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نموذج اجابة اختبار مادة /جغرافية البحار والمحيطات
نموذج ()2

المجموعة األولى :إختار(أ) لالجابة الصحيحة و(ب) لالجابة الخطأ فيما يمى 5( :درجة)
 .1تتميز الجبال الجميدية في نصف الكرة الجنوبي بالمون األبيض ،كما أنيا ضخمة الحجم(A).
ٌ .2ستخدم البرومم فرً نرعة م افرةفل القوٌرال مالارماد الئٌاٌة ٌرم الفمتمغوافٌرمل ماصنربة ل مالارماد الئٌاٌة ٌرم
القوبٌم (A)..
ٌ .3وي العةلم فجعو أن اصوض فرً أنعرةم اواقرر بومدتترة تجاردش الالرور الخةوجٌرم اارة أدي لرً تترمو نعٌرةش
اقدبم لً أ لً متتانر فً الاةواش منعٌةش ااعور اقتلتتة اٌةه الاقٌفةش(B).
 .4تكون األخدود األفريقي العظيم فى العصر الترياسى منذ نحو  44مميون سنة(B).
 .5توجد أجزاء مرتفعة في قاع المحيط اليادي من أمثمتيا ارتفاع ىواى(A). .
 .6تحتوي مياه البحر عمي نسب مرتفعة من عناصر ليا قيمتيا االقتصادية مثل الفضة ،والذىب والراديوم).(B
 .7تنشأ الجبال الجميدية في نصف الكرة الشمالي الي الغرب من جزيرة جرينمند(A). .
 .8اؤلف ئتةب التةوٌخ الفبٌعى للبقو العةلم بملٌه(B).
 .9قدر العالم كونين  Kuenenالحجم الكمي لمياه البحار والمحيطات في وقتناا الحاالي بأنياا تزياد عماي 64 × 1114
مميون كم. (B)1
 .01تقل المموحة فى البحر األحمر بسبب وقوعو فى النطاق المدارى حيث تزيد معدالت التبخر)(B
 .00قةم العةلم (اوى) بدواسم افنلم لتٌةو الخلٌج مالف ئتةبه (العماار الفبٌعٌم للبقو)(A). .
 .11تنتج قوة المد التي تدفع الكتل المنكسرة نحو خط االستواء عن دوران األرض حول محورىا(B).
 .03يتركز أعظم قسم من الكتل اليابسة في شرق األرض وشماليا(A). .
 .14أىم ما يميز قاع المحيط األطمسي ىو وجود ارتفاع طولي من الشمال إلي الجنوب(A). .
 .05تتئمن استعاعةش الاةعجومف السةقلٌم فى اللمافىم الاوتفعم فى الاعةفا البةودر(B).
 .06تتئمن سماقر الوٌة فى السماقر الاوتفعم). (B
 .07أ دش البعنةش اصلاةعٌم مالداعاوئٌم دواسةش قٌةعمغوافٌم ن البقو الاتمسف مالبقو اصقاو(A).
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 .08تعتمد نظرية التيا ارت الصاعدة عمي فكارة ماا يتولاد مان الحا اررة فاي قشارة األرض وماا تحتياا نتيجاة النشااط المشاع
الذي يتميز بو العناصر المكونة لمصخور(A). .
 .09الئنبةن الااٌدر هى ئنبةن أملٌم). (B
 .21تستخدم الاماد الالعم فى قٌةس قوئم مخنة ص الوماسب البقوٌم(A). .
 .11يرى كوين  kuenenأن معدل الزيادة في كميات المياه المنصرفة إلاى األحاواض المحيطياة تنااقي إلاي 4.1كام
السنة خالل المميون سنة األخيرة(A). .
 .22تمتد سمسمة والفس في اتجاه شرقي من منطقة جزيرة تريستان داكنيا حتى الساحل األفريقي(A). .
 .11تحيط كتل اليابس بالمحيط القطبي الشمالي في شكل حمقة تكاد تكون مستمرة(A). .
 .14يقل التبخر من مياه البحار والمحيطات حين ينخفض الضغط الجوي وحين تزيد الح اررة(B).
 .15حدث أكبر غمر بحري عمي اليابس خالل التاريخ الجيولوجى لألرض في العصر الكريتاسي(A). .
المجموعة الثانية :إختار االجابة الصحيحة فيما يمى 20( :درجة)
 .16الفترة الزمنية بين لحظتي مرور قمتين لموجتينن متتاليتين بنقطة معينة ىى ج.سرعة الموجة
 .12سواحل ذات مدخل أو لسان بحري خميجي الشكل يتميز بجوانب منخفضة بطيئة االنحدار ،ومتوازية إلي حد
كبير،وتظير أمامو الجزر اليامشية ىى سواحل

