل البحر  تقترب الحدودعندما  -٤
ملتزمة بالحافة  نحو الشمال الغربي في شكل قوس

 -السودان الشرقي في كل من اریتریا لألخدود الغربیة
ھمھا خور بركھ شرق مع استثناءات قلیلھ أ مصر

 السودان
تتابع سیرھا شماًال لتشمل األجزاء الشمالیة من  -٥

  شبھ جزیرة سیناء

تبدأ الحدود الغربیة من جنوب بحیرة فكتوریا ثم تتجھ نحو الجنوب  -١
  الغربي لتضم أعالى نھر كاجیرا 

ثم تتجھ شماال مع الحافة الغربیة لألخدود الغربي حتى جبل  -٢
) حوض الكنغو( تنصرف میاھھ نحو بحیرة كیفو جنوبا موفمبیرو التى 

  )  النیل(وبحیرة ادوارد شماال 
  حتى شمال بحیرة ألبرت) قوس( تتجھ الحدود نحو الشمال الشرق  -٣
  ط تقسیم المیاه بینختتجھ الحدود نحو الشمال الغربي مع  -٤
  و حوض الكنغو ) حوض نھر  الغزال والعرب ( 
  وبحر العرب ین نھر شاريمع المرتفعات بتدور  -٥
الغربي لیقترب من النیل عند  السودان تجھ نحو الشمال الشرقي فيت -٦

 نوبيثنیة النیل ال
  من واحات الصحراء الغربیة شماال إلي الشرق  الحدودسیرت -٧
ضممنخفض الفیوم حتي غرب تسیر شماال في خط شبھ مستقیم لت -٨

  على البحر المتوسط  اإلسكندریة
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   : تفسر بم
  : یختلف نھر النیل في خصائصھ عن معظم أنھار العالم - ١

  : یتمیز نھر النیل بین انھار العالم بما یلى  -
  لعالم  وھو بذلك اطول انھار ا،كیلو مترًا ٦٦٧٠یبلغ طولھ  -
 ْ ٣١ - ٣٦جنوب خط االستواء الى  ْ ٣ -٣٠عرضیة من دائرة عرض  ْ ٣٥حوالى  الى الشمالیخترق النیل فى جریانھ من الجنوب  -

 .شماًال یربط النیل بین قلب افریقیا االستوائى الحار ونطاق البحر المتوسط المعتدل 
 .راد ال نظیر لھما فى اى نھر اخر باستمرار واطالشمال یلتزم النیل فى جریانھ االتجاه الى  -
   .من قارة اقریقیا شمال خط االستواء  الشرقىیشغل النیل النصف  -
 من مساحة افریقیا  %١٠اى ما یعادل  ٢ملیون كم ٢.٩تبلغ مساحة حوض النیل  -
 .تتعدد فى حوض النیل السالالت البشریة والحضارات واللغات والدیانات  -
 : طبیعیة ھى  یماقال ٦یضم حوض النیل  -
  االقلیم شبھ االستوائى        ٭االقلیم االستوائى                                ٭  

  االقلیم السودانى  ٭االقلیم الموسمى                                 ٭    
  اقلیم البحر المتوسط  ٭االقلیم الصحراوى                               ٭     

  .كل اقلیم عن اآلخر فى ظروفھ المناخیة والحیاة النباتیة والحیوانیة وبالتالى السالالت البشریة وانماط حیاتھم  ویختلف  
  :أھمیة دول األندوجو لمصر  - ٢

  :لھذه الدول اھمیة بالنسبة  لمصر حیث  -
  من المیاه التى تصل الى مصر %  ٨٤تمد النیل :  اثیوبیا -
 نیل الرئیسى من بحیرة فكتوریا ویمتد بھا نصف بحیرتى ألبرت وإداورد یقع بھا مخرج ال:  اوغندا -
 یشتركان مع أوغندا فى بحیرة فكتوریا : تنزانیا وكینیا  -
 تشترك مع أوغندا فى بحیرة البرت :   )الكنغو ( زائیر -
 حیث منابع نھر كاجیرا :  رواندا وبوروندى -
 وافدة یجرى بھا جزء كبیر من النھر ور:  السودان -

  :تختلف أھمیة النیل بالنسبة للدول المطلة علیه  - ٣
 مصر فى مقدمة الدول التى تعتمد اعتمادًا  كبیرًا على نھر النیل لندرة أمطارھا  یلیھا السودان ثم اوغندا  -
أو الى المحیط ، ) زانیا تن  -كینیا ( وبعضھا یتجھ الى المحیط الھندى فى الشرق  ، باقى الدول اعتمادھا على نھر النیل محدود  -

  االطلنطى فى الغرب بالنسبة لزائیر
  .خروج خور بركة من حدود حوض النیل الطبیعیة  - ٤

  الن تصریف میاھھ خارجیًا نحو البحر االحمر، یخرج خور بركة عن الحدود الطبیعیة لحوض النیل  -
  .برغم عدم اتصاله به ، اش ضمن حدود حوض النیل قاعتبار خور ال - ٥

  وقد تتصل میاھھ بنھر عطبرة، الن تصریف میاھھ داخلیًا نحو االراضى التى تنحدر نحو النیل  -   
  .مساحة دول حوض النیل اكبر من مساحة الحوض نفسه  - ٦

  )   الصحراء الغربیة فى مصر  مثًال خارج الحدود ( الن ھناك الكثیر من الدول تضم مساحات واسعة خارج الحوض  -
  م المجرى الثالثة على نھر النیلالتنطبق اقسا - ٧

بل ان اجزاء منھ كانت انھارًا مستقلة عن االخرى ثم اتصلت بعد ذلك ببعضھا ، الن النھر لم یتطور كنھر واحد من مجراه الى مصبھ   -
  .وتبدو مظاھر السبا بعلى اجزاء منھ على المصب ، ولذا تبدو مظاھر الشیخوخة على بعض االجزاء عند المنابع 

  .اتساع حوض النیل فى اثیوبیا  - ٨
ھى حدود حوض النیل ، وتعتبر الحافة الغربیة   لالخدود الشرقى ، یحد الھضبھ من الشرق ) الفرع الشرقى لھ (الن االخدود االفریقى  -

  وبذلك أصبحت معظم الھضبة ضمن حوض النیل، الشرقیة 
  جريان نھر النیل من الجنوب إلى الشمال باستمرار - ٩

  .عة انحدار األرض التي یجرى علیھا نھر النیل والتي ترتفع في الجنوب وتقل كلما اتجھنا شماًالطبی  -
     یبدأ منبعھ من منطقة استوائیة غزیرة األمطار طول العام  - 

  تعتبر األنھار أكثر العوامل الجیومورفولوجیة إسھامًا في تشكیل سطح األرض ؟  -١٠
تعتبر األنھار األمطار ھى المصدر الرئیسى للمیاه الجاریة على سطح األرض لذلك   -    ح األرضیظھر أثرھا في كل مكان على سط -

  مألت المنخفضات بالمیاه فتكونت البحیرات والمستنقعات -         من المیاه الجاریة ألنھا تجمع میاه األمطار في مجارِي محددة
  يختلف مخرج أو مصب المیاه من نھر إلى أخر:   -١١

  -:قد یكون  ن النھرأل -
  .) البحر المتوسط (  وھى األنھار التي تنتھي إلى البحر أو محیط مثل نھر النیل   :  ذا تصریف خارجي -
  :  وھى األنھار التي تصب في    : ذا تصریف داخلي -

  ین        ونھر الفولجا الذي یصب في بحر قزو .مثل نھر األردن الذي یصب في البحر المیت: بحر مغلق   -     
  في بحیرة تشاد وأحیانًا تنصرف المیاه إلى قیعان على شكل بحیرات مالحة أو مستنقعات نھر شاريمثل   :بحیرة -    

    حیث تنساب المیاه على سطح األرض عند مخرج النھر في شكل دلتا فیضیة تزرع بعد جفافھا مثل دلتا خور : أخوار
  اطنھاالقاش بالسودان أو تتسرب المیاه إلى ب  
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  .تعد ھضبة دارفور جزاًء من حوض النیل  -١٢
  ) وادى جاف ( والبعض الى وادى الملك المنحدر الى النیل ، وبحر الغزال ، بحر العرب ، الن معظم میاھھا تنحدر الى روافد النیل   -

  أھمیة خط تقسیم المیاه -١٣
سقوط األمطار علي مرتفعات خط تقسیم المیاه علي شكل مجاري األمطار ھي المصدر الرئیسي لنھر النیل ولمعظم انھار العالم ف -

              األساس الطبیعي التي تحدد حوض النیل  -    للنھر العامتتمشي مع انحدار الكتلة الجبلیة لخط تقسیم المیاه حتى تصل إلي المجري 
      طبیعیا ومائیا یرتبط بتحدید خطوط تقسیم المیاهتحدید حوض النیل  -            وتفصل بینھ وبین أحواض األنھار األخرى -

  قلة مائیة النیل باالتجاه شماال  -١٤
یجرى نھر النیل بعد عطبرة لمسافة كبیرة في منطقة صحراویة مرتفعة الحرارة نادرة األمطار لذلك یزداد الفاقد من میاھھ بالبخر  - -

              السدود النباتیھ  –  لذ تقل میاھھ كلما اتجھنا شماًاله ال یوجد رافد بعد عطبرة یمده بالمیا  -      والتسرب
  اھمیة ھضبة اثیوبیا لمصر -١٥

  .من ماء النیل الواصل لمصر و ھى المسئول االول وصول الطمى الى تربة الوادى والدلتا فى مصر %  ٨٤تسھم ھضبة اثیوبیا بنحو  -
  ة لنھر النیلأھمیة ھضبة البحیرات االستوائیة بالنسب  -  -١٦

  ھى المسئولة عن جریان میاه النیل طوال العام وعدم جفافھ فى فصل الشتاء -من ماء النیل %  ١٦تسھم بنحو  -  تمد النیل بالماء طوال العام - 
  حات المصرية خارج حدود النیلايتعبر منخفض الفیوم جزء من حوض نھر النیل بینما الو -١٧

نھر النیل عن طریق ترعة بحر یوسف و تربتھ خصبة مثل تربة وادى النیل اما الواحات فتعتمد على  الن منخفض الفیوم یروى بماء  -
  میاه االبار والعیون وتصریفھا داخلى لذلك تخرج من حدود حوض النیل

  حافظ النیل النوبى على میاھه من الضیاع رغم مروره فى النطاق الصحراوى الحار  -١٨
  ارتكازه على صخور صلبة قاریة  -                   عمق المجرى  -                  ر  لكثرة الجنادل  شدة االنحدار وسرعة التیا -

  :الجنادل تلعب دورًا إيجابیًا وسلبیًا بالنسبة للنیل  -١٩
  . ریان النھر وعدم التبخر مما ساعد على سرعة ج، ادت الى ان النھر عمق مجراه وظھرت الخوانق  ایجابیا  -    النھا تعوق المالحةسلبیا  -
  مثل السدود استغلت الجنادل فى انھا القاعدة الصلبة التى أقیمت علیھا مشروعات الرى  -

______________________________________________________  
   : على المترتبة النتائج ما

  االمتداد الفلكى لحوض النیل -
  :أدى إلى   شماًال  ٣١، ٣٦إلى   ْ جنوبًا 30َ،٣منامتداده الفلكى / ج   
تنوع األقالیم  –حضارتھا بدائیة و بالد كانت فى مقدمة العالم حضارة ) بالد(جریانھ بین أقطار –دائرة عرض  ٣٥امتداده خالل  - 

  ...............................................: یجرى فى أقالیم مناخیة متعددة مثل  –النباتیة 
______________________________________________________  

   ، النیل خريطة
 : علیھا حدد

   أدوارد بحیرة - 
   األدنى النیل                 كیفو بحیرة - 
   الزراف بحر - 
  أسوان          السملیكي نھر - 
  العالي السد بحیرة                                                                                  فیكتوریا نیل نھر -  
  بركة خور   قنا ثنیة - 
   النوبي النیل   النیل دلتا - 
  القاش خور   الواحات - 
  الخرطوم                                                                                            سیمیو نھر - 

   األبیض النیل  عطبرة  
                      تانا بحیرة                                          

   العرب بحر                                     األزرق النیل                                               
  لغزالا بحر                                                                              
  السوباط نھر                                                                          
                    تقسیم خط مرتفعات   الجبل بحر نھر                                                                             

        المیاه           ألبرت بحیرة                                                                                                                        
       كیوجا بحیرة                                                                 

                                                                                                                               
                  موفمبیرو بلج                                 فیكتوریا بحیرة                                                                

  كاجیرا نھر                                                                                                                                            
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  : أكمل
 شمال خط االستواء ...................من قارة ................  يقع نھر النيل فى النصف  -١
  شماال .............جنوبا وحتى مصبه عند  ...............نھر النيل أطول أنھار العالم ويبدأ من نھر  -٢
  .درجة عرضية  ...........على نحو ............ ،.......... يمتد نھر النيل بين دائرتي عرض -٣ 

 ...........ويصب فى بحر ............من أمثلة األنھار ذات التصريف الداخلى فى بحر مغلق نھر  -٤
  المياه..................................يرتبط تحديد حوض النھر بخط  -٥ 

  ٢كم .................ومساحة دوله ٢كم.................يبلغ مساحة حوض النيل  -٦
  ................... و .................و ...............من الدول التى تشترك بحدود لھا فى بحيرة فيكتوريا  -٧ 

 ................يبلغ طول نھر النيل نحو  -٨
 ..............المياه بين بحيرات نھر ............شمال بحيرة كيفو وتعد جزء من خط  ............. تقع جبال -٩

 ...............وبحيرات نھر 
 ...............طول النيل األدنى فى مصر  - ١٠
 .... ...........فى دولة ....... ......ى خور القاش على شكل دلتا مثلثة الشكل رأسھا عند مدينة يتنھ - ١١
  ...... ...........أھم دول النيل لمصر  - ١٢
  .............وطوله .......... من جھة ............. أطول و أھم روافد بحيرة فيكتوريا نھر  - ١٣
  ................ ية المؤثرة فى تشكيل سطح األرض أكثر العوامل الجيومورفولوج - ١٤
  المخرج الرئيسي للمنابع االستوائية ......... ........تمثل دولة   - ١٥
  .... ...............يرتبط منخفض الفيوم بحوض النيل عن طريق ترعة  - ١٦
   ................ينحدر خور بركة نحو  –١٧
    .............. ا على مياه النيل أكثر دول االندوجو اعتماد – ١٨
  فى منابع نھر كاجيرا ................ و ....... ........تتحكم دولتى  – ١٩
  ..........المصدر الرئيسي للماء الجارى على األرض  – ٢٠
  .............حدار العام لنھر النيل اتجاه ناال – ٢١
  .............لألخدود ............ ة تسير الحدود الغربية لحوض النيل مع الحاف – ٢٢
  .............لألخدود ............ لحوض النيل مع الحافة  شرقيةتسير الحدود ال - ٢٣
  الواحات ........... تسير الحدود الغربية للنيل في مصر  - ٢٤
  ............. الحدود الشرقية لحوض النيل في بعض أجزائھا تفصل بين كينيا و  - ٢٥
  ..................دول و ھي ............... تشترك في بحيرة فيكتوريا  - ٢٦

