
 

1 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم                                           

 ( الحداثة  ، االيزو،  رياض ومدارس جامعة الزرقاء مدارس )     

               الثانيمع اإلجابة الفصل  جغرافياأسئلة ضع دائرة               

 4777047770إعداد : محمد أحمد  البطران/                                  

 ملاحظة : الإجابات في نهاية الملف

 علم دراسة اشكال سطح الأرض/  الثالثة الوحدة 

 ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة ؟ --_
 

 :تعد الجيومورفولوجيا أحدى فروع الجغرافيا -7

 الطبوغرافية -البشرية                        د -ج     السياسية                -ب                                 الطبيعية -أ

 

 : العوامل المحددة ألشكال سطح األرضمن  -0

 اتجاه الرياح  -داختالف المظهر العام لها          -ج       نوعية الرواسب  -ب     خصائص الصخور               -أ

 

 : العوامل المحددة ألشكال سطح األرضمن  -3

 اتجاه الرياح  -داختالف المظهر العام لها          -ج        نوعية الرواسب  -القوى التي تشكل التضاريس     ب -أ

 

 : العوامل المحددة ألشكال سطح األرضمن  -0

 اتجاه الرياح  -داختالف المظهر العام لها         -ج         نوعية الرواسب  -ب             زمن تطور التضاريس -أ

 

 :يطق عليهاالحركات التي تحدث في باطن األرض ينشأ عنها اضطرابات داخلية تؤدي إلى اهتزازات زلزالية  -5

 عوامل النحت -د       عوامل البناء     -عوامل جيوموفولوجية           ج -قوى خارجية                   ب -أ

 

 من أمثلة على األشكال األرضية الناتجة عن حركات في باطن األرض كالزالزل والبراكين : -6

 قباب التقشر -د     الخوانق              -الجنادل                        ج -ب               الجبال البركانية      -أ

 

 الناتجة عن حركات في باطن األرض كالزالزل والبراكين :من أمثلة على األشكال األرضية  -7

 قباب التقشر -د     الخوانق              -الجنادل                        ج -ب                 الجزر البركانية   -أ

 

 من أمثلة على األشكال األرضية الناتجة عن حركات في باطن األرض كالزالزل والبراكين : -7

 قباب التقشر -د     الخوانق              -الجنادل                        ج -ب                الحرات البازلتية  -أ

   

 من أمثلة على األشكال األرضية الناتجة عن حركات في باطن األرض كالزالزل والبراكين : -9

 قباب التقشر -د     الخوانق              -الجنادل                        ج -ب                    الينابيع الحارة   -أ

 

 من أمثلة على األشكال األرضية الناتجة عن حركات في باطن األرض كالزالزل والبراكين : -74

 قباب التقشر -د       الخوانق            -الجنادل                        ج -ب              البحيرات البركانية    -أ
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 لبركانية  سلسلة جبال :امن امثلة على الجبال  -77

 االنديز -األندونسية                 د-الهمياليا                                ج -تنزانيا                   ب -أ

 

 من امثلة على البحيرات البركانية بحيرة: -70
 بحيرة طبريا  -تانا                      د -البحيرات العظمي                  ج -فكتوريا                        ب -أ

 

 بحيرة تانا من البحيرات البركانية التي تقع في :  -73

 الواليات المتحدة األمريكية  -د                كندا      -كينيا                         ب أثيوبيا                                 ج  -أ

 

 من امثلة على الجزر البركانية  جزر : -70

 ايسلندا  -د    كناري             -المالديف                               ج -ب   موزمبيق                 -أ

 

 :من األشكال األرضية  الناتجة عن حركات" تكتونية" اإللتوائية  -75

 البحر الميت -قمة أيفرست           د -ج    الجبال األندونيسية               -بحيرة تانا                  ب -أ

 

 " قمة أيفؤست " نتجية :نشات أعلى قمة في العالم  -76

 عوامل جيومورفولوجية  -د      نشاط بركاني  -ج     حركة صدعية باطنية      -ب       حركات" تكتونية" اإللتوائية -أ

 

 : من األشكال األرضية  الناتجة عن حركة صدعية باطنية -77

 البحر الميت -قمة أيفرست            د -الجبال األندونيسية                ج -ب           بحيرة تانا                    -أ

 

 " البحر الميت " نتجية : أخفض نقطة على اليابس نشات -77

 عوامل جيومورفولوجية  -نشاط بركاني     د -حركة صدعية باطنية       ج -ب       حركات" تكتونية" اإللتوائية -أ
 
 

 أعلى قمة في العالم ؟  قمة أيفرست يبلغ ارتفاع  -79

 م4848 -م               د4844 -ج               م         4484   -م                         ب4848 -أ
 

       ؟البحر الميت    نقطة على اليابس أخفضيبلغ  -04

  (م282 -)   -د              (م844-)   -ج                      ( م828-)   -ب                         (م848 -)  -أ
 

 

 يمكن معرفة العمر النسبي لظاهرات سطح األرض من خالل :  -07

 زمن تطور التضاريس -د        نوعية الرواسب   -الغطاء النباتي            ج    -خصائص الصخور        ب -أ
  

 يمكن معرفة العمر النسبي لظاهرات سطح األرض من خالل :  -00
              زمن تطور التضاريس -دطبيعة التصريف النهري        -الغطاء النباتي            ج    -خصائص الصخور        ب -أ
 

 يمكن معرفة العمر النسبي لظاهرات سطح األرض من خالل :  -03

              زمن تطور التضاريس -داختالف المظهر العام لها        -الغطاء النباتي      ج    -خصائص الصخور              ب -أ

 

 المصدر األساس للبيانات الجيومورفولوجية هو: -00

 الصور الجوية -تقنية االستشعار عن بعد         د -الخرائط                        ج -الدراسة الميدانية         ب -أ

 

 ظاهرات سطح األرض الطبيعية والبشرية ويتم رسمها بمقاييس رسم كبيرة هي :الخرائط التي تظهر عليها  -05

 الطبوغرافية -الجيولوجية                       د -السياسية                 ج -ب                             التربة -أ
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( خطوط  0الخطوط الفرعية بينهما )  (م ، وعدد744إذا علمت أن فرق االرتفاع بين خطي كنتور رئيسين يبلغ )  -06

  :، فكم تبلغ قيمة الفاصل الرأسي

 82 -د                                     32 -ج                           22 -ب                           22 -أ

 

 ( : 05444:7يبلغ الفاصل الراسي على الخرائط ذات مقياس ) -07

 م32 -م                                   د12 -م                            ج22 -ب       م                 12 -أ
 

 

 (: 54444:7يبلغ الفاصل الراسي على الخرائط ذات مقياس ) -07

 م32 -د     م                              12 -م                            ج22 -ب   م                      12 -أ

 

 : إلىتقارب خطوط الكنتور في الخرائط الطبوغرافية يدل  -09

 التعرج -د                             االستواء -ج         االنحدار        ةقل -ب                  االنحدارةشد -أ

 

 : إلىتباعد خطوط الكنتور في الخرائط الطبوغرافية  يدل -34

 التعرج -د                             االستواء -ج     االنحدار           ةقل -ب                  االنحدار ةشد -أ

 

 :عندما تظهر خطوط الكنتور على شكل حلقي مغلًق وتتزايد قيم االرتفاع نحو  الداخل ، فانه تدل على -37

 وادي نهري -خطوط تقسيم المياه               ج  -ج    منخفض              -مرتفع                                ب -أ

 

 :عندما تظهر خطوط الكنتور على شكل حلقي مغلق وتتناقص القيم نحو الداخل ، فانه تدل على -30

 وادي نهري -خطوط تقسيم المياه               ج  -منخفض                 ج -مرتفع                                ب -أ

 

( في الخرائط الكنتورية وتتزايد القيم نحو الخارج فانها تدل  7أو  7عندما تظهر خطوط الكنتور على شكل رقم)   -33

 على :

 وادي نهري -دخطوط تقسيم المياه                 -منخفض                 ج -مرتفع                                ب -أ

 

 : فانها تدل علىالخرائط الكنتورية وتتناقص القيم نحو الداخل (  7أو   7) على شكل رقمعندما تظهر خطوط الكنتور  -30

 وادي نهري -دخطوط تقسيم المياه                 -منخفض                 ج -مرتفع                                ب -أ

 

 :تقنية االستشعار عن بعدمن ميزات   -35
 تحديد الشبكة المائية.  -ب                                        عن األرض تقدم معلومات وفيرة -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية. -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                           د -ح
 

 :تقنية االستشعار عن بعدمن ميزات   -36
 تحديد الشبكة المائية.  -الدقة والسرعة في تحليل البيانات                                                  ب  -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية. -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                              د -ح
 

 :ورفولوجيامن الجوانب التطبيقية لعلم الجيوم -37
 تحديد الشبكة المائية.  -دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياح.                               ب -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                              د -ح

 

 : مورفولوجيامن الجوانب التطبيقية لعلم الجيو -37

 تحديد الشبكة المائية.  -ب                       تتبع تغيَر مجاري األنهار والقنوات وآثار هذا التغير -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                                د -ح
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 : الجيومورفولوجيامن الجوانب التطبيقية لعلم  -39
 تحديد الشبكة المائية.  -دراسة االنهيارات واالنزالقات األرضية والصخرية                    ب -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                              د -ح

 

 : الجيومورفولوجيامن الجوانب التطبيقية لعلم  -04
 تحديد الشبكة المائية.  -ب                         من أجل بناء الخزانات دراسة أحواض األنهار -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                              د -ح

 

 : الجيومورفولوجيامن الجوانب التطبيقية لعلم  -07
 تحديد الشبكة المائية.  -ب                                    الصحاري واألراضي الجافة  ثماراست -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                              د -ح

 

 : الجيومورفولوجيامن الجوانب التطبيقية لعلم  -00
 تحديد الشبكة المائية.  -ب                            الستخدام  في النواحي العسكرية والحروبا -أ

 تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.                              د -ح

 

 : تقنية االستشعار عن بعدمن المعلومات التي تقدمها   -03 

 تحديد الشبكة المائية -دراسة االنهيارات واالنزالقات األرضية والصخرية             ب -أ

                        تتبع تغيَر مجاري األنهار والقنوات وآثار هذا التغير -د                                  تقدم معلومات وفيرة عن األرض -ح
 

 : تقنية االستشعار عن بعدمن المعلومات التي تقدمها   -00

 تحديد تضرس المنطقة -دراسة االنهيارات واالنزالقات األرضية والصخرية             ب -أ

                        تتبع تغيَر مجاري األنهار والقنوات وآثار هذا التغير -د                                  تقدم معلومات وفيرة عن األرض -ح
 

 : تقنية االستشعار عن بعدمن المعلومات التي تقدمها   -05

 تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض -دراسة االنهيارات واالنزالقات األرضية والصخرية             ب -أ

   تتبع تغيَر مجاري األنهار والقنوات وآثار هذا التغير -د                                  تقدم معلومات وفيرة عن األرض -ح

                 

 : تقنية االستشعار عن بعدمن المعلومات التي تقدمها   -06

 الصخرية.تحليل نوع الصخر والمفاصل  -دراسة االنهيارات واالنزالقات األرضية والصخرية             ب -أ

    تتبع تغيَر مجاري األنهار والقنوات وآثار هذا التغير -د                                  تقدم معلومات وفيرة عن األرض -ح

                  

 من أهم أدوات الدراسة الجيومورفولوجية: -07

 االنهار  -الرياح                      د -خطوط الكنتور                    ج -ب             الدراسة الميدانية       -أ
    

 من أهم أدوات الدراسة الجيومورفولوجية:  -07

 االنهار  -الرياح                      د -خطوط الكنتور                         ج -الخرائط                          ب -أ
 

 أدوات الدراسة الجيومورفولوجية:من أهم  -09

 االنهار  -الرياح                      د -خطوط الكنتور                    ج -تقنية االستشعار عن بعد          ب -أ

 

 : يقصد بها بفعل العوامل الجوية تحلل للمواد المكونة للصخور على سطح األرضالتفكك والضعا  واإلعمليات  -54

 اكسدة  -تجوية                       د -ج        تعرية                       -تقشر                             ب -أ
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 تنشط التجوية الكيمائية في المناطق : -57

 الحارة  -الباردة                           د -الجافة                      ج -الرطبة الدافئة                  ب -أ

 

ة جديدة ذات ينتج عنها مواد صخري  صخور الموجودة على سطح األرض، المكونة لل المعادنتفاعالت بين الماء و -50

 :يقصد بها   خصائص مختلفة عن الصخر األصلي

 اكسدة  -د                       كيميائية تجوية -ج           تجوية حيوية -ب              تجوية ميكانيكية -أ
 

 

 يقصد بها :  لصخر دون حدوث أي تغيرات في خصائصها الكيميائيةلعملية انفصال وتفتت  -53

 اكسدة  -د                       كيميائية تجوية -ج           تجوية حيوية -ب              تجوية ميكانيكية -أ

 

 ا يقصد بها:أو تحليله اوتفتيته الصخور إضعا والتي تؤدي إلى تحلل بقايا النباتات والحيوانات  -50

 اكسدة  -د                       كيميائية تجوية -ج           تجوية حيوية -ب              تجوية ميكانيكية -أ

 

 :بمقدار داخل الفواصل والشقوق الصخرية عندما يتجمدحجم الماء  يزداد  -55

 %13 -د                                 %11 -ج                           %9ب                              %4  -أ
 

 : ناتجة عن عملية تصدع الصخور وتفككها  -56

 دة األكس -د                تجمد المياه    -ج     تحلل بقايا النباتات    -تعاقب الحرارة والبرودة                  ب -أ
 
 

