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  و ما يناسبه من المجموعة الثانية: أوجد عالقة بين كل مصطلح من المجموعة األولى-1
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 المفتاح -4
 نقط االرتفاع -5

 توجيه الخريطة .أ 
 تحديد نقطة على الخريطة .ب 
 ألوانمجموعة رموز و  .ج 
 نقط مرقمة على الخريطة .د 
 تحديد المسافة الحقيقية .ه 

 لحسن استعمال الخريطة في الميدان يجب توجيهها بإتباع الخطوات التالية: -2
 رتب الخطوات مع تصحيح الخاطئة منها.-
 ( . N.Gندير البوصلة دون تحريك الخريطة حتى يتطابق العقرب الممغنط للبوصلة مع الشمال الجغرافي للخريطة)  -أ

جنوب البوصلة متوازي مع السهم الذي يشير الى الشمال المغناطيسي –نضع فوق الخريطة البوصلة بحيث يكون خط شمال -ب
(N.m .للخريطة ) 
 نضع الخريطة فوق سطح مستوي.-ج 
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