  :اختر 
  ) .فيكتوريا   –النوبى  –األزرق  –النوبى .................       (  الرھد والدندر روافد للنيل  -١
 ) .يض    األب –فيكتوريا  –النوبى  –األزرق(             ....... تعترض شالالت ريبون  النيل  - ٢
 من قارة أفريقيا شمال خط االستواء ...........يقع نھر النيل فى النصف - ٣

   )الجنوبى  - الغربى - الشرقى –الشمالى (                                                                    
  )  .كيوجا      –رودلف   - تنجانيقا –كيفو (          ..........   من أمثلة البحيرات بحوض النيل - ٤
  ) .العرب   –الغزال  –الزراف  –الجبل  ........................     ( لجور وتونج  روافد  لبحر  ا - ٥
   )السين       –المسيسبى –الراين   –ھو ھوانج.......      (يتشابه النيل من حيث االمتداد  مع نھر - ٦
 .............. مناخية بحوض  النيلإقليم مناخى ليس ضمن األقاليم ال- ٧

   ) .  شبه االستوائى   -الصحراوى -المعتدل الدافئ -البارد(                                                       
  )  ألبرت   –توركانا   - تانا  –جورج (  ....... البحيرات ضمن حوض النيل ما عداھذه  - ٨
  ) .كاجيرا   –نيل فيكتوريا  - السمليكى –السوباط (  ......يل من نھر تتمثل بدايات نھر نھر الن - ٩

    )تقسيم المياه  –اإلحداثيات –العرض –الطول ( يرتبط التحديد  الطبيعى لألحواض النھرية بخطوط - ١٠
_____________________________________________________________  
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  :أمام ما يناسبھا من العبار ات مع ذكر السبب)  × ( أو عالمة  ) √ ( ضع عالمة  -
  (..................)                یسیر الحد الشرقى لحوض النیل مع الحافة الشرقیة لألخدود الشرقى                  -١
  ..............)  (.....                 تتساوى مساحة حوض النیل مع مساحة الدول المشتركة فى حوضھ                 -٢
  ............)(.......   .                                                   یسیطر على المنابع الموسمیة عدة دول أفریقیة  -٣

_____________________________________________________________  
  :ما المقصود بالمفاھیم الجغرافیةاآلتیة  -
  القطاع العرضى للنھر  -٤ى للنھر               القطاع الطول -٣الخور                   -٢                حوض النھر -١
  األندوجو     -٧                 التحدید السیاسى للنھر -٦ لمیاه       خطوط تقسیم ا -٥

______________________________________________________________________      
  : بم تفسر

  .    األنھار أكثر العوامل الجیومورفولوجیة إسھاما فى تشكیل سطح األرض -١
    اختالف التحدید الطبیعى لحوض النیل عن التحدید السیاسى  -٧                  .یلتزم نھر النیل فى جریانھ ناحیة الشمال باستمرار -٢
  .اختالف أھمیة نھر النیل بالنسبة لسكان وادیھ  -٨       .س باقى أنھار العالم قلة میاه نھر النیل فى حوضھ األدنى بعك -٣
  تقل میاه نھر النیل كلما تقدمنا شماًلا نحو المصب  -٩     .خروج خور بركة ودخول خور القاش ضمن حوض النیل  -٤
  االستوائیة بھذا االسم  تسمى ھضبة البحیرات – ١٠   خول منخفض الفیوم ضمن حوض النیل خروج الواحات ود -٥
  تعتبرھضبة دارفور جزءا من حوض النیل  -٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حدد أي من ھذه المناطق ضمن حوض النیل و أيھا خارجه 

  دارفور  -الحافة الشرقیة لالخدود الشرقي  –خور بركة  –خور القاش  –نھر شاري  –منخفض الفیوم  –الواحات  –جنوب سیناء  –شمال سیناء  -
  سیمیو نھر  –نھر كاجیرا  –االسكندریة  –جنوب موفمبیرو  –شمال موفمبیرو  –بحیرة توركانا  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: حیث قال ھیرودوت ، ومصر من أوائل دول الحوض اعتمادا علیھ ، یل فى العالم ولیس لھ مث، نھر النیل ظاھرة جغرافیة بارزة "  -

  :  فى ضوء العبارة أجب"  مصر ھبة النیل 
  .درجة عرضیة  ٣٥امتداد نھر النیل على نحو - :  مالنتائج المترتبة على ) ١( 
  الخدود الشرقي یحد ھضبة اثیوبیا من الغرب كان ا// انطبقت قاعدة  تقسیم األنھار على نھر النیل :  ماذا یحدث إذا  –) ٢(
  :ماالفرق بین ) ٣(
  .القطاع الطولى والقطاع العرضى للنھر  من حیث أوجھ الشبھ واالختالف  -١
  الحوض التضاریسي و الحوض النھري  -٣  .الحوض والمنخفض من حیث أوجھ الشبھ واالختالف  -٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    )٥(  

                                                                                                                                                        )٦(  
           

                                            )٧(                                 )٧(  
  

  )٤(           )٧(  
                                         )٦(  

        )٣(       )٣(                                              )٤(  
         )٢(  )٦(  

         )٢(                                             )٣(          
                                                )٥(  

             ) ١(                                              )٢(   
          )٥(                             )١(                  

     )١(                            )٤(                   
  

   ) ج (                                                          ) ب (                                                    ) أ (                          
  ........ دولة - ١  ........... نھر - ١  .......... بحیرة - ١
  ........ دولة - ٢  .......... نھر - ٢                                            ............ نھر - ٢
  ......... نھر - ٣  ........ بحیرة - ٣  ............. نھر - ٣
  ......... نھر - ٤  .......... نھر - ٤  ............ نھر - ٤
  ...... البحر - ٥  .......... نھر - ٥  ............ نھر - ٥
  ........  منخفض- ٦  ....... مدینة - ٦  ............ نھر - ٦
  ........ البحر - ٧  ........ مدینة - ٧  .......... بحیرة - ٧
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  الثاني الفصل
  النیل حوض تضاریس

  
  

   المتوسط البحر                  
  
  

   النیل دلتا  سیناء  
   الفیوم منخفض  

  
   األدنى النیل  

   قنا ثنیة  
   رـــــــصـــم      

  )الدنیا أم(  
  

   أسوان مدینة   
  )ناصر( العالي السد بحیرة  

  
    حلفا وادى مدینة    

   النوبي النیل ثنیة  
  

   النوبي النیل    األحمر البحر  
     

   ودانـــســال  بركة خور                                    
  عطبرة نھر                                                                   

  
   الخرطوم مدینة                                         

    السالم   القاش خور  
  تكازي  

   وردارف   مرة جبل            تالودي جبل                           الرھد    
   تانا بحیرة  

       كردفان      الدندر                   اـیـوبـیـاث                      
      العرب بحر  

                                                                                    نو بحیرة                          ملكال                                                األزرق النیل  
  السوباط                                                          

  
   الغزال بحر                   الزراف                        بارو  

   خط مرتفعات       
   المیاه تقسیم         بیبور                                                                          

   الجبل بحر   
  

  فیكتوریا نیل                                                                 
   ألبرت ةبحیر                        كیوجا بحیرة                                                                 
   رـیـزائ      رونزوري جبل                                                                 الجون جبل                                                    

  )وـغـنـالك(         السملیكي              اوغندة                              اـیـنـیـك  
   ادوارد حیرةب  

   موفمبیرو جبل       بحیرة  
  )زائیر/الكنغو ( كیفو بحیرة          فیكتوریا  

  
   كاجیرا نھر                                                       اـیـزانـنـت                                                       
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  : الھامة المصطلحات

   : ) روافد – تضاريس ( النيل حوض في السطح أقسام
  
  
  
  
  
  
  
  

) ١ (  
 المنابع

  اإلستوائیة

  
ھضبة 

البحیرات 
  االستوائیة

  م١٥٠٠النھا أعلى جھاتھا فى الوسط ویبلغ متوسط ارتفاعھا تعرف باسم سقف افریقیا - 
الضطرابات باطنیة  تعرضت ألنھا ركیة وناریةاتتكون من صخور -  ٢الف كم ٣٥٥تبلغ مساحتھا  - 

 تجمع في بالنیل مرتبطة كلھا بحیرات ٥ تضم النھا البحیرات بھضبة سمیت – خالل الزمن الثالث
        ..... مثل  انخفاضیة بحیرات إلى تنقسم – القارة في نظیر لھ لیس

     ..... مثل جبلیة قمم علیھا -                             ..... مثل أخدودیة وبحیرات 
جبال 

  موفمبیرو
وھى بذلك تعتبر الحد الفاصل ، ) النیل(و بحیرة ادوارد شماال) الكنغو( تمتد بین بحیرة كیفو جنوبا 

  جنوبًا) زائیر ( بین بحیرات النیل شماًال وبحیرات الكونغو 
  

  
جبال 

  رونزورى

  .بین بحیرة ألبرت شماًال وبحیرة إدوارد جنوبًا  شرق نھر السملیكىتقع  -
  .كم  ٥٠وعرضھا ، كم  ١٠٠یبلغ طولھا   -
  .مع میل نحو الشمال الشرقى ، تجاھًا عامًا من الجنوب الى الشمال تأخذ ا -
  جمیع ما یسقط علیھا من االمطار أو الجلید المذاب ینحدر على جوانبھا لیغذى  -
ألن جمیع األمطار الساقطة علیھ  ھو لیس خط تقسیم میاهلذلك ) إدوارد  –السملیكى  –ألبرت (  

  .تنحدر نحو النیل 
  .) لذلك ھو حد سیاسي (  الحد الفاصل بین دولتى أوغندا وزائیر تعد قممھا ھى -

  )الظاھرة البارزة (  أعلى جبال ھضبة البحیرات االستوائیة - شمال شرق بحیرة فكتوریا -  جبال الجون
 -مترًا  ٤٣١١كم وارتفاعھ  ١٦كم وفوھتھ  ٥٠بركان خامد قطره  - یعد أحدث براكین افریقیا  - 

و توركانا ) النیل( لیھ أوالجلید المذاب یغذى بحیرتى فكتوریا وكیوجا وبحیرة المیاه الساقطة ع
   .ھو حد سیاسي بین دولتي أوغندة و كینیا  -یعتبر خط تقسیم میاهلذلك  )رودلف(شرقًا

بحیرة 
  فیكتوریا

بعد  وتأتى ثانیة بحیرات العالم،  أكبر بحیرة عذبة فى العالم القدیم - ٢كم  ٦٩.٠٠٠تبلغ مساحتھا 
، تقع فى منطقة منخفضة فى وسط الھضبة االستوائیة  -بحیرة سوبیریور فى امریكا الشمالیة 

  . وسیمیو من الجنوب ، كاجیرا من الغرب : وتنحدر الیھا میاه الھضبة فى جداول وانھار أھمھا 
 - مارًا ببحیرة كیوجا یخرج من شمال بحیرة فكتوریا عند شالالت ریبون متجھًا نحو بحیرة ألبرت   نیل فكتوریا

  . مترا  ٥١٦ینحدر خاللھا ، كم  ٤٤٠یبلغ طولھ 
یتجھ نحو الشرق لیصب فى الجھة  -ینبع من مرتفعات غرب ھضبة البحیرات فى رواندا وبوروندى   نھر كاجیرا

  وھو یعتبر بدایة المنابع االستوائیة للنیل، كم  ٦٧٠یبلغ طولھ  - الغربیة لبحیرة فكتوریا 
نھر 

  ملیكىالس
ویصب فى بحیرة  ،یخرج من شمال بحیرة ادوارد  -یجري وسط األخدود الغربي   نھر أخدودي -

  مترًا ٣١٧وینحدر خاللھا ، كم  ٢٥٠یبلغ طولھ  -ألبرت من الجنوب  
  

                                                                                                                               االستوائیة المنابع خریطة             ...... نھر - )١(
   

  : االجابة
   )٦( ......... نھر                                                                         ....... بحیرة - )٢(

   ) ألبرت نیل ( الجبل بحر نھر - ١
  )٧........( جبل                                                ألبرت بحیرة - ٢

                                                                                                 السملیكي نھر - ٣      ..... نھر – )٣(
   موفمبیرو جبل - ٤
                                                             ) ٨ ( ........ بحیرة                                        كاجیرا نھر - ٥ 

                                                                                                فیكتوریا نیل نھر - ٦  ....... جبل - )٤ (
    الجون جبل - ٧ 

   فیكتوریا بحیرة - ٨
  بحیرة ادوارد –نھر سیمیو  –بحیرة كیوجا :  د على الخریطةحد

                                                                                                             كینیا  –جبل رونزوري  –بحیرة كیفو  –تنزانیا  –اوغندة  -  ... نھر - )٥ (

بحیرات  - ١٠
  انخفاضیة حوضیة

مثل ، ھى التي  تشغل الجھات المنخفضة فى الھضبة حیث تجمعت المیاه فیھا عن طریق االنھار او الجداول 
  .بحیرة فكتوریا وبحیرة كیوجا 

  جورج –إدوارد  –وھى البحیرات التى تقع فى وسط االخدود الغربى وھى ألبرت   اخدودیة بحیرات - ١١

 السدود - ١٥
  النباتیة

التي تقتلعھا الریاح وتحملھا المیاه حیث  نھایة بحر الجبل بالقرب من بحیرة نو تنقعات في نباتات المس
إنسیاح المیاه ونمو النباتات وتتكرر ھذه العملیة باستمرار فیتألف  تتجمع عند االنحناءات فتساعد على زیادة

  سد من النباتات یعترض مجرى النیل 
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  ) ب (
  المنابع

  بشیةالح
  )الموسمیة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ھضبة 
  اثیوبیا

تعتبر اعلى ھضاب افریقیا ومتوسط  - شماًال  فى شرق افریقیا  ْ ١٨  – ْْ ٤تمتد مابین دائرتى عرض 
  م ٤٠٠٠وتضم بعض القمم الجبلیة التى یزید ارتفاعھا الى اكثر من ، م  ٢٥٠٠ – ٢٠٠٠ ارتفاعھا

  .یجرى فیھا االنھار والنھیرات ، وق والفوالق العمیقة ھضبة مستویة السطح وتمزقھا الشق -
انحدارھا نحو فى حین ان ) حافات انكساریة ( تنحدر الھضبة من الشرق الى الجنوب انحدارًا شدیدًا  -

تتعامد على اتجاه (لذلك فان انھارھا و مجاریھا المائیة تنحدر الى النیل،  الغرب والشمال انحدارًا تدریجیًا
  ) االخدود

  
  
  