 :  تقشر سطح الكتلة الصخرية عملية ناتجة عن -57

 األكسدة  -تجمد المياه                   د -تحلل بقايا النباتات         ج -تعاقب الحرارة والبرودة                  ب -أ

 

 تفتت الصخور وتحليها عملية ناتجة عن  : -57

  األكسدة -د                 تجمد المياه   -تحلل بقايا النباتات والحيونات         ج -تعاقب الحرارة والبرودة            ب -أ

 

 من العوامل المؤثرة في التجوية: -59

 الغطاء النباتي -تجمد المياه                     د -تعاقب الحرارة والبرودة             ج -بنوع الصخر ولونه              -أ
 

 من العوامل المؤثرة في التجوية: -64
 الغطاء النباتي -تجمد المياه                     د -تعاقب الحرارة والبرودة             ج -ب المفاصل والشقوق           -أ

      

 من العوامل المؤثرة في التجوية: -67

 الغطاء النباتي -تجمد المياه                     د -ج        تعاقب الحرارة والبرودة            -ب                   الزمن -أ

                      

 من العوامل المؤثرة في التجوية: -60

 الغطاء النباتي -تجمد المياه                     د -ج           تعاقب الحرارة والبرودة             -ب               المناخ  -أ

                      

 من العوامل المؤثرة في التجوية: -63

  الغطاء النباتي -تجمد المياه                 د -تعاقب الحرارة والبرودة             ج -ب     درجة انحدار التضاريس    -أ

            

 اكثر عناصر المناخ تاثير في عملية التجوية  هما :  -60 

 الحرارة والضغط الجوي -د الحرارة واألمطار              -الحرارة والرياح           ج -ب االمطار والرياح           -أ
 

 :ا في المناطق سمكً  التربة تزداد -65

 الحارة  -الباردة                           د -ج      الجافة                     -ب                الرطبة الحارة -أ
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 :من األشكال األرضية الناتجة عن التجوية -66

 البحيرات الكوعية -د              حفر التذرية  -ج                       تربة ال -ب                   الكثبان الرملية  -أ

 

 :من األشكال األرضية الناتجة عن التجوية -67

  الحطام الصخري       -د              حفر التذرية  -ج                       الجنادل  -ب                   الكثبان الرملية  -أ

 

 :من األشكال األرضية الناتجة عن التجوية -67

 البحيرات الكوعية -د              حفر التذرية  -ج                        الخوانق -ب                    قباب التقشر -أ

 

جة الصخرية المكشوفة قليلة االنحدارنتيفوق األسطح نتشر الناتج عن التجوية الكيميائية والذي  ي رضياأل لشكال -69

 للتفاوت في تآكل الصخر:
 قباب التقشر -د                  حفر التذرية -ب    حفر التجوية           -ب         الشواهد الصخرية        -أ

 

درجات كتل صخرية متجانسة ضخمة على شكل أغشية رقيقة تتكون عند تعرضها إلى تغيرات متطرفة في  -74

 الحرارة:

 قباب التقشر -د                   حفر التذرية -حفر التجوية            ب -ب      الشواهد الصخرية         -أ

 

 عملية طبيعية ينتج عنها إزالة المواد  الصخرية ونقلها من منطقة إلى أخرى بفعل الرياح والمياه تسمى: -77

 اكسدة  -تحطام                        د -تعرية                         ج -ب   تقشر                            -أ

 

 :مقارنة بالعوامل األخرى كبيرةفي تشكيل سطح األرض في مساحات   مارس دورهي  جيوموروفولوجي عامل -70

 الجليد   -المياه الجوفية                د -األنهار                       ج -ب                        لرياحا  -أ 

      

 

تسقط على األرض وتضرب السطح وتقفز مرة  حيثحبيبات الرمل عن طريق القفز، ل الرياح  تحريكعملية   -73

 يقصد بها : أخرى 

 التجوية -د                      التذرية الريحية -تعرية                         جال -ب                       الزحف -أ

 

 يقصد بها : كشط الرياح لألسطح الصخرية وحمل الحبيبات الرملية الدقيقة وضربها باألسطح المكشوفة  -70 

 التجوية -د                      التذرية الريحية -تعرية                         جال -ب                              الزحف -أ

 

 : العوامل التي تعتمد عليها عملية الحت الريحيمن   -75

     وزن الجزيئيات الرملية  -خشونة السطح         د -ج       صالبة الصخر وتجانسه -بالغطاء النباتي             -أ

 

  :الريحيلها الدور األكبر في الحت التي  عملية ال -76

 تذرية -القفز                           د -ج                       االنجراف -الزحف                       ب -أ
 

 ( من كمية المواد المنقولة هي:%75الرياح فيها نحو )بها  تنقل التي  عملية ال -77

 تذرية -القفز                           د -ج      التعلق                    -الزحف                       ب -أ

 

 تنقل الرياح معظم حمولتها عن طريق:   -77

 تذرية -القفز                           د -التعلق                         ج -الزحف                       ب -أ
 

 :الرياح  للمواد األكبر حجًما  بها نقل التي تعملية ال -79

 تذرية -القفز                           د -التعلق                         ج -الزحف                       ب -أ
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تنقل فيها الرياح  للمواد الخشنة نسبيًا  عن طريق التدحرج أو االنزالق ، والتي يفوق قطرها التي عملية  ال -74

 محدودة هي :( بشكل  بطئ ولمسافات    ملم 4554)

 تذرية -القفز                           د -التعلق                         ج -الزحف                         ب -أ

 

 هي : النقل الوحيدة من نوعها التى تسلكها أكثر الرمال خشونة(  وسيلة طريقة )  -77

 تذرية -القفز                           د -ج              التعلق            -الزحف                         ب -أ

 

تربة ناعمة دقيقة الحبيبات، تحملها الرياح لمسافات بعيدة وتظل عالقة بها وتترسب هذه األتربة عندما تضعف  -70

 سرعة الرياح هي:
 الكثبان الطولية -د                      النباك  -اللويس                        ج -الكثبان الرملية                ب -أ

 

 واتجاهها تسمى:تجمعات رملية تذروها الرياح  بأشكال عدة ،  وتنقلها  بحيث تتحرك من مكان إلى آخر بحسب شدتها  -73

 قباب التقشر -د                  حفر التذرية -جكثبان رملية              ال -الشواهد الصخرية            ب -أ

 

 :هي تجمع من الرمل على سطح األرض في شكل كومة ذات قمة، وتغطي مساحات شاسعة من اليابسة -70

 قباب التقشر -د                  حفر التذرية -جكثبان رملية              ال -الشواهد الصخرية            ب -أ

 

 :الناتجة عن اإلرساب الريحي األرضية  األشكالمن  -75
 قباب التقشر -د                  الحماد -ج    كثبان رملية           ال -ب    الشواهد الصخرية          -أ

 

 :الناتجة عن اإلرساب الريحي األرضية  األشكالمن  -76

 قباب التقشر -د                  تربة اللويس -ج                حفر التذرية  -الشواهد الصخرية            ب -أ

 

 :الناتجة عن اإلرساب الريحي األرضية  األشكالمن  -77
               التموجات الرملية  -د                  الحماد -ج                 قباب التقشر -ب الشواهد الصخرية             -أ

 

 :الناتجة عن اإلرساب الريحي األرضية  األشكالمن  -77

 قباب التقشر -د                              الحماد -ج                       النباك -ب       الشواهد الصخرية        -أ

 

 :الناتجة عن اإلرساب الريحي األرضية  األشكالمن  -79

 قباب التقشر -د                  الحماد -ج              صحارى العرق -الشواهد الصخرية            ب -أ

 

 كثبان رملية، تنشأ في المناطق التي تهب فيها الرياح باتجاه واحد: -94

 الكثبان الطولية -الكثبان الهاللية               د -الكثبان النجمية                        ج -الكثبان الرملية           ب -أ

 

 نتيجة وجود رياح من اتجاهين هي: كثبان رملية تنشأ  -97

 الكثبان الطولية -الكثبان الهاللية               د -الكثبان النجمية                        ج -الكثبان الرملية           ب -أ

 

 كثبان رملية  لها قمة واحدة تظهر في المناطق التي تتناوب الرياح في هبوبها من اتجاهات عدة: -90

 الكثبان الطولية -الكثبان الهاللية               د -الكثبان النجمية                        ج -الكثبان الرملية           ب -أ

 

 

 من المناطق التي تتنشر بها تربة اللويس :  -93

 أمريكا الشمالية   -د         وسط آىسيا           -شمال إفريقيا                  ج -وبا                     بغرب أور -أ
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 من المناطق التي تتنشر بها تربة اللويس :  -90

 أمريكا الشمالية    -أمريكا الجنوبية               د -شمال إفريقيا                  ج -غرب أوروبا                     ب -أ
 

 تتشر الكثبان الرملية الهاللية في األردن في مناطق : -95

 شمال األردن  -شرق األردن                       د -غرب األردن                 ج -جنوب األردن                    ب -أ

 

 :ر الكثبان الرملية الطولية  اتتشمن مناطق ا -96

  شبه الجزيرة العربية  -د         أمريكا الشمالية    -األردن           ج جنوب -أمريكا الجنوبية                      ب  -أ

 

 من مناطق اتتشار الكثبان الرملية الطولية  : -97

 الصحراء الكبرى    -أمريكا الشمالية           د  -جنوب األردن           ج -أمريكا الجنوبية                      ب  -أ

 

 من الدول التي تتنشر بها الكثبان الرملية النجمية  : -97

 باكستان     -الصين                     د  -افغانستان                        ج -تركماستان                       ب  -أ

 

 من الدول التي تتنشر بها الكثبان الرملية النجمية  : -99

 باكستان     -د                    الصين   -افغانستان                        ج -الهند                            ب  -أ

 

 من الدول التي تتنشر بها الكثبان الرملية النجمية  : -744

 باكستان     -الصين                     د  -افغانستان                        ج -استراليا                       ب -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةمن  -747

 قباب التقشر -د                 الحطام الصخري  -ج              صحارى العرق -الشواهد الصخرية            ب -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةمن  -740

 قباب التقشر -د                 الحطام الصخري  -ج الموائد الصخرية          -ب              صحارى العرق -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةمن  -743

 قباب التقشر -د                 حفر التذرية   -ج              صحارى العرق -ب                 الحطام الصخري  -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةمن  -740

 الحماد " الصحاري الحجرية" -د                 الحطام الصخري  -ج              صحارى العرق -بالجنادل            -أ

 

  :األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةمن  -745
 قباب التقشر -د            الحطام الصخري  -ج              صحارى العرق -ب            التالل الصحراوية المعزولة -أ

 

أشكال تحدث نتيجة حت الرياح للصخور في المناطق الجافة والتي تظهر فيها على شكل طبقات صخرية صلبة  -746

 ترتكز فوقها صخور لينة :

 قباب التقشر -د                 الحطام الصخري  -ج              صحارى العرق -الشواهد الصخرية            ب -أ

 

أشكال تحدث نتيجة نحت الرياح المحملة بالرمال للطبقات الصخرية اللينة الموجودة عند قواعد هذه الصخور،  -747

 مما يؤدي إلى تآكل الطبقات اللينة عند القاعدة:

 د الحما -د                 الحطام الصخري  -ج الموائد الصخرية            -ب              الشواهد الصخرية  -أ
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أشكال تنشأ بسبب الرواسب المائية في منخفض صحراوي ال تلبث المياه أن تجف منه فيبدأ قاعه الطيني  -747

 :بالتشقق، فتعمل الرياح على تذرية الطين الناعم من وسط المنخفض أو الحفرة فيزداد عمقها 

 حفر التجوية -د                   حفر التذرية   -ج              صحارى العرق -ب                    الخوانق  -أ
 

 األسطح المستوية المرصوفة بحجارة ذات زوايا حادة تعر  بـ:  -749

 الحماد " الصحاري الحجرية" -د               الحطام الصخري  -ج              صحارى العرق -بالجنادل            -أ

 

إزالة الجزء األكبر من السطح الصخري بفعل حت الرياح، فتبقى األجزاء الصلبة اشكال تتكون هذه التالل نتيجة  -774

 األكثر مقاومة من السطح الصخري:

 قباب التقشر -د            الحطام الصخري  -ج              صحارى العرق -ب            التالل الصحراوية المعزولة -أ

 

 الصحاري الحجرية"الحماد " من الدول التي يتنشر بها  -777

 باكستان     -االردن                      د  -افغانستان                        ج -استراليا                       ب -أ

 

 الحماد " الصحاري الحجرية"من الدول التي يتنشر بها  -770

 لبيبا     -الصين                     د  -ج    افغانستان                     -استراليا                       ب -أ

 

 : تأثيًرا في تشكيل سطح األرض الجيومورفولوجية  من أكثر العوامل -773

 المياه الجيوفية   -الجليد                   د -الرياح                          ج -األنهار                        ب -أ
 
 

 : التي تضم أجزاء النهرجميعهاالمساحة األرضية  -770

 المنبع -المصب                       د -حوض النهر                 ج -المجرى النهري            ب -أ

 

 : خطوط  تفصل بين القمم المرتفعة الفاصلة بين حوضين نهريين -775

 الروافد   -المياه                دخطوط تقسيم  -الفاصل الرأسي                ج -خطوط الكنتور     ب -أ

 

 تسمى :  القناة المغطاة بالمياه -776

 الرافد -قاع  النهر                        د -سرير النهر              ج -مجرى النهر                   ب -أ

 

 سمى : يالسطح السفلي لمجرى النهر   -777

 الرافد -قاع  النهر                        د -سرير النهر              ج -مجرى النهر                   ب -أ

 

