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 "علم دراسة أشكال سطح األرضالوحـدة الثالثة "
 

 األرض، هو:# العلم الذي ٌدرس أشكال 

 الجٌولوجٌا. د ( .إثنوجٌولوجٌا ج( .الجٌومورفولوجٌا ب( الهٌدروجٌولوجٌا. أ (

 

  :لصخور الصلبة عالٌة المماومة للعوامل الخارجٌة# من ا

 .البازلت د ( .مفحال ج( .الجٌر ب( .الرمل أ (

 

 (سؤال وزاري) # من العوامل الباطنٌة التً تعمل على تشكٌل معالم سطح األرض:

 .األمواج د ( .البراكٌن ج( .الرٌاح ب( .الجلٌد أ (

 

  (سؤال وزاري) # من األمثلة على جبال البركانٌة سلسلة جبال:

 .أطلس التل د ( .األندونٌسٌة ج( .األمانوس ب( .زاغروس أ (

 

  (سؤال وزاري) # نشؤت أخفض نمطة على الٌابس )البحر المٌت( نتٌجة لحركات:

 .جٌومورفولوجٌة د ( .إلتوائٌة ج( .بركانٌة ب( .صدعٌة باطنٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) # نشؤت أخفض نمطة على الٌابس )البحر المٌت( نتٌجة:

 .عوامل جٌومورفولوجٌة د ( .حركة إلتوائٌة ج( .حركة صدعٌة باطنٌة ب( .نشاط بركانً أ (

 

  (سؤال وزاري) # المصدر األساس للبٌانات الجٌومورفولوجٌة:

 .المرئٌات الفضائٌة د ( .الصور الجوٌة ج( .العمل المٌدانً ب( .الخرائط أ (

 

# الخرائط التً تمثل عنصر االرتفاع عن طرٌك خطوط تصل بٌن المنااطك المتسااوٌة فاً االرتفااع هاً 

  (سؤال وزاري) الخرائط:

 .الطبٌعٌة د ( .االلتصادٌة ج( .الطبوغرافٌة ب( .السٌاسٌة أ (

 

( 4م( وعدد الخطوط الفرعٌة بٌنهما ) 100فرق االرتفاع بٌن خطً كنتور رئٌسٌن ٌبلغ ) # إذا عملت أن

  (سؤال وزاري) خطوط فإن لٌمة الفاصل الكنتوري ٌبلغ:

 .م 100 د ( .م 50 ج( .م 25 ب( .م 20 أ (

 

فاحسب ( 3م( وعدد الخطوط الفرعٌة بٌنهما ) 150# إذا عملت أن الفرق بٌن خطً كنتور رئٌسٌن ٌبلغ )

  كم تبلغ لٌمة الفاصل الرأسً:

 .م 75 د ( .م 50 ج( .م 25 ب( .م 20 أ (
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  (سؤال وزاري) # تبلغ لٌمة الفاصل الرأسً فً الخرٌطة الكنتورٌة المجاورة:

  .م 3 أ (

 

  .م 25 ب(

  .م 20 ج(

  .م 50 د (

 

 

 (سؤال وزاري) :المٌم نحو الداخل، فإنها تدل علىشكالً حلمٌاً مغلماً وتتزاٌد # عندما تؤخذ خطوط الكنتور 

 .وادي د ( .مناطك ما بٌن األودٌة ج( .منخفض أرضً ب( .مرتفع أرضً أ (

 

  :شكالً حلمٌاً مغلماً وتتنالص المٌم نحو الداخل، فإنها تدل على# عندما تؤخذ خطوط الكنتور 

 .وادي د ( .مناطك ما بٌن األودٌة ج( .منخفض أرضً ب( .مرتفع أرضً أ (

 

سؤؤال ( وتتزاٌد لٌمها نحو الخارج، فإنها تدل على: ) ٨و ٧شكل الرلمٌن ) # عندما تؤخذ خطوط الكنتور 

  (وزاري

 .وادي د ( .مناطك ما بٌن األودٌة ج( .منخفض أرضً ب( .مرتفع أرضً أ (

 

( وتتنااالص لٌمهااا نحااو الخااارج، فإنهااا تاادل علااى:  ٨و ٧شااكل الاارلمٌن ) # عناادما تؤخااذ خطااوط الكنتااور 

  (سؤال وزاري)