نھر 
  السوباط

كم   تبدو علیھ كل مظاھر ١٣٠یتجھ بحر الجبل بعد بحیرة نو نحو الشرق ویجرى مسافة تقرب من 
السوباط  حتى یتخذ شكًال جدیدًا وتأتیھ قوة جدیدة یمده  الشیخوخة ولكن ما أن یصل إلى نقطة التقائھ بنھر

تجدید شباب نھر النیل بفضل میاه السوباط   ونتج عن التقاء السوباط ببحر الجبل -  بھا نھر السوباط
كثرة رواسب السوباط وقوتھ ویتسنى لھ أن یعاود جریانھ إلى الشمال  الغزیرة وسرعة تیاره یسترد النھر

على تكوین ضفاف عالیة یجرى النھر وسطھا وال یخرج عنھا إال قلیًال  األمر الذي حفظ میاه النیل  ساعدت
أھمھا : یستمد نھر السوباط میاھھ من منابع ثالثة  وھي  -مستنقعاتاألبیض من التبعثر على ھیئة 

نھر بارو  - لھضبة الحبشة   ةالمرتفعات الجنوبی وروافده العدیدة التي تنحدر من نھر باروأثرًا   وأعظمھا
و البار(نھر السوباط متعدد المصادر – طقبیل بلدة الناصر فیتكون من اتحادھما نھر السوبا وربالبیبیتصل 

  ) .والبیبور دائم  –موسمي من الحبشة 
  
  

النیل 
  االزرق

  .بالنیل االبیض عند الخرطوم ) یلتقى ( یصب  -یخرج النیل االزرق من جنوب بحیرة تانا 
ولذا ) مترًا٢٥(منھ یعرف باسم أباى تعترضھ شالالت آالتا  ) من تانا إلى الروصیرص(  الحوض االعلى -

ولذا فالفاقد منھ ، سریع التیار ، النھر شدید االنحدار  - ثرة الخوانق والشالالت فالنھر غیر صالح للمالحة لك
  .عن طریق البخر قلیل 

كثیر ، صالح للمالحة ، یعرف باسم النیل االزرق   ) من الروصیرص حتى الخرطوم( منھ  الحوض األدنى-
  یحمل رواسب وفیرة  وكمیات ضخمة من المیاه  –االنحناء وااللتواء 

  یتجھ النھر وروافده الى الشمال الغربى – الرھد والدندرعدة روافد أھمھا مده ی  -
  

نھر 
  عطبرة

ینحدر نحو الشمال الغربى  –ینبع من شمال بحیرة تانا  -الت تتصل بھ من الشرق  آخر روافد النیلیمثل  -
   الموالس) ستیت في السودان(تكازىلھ رافدان ھما –بالنیل عند عطبرة ) یصب ( ویلتقى 

یحمل كمیات ھائلة من الرواسب والغرین  –سریع الجریان ، بأنھ شدید االنحدار ) عطبره ( یتمیز نھر -
النھر غیر صالح للمالحة معظم السنة بسبب سرعة تیاره فى موسم الفیضان ثم جفاف  - بالنسبة لحجمھ 

  ویصبح عبارة عن عدة برك ومستنقعات ، المجرى من ینایر الى مایو 
  

خور 
  القاش

ویجرى فى ارتیریا ، ینبع من اقصى الشمال شرق الھضبة ، أھم االخوار التي تنبع من ھضبة الحبشة 
ویعجز عن االلتقاء مع النیل متوسط العمق  ویقل عمقھ ، وسھول السودان الشرقیة بالقرب من بلدة كسال 

یومًا من یولیو الى نھایة  ٨٠مدة فیضانھ  - فى السودان جدًا ویصبح فى منسوب السھول التى یجرى فیھا 
  سبتمبر بعدھا یخلو من المیاه

  

  
النیل 
  االبیض

ویستمر شماًال حتى ) التوفیقیة(یطلق اسم النیل االبیض على المسافة من نقطة التقاء السوباط ببحر الجبل عند ملكال  -
  یومًا  ٢٥-٢٠میاھھ تقطع ھذه المسافة فى ، كم  ٨٤٤طولھ  - یلتقى بالنیل االزرق عند الخرطوم 

یشبھ بحیرة مستطیلة - أمتار فى المسافة كلھا  ١٠أى أن انحداره ال یتعدى ،  كم ٨٠متر لكل  ١انحداره بسیط بمعدل  -
یعتبر وھو ، كثیر المنحنیات ، النھر بطئ التیار -النھر لھ ضفاف عالیة حمت میاه النھر من الضیاع  - وشبھ راكدة 

وتفسیر ذلك ان النھر كان یغیر مجراه ، تكثر بھ االخوار المتوازیة مع مجرى النھر  - لامتدادًا للسوباط ولیس لبحر الجب
  . بسب اندفاع میاه السوباط وقت الفیضان 

   ) الموسمیة ( الحبشیة المنابع
   : الخریطة على حدد  

   الخرطوم مدینة -   بیبور - ١
   االحمر البحر -    بارو - ٢
   الرھد نھر -    السوباط - ٣
   الدندر نھر -    ملكال - ٤
  ٨  ١٠   العطبرة مدینة -   االبیض النیل - ٥
  ٩    )ستیت (تكازي نھر -    االزرق النیل - ٦
  ٥    ٧   السالم نھر -    تانا بحیرة - ٧
      ٤         ٦   عطبرة - ٨
  ١      ٢           القاش خولر - ٩

  ٣         بركة خور - ١٠
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  )د(
 النیل

  النوبي

عندما یصل النیل الى الخرطوم یكون كھًال ویصبح  -لنھر ما بین الخرطوم حتى اسوان شماًال یطلق اسم النیل النوبى على ا
النیل من الخرطوم الى اسوان  -ولكن سرعان ما یتجدد شبابھ ونشاطھ عند التقاء النیل االزرق بھ ، غیر قادر على النحت 

النیل فى ھذه  -)  ١٨٠٠متر لكل  ١(  ١٨٠٠:  ١متوسط انحداره ، اكثر انحدارًا منھ فى جنوب الخرطوم ) النوبى ( 
  عجز النھر عن ازالتھا ، تعترض مجراه عدة صخور صلبة عرفت بالجنادل ، قلیل االرساب ، المنطقة شدید النحت 

فیعتبر ، ترتیب الجنادل حسب اتجاه النھر من الجنوب الى الشمال .  جنادل ٦تعترض النیل فیما بین الخرطوم وأسوان  - 
انھ یخترق أشد جھات ) النیل النوبى ( یمتاز النھر  -ولكنھا رتبت حسب القادمین من الشمال ..  ٦اسوان ھو رقم جندل 

ولكن كثرة الجنادل وشدة االنحدار وسرعة التیار أنقذ میاه النھر ، ودرجة تبخر المیاه عالیة جدًا ، افریقیا حرارا وجفافًا 
  ى اسوان رغم أن ذلك یعوق المالحة من الضیاع والتبخر وصول كمیات كبیرة ال

  .           كثیرًا ما یغیر النیل اتجاھاتھ مكونًا ما یعرف بثنیة النوبة  -
  
أو خوانق أو أي  البحر المتوسط دون أن یعترض مجراه جنادل-  كم حتى یبلغ ١٢٠٠یجرى النیل من بعد أسوان  -  األدنى النیل - )ه(

  من الرواسب التي جاء بھا النھر تكونت ي عوائق أخرى إال الجزر الت
    النیل أعالي                                                             

  : الخریطة على حدد                    الجبل بحر - ١                                             
   الزراف بحر -    الغزال بحر - ٢  
   دارفور مرتفعات -    اهالمی تقسیم خط مرتفعات - ٣  

   النوبا و كردفان مرتفعات -    العرب بحر - ٤                                   
   النباتیة السدود -    تالودي جبل - ٥                        
   التونج نھر -    مرة جبل - ٦          )٦(         )٥(                       

   الجور نھر -    نو بحیرة - ٧  
                        ٤(                 ٧(  
                            )٣(  
                          )٢(   )١(  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) ج (

  أعالي
  النیل

مرتفعات 
خط تقسیم 

  هالمیا

  م    ٩٠٠ –م  ٦٠٠مجموعة من القمم الجبلیة متوسط ارتفاعھا  -   بین النیل و الكنغو -
  .معظم صخورھا اركیة صلبة  - 
  وتنحدر روافد الغزال من منحدراتھا الشمالیة، اتجاھھا من الجنوب الشرقى الى الشمال الغربى  - 

مرتفعات 
  دارفور

  .تنصرف الى بحر العرب وبحر الغزال ووادي ملك الن میاھھا ، تعتبر جزًء من حوض النیل  -
  متر ٩٠٠ – ٦٠٠بینما متوسط ارتفاع الھضبة ،  متر ١٨٠٠جبل مره اقصى ارتفاع ھو  - 

جبال النوبھ 
ومرتفعات 

  كردفان

  .تمثل الحد الغربى لحوض النیل االبیض والحد الشمالى لبحر الغزال  -
النھا عبارة عن كتل جرانیتیة متفرقة صخورھا ناریة قدیمة ،  وھى غیر متصلة، كتل جبلیة مرتفعة نوعًا  -

   م ١٠٧٥على قممھا جبال تالودى أ-قیعانھا بالرواسب متراكمة تحیط بھا ارض سھلیة ملئت 
یطلق اسم بحر الجبل على نھر النیل ما بین مخرج النیل من بحیرة ألبرت جنوبًا حتى اتصالھ بالسوباط    بحر الجبل

 -وھو الجزء الصالح للمالحة ، كم من بدایتھ تمثل نیل ألبرت  ٢١٦منھا ،  كم ١٢٨٠غ طولھ یبل -شماًال 
  -حیث تظھر البحیرات المنقطعة والمستنقعات ، كثیر التعاریج والمنحنیات وتظھر علیھ مالمح الشیخوخة 

  : على وجودھا  وترتب............................................  وھى ، تنمو السدود النباتیة 
       ٢.......................                                     -١ - .......................  

بحر 
  الزراف

  . یخرج من مستنقعات شمال غابة شامبى ویتجھ نحو الشمال  - یقع شمال شرق بحر الجبل  -
  حافظت على میاھھ من الضیاع  ولكم جوانبھ المرتفعة، كثیر االنحناءات وااللتوءات  -
وتوصیلھ ببحر الجبل حتى تحافظ على میاه  ٦،كم  ٤بحفر قناتین بطول  ١٩١٠قامت حكومة مصر عام  -

  . كم من نقطة اتصالھ حتى بحیرة نو  ٢٩٠یبلغ طولھ  -بحر الجبل  
) زائیر(المیاه بین النیل والكونغو یطلق اسم بحر الغزال على مجموعة االنھار المنحدرة من مرتفعات تقسیم-  بحر الغزال

  ویتصالن عند بلدة واو، نھر جور ونھر تونج : اھم االنھار  -وتتصل ببحر الجبل غرب بحیرة نو 
  یستمد میاھھ من المسیالت المنحدرات من جبل مره ومن ھضبة دارفور  -  بحر العرب

  ب الغربى یسیر النھر من الغرب الى الشرق ویصب فى بحر الغزال من الجان -
وایضًا النھا ، اطلق ھذا االسم نسبة الى قبائل النویر ( فى نھایة بحر الجبل من الشمال تقع  بحیرة نو   بحیرة نو

  مترًا ١٦ارتفاعھا  –تكثر المستنقعات حولھا  –وھى بحیرة قلیلة العمق  - )  منطقة مقرن االنھار 
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  : تفسر بم
  :كثرة الجزر الطینیة فى مجرى النیل االبیض  -١

یادة االرساب فى القاع مكونًا الجزر الرسوبیة وعلى وایضًا بطئ التیار مما ادى الى ز) كم  ٨٠متر لكل  ١( الن النیل االبیض قلیل االنحدار  -
  . الجانبین مكونًا الضفاف العالیة 

  ) :أباى االعلى ( سرعة جريان وشدة انحدار النیل االزرق   -٢
الن النھر ) .  م ٢٥شالالت ( تكثر بھ الشالالت . یجرى فوق صخور صلبة ، سریع الجریان شدید االنحدار ، یخرج أباى االعلى من بحیرة تانا  -

  یجرى فى الفوالق وكسور فوق ھضبة اثیوبیا وبالتالى النھر غیر صالح للمالحة 
  عدم صالحیة نھر عطبرة للمالحة معظم السنة -٣

وفى وقت التحاریق یجف النھر ، یحمل كمیات ھائلة من الرواسب ، یكون النھر سریع الجریان متدفق المیاه ) الصیف ( النھ وقت الفیضان  -
  تظھر البرك والمستنقعات فى قاعھ  و

  .مصر ھبه النیل االزرق   -٤
ومصر مدینھ لھذا النھر بتربتھا ، الن النیل االزرق أھم الروافد التى تغذى النیل من حیث كمیة المیاه وھو الذى یتحكم فى نظام جریانھ وفیضانھ  -

  من احتیاجاتھا من میاه النیل% ٥٦كما انھ یمد مصر بنحو بناء السد العالى  السوداء والفیضان الذى استمر یجدد خصوبة أرضھا آالف السنین قبل
  .تعد ھضبة الحبشة اھم مصادر میاه النیل   -٥

  السدود النباتیة %  ١٦من ایرادات میاه النیل فى حین ال یزید نصیب الھضبة االستوائیة عن %  ٨٤الن ھضبة الحبشة تسھم وحدھا بنحو  -
  یض إلى خزان طبیعي أثناء فیضان النیل األزرقتحول النیل األب - ٧

عندما یفیض النیل األزرق و عطبرة تقل أھمیة بحر الجبل و السوباط ویتم احتجاز میاه النیل األبیض بسبب تدفق میاه الفیضان من  -
  ھضبة الحبشة ویتحول على خزان طبیعي 

 نیل فكتوريا غیر صالح للمالحة عند خروجه من فكتوريا  - ٨
  . شدة انحداره وسرعة تیاره -جود الشالالت لو -

  تسمى ھضبة البحیرات االستوائیة بسقف أفريقیا - ٩
  وتوسطھا للقارة ) م  ١٥٠٠(  وارتفاع سطحھا  ) ألف كم  ٣٥٥(   اتساع مساحتھا بسبب

  .تكون السدود النباتیة فى الحوض األدنى لبحر الجبل -١٠
نباتات ثم القائھا فى مجرى بحر الجبل حتى مناطق المنحنیات حیث تتجمع وتبدأ فى النمو فى بسبب اقتالع الریاح فى فترة الجفاف ال -

  قاع المجرى مكونھ سدود نباتیھ تعوق المالحھ فى النھر
  تزداد الجزر عددا وحجما كلما اتجھنا شماال في النیل األبیض -١١

لشمال ولكنھا تقل فى الجنوب بسبب سرعة تیار النھر حیث یزداد بسبب قلة سرعة تیار النھر حیث یقل النحت ویزداد اإلرساب فى ا -
  .النحت ویقل اإلرساب