 الجزء المغمور من القناة بالمياه يسمى :  -777

 الرافد -قاع  النهر                        د -سرير النهر              ج -مجرى النهر                   ب -أ

 

 :  هيخفض نقطة في أجزاء الحوض النهري ، التي تتجمع فيها المياه  أ  -779

 المصب  -قاع  النهر                        د -سرير النهر              ج -مجرى النهر                   ب -أ
 

 :  للنهر هي منطقةسرعة المياه الجارية   فيها تزدادالمنطقة التي  -704

   المصب -الحوض األوسط             د -الحوض األدنى            ج-ب        الحوض األعلى    -أ
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 الشكل األقل استنفاذًا للطاقة  النهرية بسبب قلة االحتكاك:  -707

 المتعرج  -المستطيل                    د -النصف الدائري            ج -ب         الدائري                       -أ

: العوامل المؤثرة في العمليات النهرية من  -007  

 كمية الرواسب  -نوع الصخور               د -ج     نفاذية الصخور     -شكل القناة النهرية                  ب -أ

 

:العوامل المؤثرة في العمليات النهرية من  -037  

 كمية الرواسب  -د            درجة االنحدار   -ج        نفاذية الصخور    -شكل القناة النهرية                ب -أ

 

العوامل المؤثرة في العمليات النهرية من  -007  

 كمية التصريف النهر         -كمية الرواسب          د -نفاذية الصخور           ج -شكل القناة النهرية                ب -أ

 

العمليات النهريةالعوامل المؤثرة في  من  -570  

 عرض قناة النهر -دكمية الرواسب            -نفاذية الصخور           ج -شكل القناة النهرية                ب -أ

 

  العوامل المؤثرة في العمليات النهرية من  -670 

 كمية الرواسب  -د          الغطاء النباتي -نفاذية الصخور           ج -شكل القناة النهرية                ب -أ

  

 تعميق النهر  لمجرى الوادي النهري يسمى :  -707

   التراجعي  -د           الحت باتجاه المنابع -ج                   الحت الجانبي  -الحت الرأسي              ب-أ

 

 توسيع النهر لعرض القناة النهرية يسمى :  -707

   التراجعي  -د           الحت باتجاه المنابع -ج                   الحت الجانبي  -ب  الحت الرأسي            -أ

 

 :في مناطق المنابع فقط يحدث  الذي  الحت -709

   التراجعي  -األفقي                     د -ج                   الحت الجانبي  -الحت الرأسي              ب-أ
 

 هو:  زيادة طول المجرى النهري مع مرور الزمنيعمل على من الحت  نوع  -734

 "  الحت باتجاه المنابع"  التراجعي  -األفقي             د -ج                   الحت الجانبي  -الحت الرأسي              ب-أ

 

 ولته:( من حم%94العملية التي تشكل القسم األكبر من حمولة النهر، وتقدر بما يزيد عن ) -737

 القفز  -التعلق                       د -الجر أو السحب                   ج -االذابة                   ب -أ

 

  ينقل النهر معظم حمولته عن طريق : -730

 القفز  -التعلق                       د -الجر أو السحب                   ج -االذابة                   ب -أ

 

 االنحدار المفاجئ في مجرى النهر يُسمى: -733

 البحيرات الكوعية -الخوانق               د -الجنادل                        ج -ب        الشالالت                  -أ
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  يُسمى : انكسار مفاجئ يعترض مجرى النهر -730
 البحيرات الكوعية -الخوانق               د -الجنادل                        ج -ب        الشالالت                  -أ

 

 شالالت نياجارا على نهر : تقع -735 
 سان لورانس  -الريان                   د -ج                   اورانج           -ب     الريوجراند             -أ

    

    شالالت فكتوريا على نهر:تقع  -736

 سان لورانس  -د               يالزمبيز -ج                               لنيلا -ب      الريوجراند            -أ

 

بسبب اختال  في طبيعة الصخور التي يتركب منها قاع المجرى  أشكال أرضية ناتجة عن عملية الحت النهري -737

 : تسمى النهر

 البحيرات الكوعية -الخوانق               د -الجنادل                        ج -الشالالت                   ب -أ

 

 سمى:وعمقه بالنسبة إلى اتساعه ي جزء من مجرى النهر يتميز بشدة انحدار جوانبه -737

 البحيرات الكوعية -د      الخوانق           -الجنادل                        ج -الشالالت                 ب -أ

 

 :يسمى  نهر بالتعرجشكل يتكون في الحوض األدنى من النهر عندما تضعف سرعة النهر ويبدأ ال -739

 البحيرات الكوعية -الخوانق               د -الجنادل                        ج -الشالالت                   ب -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن عملية الحت النهريمن  -704

 البحيرات الكوعية -د              حفر التذرية  -ج                        الدلتا -ب             السهل الفيضي  -أ

 

 مرحلة : على جوانب المجري النهري هي  البحيرات الكوعية  المرحلة النهرية التي يبدأ فيها تشكل  -707

 الشيخوخة  -د                  النضج     -ج                الشباب  -ب                       النشاة  -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن عملية الحت النهريمن  -700

 الدلتا  -د                  حفر التذرية  -ج                        الخوانق -ب                   قباب التقشر  -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن عملية الحت النهريمن  -703

 الدلتا  -د                  حفر التذرية  -ج                       التالشال -ب                السهل الفيضي   -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن عملية الحت النهريمن  -700

 الدلتا  -د  الجنادل                        -ج                  حفر التذرية  -ب                السهل الفيضي   -أ

 

 : األرضية الناتجة عن عملية الترسيب النهرياألشكال من  -705

 الشالالت   -د  الجنادل                        -ج                     الخوانق  -ب                السهل الفيضي   -أ

 

 : األشكال األرضية الناتجة عن عملية الترسيب النهريمن  -706

 الشالالت   -د  الجنادل                           -ج                      الخوانق  -ب                        الدلتا    -أ

 

 يُسمى :  إرسابات حمولة النهر وتراكم موادها عند مصبه في بحر أو محيط -707

 ت الكوعيةالبحيرا -د              حفر التذرية  -ج                        الدلتا -ب             السهل الفيضي  -أ
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 تتخذ دلتا نهر النيل والسند شكل :  -707

 قدم الطائر  -األصبعي                       د -المدبب                ج -المثلث أو القوس           ب  -أ
 

 تتخذ دلتا نهر التيبر شكل :  -709

 قدم الطائر  -األصبعي                       د -المدبب                ج -المثلث أو القوس           ب  -أ

 

 من الدلتاوات التي تتخذ الشكل المدبب  دلتا نهر :  -754

 الميسيسبي -د                           التيبر   -ج                 السند   -ب                       النيل    -أ

 

 سيسبي  شكل : يتتخذ دلتا نهر الم -757

 القوس            -األصبعي                        د -المدبب                ج -المثلث                       ب  -أ

 

 من الدلتاوات التي تتخذ الشكل األصبعي الذي يشبه قدم الطائر دلتا نهر :  -750

 الميسيسبي -د                         التيبر   -ج                  السند   -ب                       النيل    -أ

 

 : في تقع دلتا نهر التيبر -753

 هولندا -ألمانيا                           د -فرنسا                    ج -ب                        إيطاليا -أ

 

 على جوانب المجرى النهري في مرحلة النضج اثناء فيضان النهر:شكل يتشكل  -750

 السهل الفيضي -الخوانق               د -الجنادل                        ج -الشالالت                   ب -أ

 

 العالم الذي وضع نموذج  دورة التعرية النهرية  هو :  -755

 رودلف كيلين -د                   ارسطو  -ج           راتزل           -وليام ديفيز                 ب -أ
 

 من ميزات النهر في المرحلة األولى ) مرحلة الشباب(: -756

 يزداد فاعلية الحت الجانبي على الحت الرأسي.   -ب       يكون االنحدار أقل                                                   -أ

 تكون األشكال األرضية كالجنادل والشالالت.  -د   .   Uتتخذ القناة أو المقطع العرضي للقناة النهري شكل حرف  -ج

 

 من ميزات النهر في المرحلة األولى ) مرحلة الشباب(: -757

 ضية )السهول الفيضية(. تظهر األشكال األر  -يكون االنحدار أقل                                                    ب -أ

 سيادة عمليات الحت الرأسي على الحت الجانبي.  -.                                  دUناة النهر شكل حرف قتتخذ  -ج

 

 من ميزات النهر في المرحلة األولى ) مرحلة الشباب(: -757

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -يكون االنحدار أقل                                                    ب -أ

 .                              Vناة النهر شكل حرف قتتخذ  -.                                  دUتتخذ القناة النهر شكل حرف  -ج

 

 

 النهر في المرحلة األولى ) مرحلة الشباب(:من ميزات  -759

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -ب                             يبلغ الوادي النهري أقصى اتساع له -أ

 شدة االنحدار -.                                  دUتتخذ قناة النهر شكل حرف  -ج

     

                                                

 من ميزات  النهر في المرحلة الثانية ) مرحلة النضج(: -764

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -شدة االنحدار                                                   ب -أ 
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 سيادة عمليات الحت الرأسي على الحت الجانبي. -د                      .        Vناة النهر شكل حرف قتتخذ  -ج
 

 من ميزات  النهر في المرحلة الثانية ) مرحلة النضج(: -767

 .                                  Uتتخذ القناة النهر شكل حرف   -شدة االنحدار                                                   ب -أ 

 سيادة عمليات الحت الرأسي على الحت الجانبي. -.                              دVناة النهر شكل حرف قتتخذ  -ج
 

 من ميزات  النهر في المرحلة الثانية ) مرحلة النضج(: -760

 تظهر أشكال اإلرساب النهري كالسهول والفيضانات والدلتاوات.   -ب                                  يكون االنحدار أقل  -أ

 سيادة عمليات الحت الرأسي على الحت الجانبي. -.                   دVناة النهر شكل حرف قتتخذ  -ج

 

 من ميزات  النهر في المرحلة الثانية ) مرحلة النضج(: -763

 تكون األشكال األرضية كالجنادل والشالالت  -شدة االنحدار                                                   ب -أ 

 الحت الرأسي على الحت الجانبي  تزداد فاعلية -.                              دVناة النهر شكل حرف قتتخذ  -ج

 

 ) مرحلة الشيخوخة( :من ميزات  النهر في المرحلة الثالثة -760

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -شدة االنحدار                                                   ب -أ

 التوازن يكون واضح بين عمليات الحت والترسيب. -.                            دVتتخذ القناة النهرشكل حرف  -ج

 

 في المرحلة الثالثة) مرحلة الشيخوخة( : من ميزات  النهر -765

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -شدة االنحدار                                                   ب -أ

 .يميل السطح إلى االستواء -.                            دVتتخذ القناة النهرشكل حرف  -ج

 

 في المرحلة الثالثة) مرحلة الشيخوخة( :من ميزات  النهر  -766

 تظهر أشكال اإلرساب النهري كالسهول والفيضانات والدلتاوات.   -ب  .                   vناة النهر شكل حرف قتتخذ  -أ

 سيادة عمليات الحت الرأسي على الحت الجانبي. -د       تتكون األشكال األرضية كالجنادل والشالالت -ج

 

 ميزات  النهر في المرحلة الثالثة) مرحلة الشيخوخة( :من  -767

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -شدة االنحدار                                   ب -أ

 تظهر الثنيات في المجرى وما يرتبط بها من أشكالها كالبحيرات الكوعية -.          دVتتخذ القناة النهرشكل حرف  -ج

 

 من ميزات  النهر في المرحلة الثالثة) مرحلة الشيخوخة( : -767

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -شدة االنحدار                                                   ب -أ

 رنة بمرحلة النضجيقل عدد الروافد الرئيسة مقا -.                            دvتتخذ القناة النهرشكل حرف  -ج

 

 من ميزات  النهر في المرحلة الثالثة) مرحلة الشيخوخة( : -769

 تظهر األشكال األرضية )السهول الفيضية(.   -ب              تتكون األشكال األرضية كالجنادل والشالالت -أ

 النهري أقصى اتساع له.يبلغ الوادي  -د        .                       vتتخذ القناة النهرشكل حرف  -ج

 

 من الموضوعات التي تشملها الدراسة الجيومورفولوجية:  -774

 في النواحي العسكرية والحروب. الستخدام ا -ب          شكل سطح األرض ومظهره العام           -أ 

 دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياح -د       في النواحي العسكرية والحروب. الستخدام ا -ج
 

 من الموضوعات التي تشملها الدراسة الجيومورفولوجية:  -777

 في النواحي العسكرية والحروب. الستخدام ا -بدراسة العمر النسبي للظاهرات                     -أ 
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 دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياح -د    في النواحي العسكرية والحروب. الستخدام ا -ج

 من الموضوعات التي تشملها الدراسة الجيومورفولوجية:  -770

 في النواحي العسكرية والحروب. الستخدام ا -تمييز الظاهرات األشكال األرضية  كمراحل تكونها      ب -أ 

 دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياح -د              في النواحي العسكرية والحروب. الستخدام ا -ج

 

 :في المناطق الصحراوية الجافة وشبه الجافة تأثيرً في ال  مارس دورهي  جيوموروفولوجي عامل-773
 االمطار  -المياه الجوفية                د -األنهار                       ج -ب                        لرياحا  -أ 

 

 :ئط الخرا هي  تمثل عنصر االرتفاع عن طريق خطوط تصل بين المناطق المتساوية في االرتفاع الخرائط التي  -770

 الطبوغرافية -الجيولوجية                       د -ج                السياسية  -ب                           الطبيعية -أ
 