ج.الفيييردات

 .12طافيات محطمة يتصل أجزاءىا ببعضيا وتتميز بسطح غير مستوي.
 .19يوجد خميج كاربنتاريا عمى سواحل

ج .حزم الجميد

ج.استراليا

 .14تكونت كائنات حية بحرية فقارية مع بعض المحارات نتيجة لزيادة نسبة كربونات الكالسيوم في مياه البحار
والمحيطات فى بداية الزمن
.11

ب.األول

كثبان توجد في المناطق الرطبة وشبو الجافة ،وعادة ما توجد في منطقة الشاطئ الخمفي ،وتمتد عادة في

موازاة خط الشاطئ وتعرف بالكثبان األمامية  Frontal Dunesىى أ .كثبان مقيدة الحركة

 .11تتكون المناطق القطبية الجنوبية من

ب.يابس

 .11أعمى نسبة مموحة فى العالم سجمت فى

ج.البحر الميت

 .34سواحل تتميز بوجود الحواجز اإلرسا بية البعيدة عن الشاطئ ،والالجونات ،والمستنقعات الممحية واأللسنة الرممية،
ج.

وسالسل الكثبان الرممية ،والبالجات الرممية ىى سواحل

سواحل ظاىرة منخفضة

 .35قٌمان بقوي ٌعٌش فً الاٌةه الضقلم الاداوٌم ملبه الاداوٌم الدفٌ م هم أ.اصسفعج
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 .36تدل آثار الغطاءات الجميدية ،في بعض المناطق المدارية ،في أفريقيا واليند وأستراليا وأمريكا الجنوبية عمى
صحة نظرية أ.زقزقم الاةواش
 .17أدفأ المحيطات المحيط أ.اليادى
 .38أمواج تتكون في البحار المفتوحة وتتميز بأنيا غير محدودة االرتفاع ىى امواج
 .39تستخوج اةدر اصلجٌن ان

ب.حمزونية

ج .الفقةلب

 .44سواحل تتكون من مواد صخور السيل الساحمي من رمال وحصى ورواسب طينية وجيرية وارسابات مياه ضحمة،
مكونة صخو ار رممية ،أو جيرية ىى سواحل

ج.ظاىرة منخفضة
ب.األطمسى

 .41توجد سمسمة أطمس الوسطى فى قاع المحيط
 .41يرجع العمماء تغير مناسيب البحار والمحيطات فى عصر البميستوسين إلى
 .41توجد  %41من بحار العالم ومحيطاتو في نصف الكرة

د.تغير مناخى

ج.الشمالى

 .44يرى العالم فجنر أن القسم الجنوبي ويتكون من استراليا ومدغشقر وشبو جزيرة اليند وأفريقيا وأمركيا الجنوبية
أنتاركيتكا يسمي أ.جندواناالند
د.القطبى الشمالى

 .45يتصل يحر بيفورت  Beafort seaبالمحيط

 .46تم االتصال بين البحر األحمر والمحيط اليندي عن طريق مضيق باب المندب.خالل عصر
ج.الباليوسين
 .47أمواج تتكون في المياه الضحمة ،بحيث ال تتالصق األمواج وال تتبع بعضيا البعض ب.منعزلة
 .48سواحل تتميز بوجود األرصفة المرتفعة ،كما تنتشر خطوط الجروف الذي يوجد فوق منسوب فعل األمواج
أ.سواحل ظاىرة مرتفعة
 .49العةلم العوبى الذى منر فى وقالته البقوٌم لى الةوف النٌن هم أ.أقاد العةجدى
 .54كثبان اشتقت رماليا من رمال الكثبان األولية المقيدة ومن أنواعيا الكثبان المجدوعة  ،Parabolicوالنباك
،Nebak