  النیل االبیض بحیرة راكدة مستطیلة -١٢
متر فقط لذلك ھو  ١٠كیلو متر عن ٨٤٤حیث ان مبدأه ونھایتھ ال یختلفان من حیث انحدار المجرى اال قلیال فال یزید انحداره خالل  -

  )كم  ٨٠متر لكل  ١(  -  حیرة الراكدةبطىء التیار یشبھ الب
  يتمیز السوباط بفترة فیضان أطول من النیل األزرق ونھر عطبرة -١٣

  كما أنھ كلما اتجھنا جنوب الحبشة ذادت مدة الفیضان  ألنھ یستمد میاھھ من المنبع الدائم والموسمي -
  يسمى عطبرة بالرافد األسود -١٤

  رواسب النیل األزرق وذلك  بسبب شدة انحداره واندفاع میاھھ لكثرة رواسبھ من الطین والتي تفوق -
  يعتبر النیل االبیض امتداد النھر لنھر السوباط ال لبحر الجبل  -١٥

اذا ، ولكن مایصل الى نقطھ التقاء السوبط بھ حتى یتجدد شبابھ ،وتبدو علیھ كل مظاھر الضعف والشیخوخھ ،یتجھ بحر الجبل بعد بحیرة نو شرقا  -
وبفضل الرواسب ، ویسترد النھر قوتة ویعاد جریانھ الى الشمال لیبدأ النیل االبیض ، ل میاه السوباط الغزیرة ومیاھھ الغزیرة وتیاره السریع بفض

  الوفیرة كون النیل االبیض ضفافة العالیة
  میاه تقسیم خطوط موفمبیرو وجبل جونلا جبل - ١٦

 بحیرة نحر یتجھ االخر الجزء و )فیكتوریا مجوعة ( النیل حوض الى منھا جزء جھیت علیة الساقطة االمطار الجون جبل -   ألن - 
  )النیل( شماال ادوارد بحیرة بین و  )زائیر/الكنغو ( جنوبا كیفو بحیرة بین یفصل موفمبیرو وجبل -     ) رودلف( توركانا

  مائیا حدا لیس رونزوري جبل - ١٧
 شرقا جورج أو جنوبا ادوارد أو شماال البرت أو غربا السملیكي نحو تتجھ علیھ الساقطة االمطار جمیع ألن میاه تقسیم خط الیعتبر -  

   للنیل تابعة كلھا و
  متحولة و نارية أركیة االستوائیة البحیرات ھضبة صخور - ١٨

   الثالث الزمن إلضطرابات تعرضت ألنھا-  
  .تعد ھضبة دارفور جزاًء من حوض النیل  - ١٩

  )وادى جاف( لك المنحدر الى النیل والبعض الى وادى الم، وبحر الغزال ، بحر العرب ، نحدر الى روافد النیل الن معظم میاھھا ت  -
  القارة في نظیر لھ لیس تجمع في بالنیل مرتبطة كلھا بحیرات ٥ تضم النھا البحیرات بھضبة سمیت

  عدم صالحیة الحوض األعلى للنیل االزرق للمالحة – ٢٠
ولذا فالنھر غیر صالح للمالحة لكثرة ) مترًا٢٥(یعرف باسم أباى تعترضھ شالالت آالتا )   من تانا إلى الروصیرص(  الحوض االعلى -

  .ولذا فالفاقد منھ عن طریق البخر قلیل ، سریع التیار ، النھر شدید االنحدار  -الخوانق والشالالت 
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  صالحیة الحوض االدنى للنیل االزرق للمالحة -٢١
یحمل  –كثیر االنحناء وااللتواء ، صالح للمالحة ، یعرف باسم النیل االزرق )   من الروصیرص حتى الخرطوم( منھ  ىالحوض األدن-

  رواسب وفیرة  وكمیات ضخمة من المیاه 
 عدم صالحیة نھر عطبرة للمالحة -٢٢

النھر غیر  -رواسب والغرین بالنسبة لحجمھ یحمل كمیات ھائلة من ال –سریع الجریان ، بأنھ شدید االنحدار ) عطبره ( یتمیز نھر -  -
 ویصبح عبارة عن عدة برك ، صالح للمالحة معظم السنة بسبب سرعة تیاره فى موسم الفیضان ثم جفاف المجرى من ینایر الى مایو 

  .معظم أمطار ھضبة الحبشة تحملھا المجارى المائیة نحو النیل  - ٢٣
یرجع ذلك إلى اتجاه األخدود الشرقى الذى یحدھا من ناحیة الشرق : المائیة نحو النیل معظم أمطار ھضبة الحبشة تحملھا المجارى -

 . مما یجعل انحدار الھضبة نحو الشمال الغربى ویجعل األنھار والمجارى المائیة تأخذ اتجاًھا متعامًدا على اتجاه األخدود
  ظھور الجنادل الستة على مجرى النیل بین الخرطوم وأسوان -٢٤

  . ر الجنادل فى مجرى النیل النوبى وذلك حیث لم یتمكن النھر من نحت الصخور الجرانیتیة الصلبة التى تعترض مجراه فى ھذه المنطقةتظھ -
 .أھمیة النیل النوبى كبیرة بالنسبة لمصر -٢٥

اه من الضیاع بالتبخر ولذلك قلت أھمیة النیل النوبى كبیرة بالنسبة لمصر حیث أدى سرعة تیاره واندفاعھ بسرعة عظیمة إلى إنقاذ المی
  .نسبة الفاقد من میاھھ

  
    : على المترتبة النتائج ما

  ارتفاع ضفاف بحر الزراف -١
  قلة المستنقعات واالعشاب بھ - حفظ میاه النھر من الفیضان على الجانبین            -
  ١٩١٠توصیلة ببحر الجبل من الحكومة المصریة سنة  -

  بین الخرطوم ووادى حلفا سرعة انحدار النھر - ٢
  .انقاذ النھر من الضیاع بالتبخر ووصولھ بكمیات مناسبھ الى وادیھ فى مصر-

 ،نحو الغرب والشمال الغربى ) الحبشة ( انحدارھضبة اثیوبیا  -٣
  )السوباط واالزرق وعطبرة  والجاش(مما ادى الى انحدار میاه امطارھا مكونھ روافد النیل الموسمیة أوالحبشیة  

  الموقع الجغرافي لجبل رونزوري -٤
و أصبح حدا  –وبالتالي لبس خط تقسیم میاه ) السملیكي  –ادوارد  –ألبرت ( أصبحت جمیع األمطار الساقطة علیھ تتجھ نحو النیل  - 

  ) زائیر ( سیاسیا بین دولتي أوغندة و الكنغو 
  الموقع الجغرافي لجبل موفمبیرو -٥

  ) الكنغو ( وجنوبا نحو كیفو ) النیل ( ھت االمطار الساقطة علیھ شماال نحو ادوارد أصبح خط تقسیم میاه حیث اتج
  الموقع الجغرافي لجبل الجون -٦

  أصبح خط تقسیم میاه حیث اتجھت االمطار الساقطة علیھ إلى بحیرة توركانا أو إلى النیل 
  التقاء نھر السوباط ببحر  الجبل  ؟  -٧

قوتھ ویتسنى لھ أن یعاود جریانھ إلى الشمال كثرة  ل میاه السوباط الغزیرة وسرعة تیاره یسترد النھرتجدید شباب نھر النیل بفض   
على تكوین ضفاف عالیة یجرى النھر وسطھا وال یخرج عنھا إال قلیًال  األمر الذي حفظ میاه النیل األبیض من  رواسب السوباط ساعدت

  التبعثر على ھیئة مستنقعات
  .لنیل االبیض بطء انحدار ا  -٨

  فتكونت الجوانب المرتفعة التى حفظت میاھھ من الضیاع ، رسب رواسبھ على الجانبین 
 بطء الجریان و زیادة التبخر  - ٢كثرة الجزر الروسبیة فى مجرى النھر   

 كثرة االخوار على جانبى المجرى لكثرة تغییرة لمجراه 
  وجود الجنادل بالنیل النوبى -٩

  شدة االنحدار  -٢ھر                      سرعة جریان الن -١
  وایضًا النھا صخور اركیة منعت میاه النھر من التسرب ، حفظت للنھر میاھھا من الضیاع عن طریق التبخر  –عمق المجرى  -٣

  :وجود السدود النباتیة فى منطقة بحر الجبل  -١٠
  فقط من میاه النیل %  ١٦ھم بـــفقد النیل معظم میاھھ والمعروف ان المنابع االستوائیة تس -١
  تكون المستنقعات وانتشار االمراض - ٣           تعدد مجارى النھر وضیاع معالم النھر الرئیسى  -٢
  

  أكمل 
  ... ...................،.......................،........................، ......................... من خصائص الحوض األعلى للنھر -١
  ..................... .،.......................،........................، ........................ من خصائص الحوض األوسط للنھر -٢
  ........... ...........،........................،........................، ........................... ى للنھرصائص الحوض األدنمن خ -٣
  .بین بحیرات نھر النیل شماال وبحیرات الكونغو جنوبا ........................یفصل جبال  -٤
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  ................ و .............. ویفصل بین دولتي بین میاه نیل فیكتوریا  ومیاه بحیرة توركانا ....................تفصل جبال  -٥
  ...........وتنبع من  .............و ............من أھم روافد بحر الغزال  -٦
  ..............و  ................ه من من أھم روافد  ..............ینبع من بحر العرب  -٧
  ................. ..وبحر  ..................بحفر قناتین تصل الحوض األدنى لبحر  ١٩١٠قامت الحكومة المصریة عام -٧
  .........وبحیرات نھر  ..........المیاه بین بحیرات نھر     ...........شمال بحیرة كیفو وتعد جزء من خط  ........بال تقع ج -٨
  .......................من  وموسمى صیفى ............................. من  یستمد النیل األبیض میاھھ من مصدرین دائم  -٩

  ......................لنیل األزرق فى بحیرة تتجمع المیاه العلیا ل -١٠
  .........لى باسم ویعرف فى حوضھ األع...............بنھر  لتقائھإ حتى ........... بحیرة من مخرجھیمتد بحر الجبل بدایة من   -١٢
  .................ویقع شالل اآلتا على الحوض األعلى لنھر ................... ریبون نھر یعترض شالل  -١٣
  ....... روالحد الشمالي لحوض بح ..............تعد جبال النوبا وكردفان الحد الغربي لحوض  -١٤
  .أعلى مرتفعات كردفان ...........ء مرتفعات درافور و جبل أعلى أجزا ..........جبل یعد   -١٥
  فى امریكا الشمالیة .............انیة بحیرات العالم بعد بحیرة وتأتى ث ...........بحیرة  أكبر بحیرة عذبة فى العالم القدیم - ١٦
  ..................... حوضھ في للمالحة صالح وغیر ............... حوضھ في للمالحة صالح الجبل بحر نھر - ١٧
   ................... حوضھ في للمالحة صالح وغیر ............... حوضھ في للمالحة صالح االزرق النیل نھر - ١٨
  ................. جھة من نو بحیرة في یصب الغزال بحر نھر - ١٩
   .................. الفیضان مدة في وأطولھا ............... لحجمھ بالنسبة للغرین حمال الحبشة أنھار أكثر – ٢٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   االختالف و التشابه أوجه حیث من اثیوبیا وھضبة االستوائیة البحیرات ھضبة ما - 
   :مظاھر السطح) أ (            أوجه الشبه  - 

     .ــ تمثل كالھما أھم ھضاب قارة إفریقیا المرتفعة
   .األخدودىــ وتتكون كل منھما من صخور أركیة صلبة تأثرت باالنكسار 

  .ــ كما تحوى كل منھما قمًما جبلیة عالیة
  .تعد كل منھما منابع أساسیة لنھر النیل: أھمیتھا كمورد لمیاه النیل) ب ( 
  :أوجه االختالف  -
 والغرب وتنحدر متر وتنحدر تدریجیا نحو الشمال  ٤٠٠٠تمثل ھضبة الحبشة أعلى ھضاب إفریقیا ویصل متوسط ارتفاعھا إلى نحو  -

  .انحداًرا شدیًدا نحو الشرق والجنوب
وتنحدر من الجنوب إلى الشمال؛ وتكثر البحیرات األخدودیة عكس ھضبة الحبشة ، متر ١٥٠٠أما ھضبة البحیرات متوسط ارتفاعھا  -

  .التى ال توجد بھا سوى بحیرة تانا
  . وتسبب فیضان النیل فى مصر، زرقنھر السوباط والنیل األمن میاه النھر عن طریق روافدھا الھامة وخاصة % ٨٤ تسھم ھضبة الحبشة بنحو  -
  .من میاه النیل رغم أمطارھا طول العام؛ حیث ال تضیع معظمھا فى منطقة السدود النباتیة% ١٦أما ھضبة البحیرات فتسھم بنسبة أقل ال تزید عن  -

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : من كل بین قارن

   االبیض النیل و االزرق النیل - ٤        العرب بحر و الغزال بحر -٣      الزراف بحر و الجبل بحر - ٢
   االزرق للنیل االعلى الحوض و االدنى الحوض - ٦         النوبي النیل و السوباط - ٥

   : تفسر بم
  .    ة وعدم صالحیة المالحة فى حوضھ األعلى  حوض األوسط واألدنى للنھر للمالحصالحیة ال -١
  .عدم صالحیة نیل فیكتوریا للمالحة  - ٤  تسمیة ھضبة البحیرات بھذا االسم  - ٣  .یطلق على ھضبة البحیرات سقف أفریقیا  -٢
  .تكون السدود النباتیة فى الحوض األدنى لبحر الجبل -٦  .جبال رونزورى كلھا ضمن حوض النیل  -٥
  .عن قاعدة تقسیم األنھار  النیل خروج نھر -٨  تعد بالد دارفور جزء من حوض الني -٧
  .تكون السدود النباتیة فى الحوض األدنى لبحر الجبل - ١٠   .ة یدخل خور القاش ضمن حوض النیل بینما یخرج خور برك -٩

  .مدة فیضان نھر السوباط أطول من مدة فیضان النیل األزرق وعطبرة  -١١
  .نھر عطبرة أكثر  فروع ھضبة الحبشة والنیل بتكوینات الغرین   -١٢
  .لوال السوباط ماكان النیل األبیض  - ١٤    .تزداد المستنقعات كلما اقتربنا فى حوض بحر الجبل من بحیرة نو  -١٣
  .انحدار ھضبة الحبشة نحو الشمال الغربى تدریجیا  – ١٦   .لوال النیل األزرق ماكان النیل النوبى  -١٥
  .النیل النوبى حافظ على میاه النیل من الضیاع  -١٨    .یشبھ النیل األبیض بحیرة مستطیلة راكدة  -١٧
  .بینما تخرج الواحات ،ضا الفیوم ووادى النطرون ضمن حوض النیل فدخول منخ -٢٠    .لنوبى سرعة تیار نھر النیل ا -١٩
  .عدم صالحیة نھر عطبرة للمالحة النھریة  -٢٢    .اتساع حوض النیل فى ھضبة الحبشة  -٢١
  . عن بحر الجبلبحر الزراف  یختلف  -٢٣
  .بمجراه وحجما كلما اتجھنا شماال عدد من الجزر تزداد عددا ى النیل األبیض یعترض مجر -٢٤