 واحدة من اآلتية ليست من  الموضوعات التي تشملها الدراسة الجيومورفولوجية:  -775

  تمييز الظاهرات األشكال األرضية  -ب            شكل سطح األرض ومظهره العام     -أ

 القوى التي تشكل التضاريس -د                  دراسة العمر النسبي للظاهرات -ج
 

 

 :العوامل المحددة ألشكال سطح األرضواحدة من اآلتية ليست من   -776

 درجة انحدار التضاريس -زمن تطور التضاريس   د -جالقوى التي تشكل التضاريس.      -خصائص الصخور    ب -أ

           

 من العوامل المؤثرة في نمط األشكال األرضية من حيث الصالبة والتركيب الكيميائي :  -777

 نوع الصخر -زمن تطور التضاريس         د -جالقوى التي تشكل التضاريس.      -خصائص الصخور    ب -أ

 

 أسم : عليهايطلق  الحركات التي تحدث في باطن األرض كالزالزل والبراكين والصدوع وااللتواءات  -777

 عوامل خارجية  -د            عوامل الهدم     -ج        العوامل الجيومورفولوجية  -ب           عوامل البناء -أ

 

 بين فؤائد البراكين:واحدة من اآلتية ليست من   -779

 تعمل على تجدد القشرة األرضية وتكوين الجبال والهضاب والسهول. -أ

 والحرارة من باطن األرض .خروج الضغط  -ب

 توفير أحجار األلماس ذات القيمة التجارية العالية. وتكوين صخور البازلت. -ج

 وية المختلفةجالمساحة السطحية من الصخور التي تتعرض لعمليات التتؤدي إلى زيادة  -د

 

 بين فؤائد البراكين:واحدة من اآلتية ليست من   -774

 رضية وتكوين الجبال والهضاب والسهول.تعمل على تجدد القشرة األ -أ

 خروج الضغط والحرارة من باطن األرض . -ب

 توفير تربة عالية الخصوبة تستغل في النشاط الزراعي -ج

 وية المختلفةجالمساحة السطحية من الصخور التي تتعرض لعمليات التتؤدي إلى زيادة  -د

 

 :  تعر  باسمالعوامل  التي تعمل على تشكل معالم سطح األرض  كاألنهار والرياح والجليد واألمواج والمياه الجوفية  -777

 عوامل الداخلية  -عوامل الهدم                د -العوامل الجيومورفولوجية       ج -ب           عوامل البناء -أ

 

 العالقة بين العوامل الداخلية والخارجية المشكلة لسطح األرض هي عالقة :  -770
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 تبادلية  -عكسية                                   د -طردية                     ج -تكاملية                  ب -أ

 

 آلتية ليست من  طرق معرفة  العمر النسبي لظاهرات سطح األرض: واحدة من ا -773

 خصائص الصخور -د     اختالف المظهر العام لها -طبيعة التصريف النهري         ج -نوعية الرواسب        ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ليست من  المصادر) األدوات ( التي تعتمد عليها الدراسة الجيومورفولوجية: -770

 خصائص الصخور -دتقنية االستشعار عن بعد           -الخرائط               ج -الدراسة الميدانية         ب -أ

 

 :  الباحث الجيومورفولوجيواحدة من اآلتية ليست من المهام التي يقوم بها  -775

 جمع القياسات كدرجات االنحدار واألطوال ومساحة الشكل األرضي.  -أ

 كاالنزالقات. ورصد وتسجيل حركة المواد األرضيةمتابعة  -ب

 تحديد االتجاهات والمسافات والمناسيب للظواهر الجيومورفولوجية في منطقة الدراسة .  -ج

 الصحاري واألراضي الجافة ثماراست -د 

  

 اسم تعر  بتصل بين المناطق المتساوية في االرتفاع عن مستوى ثابت هو مستوى سطح البحر الخطوط  التي  -776

 خطوط هندسية  -د          دوائر العرض  -خطور الطول          ج -خطوط  الكنتور               ب -أ
 

 يعر  بـ :  فرق االرتفاع بين خطي كنتور متتالين -777

 يم المياهخطوط تقس -وادي نهري             د -الفاصل الراسي           ج -خطوط  الكنتور                   ب -أ

 

 تبلغ قيمة الفاصل الرأسي في الخريطة الكنتورية المجاورة : -777

 م 22 -م                 د22 -م              ج22 –م            ب 3 -أ

 

 

 

 

 

 المجاور :  خطوط الكنتور في الشكلالذي تمثله  شكل الما  -779

 وادي -بين األودية        دمناطق ما  -منخفض أرضي     ج -مرتفع أرضي    ب -أ
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 المجاور :  خطوط الكنتور في الشكلالذي تمثله  شكل الما  -794

 وادي -مناطق ما بين األودية        د -منخفض أرضي     ج -مرتفع أرضي    ب -أ

 

 

 :تقنية االستشعار عن بعدميزات  واحدة من اآلتية ليست من  -797
 ت.       تحليل البياناتتميز بالدقة والسرعة في  -أ

 .عن األرض وفيرةتقدم معلومات    -ب

 ث لظاهرات سطح األرض.دالمراقبة المستمرة للتطورات التي تح فيتساعد  -ج

 تحديد االتجاهات والمسافات والمناسيب للظواهر الجيومورفولوجية -د

 

 :عن بعد تقنية االستشعارواحدة من اآلتية ليست من المعلومات التي تقدمها   -790
 تحديد تضرس المنطقة   -ب                                             تحديد الشبكة المائية.   -أ

 عن األرض وفيرةتقدم معلومات    -د                    تحليل الغطاء النباتي واستعماالت األرض.  -ج
 

 :تقنية االستشعار عن بعدواحدة من اآلتية ليست من المعلومات التي تقدمها   -793
 تحديد تضرس المنطقة   -ب                                             تحديد الشبكة المائية.   -أ

 عن األرض وفيرةتقدم معلومات    -د                       تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -ج

 

 :الجوانب التطبيقية لعلم الجيومورفولوجيا  واحدة من أآلتية ليست  من -790

 دراسة انجراف وتعرية التربة بالمياه والرياح.   -بأألنهار                                                  دراسة أحواض  -أ

  الصخريةتحليل نوع الصخر والمفاصل  -د          ر مجاري األنهار والقنوات وآثار هذا التغير. تتبع تغيَ  -ج

 

 :الجوانب التطبيقية لعلم الجيومورفولوجيا  واحدة من أآلتية ليست  من -795

 دراسة االنهيارات واالنزالقات األرضية والصخرية  -ب                     في النواحي العسكرية والحروب الستخدام ا -أ

     تحليل نوع الصخر والمفاصل الصخرية -د         وشبه الجافة.  ،الصحاري واألراضي الجافة ثماراست -ج

                    

 األنهار :                                                  دراسة أحواض واحدة من اآلتية ليست من أسباب  -796

 توليد الطاقة -ب                                      والسدود المائية ،بناء الخزانات -أ

 ر مجاري األنهارتتبع تغيَ    -د                        كشف الموارد المائية السطحية والجوفية -ج

 

اعد س، وي عن األرض وفيرةتقدم معلومات ت و تميز بالدقة والسرعة في تحليل البيانامصدر المعلومات الذي ي -797

 :ث لظاهرات سطح األرضدالمراقبة المستمرة للتطورات التي تح في

 نظم المعلومات الجغرافية  -تقنية االستشعار عن بعد                د -الدراسة الميدانية          ج -الخرائط     ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ليست من العوامل المؤثرة في التجوية:  -797

 نوعية الرواسب  -المفاصل والشقوق               ج. الزمن       د  -نوع الصخر ولونه                          ب -أ

 

 واحدة من اآلتية ليست من العوامل المؤثرة في التجوية:  -799

 نوعية الرواسب  -د    المفاصل والشقوق            ج. المناخ          -درجة انحدار التضاريس                  ب -أ
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 ودرجة كيميائية الشكل المجاور يمثل العالقة بين التجوية ال -044

 الحرارة واألمطار ، ثم اكتب ما تمثله االرقام من درجات التجوية :

 (  درجة شديدة     1رقم ) 

 ( درجة معتدلة  2رقم ) 

 ( درجة ضعيفة  3رقم ) 

 

 

 

 واحدة من أآلتية ليست من األشكال األرضية الناتجة عن التجوية :   -047

 حفر التذرية  -حفر التجوية                د  -الحطام الصخري               ج  -التربة             ب -ا

 

 واحدة من أآلتية ليست من األشكال األرضية الناتجة عن التجوية :  -040

 حفر التذرية  -د                قباب التقشر  -الحطام الصخري               ج  -التربة             ب -ا

 

 : لعوامل التي تعتمد عليها عملية الحت الريحيواحدة من اآلتية ليست من ا -043

 درجة االنحدار  -د            صالبة الصخر وتجانسه  -ج       تفاوت حمولة الرياح  -ب       سرعة الرياحواتجاه  -أ

      

 : األشكال األرضية الناتجة عن الحت والتذريةواحدة من اآلتية ليست من  -040

 التموجات الرملية -د         المنخفضات الصحراوية  -ج     الموائد الصخرية -ب    الشواهد الصخرية  -أ

 

 : الناتجة عن الحت والتذريةاألشكال األرضية واحدة من اآلتية ليست من  -045
 التموجات الرملية -حفر التذرية                      د  -التالل المعزولة          ج -ب                الحماد   -أ

 

 االرساب الريحي : األشكال األرضية الناتجة عن واحدة من اآلتية ليست من  -046

 التموجات الرملية -تربة اللويس                       د  -ية           جالكثبان الرمل -ب                الحماد   -أ

 

 االرساب الريحي : األشكال األرضية الناتجة عن واحدة من اآلتية ليست من  - 047

 لنباك ا -تربة اللويس                       د  -صحاري العرق           ج -ب       الصحاري الحجرية  -أ

 

باالعتماد على الشكل المجاور ، تبلغ شدة التجوية  -047

( ملم ومعدل  7544الكيميائية عندما يكون معدل األمطار ) 

 ( مئوية :  74درجة الحرارة ) 

 شديدة -معتدلة        د -ضعيفة       ج -ضعيفة جدا       ب -أ
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حجمها باستمرار نتيجة تجمع الرطوبة في  يزدادو ،التفتت أو اإلذابة عن طريقتنشأ هذه الحفر بفعل التجوية  -049

 :اخلها وما تقوم به عملية التميؤد

 حفر التجوية -حفر التذرية                      د  -التالل المعزولة            ج -ب                الحماد   -أ

 

 الحوض المائي : يتدفق الماء بأقصى سرعة له في -074

 األدني  -االسفل                          د -الوسط                             ج -األعلى                   ب -أ

 

 :الطاقة النهرية  عليها  تعتمدواحدة من اآلتية ليست من العوامل التي  -077

 عرض القناة  -د    .  شكل القناة النهرية -.            جسرعة المياه الجارية -.          بكمية المياه الجارية -أ

 

 

 الشكل المجاور يمثل حوض نهري : -070

صيغية السؤال هنا ماذا تمثل هذه االرقام طبعا هنا يسال فقط عن رقم مالحظة : 

 : وليس كل االرقام 

 ( في الشكل المجاور  7مثال : ماذا يمثل رقم ) 

 المصب   -المجرى       د -ج    خطوط تقسيم مياه  -روافد       ب -أ

 : طبعا اجوبة االرقام هي

 المجرى  -8     مصب   -3     خطوط تقسيم مياه -2روافد     -1

 

 : العوامل المؤثرة في العمليات النهريةواحدة من اآلتية ليست من  -073

 كمية الرواسب   -د             ف النهريكمية التصر -ج          درجة االنحدار -ب          نوع الصخور -أ

 

 : العوامل المؤثرة في العمليات النهريةواحدة من اآلتية ليست من  -070

 كمية الرواسب  -د             ف النهريكمية التصر -الغطاء النباتي          ج -عرض قناة النهر          ب -أ

 

 عن عملية الحت النهري:  واحدة من اآلتية ليست من األشكال األرضية الناتجة -075

 دـ الدلتا                                    لخوانقا-ج                الجنادل-ب                  الشالالت -أ

 

 واحدة من اآلتية ليست من األشكال األرضية الناتجة عن عملية الحت النهري:  -076

 دـ الدلتا                         البحيرات الكوعية -ج                الجنادل-ب                  الشالالت -أ

 

 :نشأ بسبب اختال  في طبيعة الصخور التي يتركب منها قاع المجرى النهريالشكل االرضي الذي ي -077

 دـ الدلتا                                    لخوانقا-ج                الجنادل-ب                  الشالالت -أ
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(  ملم فان 7444( درجة مئوية ومعدالت اإلمطار )  74-في الشكل المجاور عندما تكون درجة الحرارة )  -077

 التجوية الميكانيكية تكون :

 شديدة  -معتدلة       د -ضعيفة       ج -ضعيفة جدا      ب -أ

 

 

 

 

 

 

 

 أو بخار الماء مع بعض العناصر التي تتألف منها معادن الصخور يعني:اتحاد الماء  -219

 اكسدة  -تحطام                        د -تميؤ                          ج -ب     تقشر                             -أ

 

 : فانها تدل على خارجالكنتورية وتتناقص القيم نحو ال ( الخرائط 7أو   7عندما تظهر خطوط الكنتور على شكل رقم)  -004

 وادي نهري -دخطوط تقسيم المياه                 -منخفض                 ج -مرتفع                                ب -أ
 

 من أمثلة القوى الخارجية التي تعمل على تشكيل معالم سطح األرض :  -007

 البراكين  -الصدوع                   د -االلتواءات                    ج -المياه الجوفية                          ب -أ

 

 كل مما يلي من أمثلة على القوى الخارجية التي تعمل على تشكيل معالم سطح األرض  ما عدا :  -000

 االلتواءات    -الجليد                           د-ج      الرياح             -األنهار                ب -أ