 .وادي د ( .مناطك ما بٌن األودٌة ج( .منخفض أرضً ب( .مرتفع أرضً أ (

 

# مصدر المعلومات الذي ٌتمٌز بالدلة والسرعة فً تحلٌل البٌانات وتمادٌم معلوماات وفٌارة عان األرض، 

  (سؤال وزاري) التً تحدث لظواهر سطح األرض:وٌساعد على المرالبة المستمرة للتطورات 

 .نظم المعلومات الجغرافٌة د ( .تمنٌة االستشعار عن بُعد ج( .الدراسة المٌدانٌة ب( .الخرائط أ (

 

سؤؤال ) # عملٌة انفصال وتفتت للصخور دون حدث أي تغٌرات فً خصائصها الكٌمٌائٌة ٌُعد تعرٌا  لا :

  (وزاري

 .التجوٌة العضوٌة د ( .التجوٌة الكٌمٌائٌة ج( .المٌكانٌكٌة التجوٌة ب( .التجوٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) # تنشط التجوٌة الكٌمٌائٌة فً المناطك:

 .الحارة الجافة د ( .الرطبة الدافئة ج( .المعتدلة ب( .المطبٌة الباردة أ (
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درجة الحرارة عن الصفر # عندما ٌتجمد الماء الموجود فً الفواصل والشموق الصخرٌة بسبب انخفاض 

  (سؤال وزاري) المئوي، فان حجم الماء ٌزداد بممدار:

 .%15 د ( .%12 ج( .%9 ب( .%6 أ (

 

  (سؤال وزاري) # ٌزداد حجم الماء عندما ٌتجمد بنسبة:

 .%13 د ( .%11 ج( .%9 ب( .%7 أ (

 

العبااارات ايتٌااة فمااط عبااارة واحاادة # هنااان العدٌااد ماان العواماال المااإثرة فااً عملٌااات التجوٌااة، ماان بااٌن 

 (سؤال وزاري) صحٌحة:

 .تإثر درجة االنحدار فً سرعة ونوعٌة عملٌة التجوٌة أ (

 .الصخور الصبلة ألل من مماومة التجوٌة من الصخور اللٌنة ب(

 .ٌمل نشاط التجوٌة على السفوح شدٌدة االنحدار ج(

 .المناطك للٌلة االنحدار ألل عرضه للتجوٌة الكٌمٌائٌة د (

 

  (سؤال وزاري) # من أهم عناصر المناخ تؤثٌرا فً نشاط التجوٌة فً المناطك الجافة والرطبة:

 .الرطوبة د ( .الحرارة واألمطار ج( .األمطار ب( .الحرارة أ (

 

 (وزاريسؤال ) # أكثر العوامل المإثرة فً شدة عملٌات التجوٌة هً:

 .الحرارة والضغط الجوي د ( .األمطار والرٌاح ج( .الحرارة والرٌاح ب( .األمطار والحرارة أ (

 

ملم(  1500# باالعتماد على الش كل المجاور، تبلغ شدة التجوٌة الكٌمٌائٌة عندما ٌكون معدالت اإلمطار )

 (سؤال وزاري)( درجة مئوٌة: 10ومعدل درج ة الحرارة )

 .ضعٌفة جداً  أ (

 

 .ضعٌفة ب(

 .معتدلة ج(

 .شدٌدة د (
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 ملم(  1000( درج ة مئوٌ ة ومعدالت اإلمطار )10 -# فً الش كل المجاور عندما تكون درج ة الحرارة )

 (سؤال وزاري) فان التجوٌة المٌكانٌكٌة تكون:

 

  .ضعٌفة جداً  أ (

  .ضعٌفة ب(

  .معتدلة ج(

  .شدٌدة د (

 

# الشكل األرضً الناتج عن التجوٌة الكٌمٌائٌة والذي ٌنتشر فوق األسطح المكشوفة للٌلاة االنحادار نتٌجاة 

  (سؤال وزاري) للتفاوت فً تآكل الصخر ٌُعر  ب :

 .لباب التمشٌر د ( .ُحفر التجوٌة ج( .الحطام الصخري ب( .التربة أ (

 

الصخرٌة المكشوفة للٌلة االنحدار نتٌجاة للتفااوت فاً تآكال # األشكال األرضٌة التً تنتشر فوق السطوح 