  : من كل بین االختالف و التشابه وجه ما - 
   موفمبیرو وجبل – الجون جبل - ٢                         الجبل لبحر االدنى والحوض – النوبي النیل - ١
   القاش وخور بركة خور - ٤                     المیاه تقسیم خط مرتغعات و – رونزوري جبل - ٣
  الجبل وبحر الزراف بحر - ٧         وعطبرة السوباط - ٦                                                 النباتیة السدود و الجنادل - ٥
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  : إذا يحدث ماذا
   الشرقي الجنوب و الشرق نحو تدریجیا اثیوبیا ھضبة انحدرت - ١
   الغرب نحو دارفور مرتغعات انحدرت -٣     الجنوب نحو االستوائیة البحیرات ھضبة انحدرت - ٢
   الجبل لبحر االدنى الحوض من النباتیة السدود اختفت - ٥                السملیكي نھر غرب رونزوري جبل وقع - ٤
   الجبل لبحر االدنى الحوض مع النوبي النیل تشابھ - ٧                            النوبي النیل من الجنادل اختفت - ٦
   جنوبھا االنحدار مع الخرطوم شمال انحدار تشابھ - ٩                    الجبل بحر ینھر السوباط نھر یتص لم - ٨

___________________________________________________________________  
   : ) أ ( يناسب ما ) ب ( من اختر

      ) ب (                                                                                                 ) أ (                    
   المیاه تقسیم خط مرتفعات من المنحدرة االنھار مجوعة -                                                     كاجیرا -١                

   ستیت نھر السودان في یسمى -                                             فیكتوریا نیل -٢                
   للمالحة صالح وغیر أالتا شالل وبھ أباي نھر یسمى -                                                 السملیكي -٣                

   النیل یبدأ وبھ غربھا ویصب فیكتوریا بحیرة روافد واھم أطول -                                                    ألبرت نیل - ٤                  
    میاھھ على ویحافظ انحداره شدة و الستة بالجنادل یتمیز -    الجبل لبحر االدنى الحوض - ٥                  

   ألبرت لبحیرة ادوارد بحیرة میاه لنقل الوحید ردالمص -    الغزال بحر - ٦                  
  المیاه من %٥٦ بنحو یمدھا و لمصر بالنسبة النیل و أثیوبیا روافد أھم -                                                 العرب بحر - ٧                  

   النیل روافد واخر لحجمھ بالنسبة للغرین حمال أثیوبیا أنھار أكثر -    السوباط - ٨                  
   الجبل لبحر الحیویة وأعاد ومصادره روافده بتعدد یتمیز -                                                االزرق لنیلا - ٩                  

     االزرق النیل نھر روافد من -                      االزرق للنیل االدنى الحوض - ١٠                  
   الغزال بحر روافد من -    رقاالز للنیل االعلى الحوض - ١١                  

       السودان غرب مرة جبل من منابعھ تبدأ -                                             االبیض النیل - ١٢                  
   االعلى حوضھ ریبون شالالت تعترض حیث للمالحة صالح غیر -                                                      تكازي - ١٣                  
   االنحدار لقلة للمالحة الحوص للخرطوم وصیرصرال من -    عطبرة - ١٤                  
     السوباط نھر روافد من -                                               النوبي النیل - ١٥                  
       عطبرة نھر روافد من -                                                  الزراف بحر - ١٦                
     للمالحة وصالح الجبل لبحر االعلى الحوض -                                             الدندر و الرھد - ١٧                
       الجبل ببحر لربطھ ١٩١٠ قناتین مصر وشقت ضفافھ بارتفاع یتمیز -                                                          السالم - ١٨                
     انحدارا النیل نھر أجزاء أقل -                                                 وبیبور بارو - ١٩                

   النباتیة السدود تعترضھ حیث للمالحة صالح غیر -                                             الجور و التونج - ٢٠               
       یوم ٨٠ فیضانھ مدة -                                                 القاش خور - ٢١                

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :  فى ضوء العبارة أجبـ  " نھر النیل ظاھرة جغرافیة بارزة والتنطبق علیه قاعدة األنھار  " 
  .األنظمة النھریة التى أمكن التعرف علیھا بنھر النیل اذكر ) ١( 
  .نھر النیل ارسم المنابع االستوائیة لنھر النیل مع كتابة البیانات   باالستعانة بخریطة) ٢(
  .و األنھار التى تنبع منھا ،  و األنھار التى تصب فیھا ، نوعھا :  وازن بین بحیرة فیكتوریا وبحیرة ألبرت من حیث -)  ٣(

         : على المترتبة النتائج ما
 كثرة رواسب نھر السوباط التى یجلبھا للنیل األبیض  -٢       ى حلفا سرعة انحدار نھر النیل بین الخرطوم وواد -١
  .وقوع نھر السوباط فى األطراف الجنوبیة الغربیة لھضبة الحبشة  -٤      تكون السدود النباتیة فى الحوض األدنى لبحر الجبل -٣

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

                                                                                                                    خريطة أمامك
  خريطة أمامك                                                                                                                                          صماء 

   النیل لحوض           ، النیل لحوض
   : علیھا حدد            : علیھا حدد

   النیل روافد لك            الجبال أھم - ١
   البحیرات أھم - ٣
   الھضاب أھم - ٤
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١٤ 
 

   الخامس الفصل
  المیاه موارد

  : الھامة المصطلحات

  
   موارد میاه النیل

  : توزیع اإلیراد الكلى عند بحیرة ناصر إلى 
   %١٣العطبرة  -  ٤            %٥٦النیل األزرق  -  ٣           %١٥السوباط  - ٢       %١٦لیم البحیرا ت األستوائیة إق - ١
  . % ٨٤ مدھاالحبشة ی ھضبھ  من والمصدر الموسمى  -        %١٦مصر  مدھضبة البحیرات ی من أى ان المصدر الدائم -

  

  ھو مقدار ارتفاع النھر في أي جزء من أجزائھ بالنسبة لمستوي سطح النھر  منسوب النھر - ١

  معینة وھو یقدر باألمتار المكعبةھو مقدار المائ الذي یجري في النھر في موقع معین في وحدة زمنیة   تصرف النھر - ٢

  مقاسھ عند مخرجھاالھو الكمیة الصافیة بالمتر المكعب التى یاتى بھا المجرى وفروعھ   اإلیراد المائى للنھر- ٣

وھو تخزین المیاة فترات الفیضان وزیادة المیاة لألستفادة منھا فترات الجفاف والحاجة ولمدة طویلة قد   التخزین القرنى - ٤
ى الترع الصغیرة كما ذوقد ترتفع المیاة امام الخزانات فتغ) السد العالى –اوین (  ة سنوات  مثلتصل عد

  فى خزان سنار بالسودان

  االيراد المائي  المورد المائي
  ٣م ملیار٢١تصرفھا مقدار  –معظمھ من المطر (........) ایرادھا السنوي  –(......... ) حجم المیاه بھا   بحیرة فیكتوریا

  من ایراھا السنوي والباقي یضیع بالتبخر  % ١٨أي 
  بعد عبوره بحیرة كیوجا  ٣م  ملیار ٢١,٥ویصل بحیرة ألبرت بـ  ٣م ملیار ٢١تسلم   نیل فیكتوریا
  مارملی٢٣,٨یتصرف منھا  –) من نیل فیكتوریا و السملیكي و المطر (م  ملیار٣١.٤ مجموع مایصل الیھا   بحیرة ألبرت
وعندھا الحصیلة النھائیة لھضبة  ٣م ملیار ٢٦زاد إلى ) نیل ألبرت (عند نیمولي  –٣م ملیار ٢٣,٨یبدأ بـ  بحر الجبل

  ) وھنا اعلى إیراد لبحر الجبل (  ٣م ملیار  ٣٠عند منجال ذاد االیراد إلى  –البحیرات االستوائیة 
 ملیار١٥بعد منجال یكون االیراد نھایة بحر الجبل   –..  ...................و .................... وذلك بسبب 

  .........................و ........................... و ..................... أي فقد نصف إیراده المائي بسبب 
د أن بع) ملیار م ٩,٢من ایراد السوباط بمعدل % ٩٠مصدر موسمي من الحبشة (  بارو -١یتكون من -  السوباط

  .......................................................... ملیار بسبب  ٤ملیار حیث فقد  ١٣,٣وصل عند جمبیال 
  ) ٣م ملیار ٢,٨من ایرادالسوباط بمعدل % ١٠مصدر دائم من شمال ھضبة البحیرات (  وبیبور -٢

  فیسمى النیل الصغیر) موسمي و دائم ( دره وتعدد مصا) بارو و البیبور( یتمیز السوباط بتعدد روافده  لذلك
فتصل إلیھ األمطار بعد ان یكون وصل لمرحلة  یتمیز عن بقیة أنھار الحبشة بموسم فیضان اطول  -

   یوماإلى ال یخلو السوباط من المیاة طول أیام السنة ولكنھا تقل من فبرایر -  الشیخوخة فیتجدد شبابھ
  .........بسبب  ٣م ملیار ١٣,٥ذادت في نھایتھ إلى  ٣م ملیار ١٢تصرف السوباط قبیل مدینة الناصر  -

ملیار من  ١٤+ الجبل بحر ملیار من  ١٥(من مجموع  السوباط والجبل  ٣ملیار م ٢٩عند ملكال  ایراده   النیل األبیض
 من السوباط جنوب ھضبة  موسمي مصدر صیفى :النیل االبیض لھ مصدران من المیاه  -  )تقریبا السوباط
   .من ھضبة البحیرات  الجبلوھو بحر   مصدر استوائى دائم الحبشة

  ..........................بسبب  وھوقلیل ٣م ملیار٢٦.٥یبلغ تصریف النیل االبیض جنوب الخرطوم 
  .یلتقى بالنیل األبیض عند الخرطوم ویسمى بالنیل الرئیسى حتى البحر المتوسط   -  النیل األزرق

  ..............بسبب  ٣ملیار م  ٥٠وزاد عند الروصیرص إلى  ٣ملیار م  ٣,٨ـ بدأ من تانا ب -
ومتوسط تصرف النیل األزرق بالقرب من الخرطوم   - ٣ملیار م  ٤ویلتقي بالرھد و الدندر حیث أضافوا  -

   ٣م ملیار ٥٢
    ٣ملیار م ٢.٥١فھ یومتوسط تصر - أشھر من ینایر إلى مایو ویمتلىء فى اغسطس ٥ یجف لمدة  -  عطبرة

ملیار  ٨٩مكعب یصبح عند وادى حلفا  ٣ملیار م ٩٠.٥ف النیل األبیض واألزرق وعطبرة یتصرمتوسط   النیل النوبي
  . ......................إلى  فى المناطق الجافة بالتبخر ویرجع قلة الفاقد بین التصریفین حیث یضیع الفرق

  حوض 
  بحر الغزال

  وبحر الغزال تتغذى من روافد بحر العرب   - الف كم ٤٢المستنقعات تقدر -  الف كم٥٢٦مساحتھ تقدر -
ومتوسط   بحر الغزال من الناحیة المائیة نھر الجور ھو أھم روافد -نھر تونج  - نھر یونجو ونھر لول مثل 

ملیار متر مكعب تضیع فى  ١٥فإن متوسط تصرف بحر الغزال وروافده وعلى ذلك  -  ملیار ٥.٣تصرفھ 
   .  ٣م نصف ملیارستنقعات ال یصل منھا عند بحیرة نو سوى الم
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  : تفسر بم
  إقامة المقايیس على النیل - ١

  المجرى التعرف على مستوى النھر اى منسوب الماء فى النیل مما یعنى ارتفاع مقدار الماء فى  –
ذى یجرى عند ھذا الموقع فى وحدة زمنیة معینة شھر أو التعرف على تصرف النیل فى كل موقع یوجد فیھ مقیاس اى مقدار الماء ال -

  .سنھ ویعرف ذلك باإلیراد المائى للموقع 
  ھناك عوامل مؤثرة على جريان میاه النیل - ٢

یأتى النیل بمیاھھ من جھات مختلفة وتختلف كمیات األمطار الساقطة علیھ ویسیرمسافة طویلة یتبخر   -وھى العامل المباشر:االمطار  -
  . جزء من میاھھ مما یمثل خطورة على شعب رتب حیاتھ على ھذه المیاه فیھا

  فكلما زاد اإلنحدار زادت سرعة الجریان وقلت فرص التبخر والتسرب والعكس صحیح  : درجة إنحدار المجرى  -
  الخ... تانا  –وتتدخل في تنظیم جریان النھر مثل   فكتوریا :  المنخفضات ووجود البحیرات  –

 ة المنابع األستوائیة رغم ضآلة نسبة مائیتھا ؟أھمی - ٣
  من المیاه فى تلك الفترة% ٨٠ألنھا المصر الوحید قبل الصیف حیث تمثل نحو 

 ..ملیار متر مكعب؟٣٠متوسط التصرف السنوى لبحر الجبل عند منجال ھو  - ٥
  . الشرقیة  التي تصب فیھ من الجھة بسبب الروافد -
  )منجال (اإلنحدار بین نیمولى و مونجال  لضیق الجرى وسرعة )  علل ( تسربباإلضافة لقلة التبخر وال -

  ضیاع نصف إيراد النھر النیل في المسافة بین منجال وبحیرة نو ؟  - ٦
  .كثرة المستنقعات  فى ادنى بحر الجبل بین مونجال وبحیرة نو  -
  . ة األمطار كلما اتجھنا شماالقل -                       . التبخر وفقد المیاة التسرب وكثرة  -

  تختلف ھضبة الحبشة عن ھضبة البحیرات  - ٧
  مم١٣٠٠یزید المتوسط السنوى لكمیة األمطار الساقطة علیھا  -                       .خالل الصیف  فیھایتركز سقوط األمطار -
  )ى عطبرة اكثر من النیل األززرق والسوباط فیزداد ف(تحمل میاھھا كمیات كبیرة من الغرین تزداد كلما اتجھنا شماًال  -
 . مدة فیضان السوباط أطول من النیل األزرق -             . تطول فترة األمطار فى الجنوب وتقل فى الشمال -
 .ویجف عطبرة خمسة أشھر من ینایر إلى مایو  - 

  قلة تصريف النیل االبیض جنوب الخرطوم ؟  - ٨
    ملیار ٢٦.٥التسرب فیقل تصرفھ عند التقاءه بالنیل األزرق  -                 ار فیتعرض للبخر بطىء التی و األنحدار ةقل  -

  قلة الفاقد المائي بالنیل النوبي - ٩
بین  ملیارمتر حیث یضیع الفرق.٨٩ملیار متر مكعب یصبح عند وادى حلفا ٩٠.٥ف النیل األبیض واألزرق وعطبرة یتصرمتوسط 