 

 كل مما يلي من أمثلة على القوى الخارجية التي تعمل على تشكيل معالم سطح األرض  ما عدا :  -003

 االلتواءات    -المياه الجوفية                         د -ج    األمواج      -ب              األنهار   -أ

 

 كل مما يلي من أمثلة على القوى الداخلية التي تعمل على تشكيل معالم سطح األرض  ماعدا :   -000

 البراكين -الصدوع                   د -االلتواءات                    ج -المياه الجوفية                          ب -أ

 

 من أمثلة على القوى الداخلية  التي تعمل على تشكيل معالم سطح األرض  :  -005

 الزالزل   -الجليد                           د-الرياح                   ج-ب                 األنهار               -أ

 

 رحلة : تكون األشكال االرضية كالجنادل والشالالت من مميزات النهر في م -006

 الشيخوخة  -د                        النضج   -ج              الطفولة    -ب                       الشباب      -أ

 

 من مميزات النهر في مرحلة :  السهول الفيضيةك ألشكال األرضية ظهور ا -007

 الشيخوخة  -د                      النضج    -ج             الطفولة    -ب                        الشباب      -أ
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 من مميزات النهر في مرحلة :  الثنيات في المجرى وما يرتبط بها من أشكالها كالبحيرات الكوعية ظهور -007

  الشيخوخة -د                      النضج    -ج              الطفولة   -ب                        الشباب    -أ

 

 من مميزات النهر في مرحلة :  أشكال اإلرساب النهري كالسهول والفيضانات والدلتاوات ظهور  -009

  الشيخوخة -د                        النضج  -ج                الطفولة  -ب                     الشباب    -أ

 

 من خالل الشكل المجاور ، يبدأ النهر بترسيب الجزئيات  -334

,5 ( عندما يكون سرعة التيار 7الدقيقة التي يكون قطرها ) 

 المائي: 

 سم/ث2 -سم /ث  د 12 -سم / ث  ج12 -سم /ث    ب22 -أ
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 لوحدة الثانية / الجغرافيا السياسيةا
 

 : الجغرافياأحدى فروع  تعد الجغرافيا السياسية -7

 الطبوغرافية -البشرية                        د -الجيوبولتيكا                 ج -ب                             الطبيعية -أ

 

 أول من كتب عن قوة الدولة المستمدة من توازن ثرواتها وعدد سكانها هو:الذي يعد العالم  -0

 رودلف كيلين -راتزل                   د -ابن خلدون                     ج -ب ارسطو                             -أ
 

 : تناول وظائف الدولة ومشكالت الحدود السياسية بين الدولالعالم الذي  -3

 ينرودلف كيل -راتزل                   د -ابن خلدون                     ج -ارسطو                             ب -أ

 

 :العالم الذي كتب في الجغرافيا السياسية في مقدمته -0

 رودلف كيلين -راتزل                   د -ابن خلدون                     ج -ارسطو                             ب -أ
 

لنشأة ه التي تتمثل في اشبه الدولة بالكائن الحي الذي يمر بمراحل حيات،والذي كتب في الجغرافيا السياسية العالم  -5

 والنضج والشيخوخة: 

 رودلف كيلين -راتزل                   د -ابن خلدون                     ج -ارسطو                             ب -أ

 

 : يرجع إليه الفضل في كتابة أول مؤلف يحمل عنوان "الجغرافيا السياسيةالعالم الذي  -6

 رودلف كيلين -راتزل                   د -ابن خلدون                     ج -ب                  ارسطو            -أ

 

 :مراحل )الميالد والنمو والوفاة(مر بيكائن حي بالدولة  شبهالعالم الذي  -7

 رودلف كيلين -د       راتزل             -ابن خلدون                     ج -ارسطو                             ب -أ

 

 م على يد العالم:7799ظهر مصطلح الجيوبولتيك عام  -7

 رودلف كيلين -راتزل                   د -ابن خلدون                     ج -ارسطو                             ب -أ

 

 :هتم بتحليل المقومات الطبيعية والبشرية للدولةالذي يالعلم  -9

 االقتصاد -العلوم السياسية           د -ج                  لجيوبولتيكا  -الجغرافيا السياسية           ب -أ

 

 

 :ضافة إلى مطالبها في مجال السياسة الخارجيةالإبهتم بتحليل المقومات الطبيعية والبشرية للدولة الذي يالعلم  -74

 االقتصاد -العلوم السياسية           د -ج                  لجيوبولتيكا  -الجغرافيا السياسية           ب -أ

 

 :درس إمكانات الدولة الفعليةالذي يالعلم  -77

 االقتصاد -العلوم السياسية           د -ج                  لجيوبولتيكا  -الجغرافيا السياسية           ب -أ

 

 :دولةا لمستقبل الضع تصورً الذي يالعلم -70

 االقتصاد -العلوم السياسية           د -ج                  لجيوبولتيكا  -الجغرافيا السياسية           ب -أ

 

 ا:ثابتً  اكيانً بوصفها لدولة إلى انظرالذي يالعلم  -73

 االقتصاد -العلوم السياسية           د -ج                  لجيوبولتيكا  -الجغرافيا السياسية           ب -أ
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 ا:حيً  ئنًاكيابوصفها لدولة إلى انظرالذي يالعلم  -70

 االقتصاد -العلوم السياسية           د -ج                  لجيوبولتيكا  -الجغرافيا السياسية           ب -أ

 

 من أهدا  الجغرافية السياسية: -75

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -.                       بدراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د   السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                     -ج

 

 من أهدا  الجغرافية السياسية: -76

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -ب                               القوة والضعف للدولةتحديد عناصر  -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د   السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                    -ج

 

 من أهدا  الجغرافية السياسية: -77

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -.               بالتعريف بالمشكالت السياسية واقتراح الحلول لها- أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د      السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                   -ج

 

 من أهدا  الجغرافية السياسية: -77

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -ب            البيانات والمعلومات الجغرافية لصانع القرار.تقديم  -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د   السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                    -ج
 

 :المجاالت التي تدرسها الجغرافية السياسيةمن  -79

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -ب            البيانات والمعلومات الجغرافية لصانع القرار.تقديم  -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د   السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                  -ج

 

 :المجاالت التي تدرسها الجغرافية السياسيةمن  -04

 النظام العالمي الجديد  -ب            البيانات والمعلومات الجغرافية لصانع القرار.تقديم  -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د   السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                  -ج

 

 :الجغرافية السياسية دراسة الدولة في مجاالت من  -07

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -ب                       والبشرية للدولةدراسة المقومات الطبيعية  -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د   السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية                -ج

 

 :الجغرافية السياسية دراسة الدولة في مجاالت من  -00

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -ب              .                       تحليل قوة أو ضعف الدولة -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د                   دراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة -ج

 

 :الجغرافية السياسية دراسة الدولة في مجاالت من  -03

 دراسة الدولة كوحدة سياسية تتمتع بالسيادة.  -ب                                     الخصائص الطبيعية والبشرية -أ

 ا لمستقبل الدولةضع تصور  و -د                            تحديد عناصر القوة والضعف للدولة -ج
 

  ي  :ه الدولةيوجد فيها مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة تسيطر على جميع السلطات المحلية في جميع أقاليم دولة   -00

 االتحادية المركبة   -الموحدة                  د -الكونفدرالية                ج -الفيدرالية                    ب -أ
 

مقسمة إلى وحدات إدارية كالواليات أو المحافظات وتتمتع باالستقالل الذاتي باستثناء  فيها  تكون الدولةدول   -05 

 تعر  بـ :  الشؤون المالية والدفاع

 الدولة المعاصرة  -الدولة الكونفدرالية                      د -الدولة الفيدرالية         ج -ب          الدولة الموحدة -أ
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ة مع احتفاظ كل دول ،بعض الصالحياتفيه  اتحاد حيث تتولى السلطة المركزية  إلىأو أكثر  دولتيناتحاد يضم   -06

 يعر  بـ :  بشخصيتها القانونية وسيادتها الخارجية والداخلية

 صرة  الدولة المعا -الدولة الكونفدرالية                      د -الدولة الفيدرالية         ج -ب          الدولة الموحدة -أ

 

من األمثلة على دول  يوجد فيها مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة تسيطر على جميع السلطات المحلية في  -07

 أو من االمثلة على الدول الموحدة :  جميع أقاليم الدولة:

 اليابان -د سويسرا                       -استراليا                  ج  -االمارات العربية                 ب -أ

 

من األمثلة على دول  يوجد فيها مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة تسيطر على جميع السلطات المحلية في  -07

 أو من االمثلة على الدول الموحدة : جميع أقاليم الدولة:

 فرنسا -د      سويسرا                  -استراليا                  ج  -االمارات العربية                 ب -أ

 

من األمثلة على دول  يوجد فيها مجلس نيابي واحد وحكومة واحدة تسيطر على جميع السلطات المحلية في  -09

 أو من االمثلة على الدول الموحدة : جميع أقاليم الدولة:

 االردن -د         سويسرا              -استراليا                  ج  -االمارات العربية                 ب -أ

 

و من أمن االمثلة على دول مقسمة إلى وحدات إدارية وتتمتع باالستقالل الذاتي باستثناء الشؤون المالية والدفاع: -34

 األمثلة على الدول الفدرالية  :

 اليابان -د                    بريطانيا -فرنسا                 ج  -ب                 المتحدة  االمارات العربية -أ

 

و أ من االمثلة على دول مقسمة إلى وحدات إدارية وتتمتع باالستقالل الذاتي باستثناء الشؤون المالية والدفاع:  -37

 من األمثلة على الدول الفدرالية  :

 اليابان -د                    ابريطاني -فرنسا                 ج  -ب           استراليا                         -أ
 

 :إلى دولة فيدرالية  تتتحولوكونفدرالية كانت   من االمثلة على دول  -30

 ستراليا ا -سويسرا                    د  -فرنسا                 ج  -ب             المتحدة  االمارات العربية -أ

 

 من األمثلة على االتحادات الكونفدرالية :  -33

 اندونيسيا -د                  االتحاد االؤروبي -ج             استراليا  -ب             المتحدة  االمارات العربية -أ

 

 ـ :ب تٌعر  وتمثل مناطق نفود تفصل بين الدول يصعب اجتيازها واالستيطان بها ،مناطق لم تكن تابعة لدولة ما -30

 أقليم جغرافي -حدود هندسية                 د -ج      الحدود السياسية    -التخوم                            ب -أ

 

 من ميزات الحدود السياسية أنها :  -35

 ال تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول -ب                          ممتدة  مناطق جغرافيا ذات مساحة  -أ

 ثابتة طبيعية  ظاهرة -د  ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور               -ج

 

 من ميزات الحدود السياسية أنها :  -36

 تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدولال  -ب                              ممتدةمناطق جغرافيا ذات مساحة  -أ

 ثابتة طبيعية  ظاهرة -د                  تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول -ج
 

 أنها :  مناطق التخوم من ميزات  -37

 بين الدولال تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات  -ب                                خطوط وهمية تفصل بين الدول -أ

 ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور -د                  تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول -ج
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 أنها :  مناطق التخوم من ميزات  -37

 ثابتةطبيعية  ظاهرة -ب                                خطوط وهمية تفصل بين الدول -أ

 ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور -د                  يات بين الدولتستند إلى معاهدات أو اتفاق -ج

 

 

 أنها :  مناطق التخوم من ميزات  -39

 ممتدةمناطق جغرافيا ذات مساحة  -ب                                خطوط وهمية تفصل بين الدول -أ

 ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور -د                  تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول -ج

 

 من العوامل المؤثرة في نشأة الحدود السياسية : -04

 الوظيف االقتصادية  -د                المعاهدات  -ج               الوظائف األمنية  -ب           الفصل بين الدول    -أ

 

 ديد في منطقتي األلزاس واللورين بين :حدث الخال  على استثمار الح -07

 أيطاليا وألمانيا   -د            إسبانيا وفرنسا    -ج           فرنسا وألمانيا      -ب               بريطانيا وفرنسا -أ

 

 إقامة فرنسا خط ماجينو على حدودها الشرقية مع دولة :  -00

 سويسرا -اسبانيا                       د -أيطاليا                    ج -ألمانيا                         ب -أ

 

 إقامة  العدو اإلسرائيلي خط بارليف على الضفة الشرقية لقناة السويس إثر حرب حزيران عام: -03

 م 1964 -م                    د1943 -م                  ج1964 -م                      ب1984 -أ

 

  ( كم حًدا فاصاًل بين:3544جبال الهيمااليا التي تمتد مسافة تزيد عن )تشكل  -00

 الهند والصين -تشيلي واألرجنتين.           د -فرنسا وإسبانيا         ج -فرنسا وإيطاليا             ب -أ

 

 سالسل جبال األنديز حًدا فاصاًل بين:تشكل  -05

 الهند والصين -تشيلي واألرجنتين.           د -ج        فرنسا وإسبانيا        -ب    فرنسا وإيطاليا              -أ

 

 حًدا سياسيًا طبيعياً فاصاًل بين :  يرنينةجبال البتشكل  -06

 الهند والصين -تشيلي واألرجنتين.           د -ج             فرنسا وإسبانيا       -فرنسا وإيطاليا             ب -أ

 

 سالسل جبال األلب  حًدا سياسيًا طبيعياً تفصل بين :تشكل  -07

 الهند والصين -تشيلي واألرجنتين.           د -ج       فرنسا وإسبانيا     -ب        وسويسرافرنسا وإيطاليا  -أ

 

 دولتي :  جبال األلب  بين تفصل -07

 الهند والصين -د       تشيلي واألرجنتين.       -ج       فرنسا وإسبانيا     -ب           فرنسا وإيطاليا        -أ