  (سؤال وزاري) الصخر هً:

 .ُحفر التذرٌة د ( .لباب التمشٌر ج( .ُحفر التجوٌة ب( .الحطام الصخري أ (

 

# تتكون التربة نتٌجة تجوٌة وتفتت الصخور وتحلل المواد العضوٌة إلى حطام وذرات وٌزداد ُسمكها فً 

  (سؤال وزاري) المناطك:

 .المطبٌة د ( .المعتدلة ج( .الرطبة الحارة ب( .الجافة الحارة أ (

 

  (سؤال وزاري) # ٌزداد ُسمن التربة فً المناطك:

 .المطبٌة د ( .المعتدلة ج( .الصحراوٌة الجافة ب( .الرطبة الحارة أ (

 

باستمرار نتٌجة تجمع الرطوبة فً داخلها # تنشؤ بفعل التجوٌة عن طرٌك التفتت أو اإلذابة وٌزداد حجمها 

  (سؤال وزاري) وما تموم به عملٌة التمٌإ:

 .لباب التمشر د ( .التربة ج( .الحطام الصخري ب( .حفر التجوٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) # الوسٌلة التً تنمل الرٌاح من خاللها الجزء األكبر من حمولتها، هً:

 .المفز (د  .الجر ج( .الزح  ب( .التعلك أ (
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  (سؤال وزاري) # العملٌة التً لها الدور األكبر فً الحت الرٌحً، هً:

 .االنحرا  د ( .الزح  ج( .المفز ب( .التعلك أ (

 

  (سؤال وزاري) # تموم الرٌاح بنمل المواد األكبر حجما من خالل المفز حٌث تنمل ما نسبته:

 .%95 د ( .%85 ج( .%75 ب( .%50 أ (

 

  (سؤال وزاري) النمل الوحٌدة التً تسلكها أكثر الرمال خشونة، هً:# وسٌلة 

 .الزح  د ( .المفز ج( .التعلك ب( .السحب أ (

 

  (سؤال وزاري) # طرٌمة النمل الوحٌدة التً تسلكها أكثر الرمال خشونة أثناء نمل الرٌاح لحمولتها، هً:

 .الدحرجة د ( .الزح  ج( .السحب ب( .التعلك أ (

 

  (سؤال وزاري) األشكال األرضٌة الناشئة عن الحت والتذرٌة الرٌحٌة: # من

 .صحاري العرق د ( .اللوٌس ج( .النبان ب( .الشواهد الصخرٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) # تطلك ظاهرة الفطر على:

 .الموائد الصخرٌة د ( .ُحفر التذرٌة ج( .ُحفر التجوٌة ب( .التالل الصخرٌة أ (

 

األرضااٌة التااً تحاادث نتٌجااة نحاات الرٌاااح المحملااة بالرمااال والطبمااات الصااخرٌة اللٌنااة # إن األشااكال 

  (سؤال وزاري) الموجودة عند لواعد تلن الصخور مما ٌإدي إلى تآكل الطبمات اللٌنة عند الماعدة تُسمى:

 .التالل الصخرٌة المعزولة د ( .ظاهرة الفطر ج( .الِحماد ب( .المنخفضات الصحراوٌة أ (

 

األشكال األرضٌة التً تحدث نتٌجة حت الرٌاح المحملة بالرمال للطبمات الصخرٌة اللٌنة الموجودة عند  #

  (سؤال وزاري) لواعد هذه الصخور هً:

 .الصحاري الحجرٌة د ( .ُحفر التذرٌة ج( .الموائد الصخرٌة ب( .الشواهد الصخرٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) حادة تعر  ب :# األسطح المستوٌة المرصوفة بحجارة ذات زواٌا 

 .الموائد الصخرٌة ب( .الشواهد الصخرٌة أ (

 .المنخفضات الصحراوٌة د ( .(الحماد )الصحاري الحجرٌة ج(

 

  (سؤال وزاري) # من األشكال األرضٌة الناشئة عن التعرٌة الرٌحٌة:

 .تالل صحراوٌة د ( .صحاري العرق ج( .النبان ب( .اللوٌس أ (
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  (سؤال وزاري) الكثبان الرملٌة التً تنشؤ فً المناطك التً تهب علٌها الرٌاح باتجاه واحد هً الكثبان:# 