  :الجافة بالتبخر ویرجع قلة الفاقد  فى المناطق التصریفین
  كثرة الجنادل  –ت .  وسرعة الجریان   - ب .   بسبب شدة األنحدار  -أ    

  العوائق النباتیة ھى أخطر ما يقابل منابع النیل األستوائیة -١٠
یفقد نصف إیراده بسبب (  ٣مملیار ١٥ویصل عند التقائھ بالسوباط  ٣ملیار م ٣٠متوسط التصرف السنوى لبحر الجبل عند منجال ھو -

  تزید من البخر منطقة السدودوبحیرة نو فى نجال ُمانتشار المستنقعات من  -                      ) منطقة السدود
  ھناك عالقة أكیدة بین معدل إنحدار النھر وتصريف النھر وجريانه -١١

  ب والعكس صحیح كلما زاد اإلنحدار زادت سرعة الجریان وقلت فرص التبخر والتسر -
  م١٩١٣إذا كان المنسوب منخفضًا والتصرف ضعیفًا اصیبت البالد بالفقر والمجاعة كما حدث عام  -

  قلة التبخر والتسرب في بحر الجبل بین نیمولي ومنجال -١٢
  )منجال (لضیق الجرى وسرعة اإلنحدار بین نیمولى و مونجال  -

 فیقل األنتفاع به احیانا يطغى جزء من ماء النیل على األخر -١٣
وعندما یفیض  النھ للنیل مصدران للمیاة یختلفان فى التضاریس وموسم سقوط األمطار ولذالك اختلف جریان النھر من وقت الخر -

النیل األزرق وعطبرة تقل اھمیة بحر الجبل والسوباط وتحتجز میاة النیل األبیض بسبب تدفق المیاة من ھضبة الحبشة ویتحول النیل 
  یض لخزان طبیعى  األب

  تصلح بحیرة البرت كخزان صناعي -١٤
    . وشكلھا كبحیرة مستطیلة یقلل من مساحة سطحھا وبالتالي یقلل من البخر  رتفاع سواحلھان اال -
  واعلى وتصرف من نیل فیكتوریا  نیل البرت اكثر ماًء  -

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   : تفسر بم
  .آلخر   اختالف اإلیراد المائى لنھر النیل من عام - ٢                                   .أھمیة مقاییس المیاه بنھر النیل -١
  .منھا ٣ملیار م ٩٣و ضیاع  ٣ملیار م١١٤ارتفاع اإلیراد السنوى من المیاه  لبحیرة فیكتوریا  - ٤           .فكرة إنشاء السد العالى  -٣
  .بینما یبلغ نصفھ عند ملكال، الجبل عند منجال  زیادة  اإلیراد المائى لبحر  -٥
  .ثر من كمیة تصرفھ عند التقاء رافدیھتصرف نھر السوباط فى النیل األبیض سنویا أك -٦
    میاه نھر السوباط عظیمة بالنسبة لجریان الماء  فى نھر النیل -٧
  .قیاسا بھا عند وادى حلفا)  النیل األبیض والنیل األزرق وعطبرة ( قلة الفاقد من مجموع تصرف میاه أنھار   -٨
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    لمستنقعات مشار دور ایجابى و سلبى - ١١   .ة نو ضیاع نصف اإلیراد المائى لنھر النیل بین منجال وبحیر -٩
  یتمیز نھرالسوباط بتعدد مصادره - ١٣    زیادة األمطار أو نقصانھا الیؤثر فى مقدار الماء الخارج من ھضبة البحیرات -١٢

  : أكمل
  ).المنسوب ( الماء بالنھر على النیل بقصد التعرف على مستوى ................. اھتم المصریون على مر العصور بإنشاء  - ١
  .من أقدم المقاییس التى أقامھا العرب على نھر النیل  فى القرن األول الھجرى................. یعد مقیاس  -٢
  ..........................................،.......................،.....................تتمثل مصادر میاه نھر النیل فى  -٣
    ................. عند مدینة ...................... ھى حصیلة اإلیراد المائى من ھضبة  ٣ملیار م  ٢٦تعتبر    -٤
  % ١٠.................ف نھر بینما تصر، %     ٩٠عند إلتقائھ بالسوباط ..........تصرف نھر  -٥
  ......مى من والثانى موس ....................ل دائم منمن مصدرین األو ) ٣ملیار م ٢٩(تتكون  میاه النیل األبیض    -- ٦
   ٣ملیار م ٩٠,٥....................) النیل األبیض والنیل األزرق و( مجموع تصرف میاه أنھار  -٧

  ) . ٣ملیار م ٨٩,٣(دود مصر نحو قرب ح.................. مدینة تصل إلى 
  ................................ مائى ھوأھم روافد بحر الغزال فى حجم إیراده ال  -٨
   ..................... عند وأقلھ .............. عند الجبل لبحر مائي ایراد أعلى یصل - ٩

   .............. بسبب یضیع الفاقد ومعظم .............. من فیكتوریا بحیره تصل  التي المیاه معظم - ١٠
  ........ لنھر يالمائ االیراد تناقص من شارم مستنقعات تسببت - ١     ........... من ألبرت بحیرة لمیاه  الرئیسي المصدر - ١١

  ...........% اإلیراد الكلى لموارد المیاه بإقلیم البحیرات االستوائیة -١٣ 
  .......%....زرق لنیل األاإلیراد الكلى لموارد المیاه ا -١٥         ..... %.......لموارد المیاه السوباط  اإلیراد الكلى -١٤

  .................% اإلیراد الكلى لموارد المیاه بالمصدر الدائم  -١٧        ...............لمیاه نھر عطبرة اإلیراد الكلى لموارد ا -١٦ 
  ......... نو بحیرة ندع الغزال بحر لمجموعة الكلى االیراد - ١٩   ........%اإلیراد الكلى لموارد المیاه للمصدر الموسمى  -١٨ 

   شھور ................ لمدة  عطبرة نھر یجف  - ٢٠
  :ما المقصود بالمفاھیم الجغرافیة اآلتیة   

   مقدار التصرف المائى - ٣                     . مقیاس النیل -٢                          اإلیراد المائى  -١
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   "نھر النیل ظاھرة جغرافیة بارزة يحتاج أبحاث وحلول مستمرة حماية لمائه من الضیاع  " 
  : ـ فى ضوء العبارة أجب  
  اذكر أسباب اختالف ھضبة الحبشة عن ھضبة البحیرات كمورد من موارد میاه نھر النیل-١
  .بحیرة ألبرت أفضل من بحیرة فیكتوریا لتصبح خزانا طبیعیاصناعیا: بم تفسر - ٢
  من بحیرة فیكتوریاونیل فیكتوریا بعد مخرجھ األزرق بعد مخرجھ من بحیرة تانا  النیل : وازن بین  -٣
  یقال أن مصر ھبة النیل األزرق: ما رأیك  -٤

  :مالنتائج المترتبة على 
  .موقع نھرالسوباط فى األطراف الجنوبیة لھضبة الحبشة -١
  . حجز میاه النیل األزرق وقت الفیضان  لمیاه النیل األبیض أمامھ -٢
  :ماذا يحدث إذا 

  .قبل إنشاء السد العالى  اجاء منسوب النیل منخفضا والتصرف ضعیف -١
  .جاء منسوب النیل مرتفعا والتصرف ضخما قبل إنشاء السد العالى   -٢
  :وضح العالقة بین   
  .ومقدار التصرف للنھر  –انحدار النھر   -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  الفصل السادس
  جھود االنسان في حوض النیل

 )مشروعات النیل ( 
  : الھامة المصطلحات

  

  ھى اقامة السدود على النھر بغرض تخزین المیاة تخزین موسمى او قرنى  )السدود(خزانات - ١

تولید  ویمكن االستفادة منھا في – تغذیة الترع وتخزین المیاة رفع مناسیب المیاة الغرض منھابناء   اطرالقن - ٢
  الكھرباء والرى والمالحة او ھذة األغراض مجتمعة

  - خزان اسوان (تخزین المیاة موسم الفیضان واألستفادة منھا بعد ذلك عندما تقل المیاة وذلك مثل وھو  الموسمى التخزین - ٣
  .  وتخزن الماء لمدة عام) األولیاء –الرصیرص  –خشم القربة  –سنار 
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   الدراسة تحت مشروعات 
  

  الخصائص –الموقع   المشروع
سد  -١

  ألبرت
قامة سد على نیل البرت إب  :غرضھ   في أوغندة عند مخرج بحیرة ألبرت  :موقعھ  مشروع تحت الدراسة :  نوعھ -

ملیار متر مكعب وھو تخزین  ١٢.٥مما یقلل الفاقد فى البخر وسعتھ  دة االنحدارحیث جوانب البحیرة عالیة وشدی
   یخزن المیاه على مدى سنوات ویستخدم فى فترات عجز النھر  قرنى 

سد  -٢
  نیمولي

  ) نیل ألبرت ( أوغندة على بحر الجبل :  موقعھ  -مشروع تحت الدراسة     :  نوعھ -
  الستمرار المالحة  ورى إقامة سد عند نیمولىریصبح من الض) موتیر(إذا اقیم سد البرت عند :  غرضھ-

سد  -٣
  كیوجا

  أوغندة على نیل فیكتوریا عند بحیرة كیوجا   في  :موقعھ  -مشروع تحت الدراسة  :  نوعھ -
الفاقد من  یتم تقلیل التى تكونھا وبتعمیق نیل فیكتوریا داخل بحیرة كیوجا البحیرة یتم تجفیف المناقع   :  غرضھ -

  الماء وإقامة قناطر وھویس للمالحة عند میناء سندى 
قناة  - ٤

  جونجلي
      مشروع تحت الدراسة:  نوعھ -
جنوب منطقة السدود النباتیة فى بحر الجبل   كم من مخرجھ من بحر الجبل٦٠اتم على بعد  وھى قناة تخرج من شرق نھر -

كم  ٣٠٠ـ ر القناة شمال شرق لتصل للنیل األبیض قرب مصب السوباط بشماًال ثم تستم ٦و  ٥والغزال عند دائرة عرض 
وقد اقترح ھذا المشروع السودان ووافقت علیھ  -متر لتفادى منطقة السدود لمنع التبخر والتسرب ٥متر وعمق  ١٢٠وعرض 

ودان لحفر القناة م تقدمت الھیئة الفنیة المشتركة لمیاه النیل بمذكرة لمصر والس١٩٧٤مصر بصفة مبدأیة وفى عام 
  .م وكان األمل معقودا ان تتجدد بعد ثورة ینایر ١٩٨٥وتوقفت سنھ  ١٩٧٨یولیو  ١٧وبدات المرحلة األولى 

  
  

   ) الموسمي ( السنوي التخزین مشروعات
  

  الخصائص –الموقع   المشروع
سد  -١

  أسوان
   عند أسوان عند الشالل األول  :  وقعھم  –   ) موسمي(تخزین سنوي :  نوعھ -       ١٩٠٢ :تاریخ االنشاء  - 

   بسعة١٩٥٥   ثم تم تعلیتة ملیار متر مكعب ٥بسعة  ١٩٣٢ ثم ١٩١٢تمت تعلیتة    ٣م ملیار ١٩٠٢ عام  :سعتھ 
ض أراضي الحیاض تحویل بع -تولید الكھرباء  -تخزین المیاه :  غرضھ   ساعد على تولید الكھرباءف٣م ملیار ٥,٢

  رفع مستوي المعیشة والدخل القومي -في زراعة بعض المحاصیل الصیفیة   التوسع -الي الري الدائم  
سد جبل  -٢

  االولیاء
   كم ٤٠على النیل األبیض جنوب الخرطوم بنحو  موقعھ  –)  موسمي(تخزین سنوي :  نوعھ -  ١٩٣٧ :تاریخ االنشاء  -

بالمساعدة مع لماء لمصر من فبرایر لیولیو انشأ لیوفر ا:  غرضھ -   ٣م ملیار٢,٥یصل مصر   ٣مملیار٣  : سعتھ
النیل األبیض وتحویلة لخزان طبیعى ه انشأ فى ھذا المكان بسبب فیضان النیل األزرق وحجزة لمیا و - سد أسوان 

  لیصبح التحكم لصالح مصر 
  ١٩٧٧سودان كثرة میاة السد العالى وكثرة الفاقد من ھذا السد  وقد سلمتة مصر لل بسبب اھمیة ھذا السد تقل -

سد  -٣
  سنار

   النیل األزرقیقع في السودان على :  موقعھ  –   ) موسمي(تخزین سنوي :  نوعھ -    ١٩٢٥  :تاریخ االنشاء  -
ولتخزین  یروى ترعة الجزیرة والمناقل:  غرضھ   ٣م ملیار %)٢٣( ٣مملیون  ٣١٤مكعب والفاقد  ٣مملیون  ٩٣١ :سعتھ 

  م بوحدتین طاقتھما١٩٦٢ت لھ محطة كھرباء أأنش . الف فدان زادت لملیون ٣٠٠وھو یزرع  الطلمبات تغذیة -  ٣ملیار م
 السودان  األزرق لزراعة األرض قطن فى موقعھ بسبب قربھ من النیل وأختیر – ساعة/ ت الف كیلو وا ١٥

 .یة عنھ ال ینتفع اإل بالجزء األعلى منھ الن قاعھ صخرى صلب وترتفع أرض الجزیرة الزراع:  عیوبھ -
  % .٢٣الفاقد من البخر یصل الي  -

سد  -٤
  الروصیرص

 یقع على النیل األزرق عندفي السودان :  موقعھ  – ) موسمي(تخزین سنوي :  نوعھ -   ١٩٦٦ :تاریخ االنشاء  -
میاه التخزین :  غرضھ  ٣م ملیار ٧.٥والثانیة ٣م ملیار ٣بسعة  وبنى على مرحلتین األولى :سعتھ   بلدة الدمازین

  %١٢الفاقد من التبخر :  عیوبھ . الف كم فى الساعة١٥٠تولید الكھرباء  - فى السودان وزیاده األرض المزروعة
سد  -٥

  خشم القربة
 ١.٣ : سعتھ - نھر عطبرةفي السودان :  موقعھ  –)  موسمي(تخزین سنوي :  نوعھ -  ١٩٦٤ :تاریخ االنشاء  -

ینبىء مصر بكمیات الفیضان حتى أنشات السودان سد خشم القربة  القربةوكان مقیاس خشم :   غرضھ -  ٣م ملیار
   الف فدان فى منطقة البطانة لتوطین أھالى وادى حلفا اللذین غرقت أراضیھم بسبب السد العالى ٥٠٠  لزراعة

   كیلو وات فى الساعة٧٠٠٠وتولید الكھرباء  - 
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  ) المستمر / الدئم ( القرني التخزین مشروعات
  الخصائص –الموقع   المشروع