 

 نهر األورانج من االنهار الحدودية التي تفصل  بين أراضي: -09

 المكسيكية األمريكيةالواليات المتحدة  -فرنسا وألمانيا      د -أوكرانيا وبيالروسيا.        ج -جنوب أفريقيا وناميبيا    ب -أ
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 من االنهار الحدودية التي تفصل  بين أراضي: ريوجراندنهر  -54

 المكسيكية األمريكيةالواليات المتحدة  -فرنسا وألمانيا      د -أوكرانيا وبيالروسيا.        ج -جنوب أفريقيا وناميبيا    ب -أ

 

 :أكثر األمثلة تعبيًرا عن المشكالت الحدودية النهرية -57

 نهر بوج -د                       لرايننهر ا -ج    نهر اورانج          -ريوجراند            بنهر ال -أ

 
 

 ظهرت فكرة ترسيم الحدود البحرية في القرن السابع عشر في كتابات العالم البريطاني : -50

 رودلف كيلين -د       راتزل             -برسكوت                ج -جون سلدين                    ب -أ

 

 :من خط السواحل وفقًا للقانون الدولي عند أدنى مستوى للجزر وإلى عمق حدود المياه االقليمية تبدأ   -53

 ميال  بحري ا342 -د                     ميال  بحري ا 222 -ج            ميال  بحري ا 12 -ب           ميال  بحري ا222  -أ

 

 :من نهاية المياه اإلقليمية باتجاه عمق البحر لمسافة تصل إلى  حدود المنطقة االقتصادية الخالصة  تبدأ  -50

 ميال  بحري ا342 -د                     ميال  بحري ا 222 -ج            ميال  بحري ا 12 -ب          ميال  بحري ا222  -أ

 

 :  حدود المياه الدولية من سواحل الدول  بعد  نطاق المنطقة االقتصادية الخالصة بعد تبدأ  -55

 ميال  بحري ا342 -د                     ميال  بحري ا 222 -ج           ميال  بحري ا 12 -ب          ميال  بحري ا222  -أ

 

 والمحيطات: تشكل مساحة المياه الدولية ما نسبته من من مساحة البحار -56

 %63 -د                                    %62 -ج                      %68  -ب                       %62 -أ 

 

تشكل  البحيرات العظمى بين الواليات المتحدة وكندا من طول الحدود الشمالية للواليات المتحدة األمريكية  -57

 : والحدود الجنوبية لكندا ما  نسبتة

 %22 -د                                    %62 -ج                      %68  -ب                       %62 -أ 

 

 البحيرات العظمي حد طبيعي يفصل بين:   -57

 نالهند والصي -تشيلي واألرجنتين.           د -فرنسا وإسبانيا         ج -الواليات المتحدة االمريكية وكندا         ب -أ

 

 تشكل بحيرة فكتوريا  حدا سياسيا بين عدة دول هما: -59

 أوغندا والسوادان واثيوبيا  -ب                           أوغندا وكينيا وتنزانيا -أ

 السودان وروندا ومصر  -د             تزانيا  والسودان واثيوبيا           -ج

 

 هي :(وغندا وكينيا وتنزانيا )ابين عدة دول في قارة أفريقيا  ا سياسيً ا تشكل حد  اليحيرة  التي  -64

 بحيرة مالوي -بحيرة كيوجا                      د -ج                  بحيرة فكتوريا   -بحيرة تانا             ب -أ

 

 أطول حد فلكي في العالم يقع بين دولتين هما: -67

 الجزائر وليبيا -د                    مصروليبيا     -لصين       جاروسيا و -ب االمريكية وكندا       الواليات المتحدة  -أ
 

                     يسير مع دائرة عرض:يقع بين دولتين الواليات المتحدة االمريكية وكندا الذي أطول حد فلكي في العالم  -60

.      درجة 22 -أ  درجة شماال 89  -د        درجة جنوبا 22  -ج       جنوبادرجة  89 -ب   شماال 
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 حد سياسي  يفصل بين مصر والسودان يسير مع دائرة عرض: -63

.     ب22) -أ  ( درجة شماال 89)  -( درجة شماال        د21)   -( درجة شماال        ج22)  -( درجة شماال 

 

 خط الحدود الذي يفصل بين مصر وليبيا يمتد على خط طول: -60

 ( درجة شرقا.  89)  -( درجة شرقا.             د21)   -( درجة شرقا.            ج22)  -( درجة شرقا.     ب22) -أ

     

 تم  تعديل الحدود بين األردن والسعودية  في عام  : -65

   1963 -م                         د1966 -ج                 1968 -م                      ب1962 -أ
 
 

 هي :  من أهم المظاهر الحضارية التي تستخدم في ترسيم الحدود السياسية بين الدول -66

 الثقافة -د                           الدين    -اللغة                    ج -التاريخ                        ب -أ

 

  على أساس :في منطقة وسط أوروبا بعد الحرب العالمية األولى الحدود رسمت  -67

 عرقي -د                             ديني   -ج                   اللغة -ب                        قومي -أ

 

 :بين الهند وباكستان على أساس   الحدود رسمت -67

 عرقي -د                            ديني   -ج                   اللغة - ب                        قومي -أ

 

 سد مائي أقيم على نهر اليرموك على الحدود السورية األردنية: -69

 سد الملك عبدالله الثاني -سد الوحدة          د -جسد الملك الحسين          -سد الملك طالل             ب -أ

 

 :أقيم على نهرسد الوحدة  -74
 النيل  -الفرات                            د -األردن                     ج -اليرموك                      ب -أ

 

 سد الوحدة اقيم على الحدود :  -77

 السورية العراقية  -األردنية السعودية                د -ج        السورية األردنية -السورية التركية             ب -أ

  

 النزاع الحدودي الذي ينشأ على ملكية مناطق حدودية بين الدول المتجاورة يعُر  يالنزاع على :  -70

المصادر الطبيعية  -وظيفة الحدود             د -ج         وضع الحدود -مناطق حدودية              ب  -أ  

 

النزاع  الحدودي الذي ال يكون فيه االختال  بين الدول على مناطق جغرافية كبيرة المساحة بل تختلف على مكان  -73

 وضع خط الحدود بصورة دقيقة يعُر  يالنزاع على : 

المصادر الطبيعية  -وظيفة الحدود             د -ج         وضع الحدود -مناطق حدودية              ب  -أ  

 

النزاع  الحدودي  الذي ينشأ بين الدول بسبب االنتقال غير المشروع عبر الحدود سواء كان ذلك لألشخاص أو  -70

 البضائع أو األفكار يعُر  يالنزاع على : 

المصادر الطبيعية  -الحدود             د وظيفة -ج         وضع الحدود -مناطق حدودية              ب  -أ  

 

الذي  ينشأ بين الدول المتجاورة بسبب الخال  على مورد طبيعي حدودي  يعُر  يالنزاع على:  النزاع  الحدودي -57  

المصادر الطبيعية  -وظيفة الحدود             د -ج         وضع الحدود -مناطق حدودية              ب  -أ  
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 الدولة التي قامت بأحتالل ثالثة جزر عربية في الخليج العربي هي : -76

 فرنسا  -بريطانيا                            د -تركيا                 ج -إيران                           ب -أ

 

تم إعالن قيام دولة اإلمارات العربية المتحدة عام :  -77  

   م1944 -م                         د1942 -ج                 م1941 -م                      ب1962 -أ
 

م، ورفضها 7970النزاع الذي نشب بين مصر وإسرائيل في أعقاب انسحاب إسرائيل من صحراء سيناء عام  -77

: حولمثال على النزاع  االنسحاب من منطقة طابا  

المصادر الطبيعية  -وظيفة الحدود             د -ج         وضع الحدود -ب             مناطق حدودية   -أ  
 

مثال على النزاع حول :  العربي  على اقتسام مياه نهر الفرات –النزاع التركي  -97  

طبيعية المصادر ال -وظيفة الحدود             د -ج         وضع الحدود -مناطق حدودية              ب  -أ  
 

  :على اقتسام مياه نهرنزاع العربي   –النزاع التركي  -74

 النيل  -الفرات                            د -دجلة                  ج -اليرموك                      ب -أ

 

نشأ بعد بناء تركيا سد :  العربي  على اقتسام مياه نهر الفرات –النزاع التركي  -77  

اتاتورك  -د        العالي                      -النهضة               ج -الوحدة                      ب -أ  
 

النزاع بين سوريا والعراق وتركيا على أقتسام مياه نهر :  -70  

 النيل  -الفرات                            د -دجلة                  ج -اليرموك                      ب -أ
 

جزر الحوار بين :نشأ الخال  على  -37  

قطر واإلمارات  -العراق والكويت                  د -األمارات وإيران           ج -البحرين وقطر          ب -أ  

 

بين :  تربط  قناة السويس  -07   

  البحر المتوسط مع البحر األحمر -البحر المتوسط مع المحيط األطلسي           ب -أ 

بحر العرب مع البحر األحمر -المحيط الهندي بالخليج العربي                  د -ج   

  

مضيق جبل طارق  يربط بين :  – 57         

  البحر المتوسط مع البحر األحمر -األطلسي           بالبحر المتوسط مع المحيط  -أ 

بحر العرب مع البحر األحمر  -المحيط الهندي بالخليج العربي                  د -ج   

 

مضيق هرمز يربط بين :  -67  

  البحر المتوسط مع البحر األحمر -البحر المتوسط مع المحيط األطلسي               ب -أ 

بحر العرب مع البحر األحمر  -المحيط الهندي بالخليج العربي                  د -ج   

 

جبال طوروس جبال تقع في : -77  

تر كيا -فرنسا                        د -ج            العراق               -سوريا                    ب -أ  

 

وقعت اتفاقية سايكس بيكو في عام :  -77  

  م1918 -م                         د1914 -ج                 م1916 -م                      ب1912 -أ

 

 تقع الصحراء الغربية شمال غرب قارة : -79

 أمريكا الشمالية  -إفريقيا                           د -اوروبا                     ج -آسيا                         ب -أ
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حد الصحراء الغربية من الشمال:الدولة التي ت  -94  

المحيط األطلسي   -الجزائر                           د -موريتانيا          ج -المغرب                              ب -أ  
 

يحد الصحراء الغربية من الغرب:  -97  

المحيط األطلسي -الجزائر                           د -ج   موريتانيا         -المغرب                            ب -أ  

   

الصحراء الغربية من الجنوب: الدولة التي تحد -90  

المحيط األطلسي   -الجزائر                           د -ج      موريتانيا         -المغرب                         ب -أ  

 

تأسست جبهة البوليساريو عام :  -39  

   1991 -م                         د1946 -ج                 1968 -م                      ب1943 -أ 

 

تسيطر المغرب على الصحراء الغربية  ما نسبته :  -09  

%62 -د                                %92 -ج                        %42 -ب                       % 42 -أ  

 

ترجع جذور مشكلة الصحراء الغربية إلى احتالل أسبانيا للمنطقة عام : -59  

 م1444 -د                      م1442 -ج                 م1448 -ب                    م1443 -أ

 

انسحبت أسبانيا من الصحراء الغربية عام :  – 69  

   1991 -م                         د1946 -ج                 1968 -ب             م         1943 -أ

 

 :  دولةبين جبهة البوليساريو و  أرضا متنازعا عليها الصحراء الغربية تعد -97

 إسبانيا  -د                    المغرب    -ج                 موريتانيا -ب                     الجزائر -أ

 

  أطرا  الصارع في مشكلة الصحراء الغربية هما : -97
المغرب وجبهة البوليساريو  -الجزائر وجبهه البوليساريو             ب -أ  

المغرب وموريتانيا  -الجزائر والمغرب                         د -ج  

 

م  بين :7973اتفاقية شط العرب وقعت عام  -99  

إيران وفرنسا -إيران وبريطانيا                 د -إيران والعراق           ج -العثمانية  وإيران           بالدولة  -أ  

 

وقعت أتفاقية الجزائر بين إيران والعراق عام :   -744  

   م1946 -م                         د1942 -ج                 1968 -م                      ب1943 -أ

 

 منطقة التيت بين :  ظهر الخال  على -747

 الهند وبنغالدش -د                   الصين والهند    -ج      الهند والباكستان    -ب      الصين  واليابان   -أ

 

 أستولت الصين على منطقة التبت عام :  -740

   1963 -م                         د1918 -ج                 1929 -م                      ب1921 -أ

 

 استطاعت الصين أخماد ثورة أهل التبت عام : -743

   1963 -م                         د1918 -ج                 1929 -م                      ب1921 -أ

 

 عام : فيوقع خط متفق عليه كحدود بين الصين والتبت  خط مكماهون -740

  1963 -م                         د1918 -ج                 1929 -ب                    م  1921 -أ



 

29 

 

  نهر: الخالفات بين السودان ومصر من ناحية وأثيوبيا من ناحية أخرى حول اقتسام مياه  -745

 النيل  -الفرات                            د -دجلة                  ج -اليرموك                      ب -أ

 

 : فيوإيران  النزاعات بين سلطنة عمان  أمثلة على مشكالت) نزاعات ( حول تعيين الدول حدودها في المضائقمن  -746

 مضيق البوسفور  -مضيق باب المندب           د -جمضيق جيل طارق        -مضيق هرمز          ب -أ

 

النزاعات بين اليمن والصومال   أمثلة على مشكالت) نزاعات ( حول تعيين الدول حدودها في المضائق من  -017

 في :وجيبوتي 

 مضيق البوسفور  -مضيق باب المندب           د -مضيق جيل طارق       ج -مضيق هرمز          ب -أ

 

