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المجموعة األولى :إختار(أ) لالجابة الصحيحة و(ب) لالجابة الخطأ فيما يمى 5( :درجة)

 .1تم االتفاق على مصطلح
الماضى(A).
 .2االحداثٌات الصادٌة  Y Co-ordinatesتعبر عن خط الطول الذى ٌقع علٌة المعلم المراد تحدٌده(A).
 .3تعرف البٌانات الوصفٌة احٌانا ً بالبٌانات الجدولٌة)(A
 .2الدقة المكانٌة للقمر الصناعً الفرنسً اسبوت  SPOTهى  02متر (A).
 .3كلما كان المدى الطٌفً ضٌقا أو صغٌرا كلما زادت الدقة الطٌفٌة(A).
 .4تعتبر الثمانٌنٌات من القرن الماضً هً فترة بداٌة الثورة المعلوماتٌة التً نشهدها اآلن)(A
 .5الفٌكتور أحد أشكال البٌانات المكانٌة التً تستخدم لتمثٌل الطرق أو خطوط الكنتور أو الظاهرات التً لها حدود
واضحة ودقٌقة)(A
ٌ .6مثل الخط فى الراستر  Lineعلى انه مجموعة من النقاط المتصلة ببعضها ذات اإلحداثٌات الجغرافٌة وله نقطة
بداٌة ونقطة نهاٌة)(B
ٌ .7بنى الشكل المثلثى اعتمادا على الخطوط(B).
ً
 .02األحداثٌات الكارتزٌة هى أكثر االحداثٌات استخداما(A).
 .00أهم المساقط المستخدمة فً جمهورٌة مصر العربٌة مسقط ملوٌد.
 .00فى برامج نظم المعلومات الجغرافٌة ال ٌعتمد بنك المعلومات  Data Baseعلى اإلحداثٌات الجٌودٌسٌة)(B
 .01تمتاز نظم المعلومات الجغرافٌة بإمكانٌة الربط بٌن البٌانات المكانٌة والوصفٌة(A).
 .02بناء النظام هو مهمة قٌام مطوري النظم ببناء قواعد البٌانات الجغرافٌة والتطبٌقات المطلوبة بنا ًء علً ما ورد
فً التصمٌم (A).
 .03تعرف المهمة التى تبدأ مع بداٌة بناء أي تطبٌق أو نظام حتً نهاٌته ببناء النظام )(B
.16شهدت فترة الستٌنات من القرن الماضى الوهلة االولى الستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة فى مصر(B).
 .05البٌانات التى نقوم بتسجٌل الخصائص المختلفة للبٌانات المكانٌة (لكل ظاهرة) على الخرٌطة هى بٌانات
 Geographic Information Systemفً منتصف السبعٌنات من القرن

وصفٌة)(A
.18الحقل المستخدم فى تخزٌن عدد السكان هو حقل التارٌخ )(B
 .07عملٌة تحوٌل صورة القمر الصناعً أو الصورة الجوٌة إلً خرٌطة نوعٌة هى عملٌة التصنٌف)(A
ٌ .02مكن اعتبار نظام المعلومات الكندي )  (CGISأول نظام معلومات جغرافً متكامل فى العالم.

)(A
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المجموعة الثانية :إختار االجابة الصحيحة فيما يلى 01( :درجة)
.21بدأت جامعة هارفارد بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بعمل عدة برامج لرسمم وتحلٌمل الخمرائط الٌما ً فمً معممل الحاسم
اآللً والرسم فى
أ.الستٌنات
ٌ .22عرف القسم الخاص بتجمٌع وادخال البٌانات الى الحاس االلى فى الشركات والهٌئات بقسم
أ.التحوٌل الرقمى
.23الخرائط التً تحمل نوع واحد من البٌانات هى خرائط
أ .نوعٌة
ٌ .02تم تحلٌل البٌانات الفٌكتور والراستر والتحوٌل بٌنهما واستنباط بٌانات جدٌدة جغرافٌة وغٌر جغرافٌة فى نظام
.تحلٌل البٌانات
.25المرحلة التى ٌقوم فٌها مطوري النظم ببناء قواعد البٌانات الجغرافٌة  Geodatabaseوالتطبٌقات المطلوبة هى
مرحلة
.بناء النظام

