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اختبار مادة /جغرافية البحار والمحيطات
نموذج ()1

المجموعة األولى :إختار(أ) لالجابة الصحيحة و(ب) لالجابة الخطأ فيما يمى 5( :درجة)
 .1اإلسكندر األكبر كان أول من فكر فً اكتشاف قاع البحر(A).
 .2تعتمد نظريةد نزحزحد نلقاددت لي نعلد نفكدي نمدتنةتلقد نمدحنلقحديلي نفد نرضدي نلتيتنلمدتنتحتادتنظتةاد نلقظضدت نلقمضد نلقد ن
ةتمةزنبهنلقعظتصينلقمكلظ نقلصخلي(B).
 .2ةمثلنلقمحة نلقاظلب نلقتاتءنلقمس حت نلقمتئة نلقت نتا نإق نلقاظلبنمحن لئي نعيتنن56نناظلبتن (A).ن
 .3لقيصةفنلقاتيىنف نلقمحة نلت لس نلقضمتق نللس نلالمت ل نبعكد نلقيصدةفنلقادتي نعلد نسدللحلنلقمحدة نلقادت .

) (Aن
 .5الكثبان المقٌدة نمط من انماط الكثبان الثانوٌة(B).

 .6تتأثر حرارة مٌاه البحار والمحٌطات العمٌقة بالموقع الجغرافً(B).
 .7رد ينلقعدتقكنكددلظةحنKuenenنلقحادكنلقكلد نقمةدتبنلقبحددتينللقمحة دت نفد نلرتظددتنلقحدتق نبلظاددتنتزةد نعلد ن0266ن×ن56ن
ملةلحنكك. (A)2
 .7تعيفنعظتصينلقسةلةكلح،نلقظةتيلاةح،نلقفلسفلينفىنمةتبنلقبحتيننبتسكنلقعظتصينلقمغ ة ن(A).
 .8ةكثينلال نلقمسظظت نعل نلقضلل ئنلقت نتيتكزنفةاتنلقيللسبنعل نصخلينرلةل نلقظفت ة (A).
 .11اعتقد استرابو فً القرن األول المٌالدي أن قاع البحر ذو تضارٌس تشبه تضارٌس سطح األرض(A).
 .00تكلحنلقبحينلتحمينفىنلإلقةالسةحنلكتحنعبتي نعحنبحةي نعمةا نمست ةل نلس نمظخفتنغةينمتصل نبتقبحين
لقمتلس نألنلقمحة نلقاظ  (A).ن
 .01تظضلنلقمسال نلقبحية نظتةا نليستبنلالمللج(B).
 .02ظضلنلقبحينلقمتلس ننظتةا نقلحيك نلالقتللئة نلالقبة نلقت نح ث نف نلقزمحنلقثتقثنلقاةلقلا  (A).ن
 .03تتمةزنمةدتبنلقبحدينلقغظةد نبكتئظتتادتنلقحةد نبدتقللحنلتزيرنلقالدتيبنقالخالديلينبةظمدتنةد لنلقلدلحنلتزيرنلقصدتف نعدحن
ظ ي نلقملل نلقعاللة  (A).ن
ٌ .15نتشراللؤلؤ فً المٌاه الدفٌئة ،التً ترتفع فٌها نسبة الملوحة). (A
1

 .05لقمتءنهلنلقستئ نبع نخ عيتن26ناظلبتن،نحتىنظصلنإقىنخ نعيتن36ناظلبت) (Bن
 .06ازينمت ةيلنبيكتظة نتمتمتنتكلظ نمحنحيكت نظضت نبيكتظ نمتعترب  (A).ن
 .18النةتغةينقلحنلقمةتبنلقايةب نمحنمصبت نلتظاتينلقكبيىنختص نأثظتءنفصلنلقفةالتح(B).
 .08تتكلحنلقضلل ىءنظتةا نعملةت نظح نلالمللج(B).
 .21ال تتأثر حرارة مٌاه البحار والمحٌطات العمٌقة بالموقع الجغرافً(A) .
 .10ةحل نحلتنلقمحة نلقات نماملعت نهتئل نمحنلقازينةا ينع هتنلإلامتق نبحللق ن160666نازةي  (A).ن
نمةددتبنلقبحددينعظ د متنتاددب ن يا د نلقح ديلي نلق د نمددتن لحنلقصددفينلقمئددل ن

 .11ةب د أنلقالة د نلقبحددي نف د نلقتكددلحنعل د نس د
ب ياتةحن(1-نك (A)..ن

 .12تتمةزنلقابتلنلقالة ة نف نظصفنلقكينلقضمتق نبللحنأبةتنظتص نكمتنأظاتن ل نأحاتكنكبةي  (B).ن
 .24ال تتأثر حرارة مٌاه البحار والمحٌطات العمٌقة بالموقع الجغرافً(A) .
 .14ازينالكت ةفنلازينمتق ةفنازينمياتظة نف نلقمحة نلقاظ  (A).ن
المجموعة الثانية :إختار االجابة الصحيحة فيما يمى 20( :درجة)
 .15سللحل نتتمةز نبلال ن بات نمح نظبتتت نمتفحم نتمت نب لل نلقستحل نلتلا نلتضاتي نلسةاتظات نمظ مي ن لخلن
لق نيللسب