 مضيق البوسفور يقع في : -747

امريكا الجنوبية -المغرب                           د -امريكا الوسطى             ج -تركيا                        ب -أ  

 

قناة بنما تقع في : -974  

امريكا الجنوبية -د     المغرب                       -امريكا الوسطى             ج -تركيا                        ب -أ  

 

ممر مائي يشكل حلقة الوصل بين البحراألحمر وخليج عدن : -774   

مضيق هرمز  -د                مضيق باب المندب  -ج              قناة السويس -ب      مضيق جبل طارق   -أ  

 

    : مدخل البحر األحمرممر مائي يشكل  -777 

مضيق هرمز -د                مضيق باب المندب   -ج            قناة السويس -ب     مضيق جبل طارق    -أ  

 

:ربط البحر المتوسط بالبحر األحمريممر مائي    -770  

مضيق هرمز -د            مضيق باب المندب   -ج            قناة السويس   -ب    مضيق جبل طارق    -أ  

 

   :مدخل على الخليج العربي ممر مائي يشكل  -773 

مضيق هرمز -د                مضيق باب المندب -ج            قناة السويس  -ب      مضيق جبل طارق  -أ  
 

:بالخليج العربي يالمحيط الهند يربط ممر مائي  -770  

مضيق هرمز -د            مضيق باب المندب  -ج             قناة السويس  -ب     مضيق جبل طارق     -أ  
 

   :يربط البحر  المتوسط مع المحيط األطلسيممر مائي  -775 

مضيق هرمز -د        مضيق باب المندب    -ج                قناة السويس  -ب                 مضيق جبل طارق   -أ  

 

 دولة تضم إقلية الكازاخ : -776

 لواليات المتحدة األمريكيةا -قبرص                      د -ج    الصين                 -ايطاليا                          ب -أ

 

 من أالمثلة على دول سمحت في استخدام األقليات للغتها الخاصة: -777

 الواليات المتحدة االمريكية -د                       كندا                ج العراق  -ايطاليا                          ب -أ

 

 من أالمثلة على دول منعت استخدام األقليات للغتها الخاصة: -777

 الواليات المتحدة االمريكية -العراق                        د -كندا                ج -ايطاليا                          ب -أ
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 : يوغسالفيبعد تفكك االتحاد ال  من الدول ظهرت -779

 صريبا  -د                          التفيا  -أستونيا                ج  -أوزبكستان                    ب -أ

 

 قليات عرقية ولغوية وقومية :فيها أ تتعايشدول تتعدد و  -704

 لواليات المتحدة األمريكيةا -قبرص                      د -ج    الصين                 -ايطاليا                          ب -أ

 

 قليات عرقية ولغوية وقومية :فيها أ تتعايشدول تتعدد و -707

 كندا -قبرص                      د -ج    الصين                 -ايطاليا                          ب -أ

 

 : باستثناء المغرب على الصحراء الغربيةتدعم الجامعة العربية سيادة  -700

 موريتانيا -ليبيا                           د -تونس                     ج -ب                      الجزائر -أ

 

 :الجغرافيا السياسية ب العلوم المتربطة واحدة من اآلتية ليست من  -703

 علم االجتماع -د                        داالقتصا-ج          العلوم السياسية    -ب                   التاريخ  -أ

 

 :واحدة من اآلتية ليست من أهدا  الجغرافية السياسية -700

 تحديد عناصر القوة والضعف للدولة.  -ب                دراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة.       -أ

 السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية.دراسة  -د          السياسية واقتراح الحلول لها.التعريف بالمشكالت  -ج

 

 :واحدة من اآلتية ليست من أهدا  الجغرافية السياسية -705

 تحديد عناصر القوة والضعف للدولة.  -ب                 دراسة المقومات الطبيعية والبشرية للدولة.       -أ

 السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية.دراسة  -د           البيانات والمعلومات الجغرافية لصانع القرار. تقديم -ج

 

 : الجغرافية السياسية دراسة الدولة في مجاالت واحدة من اآلتية ليست من  -706

 السياسات العامة للدولة وعالقاتها الخارجية. -ب               الخصائص الطبيعية والبشرية.     -أ

 النظام العالمي الجديد  -د                       تحليل قوة أو ضعف الدولة -ج

 

زالة الحواجز والحدود السياسية بين الدول مصطلح  ظهر في منتصف التسعينات من القرن العشرين ، ويعنى إ -707

 :  هو    ا على الدول األخرىا واجتماعيً ا ومعرفيً ا وثقافيً هيمنة الدول القوية اقتصاديً  عن طريق

 االحالف العسكرية  -د                    التكتالت االقتصادية  -جيوبولتيكا          ج -العولمة                         ب -أ

 

 لمؤثرة في نشأة الحدود السياسية :واحدة من االتية ليست من العوامل ا -707

 الموارد االقتصادية  -د                  الحروب -ج         تقسيم االستعمار للمستعمرات  -ب      المعاهدات  -أ

 

ث حيالمقومات الطبيعية والبشرية للدولة إضافة إلى مطالبها في مجال السياسة الخارجية5  علم  الذي يدرسال -709

 ا هو : حيً  ئنًاكيابوصفها لدولة إلى اتنظرو، ا لمستقبل الدولة تضع تصورً 

 الجغرافيا البشرية -جغرافية سياسية                    دال -جيوبولتيكا              جال -العولمة                         ب -أ

 

مقدرات وة على موارد تهيمنفي  النظام العالمي الجديد ترتبط ب التي  من المجاالت الفرعيةواحدة من اآلتية ليست  -734

  :االدول األقل نموً 

 المنظمات الدولية -د              لعولمةا  -ج                األحالف العسكرية -ب           التكتالت االقتصادية -أ
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وحدة سياسية تقوم على مساحة محددة من سطح األرض، يقيم عليها عدد من السكان، وتحكمها سلطة عليا تدير  -737

 تعر  :  بالسيادة الداخلية والخارجية شؤونها وتتمتع

 التخوم  -الحدود الطبيعية                        د -الحدود السياسية                  ج  -الدولة                            ب -أ

 

 :  التخوم ميزات اآلتية ليست من  من واحدة  -730

 ال تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول -ب                          ممتدة  مناطق جغرافيا ذات مساحة  -أ

 ثابتة طبيعية  ظاهرة -د  ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور               -ج
 

  : ميزات الحدود السياسية  األتية ليست من  منواحدة  -733

 ممتدةمناطق جغرافيا ذات مساحة  -ب                                خطوط وهمية تفصل بين الدول -أ

 ظاهرة تتعرض للتغير واالختفاء والظهور -د                  تستند إلى معاهدات أو اتفاقيات بين الدول -ج

 
 

 : بينحدث   االلزاس واللورين ياستغالل معدن الحديد في منطقت بخصوصحدث النزاع الذي  -730

 فرنسا وايطاليا  -فرنسا وسويسرا                  د -فرنسا وبريطانيا               ج -ب         فرنسا وألمانيا -أ

 

 :استغالل معدن بخصوص االلزاس واللورين يفي منطقت فرنسا وألمانيابين  حدث النزاع الذي  -735

 الذهب  -أللمنيوم                         دا -النحاس                   ج -ب                 الحديد -أ
 

 هي :  اقبة تدفق السلع عبر حدودها لمنع التهريب الحدود في تمكين الدولة من مر بها  تسهمالوظيفة التي  -736

 .الوظيفة القانونية -د                 .الوظيفة االقتصادية  -ج.            الوظيفة األمنية  -ب              . الفصل بين الدول -أ

 

 هي :  دون حدوث منازعات بين الدول حول استغالل المواردالوظيفة التي تسهم   -737

 الوظيفة القانونية -د                 .الوظيفة االقتصادية  -ج.            الوظيفة األمنية  -ب              . الفصل بين الدول -أ

 

في فرض القوانين الخاصة بها على أراضيها واألفراد والمؤسسات اإلدارية تمكن الدولة الوظيفة  التي  -737

 هي :  فيها ضمن حدودها السياسية جميعها  واالقتصادية والثقافية

 الوظيفة القانونية -د                 .الوظيفة االقتصادية  -ج.            الوظيفة األمنية  -ب              . الفصل بين الدول -أ

 

 ألنها ثابتة ودائمة هي :  تعد من أفضل أنواع الحدود التي تفصل بين الدولالحدود الطبيعية  التي  -739

 األنهار -بحيرات                        د -البحار                ج -الجبلية                           ب -أ

 

معالم طبيعية ، وتتميز بوضوح مالمحها الطبيعية على حدود دائمة تظهر على الخرائط السياسية تستند إلى  -704

 هي الحدود :  سطح األرض

 األنهار -بحيرات                        د -البحار                ج -الجبلية                           ب -أ

 

 هي الحدود :  نترسيمها عدة مشكالت خاصة في المناطق المأهولة بالسكاعند تواجه الحدود التي  -707

 األنهار -بحيرات                        د -البحار                ج -الجبلية                           ب -أ

 

 امناطق من مياه البحار والمحيطات تشر  عليها الدولة ولها حق في السيادة عليها، تبدأ من خط السواحل وفقً  -700

وتسري عليها القوانين المطبقة على األراضي ،ا  بحريً ( مياًل 70للجزر وإلى عمق ) للقانون الدولي عند أدنى مستوى

 تعر  بـ :  الوطنية للدولة

 ) أعالي البحار (   -المياه الدولية              د -المطنقة االقتصادية الخالصة      ج -المياه اإلقليمية       ب -أ
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( ميل بحري ويحق 044من نهاية المياه اإلقليمية باتجاه عمق البحر لمسافة تصل إلى )منطقة بحرية تبدأ  هي -703

 :  تعر  بـ  للدول المطلة والمجاورة لها استغالل الثروات الموجودة فيها

 بحار () أعالي ال   -المياه الدولية              د -المطنقة االقتصادية الخالصة      ج -ب       المياه اإلقليمية   -أ

 

أهميتها في إلى ا نظرً ها ، ا بين الدول جميعا مشتركً مناطق بحرية مفتوحة ال تتبع سيادة أي دولة، وتعد ملكً  -700

من سواحل ميل بحري (  044)بعد ممارسة أنشطة التجارة الدولية والمالحة والصيد واالستكشا  في نطاق يبدأ 

 الدول تعر  بـ : 

 المياه المشتركة    -المياه الدولية              د -المطنقة االقتصادية الخالصة      ج -ب      المياه اإلقليمية     -أ

 

 :ا حيث يربط بين قارات العالم الثالثا متميزً ا جغرافيً موقعً يحتل الوطن العربي  -705

 أسيا أوروبا أستراليا     -ب              آسيا، وأوروبا، وأفريقيا -أ

 إفريقيا أوروبا استراليا  -أسيا أفريقيا   أمريكا                  د -ج

 

يستخدم للتعبير عن الموقع أو المكان الذي يحتل أهمية ومكانة سياسية، أو  الذي  جغرافيالمصطلح ال -706

 :يعر  بـ  ا على المستوى المحلي، أو اإلقليمي، أو العالميعسكرية، أو اقتصادية، أو جميعها معً 

 فلكي  الموقع ال -د           الموقع التاريخي -د              الموقع الجغرافي -ب   االستراتيجي           موقع ال -أ

 

الدولة التي تحد الصحراء الغربية من الشرق: -707  

 المحيط األطلسي   -الجزائر                           د -موريتانيا              ج -المغرب                         ب -أ

 

مجموعة من األفراد تنتمي إلى هوية واحدة من حيث العرق واللغة والعادات والتقاليد، وتعيش هذه األقلية  -707

 تعر  بـ :  ضمن أكثرية قومية

 األقليات العرقية  -د              األقليات اللغوية  -ج            األقليات الدينية  -ب               يات القوميةاألقل -أ

 

 بعد تفكك االتحاد السوفيتي:   التي ظهرتواحدة من اآلتية ليست من الدول   -709

 صريبا  -د                          التفيا  -ج                  أستونيا   -ب                  أوزباكستان -أ

 

 : يوغسالفيبعد تفكك االتحاد ال  ظهرتواحدة من اآلتية ليست من الدول التي  -754

 صريبا  -د                          التفيا  -ج                الجبل االسود  -ب                مقدونيا   -أ

 

 ـ: تعر  ب5 إلى عرق أو ساللة تختلف عن ساللة أكثرية أفراد المجتمع الذي تعيش فيهمجموعة من األفراد تنتمي  -757

 األقليات العرقية  -د              األقليات اللغوية  -ج            األقليات الدينية  -ب               األقليات القومية -أ

 

 :دول تضم أقليات  قومية -750

 لواليات المتحدة األمريكيةا -قبرص                      د -ج    الصين                 -ايطاليا                          ب -أ
 

 :دول تضم أقليات  قومية -753

 لواليات المتحدة األمريكيةا -قبرص                د -ج                  االتحاد السوفيتي -ايطاليا                          ب -أ

 

 :  أقليات مسلمة واحدة من اآلتية ليست من الدول التي  تضم  -750

 لواليات المتحدة األمريكيةا -د                      اليابان-ج    الصين                 -ب                         لبانياا -أ
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 :المياه اإلقليمية والمنطقة االقتصادية الخالصة بينلتداخل   اإلنجليزيالقنال منطقة   يسود التوتر في -755

  بريطانيا واسبانيا  -فرنسا والبرتغال          د -فرنسا واسبانيا         ج -ب           بريطانيا وفرنسا  -أ

 

 :  بينحقول الغاز  حولشرق البحر المتوسط   يسود التوتر في -756

       العدو االسرائيلىي وتركيا وسوريا  -ب                  السلطة الفلسطينية ولبنان ي والعدو االسرائيلى -أ

            وتركيا  ولبنان سوريا  -د                          سوريا    السلطة الفلسطينية وو لبنان  -ج