ج.التحوٌل الرقمى للبٌانات

 .04قٌمة ما تعكسه الظاهرات التً تغطى سطح األرض من الطٌف الكهرومغناطٌسً فً مناطقه وأطواله الموجٌة
المختلفة
.البصمة الطٌفٌة
 .05شكل من البٌانات مناس للتحلٌالت الطبوغرافٌة من ارتفاعات وانحدارات هو
ج.الشكل المثلثى
ٌ .06عرف رسم المعالم االساسٌة المطلو تحوٌلها الى طبقات
أ.التحوٌل الرقمً للخرائط
 .29شمممكل ممممن اشمممكال تمثٌمممل البٌانمممات المكانٌمممة باسمممتخدام المعممماٌٌر القٌاسمممٌة لقواعمممد البنممماء العالقٌمممة Relational
هى
أ.قاعدة البٌانات الجغرافٌة
.33عملٌة تحوٌل صورة القمر الصناعً أو الصورة الجوٌة إلً خرٌطة نوعٌة هى عملٌة
ج.تصنٌف
 .10مهمة قٌام مطوري النظم ببناء قواعد البٌانات الجغرافٌة والتطبٌقات المطلوبة بنا ًء علً ما ورد فً التصمٌم هى
.بناء النظام
.32خرائط فً شكل فٌكتور  Vector Formatمرت بعدة مراحل هى خرائط
 .رقمٌة
ٌ .11بنى الشكل المثلثى اعتمادا على
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أ.نقط
 .12مسقط ٌختص برسم الخرائ ط التً تبٌن العالم كله  ,و تكون اللوحة (قبل فردها) علً شكل اسطوانة تمس الكرة
األرضٌة عند خط االستواء هو المسقط
.االسطوانى
.35المعنى الصحٌح لضبط اإلحداثٌات الجغرافٌة هو
جRectification.

 .14شخص متخصص ٌستطٌع العمل علً حزم برامج نظم المعلومات الجغرافٌة وإجراء التحلٌالت المختلفة
أ.مشغل نظم معلومات جغرافٌة
.37مجموعة من عناصر البٌانات المنطقٌة المرتبطة مع بعضها البعض بعالقة رٌاضٌة هى
أ ج.قاعدة بٌانات
 .16مهمة تبدأ مع بداٌة بناء أي تطبٌق أو نظام حتً نهاٌته هى
أ.مرافبة الجودة
 .17المعنى الصحٌح ل Spectral signature
.البصمة الطٌفٌة
 .22احداثٌات خاصة بتمثٌل األشكال الدائرة فى الثالث أبعاد هى احداثٌات
ج.االسطوانٌة
.41عملٌة ضبط العالقات المكانٌة بٌن الطبقات المشتركة معا ً فى المساحة المكانٌة ،من خالل تطبٌق مجموعة من
القواعد والعالقات (عالقات التجاور واالتصال واالحتواء) هى عملٌة
.الطوبولوجى
.42أحد التحلٌالت التً تقوم بإظهار التغٌرات التً تحدث لظاهرة معٌنة ،من خالل تتبع هذه الظاهرة علً فترات زمنٌة
متفاوتة هى تحلٌالت
ج.رصد التغٌر
.43نظم احداثٌات تستخدم فى تمثٌل أى دالة رٌاضٌة خاصة بمتغٌر واحد هى نظم االحداثٌات
أ.الكارتزٌة
.44التحلٌالت ثالثٌة االبعاد  3D Anaystخاصة بالظاهرات التً تتغٌر بالتغٌر فً المكان هى تحلٌل
أ.طبوغرافٌة
 .45طاقممممة ذات موجممممات مختلفممممة األطمممموال تسممممٌر بسممممرعة الضمممموء ،فممممى شممممكل موجممممات بمممم طوال مختلفممممة ٌتنمممماقص
ترددها بزٌادة طول الموجة هى
أ.الطٌف الكهرومغناطٌسى
 .24مهمة التحوٌل الرقمً للخرائط والتصحٌح الرقمً للمعالم الجغرافٌة وبناء الطبولوجً هى
ج.التحوٌل الرقمى للبٌانات
 .25تسجٌل ما ٌعكسه سطح األرض من األشعة الكهرومغناطٌسٌة أو الرادارٌة أو الحرارٌة عن طرٌق مجس هو
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أ.الحٌز الطٌفى
 .26البٌانات المناسبة لعمل التصنٌفات المختلفة  Classificationهى
أ.الراستر
 .27األحداثٌات المقسمة إلى أربعة خانات ،كل خانة تمثل دوران نقطة بزاوٌة  72درجة هى
أ.قطبٌة
.53العملٌة التً ٌقوم المستخدم فٌها بتصحٌح بٌاناته بعد اكتشاف األخطاء بها هى
.الطوبولوجى
 .10نمممموع مممممن األحممممداثٌات ٌممممتم اللجمممموء إلٌممممه حٌنممممما تكممممون هنالممممك حاجممممة لتمثٌممممل أشممممكال دائرٌممممة هممممى نظممممم
االحداثٌات
 .القطبٌة
.52تحلٌالت قائمة على طبقات خطٌة  Vector Linesهى تحلٌالت
.الشبكات
ٌ.53عرف التحوٌل بٌن البرامج المختلفـة من حٌث االمتـداد Extensions
دConversion.
ٌ.54عتبر مسقط مٌركٌتور المستعرض من اشهر المساقط
أ.االسطوانٌة
 .33الشخص الذي لدٌه الخبرة فً إعداد التصمٌم النظري أو المفاهٌم للنظام المطلو