 .النبان د ( .الكثبان النجمٌة ج( .الكثبان الهاللٌة ب( .الكثبان الطولٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) # الكثبان الرملٌة التً تنشؤ نتٌجة وجود رٌاح من اتجاهٌن:

 .السٌ  د ( .النجمٌة ج( .الطولٌة ب( .الهاللٌة أ (

 

# الكثبان الرملٌة التً لها لمة واحدة وتظهر فً المناطك التً تتناوب الرٌاح فً هبوبها فً اتجاهات عدة 

  (سؤال وزاري) هً:

 .العرضٌة د ( .الطولٌة ج( .النجمٌة ب( .الهاللٌة أ (

 

سؤؤال ) اتجاهاات عادة ولهاا لماة واحادة هاً الكثباان: # الكثبان الرملٌة التً تتناوب الرٌاح فً هبوبها مان

  (وزاري

 .النبان د ( .النجمٌة ج( .الطولٌة ب( .الهاللٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) وشمال غرب الهند هً الكثبان: تركمانستان# الكثبان الرملٌة التً تنتشر فً 

 .كثبان السٌ  د ( .الكثبان الطولٌة ج( .الكثبان النجمٌة ب( .الكثبان الهاللٌة أ (

 

 (سؤال وزاري) # ٌسمى السطح السفلً لمجرى النهر:

 .حوض النهر د ( .مجرى النهر ج( .سرٌر النهر ب( .لاع النهر أ (

 

  (سؤال وزاري) # أخفض نمطة فً أجزاء الحوض النهري هً منطمة:

 .الماع د ( .الروافد ج( .السرٌر ب( .المصب أ (

 

  (سؤال وزاري) النهري التً تتجمع فٌها المٌاه، هً:# أخفض نمطة فً أجزاء الحوض 

 .الروافد د ( .المصب ج( .المجرى النهري ب( .سرٌر النهر أ (

 

  (سؤال وزاري) # العملٌة التً ٌتم فٌها تشكل المسم األكبر من الحمولة النهرٌة:

 .الترسٌب د ( .التعلك ج( .السحب ب( .اإلذابة أ (

 

  (سؤال وزاري) حمولته عن طرٌك:# ٌنمل النهر معظم 

 .التعلك د ( .السحب ج( .الجر ب( .اإلذابة أ (
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  (سؤال وزاري) # الطرٌك التً ٌتم فٌها نمل الجزء األكبر من حمولة النهرٌة، هً:

 .الجر د ( .السحب ج( .اإلذابة ب( .التعلك أ (

 

  (سؤال وزاري) # االنحدار المفاجئ فً مجرى النهر ٌُسمى:

 .البحٌرات الكوعٌة د ( .الخوانك ج( .الجنادل ب( .الشالالت أ (

 

  (سؤال وزاري) # تمع شالالت نٌاجارا على نهر:

 .رٌوجراند د ( .المسٌسٌبً ج( .سان لورنس ب( .الزامبٌزي أ (

 

  (سؤال وزاري) # تمع شالالت فكتورٌا على نهر:

 .األمازون د ( .الزمبٌزي ج( .المسٌسٌبً ب( .سان لورانس أ (

 

  (سؤال وزاري) # الشكل األرضً الناتج عن الحت النهري وٌتمٌز بشدة انحدار جوانبه وُعممه ٌُعر  ب :

 .الشالالت د ( .الجنادل ج( .البحٌرات الكوعٌة ب( .الخوانك أ (

 

  (وزاريسؤال ) # جزء من مجرى النهر ٌتمٌز بشدة انحدار جوانبه وُعممه بالنسبة إلى اتساعه ٌمثل:

 .البحٌرات الكوعٌة د ( .الجنادل ج( .الخوانك ب( .الشالالت أ (

 

 (سؤال وزاري) # من األشكال األرضٌة الناتجة عن عملٌة الترسٌب النهري:

 .الخوانك د ( .السهل الفٌضً ج( .الجنادل ب( .البحٌرات الكوعٌة أ (

 

  # من األمثلة على الدلتاوات التً تشبه الموس أو المثلث:

 .دلتا نهر المسٌسٌبً د ( .دلتا نهر النٌل ج( .دلتا نهر األمازون ب( .دلتا نهر التٌبر أ (

 