 

 ، هي الحدود : أوجدها اإلنسان وتتميز باستقامتها ووضوحها وسهولة تخطيطها الحدود التي   -757

 الهندسية -النهرية                         د -البحرية                 ج -الجبلية                           ب -أ
 

ر، لحل الخال  الحدودي بينها على جزر الحوابسيادة البحرين  م 0447عام صدر قرار محكمة العدل الدولية   -757

 وبين دولة : 

إيران  -الكويت                  د -ج   العربية المتحدة              األمارات -ب            قطر           -أ  

 

 :خط متفق عليه كحدود بين خط مكماهون -759

 الهند وباكستان  -التبت وإيران                 د -ج            الصين والتبت  -والهند                        بالتبت  -أ
 

 ظهر الخال  بين تونس وليبيا  حول :   -764

 مضيق البوسفور  -المنحدر القاري بينهما           د -مضيق جيل طارق         ج -الرصيف القاري بينهما        ب -أ
 

ليها لة تنتشر عصاتفاقيات ومعاهدات موثقة وخرائط مف عن طريقتقوم الحدود بدور رئيسي بالفصل بين الدول  -767

 تعد هذه الوظيفة للحدود من الوظائف : نقاط العبور ومراكز الحراسة والمنافذ الجمركية5 

 القانونية -د                 .تصاديةاالق  -ج            .         األمنية  -ب               . الفصل بين الدول -أ

 

إقامة تحصينات عسكرية بتوفر الحدود للدولة إجراءات الحماية والحفاظ على أراضيها ومواردها وأمن سكانها  -162

 تعد هذه الوظيفة للحدود من الوظائف : لمنع االعتداءات الخارجية والتسلل إلى أراضيها ودفاعية

 القانونية -د                 .االقتصادية  -ج               .        األمنية  -ب              . الفصل بين الدول -أ

 

 النهر الذي يعد حدا فاصالبين فرنسا وألمانيا هو :  -763

 نهر النيجر -نهر الدانوب                 د -ج   نهر الراين              -ب    نهر بوج                    -أ

 

 تشكل بحيرة فكتوريا حدودا سياسية بين كل من :  -760

 السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى   -زامبيا وجنوب أفريقياوليسوتو             ب -أ

 كينيا واوغندة وتنزانيا  -زامبيا والكونغو وتنزانيا                  د -ج

 

 احتاللها من قبل :م نتيجة 7773ترجع جذورمشكلة الصحراء الغربية عام  -765

 إيطاليا  -بريطانيا                             د -أسبانيا                   ج -البرتغال                   ب -أ

 

 األقلية اللغوية التي تعيش في أيطاليا هي األقلية : -766

 النسماوية  -د                         الصربية  -األلبانية                  ج -األلمانية                  ب -أ
 

 ) طبعا هذه المعلومة" السؤال" من الخريطة الكتاب (سابق ما عدا: كل من األتية من التي تكونت بعد تفكك االتحاد السوفياتي ال -767

 جورجيا ،أذرببجان ، تركماستان  -لتوانيا ،بيالروسيا،أوكرونيا ،مولدوفا                ب -أ

 .الجبل األسود ،مقدونيا ، صربيا  -طجكستان ، قيرغيرستان ، كازاخستان           د -ج
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 من الدول التي تكونت بعد تفكك االتحاد السوفياتي السابق : -767

 مقدونيا  -د                    سلوفينيا               -ج        كرواتيا         -ب         أوكرونيا             -أ

 

 ) طبعا هذه المعلومة" السؤال" من الخريطة الكتاب (السابق ماعدا  يوغسالفيكل من األتية من الدول التي تكونت بعد تفكك  االتحاد ال -769

 لتوانيا ، اوكرونيا   -كوسوفو ، صربيا            د -البوسنة والهرسك          ج -سلوفينيا ، كرواتيا      ب -أ

 

 

 ســـــــــــــــــــــــــــــؤال الخريطة

 هنا ياتي بجزء من خريطة العالم أو الوطن العربي أو األردن
 

 خريطة العالم السياسية: -7

سواء دول أو مدن او مسطحات طبيعية االسئلة يطرح رقم محل المكان ويطلب اسم المكان : 

 مائية أو مضائق وقنوات مائية أو اسماء تيارات بحربة أو دوائر عرض رئيسية 
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 دالالت األرقام على الخريطة  العالم :

 مسطحات مائية : 7 -7من 

المحيط الهادي   -2    البحر االسود -8        الخليج العربي -3      االحمر -2      البحر المتوسط    -1

 المحيط الهندي -4         المحيط االطلسي -6

 

 مضائق وممرات مائية  70 -7من 

 قناة بنما  -12قناة السويس      -11مضيق هرمز      -12مضيق جبل طارق   -9  مضيق باب المندب  -4

 دوائر عرض رئيسيىة 75 -73من 

 مدار الجدي -12خط االستواء     -18مدار السرطان      -13

 

 اسماء دول وسالسل جبلية وحدود طبيعية وتيارات بحرية  69 -76من 

 : فيها تعدد قوميات + استطاعت التغلب على ظروفها المناخية  كندا -16

 : فيها تعدد قوميات + منتجية للطاقة الحيوية  الواليات المتحدة االمريكية -14

 : حد سياسي واطول حد فلكي شماال 09دائرة العرض  -14

 حد طبيعي                         البحيرات العظمي :  -19

 نهر دولينهر ريوجراند   :  -04

 فيها مدينة ضبا ب دخاني " مكسيكو سيتي "  الميكسك  : -21

 منتجية للطاقة الحيوية + عقد فيها مؤتمر للبيئة   البرازيل :-22

 ضبا ب دخاني " بيونس أيرس"فيها مدينة  االرجنتين : -23

          ر                يسود على سواحلها ضباب البحتشيلي :  -28

  سالسل جبليةجبال االنديز :  -05

 بحيرة فكتوريا  -06

 

 تيارات بحربة 04 -07من 

 لبرادور -30الخليج     -37البرازيل     -34البيرو     -09االستوائي العكسي     -07كاليفورينا       – 07

 تيار شرق استراليا  -37تيار غرب استاراليا     -36موزمبيق     -35بنغويال      -30كناري      -33

 تيار الموسمي  – 04    كمشتكا -39تيار اليابان    – 37

 

 دولة اتحادية " فيدرالية"  استراليا :  -07

 دولة موحدة فرنسا  :  -82

 دولة موحدة + منتجية للطاقة الكهربائية باستخدام الرياح االردن : -83

 " كيوتو" دولة موحدة + عقد فيها مؤتمر للبيئة اليابان :  -00

 فيها مدينة ضبا ب دخانيبريطانيا  :  -82

 قوميات + منتجية للطاقة الحيوية + تضم أقلية الكازاخفيها تعدد الصين :  -06
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 مهدده بالغمربنغالدش :  -07                    فيها تعدد قوميات      الهند :  -84

      مهدده بالغمر مصر : -22                 مهدده باالختفاءجزر المالديف :  -09 

 بال االلب   ج -50                             مهدده بالغمرهولندا :   -21

 جبال الهمياليا                 -50                                         جبال البرانس -53

 استطاعت التغلب على ظروفها المناخية روسيا : -55 

    حد سياسيشرقا :  05خط طول  -26

 حد سياسيشماال:  00رة عرض ئدا -57

    السوادان  -60        الجزائر   -67      ليبيا    -64       ايران    -29             تركيا -24

    : عقد فيها مؤتمر للبيئةالسويد  -65              الصحراء الغربية -60         المغرب  -63

 دولة اتحادية " فيدراليةسويسرا :  -67ايطاليا     -67        اسبانيا    -66

 نهر االروانج -69

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 خريطة الوطن العربي : مهم مهم مهم مهم مهم  -0

سواء دول او مسطحات طبيعية االسئلة يطرح رقم محل المكان ويطلب اسم المكان : 

 مائية أو مضائق وقنوات مائية أو أو دوائر عرض رئيسية أو اقاليم مناخية 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 خريطة االردن: -3
لجوار او مسطحات سواء دول اطبيعية االسئلة يطرح رقم محل المكان ويطلب اسم المكان : 

مائية أو االقاليم مناخية أو محميات طبيعية ، منبع نهر االردن ، مصب نهر االردن ، سالسل 

 جبلية 
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 إجابات الوحدة الثالثة  / علم دراسة أشكال سطح األرض
 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 د 047 ب 767 ب 707 أ 77 أ 07 أ 7

 د 040 أ 760 ج 700 ب 70 أ 00 أ 0

 د 043 د 763 ج 703 ب 73 ب 03 أ 3

 د 040 د 760 د 700 ب 70 ب 00 أ 0

 د 045 د 765 د 705 ب 75 ب 05 ج 5

 أ 046 ب 766 ج 706 ج 76 ب 06 أ 6

 أ 047 د 767 أ 707 د 77 أ 07 أ 7

 ج 047 د 767 ب 707 ب 77 أ 07 أ 7

 د 049 د 769 د 709 ب 79 أ 09 أ 9

 أ 074 أ 774 د 734 ج 94 ج 54 أ 74

 د 077 أ 777 ج 737 د 97 أ 57 ج 77

  070 أ 770 ج 730 ب 90 ج 50 ج 70

 د 073 أ 773 أ 733 ج 93 أ 53 ب 73

 د 070 د 770 أ 730 ج 90 ب 50 ج 70

 د 075 د 775 د 735 أ 95 ب 55 ج 75

 د 076 د 776 ج 736 د 96 ج 56 أ 76

 ب 077 د 777 ب 737 د 97 أ 57 د 77

 د 077 أ 777 ج 737 أ 97 ب 57 ب 77

 ب 079 د 779 د 739 أ 99 أ 59 ب 79

 ج    004 د 774 د 704 أ 744 أ 64 ب 04

 أ 007 ب 777 د 707 أ 747 أ 67 ج 07

 د 000 أ 770 ب 700 ب 740 أ 60 ج 00

 د 003 د 773 ب 703 ج 743 أ 63 ج 03

 أ 000 د 770 ج 700 د 740 ج 60 أ 00

 د 005 د 775 أ 705 أ 745 أ 65 د 05

 أ 006 أ 776 أ 706 أ 746 ب 66 أ 06

 ج 007 ب 777 ب 707 ب 747 د 67 أ 07

 د 007 ب 777 أ 707 ج 747 أ 67 ب 07

 د 009 ب 779 ب 709 د 749 ب 69 أ 09

 ج 034 أ 794 ج 754 أ 774 د 74 ب 34

  037 د 797 ج 757 ج 777 ب 77 أ 37

  030 د 790 د 750 د 770 أ 70 ب 30

  033 د 793 أ 753 أ 773 ج 73 د 33

  030 د 790 د 750 ب 770 ج 70 ب 30

  035 د 795 أ 755 ج 775 ب 75 أ 35

  036 د 796 د 756 أ 776 ج 76 أ 36

  037 ج 797 د 757 ج 777 ج 77 أ 37

  037 د 797 د 757 ب 777 ج 77 أ 37

  039 د 799 د 759 د 779 ج 79 أ 39

  004  044 ب 764 أ 704 أ 74 أ 04
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 إجابات الوحدة الرابعة  / الجغرافيا السياسية 
 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

 رقم

 السؤال

رمز 

 األجابة

  047 أ 767 د 707 د 77 ب 07 ج 7

  040 ب 760 أ 700 ج 70 أ 00 ا 0

  043 ب 763 د 703 أ 73 ب 03 أ 3

  040 د 760 د 700 ب 70 د 00 ب 0

  045 ب 765 د 705 أ 75 ج 05 ب 5

  046 د 766 د 706 ج 76 ب 06 ج 6

  047 د 767 ا 707 د 77 أ 07 ج 7

  047 أ 767 د 707 ب 77 أ 07 د 7

  049 د 769 ب 709 ج 79 أ 09 أ 9

  074  774 د 734 أ 94 د 54 ب 74

  077  777 أ 737 د 97 أ 57 أ 77

  070  770 ج 730 ب 90 أ 50 ب 70

  073  773 ب 733 أ 93 ب 53 أ 73

  070  770 أ 730 ب 90 أ 50 ب 70

  075  775 أ 735 أ 95 أ 55 ا 75

  076  776 ج 736 ج 96 ب 56 أ 76

  077  777 ج 737 ج 97 د 57 أ 77

  077  777 د 737 ب 97 أ 57 أ 77

  079  779 أ 739 أ 99 أ 59 ب 79

  004  774 د 704 ج 744 ب 64 ب 04

  007  777 د 707 ج 747 أ 67 ج 07

  000  770 أ 700 أ 740 د 60 أ 00

  003  773 ب 703 ب 743 أ 63 أ 03

  000  770 ج 700 ج 740 ب 60 ج 00

  005  775 أ 705 د 745 أ 65 ب 05

  006  776 أ 706 أ 746 د 66 ج 06

  007  777 ج 707 ج 747 ب 67 د 07

  007  777 أ 707 أ 747 ج 67 د 07

  009  779 د 709 ب 749 ج 69 د 09

  034  794 ج 754 ج 774 أ 74 أ 34

  037  797 د 757 ج 777 ب 77 أ 37

  030  790 ب 750 ب 770 ا 70 ج 30

  033  793 ب 753 د 773 ب 73 ج 33

  030  790 أ 750 د 770 ج 70 أ 30

  035  795 أ 755 أ 775 د 75 ج 35

  036  796 أ 756 ب 776 أ 76 ج 36

  037  797 د 757 ج 777 ب 77 ب 37

  037  797 أ 757 ا 777 ب 77 ب 37

  039  799 ب 759 د 779 د 79 ب 39

  004  044 أ 764 د 704 ج 74 ج 04
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