 Conceptual designبنا ًء

علً نتائج تحلٌل النظام هو
ج.مصمم نظم معلومات
ٌ .34تم إجراء عملٌـات التعدٌـالت  Editingعلى نتائج عملٌـات الرسـم  Digitizingفى نظام
ج .تجهٌز ومعالجة البٌانات
ٌ.57سمى قسم اخراج البٌانات  Layoutفى الجهات المنتجة للخرائط باسم
أ.الطباعة
 .36جهاز ٌساعد فً مسح الخرائط والمخططات الورقٌة وتحوٌلها إلى شكل رقمً راستر (  ) Rasterهو
.الماسح الضوئى
 .37بممرامج تتعامممل بشممكل رئٌسممً مممع البٌانممات الفٌكتممور ) (Vectorمممع قممدرات محممدودة فممً التعامممل مممع البٌانممات
الراستر ) .(Rasterهى برامج
أArc GIS.
 .42المعنى الصحٌح ل Geographical data baseهو
ج .قاعدة بٌانات جغرافٌة
 .40شخص له خبره بمبادئ اإلدارة بشكل عام وإدارة المشارٌع بشكل خاص هو
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أ.مدٌر نظم معلومات جغرافٌة
 .40الرقم الذى ٌمثل قٌمة ما ٌعكسة الهدف الموجود على سطح األرض لألشعة الكهرومغناطٌسٌة هو
ج.العدد الرقمى
 .41المعنى الصحٌح ل Spatial resolution
ج.الدقة المكانٌة
.64تعتبر نظم المعلومات الجغرافٌة  GISمن اهم الوسائل التى تساعد متخذى القرار النها تاخذ فى االعتبار
ج.البعد المكانى وطبقات المعلومات
.65البٌانات التً تمت معالجتها بحٌث أصبحت ذات معنى وباتت مرتبطة بسٌاق معٌن
.المعلومات
ٌ.66ستخدم لتمثٌل موقع اآلبار رمز
ج.نقطة
.67الحقل المستخدم فى حفظ وتخزٌن الصور وملفات الفٌدٌو هو حقل
د.الصور والوسائط
.46المعنى الصحٌح ل  DBMSهو
أ.ادارة قواعد البٌانات
ٌ .47عرف القسم الذى ٌقوم بادخال الخرائط والبٌانات الوصفٌة فى الشركات والهٌئات بقسم
أ.التحوٌل الرقمى
 .73القواعد التً لها القدرة على تخزٌن البٌانات المختلفة فى النوع والشكل والمصدر والتكامل بٌنهما هى
أGeodatabase.
 .50جهاز ٌقوم بتحوٌل الخرائط الورقٌة وما بها من معالم جغرافٌة إلى الشكل الرقمً مباشرة وتخزٌنها على الحاس
فً شكل فٌكتور
ج.المحول الرقمى
 .50صور وبٌانات تمدنا بها األقمار الصناعٌة من ارتفاعات شاهقة فوق سطح األرض هى

د.مرئٌات فضائٌة

 .51المعنى الصحٌح ل Thematic map
د.الخرائط الموضوعٌة
 .52تعرف إمكانٌة ربط الجداول المرتبطة بالبٌانات المكانٌة ببعض الجداول األخرى من خارج قاعدة البٌانات ،مع
إمكانٌة تمثٌلها فً خرٌطة جدٌدة باسم
اRelate & Join .
.53البٌانات المناسبة للكثٌر من التحلٌالت مثل التطابق Overlay
د.الفٌكتور
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