  # تؤخذ الدلتا أشكال عدة، ومن األمثلة على تلن األشكال ما ٌتخذ شكل الموس أو المثلث مثل:

 .دلتا نهر المسٌسٌبً د ( .دلتا نهر التٌبر ج( .دلتا نهر السند ب( .دلتا نهر األمازون أ (

 

  (سؤال وزاري) # من األمثلة على الدلتاوات التً تؤخذ النمط المدبب:

 .دلتا نهر المسٌسٌبً د ( .دلتا نهر النٌل ج( .دلتا نهر السند ب( .دلتا نهر التٌبر أ (

 

  (سؤال وزاري) # تمع دلتا نهر التٌبر فً:

 .هولندا د ( .إٌطالٌا ج( .فرنسا ب( .ألمانٌا أ (
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  (سؤال وزاري) # من األمثلة على الدلتاوات التً تؤخذ الشكل اإلصبعً:

 .دلتا نهر المسٌسٌبً د ( .دلتا نهر التٌبر ج( .دلتا نهر السند ب( .دلتا نهر النٌل أ (

 

# من وضع نموذج بناء على العامل الزمنً الذي ٌبٌن تطور األشاكال األرضاٌة فاً ثاالث مراحال أطلاك 

   (سؤال وزاري)علٌها اسم دورة التعرٌة النهرٌة، هو: 

 .أرسطو د ( .دٌفز ج( .رودل  كٌلٌن ب( .راتزل أ (

 

 المجارى النهاري، هاً مرحلاة:# المرحلة النهرٌة التاً ٌبادأ فٌهاا تشاكل البحٌارات الكوعٌاة علاى جواناب 

  (سؤال وزاري)

 .الشٌخوخة د ( .النضج ج( .الشباب ب( .النشؤة أ (
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 "الجغرافيا السياسيةالوحـدة الرابعة "

 

  (سؤال وزاري) :أول من كتب عن لوة الدولة المستمدة من توازن ثرواتها وعدد سكانها، هو# 

 .فرٌدرٌن راتزل د ( .افالطون ج( .ابن خلدون ب( .أرسطو أ (

 

الذي وص  الدولة بالكائن الحً الذي ٌمر بمراحل حٌاتاه التاً تتمثال فاً النشاؤة والنضاج والشاٌخوخة، # 

  (سؤال وزاري) :هو

 .فرٌدرٌن راتزل د ( .ابن خلدون ج( .افالطون ب( .أرسطو أ (

 

سؤؤؤال ) :" الجغرافٌااا السٌاسااٌة" # العااالم الااذي ٌرجااع إلٌااه الفضاال فااً كتابااة أول مإلاا  ٌحماال بعنااوان 

  (وزاري

 .راتزل د ( .أرسطو ج( .ابن خلدون ب( .رودل  كٌلٌن أ (

 

  (سؤال وزاري) :شبه الدولة بكائن حً ٌمر بمراحل المٌالد والنمو والوفاة، هو# العالم الذي 

 .دٌفز د ( .راتزل ج( .ابن خلدون ب( .أرسطو أ (

 

  (سؤال وزاري) # ظهر مصطلح الجٌوبولتٌن على ٌد العاِلم:

 .أرسطو د ( .رودل  كٌلٌن ج( .فردرٌن راتزل ب( .دٌفٌر أ (

 

  (سؤال وزاري) م على ٌد العاِلم:1899# ظهر مصطلح الجٌوبولتٌن عام 

 .فردرٌن راتزل د ( .رودل  كٌلٌن ج( .ابن خلدون ب( .دٌفٌز أ (

 

  (سؤال وزاري) :تطلك تسمٌة )الجات( على# 

 .السوق األوروبٌة المشتركة ب( .حل  شمال األطلسً أ (

 .منظمة التجارة العالمٌة د ( .السوق العربٌة المشتركة ج(

 

  (سؤال وزاري) :من األمثلة على األحال  العسكرٌة# 

 .السوق األوروبٌة المشتركة ب( .حل  شمال األطلسً أ (

 .منظمة شنغهاي للتعاون د ( .منظمة التجارة العالمٌة ج(

 

  (سؤال وزاري) :من األمثلة على الدول الفٌدرالٌة# 

 .األردن د ( .استرالٌا ج( .الٌابان ب( .فرنسا أ (
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  (سؤال وزاري) :من الدول العربٌة التً تمثل شكل الدول الفٌدرالٌة# 