السد  -١
  العالي

لتخزین المیاه وتولید الكھرباء  ھو من اكبر المشروعات:  غرضھ - )   دائم أو مستمر ( قرني  تخزین:  نوعھ -
تخزین  -من الفیضان والجفاف  ة مصرحمای -  الحفاظ على میاة النیل من الضیاع فى البحر المتوسط - والزراعة

  ٣م ملیاروالفعلیة  ٣م ملیار ١٦٤ :سعتھ – أرض مصر دون األحتیاج لدول أخرى یكفيولالمیاه الزائدة 
  :أسباب اختیار موقع السد العالي في ھذه المنطقة   -جنوب أسوان  :  موقعھ -
  .قریب من مناطق االنتفاع بالماء المخزن  – ١
  .بعیدا عن أراضي الحكومات التي تقع منابع النیل تحت نفوذھا  – ٢
  .وفرة الصخور الجرانیتیة التي استخدمت في بناء السد  – ٣
  .القاع الصخري مما یقلل من الفاقد بالتسرب  – ٥د الخانق وھو یسمح بتكوین بحیرة   وجو – ٤

سد  -٢
  أوین

كیلو من بحیرة  ٢على نیل فیكتوریا على بعد في أوغندة : موقعھ - )   دائم أو مستمر ( تخزین قرني :  نوعھ -
ملیون جنیة  ٨تكلف  ( ملیون جنیة ٤.٥ـ به ساھمت مصر مع اوغندا فى تنفیذ - ١٩٥٤ :تاریخ االنشاء  -    ریافیكتو

الساعة  فى تالف كیلو وا ١٥٠قدرھا د كھرباء یولتل متر عند اوین وریبون٢٠ستفادة من مساقط لإل : غرضھ -  )
  . ٣م ملیار ٢٠٠ا یعادل أمتار بم ٣رفع منسوب بحیرة فیكتوریا  – لصالح أوغندا وكینیا

دون سحب أو تخزین لحین األتفاق بین الدول حول موازانات لتشغیلھ  ومنذ انشاءه حتى اآلن تتصرف المیاه طبیعیا -
  ةھو وبحیرة كیوجا كوحدة واحد

سد  -٣
  تانا

   ف بسد بلیزویعر ٢٠١٠وافتتح السد ابریل   :تاریخ االنشاء  -    )  دائم أو مستمر ( قرني  تخزین:  نوعھ -
ن یخزإقامة سد عند مخرج بحیرة تانا لت:  غرضھ -في اثیوبیا عند مخرج بحیرة تانا بدایة النیل األزرق  :  موقعھ -

  یزید من األراضى الزراعیة  ملیار  ٥ممكن ان تصل إلى من الو ٣مملیار  ٣.٥
   ٣مملیار  ٣.٨صرف فى التخزین القرنى عند سقوط األمطار القلیلة وت یمكن استخدام البحیرة -
  

  
  : تفسر بم

 أھمیة السد العالي - ١
  .  )عام  ١٠٠كل ( ً قرنیًا لمصر  التخزین -             لمزدوج بإنخفاض أو ارتفاع الماء حمایة مصر من الخطر ا -
  اء طوال فصول السنةالتحكم في نظام جریان الم –نھر من الضیاع في البحر المتوسط                          إنقاذ میاه ال –

   مشروعات على النیلاقامة   - ٢
  اھداف سابقة مشتركة -      حمایة العمران من خطر الفیضان -     تیسیر المالحة -     تولید الكھرباء -    توفیر میاة للرى والزراعة -

  بناء سد اسوان  -٣
  لدائم  تحویل بعض أراضي الحیاض الي الري ا -        تولید الكھرباء                       -     تخزین المیاه       

 .رفع مستوي المعیشة والدخل القومي  - في زراعة بعض المحاصیل الصیفیة                       التوسع-
 إنشاء سد االولیاء  - ٤

 . بالمساعدة مع سد أسوان انشأ لیوفر الماء لمصر من فبرایر لیولیو  -
 .لیصبح التحكم لصالح مصر النیل األبیض وتحویلة لخزان طبیعى ه سبب فیضان النیل األزرق وحجزة لمیاانشأ فى ھذا المكان ب -

 اختیار موقع خزان سنار  - ٥
 ألنھ أقرب مكان على النیل األزرق من األراضى المستھدف زراعتھا بأرض الجزیرة فى السودان  -
  .القاع جرانیتي صلب یمنع تسرب المیاه أسفلھ  -

  نشاء خزان سنارإ - ٦
 . الف فدان زادت لملیون ٣٠٠وھو یزرع  الطلمبات تغذیة -       ولتخزین ملیار متر مكعب یروى ترعة الجزیرة والمناقل -
  الف كیلو واط ١٥م بوحدتین طاقتھما ١٩٦٢أنشات لھ محطة كھرباء  - 

 إنشاء سد الروصیرص  - ٧
  . الف كم فى الساعة١٥٠لتولید الكھرباء  -                ةالمیاه فى السودان وزیاده األرض المزروعتخزین  -

       إنشاء سد خشم القربة  - ٨
                    الف فدان فى منطقة البطانة ٥٠٠   زراعة  -              ینبىء مصر بكمیات الفیضانكان مقیاس خشم القربة  - 
  .  أھالى وادى حلفا الذین غرقت أراضیھم بسبب السد العالىألف من  ٥٠طین لتو -          كیلو وات فى الساعة٧٠٠٠تولید الكھرباء  - 

 إنشاء سد أوين  - ٩
    ....................................................... -          الساعة لصالح أوغندا وكینیا فى ت الف كیلو وا ١٥٠قدرھا د كھرباء یولت -

  ليإختیار موقع السد العا  -١٠
  ن مناطق االنتفاع بالماء المخزن    قریب م –                     :أسباب اختیار موقع السد العالي في ھذه المنطقة  -
            یتیة التي استخدمت في بناء السد وفرة الصخور الجران –         لتي تقع منابع النیل تحت نفوذھا بعیدا عن أراضي الحكومات ا – 

  . القاع الصخري مما یقلل من الفاقد بالتسرب –انق وھو یسمح بتكوین بحیرة د الخوجو –
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  بناء السد العالى  -١١
 الحفاظ على میاة النیل من الضیاع فى البحر المتوسط -               لتخزین المیاه وتولید الكھرباء والزراعة ھو من اكبر المشروعات -
   أرض مصر دون األحتیاج لدول أخرى  یكفيتخزین المیاه الزائدة ول -             من الفیضان والجفاف  ة مصرحمای -

  بناء سد بحیرة تانا   -١٢
  ملیار  ٥ممكن ان تصل إلى من الو  ملیار متر مربع ٣.٥ن یخزإقامة سد عند مخرج بحیرة تانا لت -
  یل األزرق بمیاھھ الوفیرةیزید من األراضى الزراعیة فى ارض الجزیرة ویعوض ھذه الكمیة القلیلة الن -
 ملیار متر مكعب  ٣.٨فى التخزین القرنى عند سقوط األمطار القلیلة وتصرف  یمكن استخدام البحیرة -

  . ویعرف بسد بلیز ٢٠١٠افتتح السد ابریل 
  :قلت أھمیة جبل االولیاء بالنسبة لمصر  -١٣

  ھ بالنسبة لمیاه السد العاليبناء السد العالي قلت أھمیة سد جبل األولیاء لقلة میاھ دبع -
  من المیا المخزنة % ١٠٠كثرة الفاقد بالتبخر و التي تصل ألى نسبة  – 

  تناقص المیاه المخزنة أمام سد خشم القربة على مر السنین – ١٤
  بسبب كثرة رسوب الطمي في حوض التخزین 

  التفكیر بانشاء سد نیمولي – ١٥
  حجز كمیة من المیاه تعادل الكمیة التي تأتي بھا الروافد شمال نیمولي  –یر الستمرار المالحة بینھ و بین سد موت -

  لعبت مصر دورا ھامل في بناء سد أوين - ١٦
  ملیون جنیھ تكلفة السد لصالح اوغندة  ٨ملیون جنیھ من أصل  ٤,٥ألنھا ساھمت بـ 

  انشاء سد أسوان و تعلیته ثالث مرات -١٧
  تولید الكھرباء  -   ملیار  ٥,٢ار ألى ملی ٣لزیادة السعة التخزینیة من 

  سد أوين لم يحقق غرضه حتى االن -١٨
دون سحب أو تخزین لحین األتفاق بین الدول حول موازانات لتشغیلھ ھو وبحیرة كیوجا  ومنذ انشاءه حتى اآلن تتصرف المیاه طبیعیا -

  ةكوحدة واحد
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ماذا يحدث إذا 
  تم االنتھاء من تنفیذ قناة جونجلي -١
  .راضي الزراعیة بالسودان وتنوع محاصیلھا زیادة اال – لتسرب في منطقة السدود النباتیة      تفادي ضیاع المیاه بالبخر وا – 
  .من االمراض واالوبئة  تجفیف المستنقعات وحمایة المنطقة –  مد طریق بري یربط بین وسط وجنوب السودان  –  

  من المیاه  والسودان  زیادة نصیب مصر –   
  أقامت أثیوبیا المزید من السدود على المنابع الحبشیة  -٢

  :أكمل 
  . ...............، ............................، ............صالح مصر لمشروعات الرى والتخزین التى نفذت على النیل ل من أمثلة -١

  ....................،......................ولصالح دول أعالي النیل...... ...........،....................، ...............ولصالح السودان 
  ...............ـ تخرج قناة جونجلى من شرق نھر  ٣                    ...................یعرف سد بحیرة تانا بسد ـ ٢
 . كم ............ــ یبلغ طول قناة جونجلى  ٥                .............بعد بناء ـ قلت أھمیة خزان جبل األولیاء ٤
 ...............ــ یعد سد أوین من مشروعات التخزین ٧   ..........مالحة بینة وبین سد الــ یھدف سد نیمولى الى استمرار ٦
  مرات ........... تم تعلیة سد أسوان  –٩                 ............... % ــ من عیوب سد سنار انھ یفقد بالبخر ٨

  لتوطین سكان وادى حلفا على نھر عطبرة ......... أقیم سد  –١١        .............. قلت أھمیة سد جبل االولیاء بسبب  – ١٠
  ............و من عیوب سد الروصیرص ............... من عیوب سد سنار  –١٢
  .................. شھر بمیاه بحر الجبل فى ینتفع النیل األبیض   -١٣

  )أ ( ما يناسب  ) ب(اختر من 
  ) ب (                                        )                      أ (         

  لم یحقق غرضھ حتى االن  -  السد العالي  -١
  لتوطین أھالي حلفا على عطبرة حیث غرقت أراضیھم بعد بناء السد العالي  -  سد أسوان  -٢
  لتسھییل المالحة بینھ و بین موتیر  -  سد أوین  -٣
  اعة أرض الجزیرة في السودان على النیل االزرق لزر  -  سد الروصیرص  -٤
  ملیار م  ٥ملیار م من المیاه یمكن أن تصل الى  ٣,٥لتخزین  -  سد خشم القربة  -٥
  لتجفیف المناقع  في أوغندة على نیل فیكتوریا  -  سد جبل األولیاء  -٦
  مرات  ٣تم تعلیتھ  -  سد سنار  -٧
   ١٩٧٧صر للسودان قلت اھمیتھ بعد بناء السد العالي فسلمتھ م -  سد تانا  -٨
  ملیار م ١٢,٥لالستفادة من جوانب البحیرة المرتفعة في تخزین  -  سد نیمولي  -٩

  أقیم بالقرب من مناطق االنتفاع  بھ لتخزین المیاه بشكل دائم  -  سد كیوجا  -١٠
  لتفادي منطقة السدود النباتیة  -  قناة جونجلي  -١١
  ى النیل االزرق لتولید الكھرباء للسودان اقیم عند بلدة الدمازین عل -  سد ألبرت  -١٢
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  :مشروعات الري على النیل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سد أسوان                               اسوان  
  السد العالي                         

  
  
  
  
  
  
  
  

  سد خشم القربة                                 
  مدینة الخرطوم   

  سد جبل األولیاء                            سد           
  سنار  

  
  

  سد تانا   
  سد     

  الروصیرص                                                               
  
  
  

  قناة              
  جونجلي 

  
  
  

  سد نیمولي                                                             
  برت سد أل   

            
  

  سد أوین   
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  سابعالفصل ال
  أزمة حوض النیل

  
  م ونتائجھما ١٩٥٩ –م ١٩٢٩قارن بین اتفاقیة 

  نصوص االتفاقیة  أبرمت بین  االتفاقیة
صر وبریطانیا نیابة م  ١٩٢٩ -١

كینیا  –أوغندا : عن 
  تنزانیا –

  .إقرار دول حوض النیل بحصة مصر الكتسبة من میاه النیل  –أ 
في حالة إنشاء ھذه الدول مشروعات جدیدة علي ) الفیتو ( لمصر حق االعتراض  –ب 

  .النھر وروافده 
مصروالسودان   ١٩٥٩ - ٢

إلستكمال إتفاقیة 
١٩٢٩  

  تصل للسودان ٣ملیار م ٨٤ماء من أصل  ٣ملیار م ٥٥.٥غالل یحق لمصر إست –أ 
  ٣ملیارم ١٨.٥تحصل السودان علي  –ب 
ویقصد بھ عدم إقامة أي مشروعات علي النیل أو روافده إال بعد : االمن المائي  –ج 

  )دول المصب ( الرجوع لمصر والسودان 
  

  ١٩٢٩موقف دول منطقة فكتوريا من إتفاقیة 
 .قامت بتوقیع إتفاقیة بینھما بدون حضور مصر والسودان إلعادة تقسیم المیاه  -                     . ن المائيرفضت بند االم -
 .ھذه االتفاقیة  ٨رفضت دول الحوض الـ  -

   أسباب أزمة حوض النیل فى السنوات األخیرة
 .تزاید عدد السكان لدول الحوضمع میاه ثبات حصص ال -                    : زمھ في السنوات األخیرة إلىألاترجع   -
 وكذلك اتساع مشروع التنمیة الزراعیة و الصناعیة في دول المنبع و التي تطلبت بناء سدود على البحیرات وبعد روافد النھر  

 .ھذا باإلضافة إلى تدخل جھات أجنبیھ 
   جذور األزمة المائیة بین مصر ودول حوض النیل

عندما اصدر الرئیس التنزاني في ذلك الوقت إعالن یتضمن عدم االعتراف  ١٩٦٤ل دولة تنزانیا في عام ترجع إلى تاریخ استقال  -
  ١٩٢٩الستقالل ومن بینھا اتفاقیة عام اباالتفاقیات التي أبرمت قبل إعالن 

 .لقد أیدت ھذا المبدأ كل من أوغندا وكینیا  -
 .م ١٩٢٩التي تتضمن عدم االعتراف باالتفاقیة  ١٩٧٧كاجیرا تنزانیا مع رواندا و بروندى اتفاقیھ نھر  تثم وقع  -
على احد روافد النیل األزرق بتمویل من بنك  ١٩٨٤وقامت بتنفیذ سد فیشا  ١٩٢٩,١٩٥٩كما أعلنت إثیوبیا رفضھا التفاقیتي   -