والكثبان المتحجرة  Lithoified dunesىى كثبان أ.ثانوية
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 .50العةلم الذى ابتئو فئور وسم خفمف اص اةا الاتسةمٌم متانٌلتة لً الخوا ف البقوٌم هم ب.بملٌه
 .52وفقاً لرأى العالم البورس تمثل حافة أطمس الوسطى حافة
 .51يتركز  %75من يابس العالم حول المحيط
 .54أدفأ المناطق المحيطية ىى

د.محدبة ثانوية
ج.المتجمد الشمالي

ب.االستوائية

 .55سواحل بطيئة االنحدار غير منتظمة تتكون من صخور حديثة النشأة تغطييا رواسب جميدية ،تعرضت لإلغراق
د.االلمانية
 .56وقالش السفن التً أتاش اسح الاعةفا الافبٌم فً اللاةر مالجعمب هى

ج.العومٌجٌم

 .57سجل العمماء زيادة في متوسط نسبة ارتفاع مستوى سطح البحر خالل القرن الماضى بحدود
ج 1.8.مم سنوياً
 .58سواحل تتميز بوجود طبقات من نباتات متفحمة تمتد بطول الساحل وتوجد األشجار وسيقانيا منطمرة داخل
الرواسب ،كما توجد فيما بين منسوبي المد والجزر ،أو قد تختفي أحيانا أسفل مستوي مياه الجزر ىى سواحل
ج.الغابات الغارقة
 .59سواحل مدارية توجد بيا بعض الظاىرات الجيمومورفولوجية مثل الشطوط الطينية  Mud banksوالقنوات المدية
 ،Tidal Creeksوالبرك والحافات الحصوبة ىى أ.مستنقعات المانجروف
 .61ألسنة تتكون من رواسب رممية وحصوية تتصل باليابس من أحد الطرفين ،ويمتد الطرف اآلخر في اتجاه البحر
أ.ألسنة بحرية
 .61سااجل العمماااء زيااادة فااي متوسااط نساابة ارتفاااع مسااتوى سااطح البحاار خااالل الفت ارة ماان  1991إلااى  1441بحاادود
أ1.1.مم سنوياً
 .61المسافة التي تقطعيا األمواج مدفوعة برياح دائمة اليبوب في اتجاه واحد،دون أن يعترضيا عائق
ب.امتداد الموجة
ب.اليابان الدافيىء

 .61يمر بالسواحل الشرقية لميابان تيار

 .64أود ية جميدية عميقة تم إغراقيا بعد انتياء العصر الجميدي ،تتميز قطاعاتيا العرضية أنيا تبدو عمي شكل حرف
(، ) Uعميقة االنحدار ،ينتيي إلييا العديد من األودية المعمقة ىى سواحل أ.الفيوردات
 .65البعنم التً قةاش بةلئلف ن وماسب الئةوٌبً مالاقٌف اصفلعفً هى بعنم

ب .اتالعتس

 .66حافات رممية منخفضة تظير عمي طول قطاعات السواحل المنخفضة والتي تتميز ببطء انحدارىا نحو البحر
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أ.الحافات الرممية

ٌ .67قدث الاد الاعخفض فى اصسبمع

ج.اصمر مالنةلث

 .68في اتجاه المناطق القطبية تقل نسبة المموحة فى البحار والمحيطات بسبب د.جميع ما سبق
 .69مضع عتوٌم التالص العةلم

د.البموس

 .74تظير عمي الشواطئ الرممية والحصوية نتيجة لمنحت المتماثل لألمواج ومن ثم تتكون خمجان ضحمة غير
منتظمة الشكل تتناسب بأبعادىا مع أبعاد األمواج المؤثرة عمييا.أ.المسننات الشاطئية
 .71يمر تيار لبرادور البارد بالسواحل الشمالية الشرقية ل أ.أمريكا
 .71يرجع العمماء تغير مناسيب البحار والمحيطات فى العصر الكريتاسى إلى

ج.نشاط بركانى

 .71تنتشر عمي قطاعات عديدة من السواحل المنخفضة مثل سواحل مصر الشمالية ،وسواحل خميج المكسيك
 .74أ.البحيرات الساحمية
 .75القوة األنحرافية الناتجة عن دوران األرض حول نفسيا .وىي السبب الرئيسي في انحراف المياه نحو اليمين في
نصف الكرة الشمالي ،والي اليسار في نصف الكرة الجنوبي ىى أ.قوة كوريولى

مع تمنياتي بالتوفيق

أستاذ المقرر أ.د /عزة عبدهللا
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