 .اإلمارات العربٌة د ( .الٌمن ج( .مصر ب( .لبنان أ (

 

  (سؤال وزاري) :الكونفدرالٌة التً تحولت إلى دول فٌدرالٌة من األمثلة على الدول# 

 .فرنسا د ( .إٌطالٌا ج( .سوٌسرا ب( .إسبانٌا أ (

 

 (سؤال وزاري) # من مٌزات الحدود السٌاسٌة أنها:

 .ال تستند إلى معاهدات أو اتفالٌات بٌن الدول ب( .مناطك جغرافٌة ذات مساحة ممتدة أ (

 .طبٌعٌة ال تتغٌر د ( .ظاهرة تتعرض للتغٌٌر واالختفاء والظهور ج(

 

 (سؤال وزاري) :كان السبب الرئٌس إللامة سور الصٌن العظٌم فً العصور المدٌمة# 

 .صد هجمات المغول ب( .إلنجاز أضخم عمل بشري أ (

 .لترسٌم الحدود الخارجٌة د ( .إلسالمٌةاول  الفتوحات  ج(

 

  (سؤال وزاري) # حدث الخال  على استثمار الحدٌد فً منطمتً األلزاس واللورٌن بٌن:

 .إٌطالٌا وألمانٌا د ( .إسبانٌا وفرنسا ج( .فرنسا وألمانٌا ب( .برٌطانٌا وفرنسا أ (

 

  (سؤال وزاري) :ألمانٌا و الحدٌد بٌنمعدن # حدث الخال  على استثمار 

 .فرنسا د ( .النمسا ج( .إٌطالٌا ب( .روسٌا أ (

 

  (سؤال وزاري) بٌن: الهمالٌاجبال  تفصل# 

 .روسٌا ومنغولٌا د ( .الهند والصٌن ج( .الصٌن وروسٌا ب( .الهند وباكستان أ (

 

  (سؤال وزاري) طبٌعٌاً فاصالً بٌن: # تُشكل جبال األندٌز حداً 

 .البٌرو واألكوادور د ( .تشٌلً والبٌرو ج( .األرجنتٌن والبرازٌل ب( .تشٌلً واألرجنتٌن أ (

 

  (سؤال وزاري) :كل من بٌن ةطبٌعٌ اً ودحد األلب# تُشكل جبال 

 .فرنسا وإٌطالٌا وسوٌسرا ب( .فرنسا وإٌطالٌا وإسبانٌا أ (

 .فرنسا وإسبانٌا وألمانٌا د ( .فرنسا وإسبانٌا وسوٌسرا ج(

 

  (سؤال وزاري) :أراضً جنوب افرٌمٌا ونامٌبٌا هو بٌنالحدود النهر الذي ٌفصل # 

 .الزمبٌرينهر  د ( .النٌلنهر  ج( .نجراواألنهر  ب( .رٌوجراند نهر أ (
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  (سؤال وزاري) :ظهرت فكرة ترسٌم الحدود البحرٌة فً المرن السابع عشر فً كتابات العالم البرٌطانً# 

 .جون سلدٌن د ( .هرتزل ج( .راتزل ب( .رودل  كٌلٌن أ (

 

  (سؤال وزاري) :المسطح المائً الذي ٌفصل بٌن تركٌا وكل من روسٌا وأوكرانٌا، هو# 

 .بحر البلطٌك د ( .البحر األسود ج( .البحر المتوسط ب( .بحر اٌجه أ (

 

  (سؤال وزاري) # تُشكل المٌاه الدولٌة من مجمل مساحة البحار والمحٌطات ما نسبته:

 .%64 د ( .%54 ج( .%44 ب( .%34 أ (

 

ٌسود أحٌاناً بعض  على الرغم من وجود المعاهدات واالتفالٌات بٌن الدول حول الحدود البحرٌة، إال أنه #

  (سؤال وزاري) :التوتر مثل التداخل فً المٌاه اإلللٌمٌة فً منطمة المنال االنجلٌزٌة بٌن

 .برٌطانٌا والبرتغال د ( .برٌطانٌا وفرنسا ج( .وألمانٌابرٌطانٌا  ب( .برٌطانٌا واسبانٌا أ (

 