  .ویاسن/ملیارات م ٠.٥حصة مصر من میاه النیل بحوالي  یقلل مما سوفالتنمیة االفریقى 
بأن بالده ترغب في التزوید من میاه بحر  ٢٠٠٤لتوتر بین مصر وتنزانیا عقب تصریحات لوزیر الثروة المائیة التنزاني عام عاد ا -

 .كم لتصل إلى القرى في تنزانیا وكان ذلك دون إخطار احد باعتباره حقا لبالده  ١٧٠فیكتوریا عبر أنابیب تمتد 
  م١٩٣٠الدور الصھیوني بالنسبة للنیل منذ 

 : لدور الصھیوني بالنسبة للنیل ویتمثل في االتيا
م لتحویل جزء من میاه نھر النیل إلى صحراء  ١٩٣٠زعیم الحركة الصھیونیة ھیرتزل قدم إلى الحكومة البریطانیة مشروعا عام  -

 .النقب في إسرائیل 
سرائیل من خالل توسیع ترعة االسماعیلیھ لیزید مشروعا لجلب المیاه إل)  لیكيالیشع ( صمم المھندس  االسرائیلى  ١٩٧٤وفى عام   -

  ا وسحبھا أسفل قناة السویس  معدل تدفق المیاه داخلھ
م األمر الذي رفضتھ مصر تطبیقا التفاقیات السابقة دول حو النیل و ١٩٧٩ر طلب المشروع بعد توقیع بمعاھده كامب دیفید عام تكر -

 .وض النیل بالمیاه جواز امداد اى دولة خارج ح عدم  التى تنص على
  أسباب الخالفات حالیا بین دول حوض النیل

م مما  ٢٠٠٥فجرت دول المنبع االزمة من جدید وذلك من خالل اجتماع وزراء المواد المائیة لدول الحوض فى االسكندریة یولیو -
 . م  ١٩٥٩،  ١٩٢٩حیث تم التنویھ عن اعادة النظر فى اتفاقیتى ) مصر و السودان(انعكس على دول المصب 

حادا  بین دول المنبع و دول المصب حول توزیع حصص میاه نھر النیل خاصة  ف سكندریة السابق ذكره كان االختالاء اجتماع االناث -
 . وان دول المنبع اكدت على حقھا فى اقامة مشروعات على النھر 

   -:زمة اثناء المؤتمر فیما یلى وتمثلت األ
دیدة جبفرض اتفاقیة اطاریة    )بورندى  - رواندا – كنغو الدیمقراطیةلا –تنزانیا  –كینا  –اوغندا  –ثیوبیا ا( مطالبة دول المنبع  - ١

و انھا فى الوقت الراھن تحتاج الى تنفیذ مشاریع تنمیة تعمار سة عقدت فى فترة االمعلى مصر و السودان بحجة ان ھذا االتفاقیات القدی
   . نیلتقتضى اقامة مشروعات على نھر ال

یة وترتیبات الوضع الحالى بین دول المنبع ئمصر  والسودان بان یبقى الوضع على ما ھو علیھ فیما یخص الحصص الما اصرار  -  ٢ 
  الموافقة المسبقة على قیام اى مشروعات على حوض النیل ) أ  -           : تتمسكان باالتى  و المصب و

  نھر النیل  هى القرارات المتخذة حول میالاالجماع ع) ج-             یاه نھر النیل الحقوق التاریخیة لدول المصب فى م) ب -

  )دول المصب(یقصد بھ عدم إقامة أي مشروعات علي النیل أو روافده إال بعد الرجوع لمصر والسودان  االمن المائي - 
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   ٢٠٠٥النتائج المترتبة علي اجتماع االسكندرية 
نھرالنیل لمدة ستة اشھر  بناء على االختالف فى وجھات النظر السابق ذكره تم تاجیل تعدیل االتفاقیة االطاریة لمبادرة دول حوض 

  . لوزراء الموارد االئیة لدول المنبع لمزید من التشاور بینھم وبین دولھم  الفساح المجال
 أسباب الخالفات المصرية السودانیة

من تسویة سیاسیة مع طرف اجنبى فى  جزء١٩٢٩م حیث اعتبر السودان ان اتفاقیة  ١٩٥٥ت بعد نیل السودان استقاللھ عام أبد -
  :لذلك رفضت السودان .ذا فھى من طرف واحد ول. غیاب القیادة السودانیة رغم ارادتھا 

     مصر الحق فى مراقبة مجرى النیل من المنبع الى المصب  اءعطا - ١     
 النھر على حق الفیتو تجاه اى مشروع مزمع تنفیذهمصر منح رفض  - ٢      

 رمص عن نیتھا فى بناء سد الروصیرص حیث اعترضت  ١٩٥٨اعالن السودان فى عام   -٣
  تمكنت مصر من تسویة الخالفات ؟كیف 

 .الغاء حق مصر فى اعمال الرقابة على المشروعات التى تقام على النیل -:                تمت بناءا علي
  . االتفاق على خزان الروصیرص بالسودان مقابل بناء السد العالى فى مصر  -                                  

 لى النیلأسباب الخالفات مع دول اعا
 :ترجع ھذه الخالفات الي 

الف فدان فى حوض  ٢٢٧م تقدمت اثیوبیا بطلب رسمیا لمؤتمر االمم المتحدة للدول النامیة یوضح رغبتھا فى استصالح ١٩٨١عام   -
   النیل االزرق

  .٣م ملیار ٠.٥احد روافد النیل االزرق مما یؤثربدوره على حصة مصر بحوالى علي  قامت  بتنفیذ سد فیشا - 
  . سنویا  ٣ملیار م٧قامت بدراسة ثالث مشروعات اخرى ستؤثر على حصة مصر بحوالى  -
والشرقیة جامعة لندن اعلن خبیر المیاه االثیوبى ان مصر والسودان قد اقتسمت  الدراسات االفریقیة و أثناء مؤتمر م ١٩٩٠مایو في  -

رغم  من میاه النیل ٣ملیار م ٠.٦ارھا كما اوضح ان اثیوبیا ال تستغل سوى میاه النیل دون التشاور مع دول اعالى النیل او مجرد اخط
  .  ٣ملیار م ٠.٥اضافة الن بقیة دول اعالى النیل ال تستخدم سوى  تعرضھا لموجات من الجفاف

   أمثلة لبعض صور الصراع
  حمر لحرمان مصر من المیاه الالبحرایصب في  حتى اتصل البرتغالیون بملك الحبشة القناعھ بشق مجرى یمتد من منابع النیل االزرق -
فى العصر الحدیث تدخلت شركات امریكیة وصھیونیة لعرض اقامة سدود على نھر النیل لصالح اثیوبیا مما یؤثر على میاه الواصلة  -

اج كثیرا الى میاه النیل وسطھ وجنوبھ ال یحتخاصة شمال السودان أما لمصر والسودان وھما الدولتان االكثر اعتمادا على میاه النیل 
مللم اما شمال جمھوریة السودان فھو اشد احتیاجا الى النیل وخاصة فى ظل الخطة الوطنیة ١٥٠٠حیث یصل معدل االمطار الى 

 .اضافیة من الماء  ٣ملیار م١٥وھى تطلب  ملیون ھكتار من االرض الزراعیة٢.٤السودانیة الستصالح 
  لسودان التى تسیطر على النسبة االكبر من میاه النیل ضف الى ذلك انفصال دول جنوب اأ -

 - آبار  -انھار(سنویا من المیاه ٣ ملیارم١٧٠ملیون نسمة وتبلغ حاجتھم المثلى نحو٢٠٠ویبلغ تعداد سكان حوض النیل ما یقرب من 
   .وذلك لتحقیق االكتفاء الذاتى من المیاه دون مشاكل ) امطار

  ھو موقف مصر من اتفاقیة عنتبي
  .تمثل تعدیا على حقوقھا الدولیة والدولى وغیر ملزمة لمصر  اكدت مصر لجمیع المنظمات الدولیة ان ھذه االتفاقیة ضد القانون   - 

  . اكدت مصر انھا متمسكة بحصتھا التقلیدیة من میاه النیل  -
  .ا تكون مصر طرفا فیھ وحذرت دول حوض النیل من توقیع اتفاقیة لتقاسم میاه النھرال  -   
  . عتبرت القضیة مسألة امن قومى واكدت انھا ستدافع عن حقوقھا التاریخیة فى میاه النیلا - 
 اكدت مصر ایضا ستتصل بجمیع دول الحوض القناعھم بالعودة الى مائدة المفاوضات والتواصل الى حل كما اكدت ایضا انھا ستلجأ  -

  .الى القانون الدولى للحفاظ على حقوقھا 
  ون الدولي من اتفاقیة عنتبيموقف القان

یؤكد خبراء القانون الدولى أن مصر لدیھا حقوق تاریخیة مكتسبة من میاه النیل قائمة على اسس قانونیة متسقة مع احكام قانونیة  -
  .م ١٩٦١ھد القانون الدولى عة اقرھا میدول

  . ن السلف للخلفوتعتبر االتفاقیات الخاصة باالنھار الدولیة من المعاھدات التى تنتقل م -
  :مثال 

  م فى نزاع بین المجر وسلوفاكیا حول احد الشروعات على نھر الدانوب١٩٩٧محكمة العدل الدولیة تلك القاعدة فى حكمھا  تاكد
  م  بملف النیل٢٠١١يناير  ٢٥اھتمام ثورة 

  .  م٢٠١١ینایر٢٥لعالج ھذه المشكلة فى اعقاب ثورة  عدیدة بدات محاوالت -
النیل وفتح  حوض م لبحث ملف دول ٢٠١١مارس  ٤المحاوالت ھو سفر البرلمان الشعبى وشباب الثورة الى اوغندا  اول ھذه  - ١

  . صفحة جدیدة في العالقات مع دول حوض النیل 
  . تاكید الحكومة المصریة علي توجھھا الي افریقیا ودول حوض النیل  - ٢
  لممكنھ ألنھ یمثل امن مصر القومي   ؤلین بحمایة نھر النیل بكل السبل اسد المھتع  -٣
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   : أكمل
  ............عام ......... تعود جذور أزمة حوض النیل إلى تاریخ استقالل دولة  –١
  .........فى دولة ............ تم توقیع اتفاقیة عنتیبي عام  – ٢
 ...........أقامت أثیوبیا سد فیشا على أحد روافد النیل األزرق عام  -٣
  ............النیل عام  هبدأت خالفات مصر و السودان بخصوص میا -٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
أزمة حوض النیل أزمة قديمة حديثة  تستخدم  سیاسیا كورقة ضغط على دول المصب " 

  :فى ضوء العبارة السابقة أجب  " لتحقیق مصالح الدول  االستعمارية 
  
  . زمھ المائیھ بین مصر ودول الحوضجذور األوضح   -١
   علي مصر والسودان ةدطاریھ جدیإبفرض اتفاقیھ  حوض النیل  مطالبھ دول منبع :بم تفسر  -٢
  .من  مطالب دول منبع حوض النیل  مصر والسودانماموقف  -٣
  .للضغط علي مصر والسودان ةاستخدمت المیاه كورق :أید باألدلة  -٤
  .وموقف مصر منھا  -عنتبي ةاتفاقی - : أكتب مذكرات جغرافیة عن  -٥
    .وضح موقف القانون الدولى من أزمة حوض النیل  - -٦
  مقترحاتك لحل أزمة النیل ما  -٧
  ماذا یحدث إذا تم التنسیق بین دول النیل  -٨

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  : متنوعة أسئلة

  ؟ وامل التي أدت الي إقامة مشروعات الريما ھي الع -
  ھضبة الحبشة             ،                         ضبة البحیرات ھ  -- :ھما للنیل مصدران للمیاة   :موارد المیاه – ١ 

  سم سقوط األمطارامو  - ٢         التضاریس - ١  -                : یختلفان فىولكن       
   موسم الخراختلف جریان النھر من   : ونتیجة لذلك     

  :جزء من ماء النیل على األخر یانطغ  - ٢
  :أمثلة ذلك  -المیاه بعض الوقتاألنتفاع ب تعطیل - ٢ أو التسرب                         رعظیم من المیاه بالبخان جزء دفق – ١ : ونتیجة ذلك     

النیل  خالل ھذه الفترة دود اال ان میاھة تكون منتظمة نسبیا مابین مارس ویونیة ویغذى النیل بالمیاةمیاة بحر الجبل فى الس على الرغم من فقد  - ١
  . األبیض

لنیل عندما یفیض النیل األزرق وعطبرة تقل اھمیة بحر الجبل والسوباط وتحتجز میاة النیل األبیض بسبب تدفق المیاة من ھضبة الحبشة ویتحول ا - ٢
  .  األبیض لخزان طبیعى

وال تتجدد  ناصرمابین ینایر وفبرایروتكون میاة بحر الجبل مخزونة فى بحیرة نو تجرى میاة النیل األزرق من اكتوبر الى دیسمبر ویصل بحیرة   - ٣   
  فى شھر مارساال  اھمیة ھضبة البحیرات

 الحة ولكنھما یختلفان من حیث تأثیرھما المائي ویعوقان المالسدود النباتیة من أھم الظاھرات التي تعترض مجرى النیل الجنادل و "  -
  . وضح ذلك " 
  تشابھ النیل مع االنھار الخرى فى قطاعھ الطولي  -١: ما ذا یحدث إذا  -

  كان امتداد النیل عرضیا من الشرق للغرب  -٢                            
  النیل اھتمام المصریین منذ القدم بالتعرف على منسوب نھر / بم تفسر  -

  زیادة االمطار أو نقصانھا ال یؤثر على مقدار الماء الخارج من ھضبة البحیرات /                   
  ما نتائج اختالف منسوب فیضان النیل قدیما  -
  ...............اقسام و ھي ............. یقسم النیل من الناحیة المائیة الى  -/ اكمل  -

  ...............و .............. و ............. الدائم للنیل  یضم المصدر -              
  .............. على الحدود .................. یستمد نھر بیبور میاھھ من مرتفعات  -              

   لحل مشكلة المیاه بین دول حوض النیل ماھي مقترحاتك  -
  ترشید استخدام میاه النیل         –ج  

  ستفادة من المصادر االخرى للمیاه مثل المیاه الجوفیة وتحلیة میاه البحر اال -    
  تقلیل الفاقد من میاه النیل  بتنفیذ المشروعات مثل قناة جونجلي وغیرھا  -    
  وغیرھا ....................   تزام بالمعاھدات التي تنظم استخدام میاه النیل لاال -    
  لحدود الغربیة لحوض النیل موضحا اجابتك بالرسم اشرح الحدود الشرقیة و ا -  

 مع أرق أمنیاتي بالتفوق والنجاح
  مصطفى دكروني/ أ