 :ٌسود التاوتر فاً منطماة المناال االنجلٌزٌاةا لتاداخل المٌااه اإلللٌمٌاة والمنطماة االلتصاادٌة الخاصاة باٌن# 

  (سؤال وزاري)

 .برٌطانٌا واسبانٌا د ( .فرنسا والبرتغال ج( .فرنسا واسبانٌا ب( .برٌطانٌا وفرنسا أ (

 

البحٌرات حدوداً سٌاسٌة بٌن العدٌد من الدول، ومان أبارز األمثلاة علٌهاا البحٌارات العظماى التاً # تُشكل 

  (سؤال وزاري) بٌن:تفصل 

 .الوالٌات المتحدة وكندا ب( .أوغندا وكٌنٌا أ (

 .الوالٌات المتحدة والمكسٌن د ( .كٌنٌا وتنزانٌا ج(

 

سؤؤؤال ) :باسااتمامتها ووضااوحها وسااهولة تخطٌطهااا، هااً الحاادودالحاادود التااً أوجاادها اإلنسااان وتتمٌااز # 

  (وزاري

 .الهندسٌة د ( .البحرٌة ج( .النهرٌة ب( .الطبٌعٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) # أطول حد فلكً فً العالم ٌمع بٌن دولتٌن هما:

 .الجزائر ولٌبٌا د ( .الوالٌات المتحدة وكندا ج( .روسٌا والصٌن ب( .البرازٌل واألرجنتٌن أ (

 

  (سؤال وزاري) :الحدود السٌاسٌة بٌن مصر والسودان هً من نوع الحدود# 

 .الخطوط المستمٌمة د ( .البحرٌة ج( .الطبٌعٌة ب( .الفلكٌة أ (
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  (سؤال وزاري) :وكل من األردن ٌل الحدود السٌاسٌة بٌن الدول كما حدث بٌنعدٌمكن ت# 

 .سورٌا والسعودٌة د ( .العراق والسعودٌة ج( .ومصر السعودٌة ب( .العراق وسورٌا أ (

 

  (سؤال وزاري) # تم تعدٌل الحدود بٌن األردن والسعودٌة عام:

 .م1975 د ( .م1965 ج( .م1955 ب( .م1945 أ (

 

  (سؤال وزاري) :م مع1965حدودها سنة  األردن لت# عد

 .السعودٌة د ( .فلسطٌن ج( .سورٌا ب( .العراق أ (

 

  (سؤال وزاري) # ُرسمت الحدود بٌن الهند وباكستان على أساس:

 .تارٌخً د ( .عرلً ج( .دٌنً ب( .لغوي أ (

 

  (سؤال وزاري) :دٌنً ُرسمت أساسمن األمثلة على الحدود التً  #

 .وسنغافورةمالٌزٌا  د ( .العراق وإٌران ج( .صربٌا وكرواتٌا ب( .الهند وباكستان أ (

 

  (سؤال وزاري) بٌن:حدودي على الجزر الثالث فً الخلٌج العربً خال  هنان # 

 .اإلمارات وإٌران د ( .لطر والبحرٌن ج( .اإلمارات والبحرٌن ب( .لطر وإٌران أ (

 

# النزاع الحدودي الذي ال ٌكون فٌه االختال  بٌن الدول على مناطك جغرافٌة كبٌرة المساحة، بل تختل  

  (سؤال وزاري) الحدود بصورة دلٌمة ٌعر  بالنزاع على:على مكان وضع خط 

 .المصادر الطبٌعٌة د ( .وظٌفة الحدود ج( .وضع الحدود ب( .مناطك حدودٌة أ (

 

  (سؤال وزاري) :حدث خال  بٌن دولتً لطر والبحرٌن على جزر# 

 .الحوار د ( .أبو موسى ج( .طنب الصغرى ب( .طنب الكبرى أ (

 

  (سؤال وزاري) :على جزر الحوار بصدور لرار محكمة العدل العلٌا والذي تضمنانتهى الخال  # 

 .سٌادة البحرٌن على جزر الحوار ب( .سٌادة لطر على جزر الحوار أ (

 .سٌادة الكوٌت على جزر الحوار د ( .سٌادة العراق على جزر الحوار ج(

 

البحارٌن علاى جازر الحاوارا لحال الخاال  م بسٌادة مملكاة 2001صدر لرار محكمة العدل العلٌا عام # 

  (سؤال وزاري) :الحدودي بٌنها وبٌن دولة

 .إٌران د ( .لطر ج( .اإلمارات العربٌة المتحدة ب( .الكوٌت أ (
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 (سؤال وزاري) :( فً الخرٌطة أدناه، مضٌك1المضٌك المائً الُمشار إلٌه بالرلم )# 

 .باب المندب ب( .جبل طارق أ (

 

 .لناة السوٌس (د  .هرمز ج(

 

  (سؤال وزاري) :ٌمع سد أتاتورن على نهر# 

 .الفرات د ( .النٌل ج( .األردن ب( .دجلة أ (

 

  (سؤال وزاري) :ٌصل مضٌك جبل طارق بٌن# 

 .البحر األحمر والمحٌط الهندي ب( .البحر المتوسط والبحر األحمر أ (

 .العربً والمحٌط الهنديالخلٌج  د ( .البحر المتوسط والمحٌط األطلسً ج(

 

  (سؤال وزاري) :المضٌك الذي ٌربط بٌن الخلٌج العربً والمحٌط الهندي هو مضٌك# 

 .جبل طارق د ( .تٌران ج( .باب المندب ب( .هرمز أ (

 

ً # تُعد الصحراء الغربٌة أرضاً متنازع   (سؤال وزاري) علٌها بٌن: ا

 .جبهة البولٌسارٌوالجزائر و ب( .جبهة البولٌسارٌوالمغرب و أ (

 .االستماللجبهة الجزائر و د ( .االستماللجبهة المغرب و ج(

 

ً # تُعد الصحراء الغربٌة أرضاً متنازع   (سؤال وزاري) :دولةعلٌها بٌن جبهة البولٌسارٌو و ا

 .لٌبٌا د ( .مورٌتانٌا ج( .المغرب ب( .الجزائر أ (

 

  (سؤال وزاري) البولٌسارٌة و:# نشؤ صراع على الصحراء الغربٌة بٌن جبهة 

 إسبانٌا. د ( .المغرب ج( مورٌتانٌا. ب( الجزائر. أ (

 

  (سؤال وزاري) :باستثناءالصحراء الغربٌة  تدعم جامعة الدول العربٌة سٌادة المغرب على# 

 .لٌبٌا د ( .تونس ج( .الجزائر ب( مورٌتانٌا. أ (
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شط العرب ٌبمى مفتوحاً أمام سفن الادول جمٌعهاا، ولاد م على أن 1913نصت اتفالٌة شط العرب سنة # 

  (سؤال وزاري) :ولعت هذه االتفالٌة بٌن كل من

 .الدولة العثمانٌة وإٌران ب( .العراق وإٌران أ (

 .الدولة العثمانٌة والدولة الصفوٌة د ( .الدولة العثمانٌة والعراق ج(

 

  (سؤال وزاري) :العرب بعد عمداعترفت العراق بحك إٌران فً المالحة فً شط # 

 .اتفالٌة الجزائر د ( .اتفالٌة الرٌاض ج( .اتفالٌة بغداد ب( .اتفالٌة بارٌس أ (

 

  (سؤال وزاري) # ظهر الخال  على منطمة التبت بٌن:

 الهند وبنغالدش. د ( .الصٌن والهند ج( الهند وباكستان. ب( الصٌن والٌابان. أ (

 

  (سؤال وزاري) منطمة التبت فً عام:# استولت الصٌن على 

 .م1958 د ( .م1955 ج( .م1951 ب( .م1945 أ (

 

  (سؤال وزاري) :من الدول التً ظهرت بعد تفكن االتحاد السوفٌٌتً# 

 .الجبل األسود د ( .ممدونٌا ج( .استونٌا ب( .صربٌا أ (

 

  (سؤال وزاري) :من الدول التً ظهرت بعد تفكن االتحاد السوفٌٌتً# 

 .سلوفٌنٌا د ( .أذربٌجان ج( .كوسوفو ب( .كرواتٌا أ (

 

مجموعة من األفراد تنتمً إلى سااللة تختلا  عان سااللة أكثرٌاة أفاراد المجتماع الاذي تعاٌش فٌاه، هاً # 

  (سؤال وزاري) :األللٌات

 .العرلٌة د ( .اللغوٌة ج( .الدٌنٌة ب( .المومٌة أ (

 

 

 

 

 

 