نج.لقغتبت نلقغتير

ن

ن

ن

 .27تعد الحٌوانات البحرٌة اإلسفنجٌة والمرجانٌة وبعض األعشاب البحرٌة المصدر الرئٌسً الستخراج
ج.الٌود
 .12ةسمىنلقظ ترنلقمتئ نبتسكنلقمحة نلقاظلب نإقىنلقاظلبنمحنخ نعيت
 .12ةتصلنةحينبةفلي نBeafort seaنبتقمحة ن

نب.ن36ن يا اظلبت

ن

ن .لقا بىنلقضمتقى

 .26الة نةتخ نضكلنلقايصنلقمست ةين نلةتكلحنمحنح تكنلقالة نلق نةبلغنر ينلقا ع نمظهنظحلنثالث نأمتتينهل ن
نج.لقالة نلقايصى

ن

نن

 .32لقفتي نلقزمظة نبةحنقحرت نميلينرمتةحنقملاتةظحنمتتتقةتةحنبظا نمعةظ نهى ن

نج.سيع نلقملا ن

ن

 .21لقال نلتظحيلفة نلقظتتا نعحن ليلحنلتيتنحللنظفسات.نله نلقسببنلقيئةس نف نلظحيلفنلقمةتبنظحلنلقةمةحنف ن
ظصفنلقكي نلقضمتق ،نللق نلقةستينف نظصفنلقكي نلقاظلب نهى أ.رل نكليةلقى

ن

نن

 .22سللحلنبضكلنخلاتحنألنم لخلنبحية ن ل نضكلنرمع ن،لتتظترصننف نلالتستعنللقعمرنكلمتنتلغل نف ن لخلن
لقةتب نهىنسللحل

ن

نب.لقيةتن

نن
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ب.هولمز

 .34وضع نظرٌة التٌارات الصاعدة العالم

ننننن .امة نمتسبر

 .35غىنلقبحينخاللنلقزمحنلتللنعلىنلقةتب نفىنعصي

 .25تبلغنظسب نمستح نلقةتب نإقىنلقمتءنعلىنلاهنلتيت أ0.ن:ن1031ن
 .33أعلىنظسب نمللح نفىنلقعتقكنسال نفى ن

نج.لقبحينلقمة ن

نن
ن

 .27أ نل ة نالة ة نعمةا نتكنإغيلراتنبع نلظتاتءنلقعصينلقالة ،نتتمةزنر تعتتاتنلقعيالة نأظاتنتب لنعل نضكلنقحيفن
(Uن.ن،عمةا نلالظح لين،ةظتا نإقةاتنلقع ة نمحنلتل ة نلقمعلا نهىنسللحل أ.لقفةلي ل

ن

ن

 .39حٌوان بحري ٌعٌش فً المٌاه الضحلة المدارٌة وشبه المدارٌة الدفٌئة هوأ.األسفنج
 .36تلا نلقبحتينضبهنلقمافل نعلىنسللحلنلقمحة نلقات ى أ.لقغيبة
 .30تبلغنظسب نمللح نمةتبنخلةجنبلثظةت أ1.فىنلتقف ن

نن

 .31ب أنتكلةحنلقبحينلتحمينفىنعصي أ.لالقةالسةح ن

ن

ن

نننننننننننننننننننننن ن

 .32حيك نس حة نف نمةتبنلقبحتينللقمحة ت ،نلتظضلنعت نمحنهبلبنلقيةتحنللقعللصف

ن .لالمللج ن

 .33سللحلنتمت نفةاتنلقابتلنبملل لز نلقستحلن نلةمةلنلقستحلنإق نلالستاتم نللالظترتكن،لتمتد نلقسالسدلنلقابلةد نلقختياةد ن
علىنهةئ نصفلفن لةل نمحنلقازينأمتكنلقستحلنلةفصلاتنعحنلقستحلنممينمتئ ن لةلنهى ن
ج.لق لقة

ن

ن

ن

 .34ح ثنلتصتلنلقبحةي نلقمافل نلقت نكتظ نتمثلنمظخفتنلقبحينلتحمينبتقبحينلقمتلس نتللنمي نفىنفاينعصي ن
نب.لقمةلسةح ن

نن

 .35أمللجنتتمةزنبلال نرمكنلرتعنللال ننمح ل نلاليتفتعنلغةينمظترم نلقضكلنكمتنأظاتنغةينمتستلة نف نلقحاكنهى
أ.ربتبة نلقضكل ن

ن

 .36الة نةتخ نضكلنلقايصنلقمست ةين نلةتكلحنمحنح تكنلقالة نلق نةبلغنر ينلقا ع نمظهنظحلنثالث نأمتتينهل ن
نج.لقالة نلقايصى

ن

نن
نب.لت لسى

ن

ن

 .37ةتصلنلقبحينلقكتيةبىنبتقمحة

نأع ل نلقفاتيةت نللقزللحفنلراي نلقبيمتئةت نفىنلقعصيأ.لقبيمى

ن

نن

 .46ح ث نلق ب بت نلقالة ة نلقمتئة نف نمظسلبنلقبحتينفىنعصيأ.لقبلةستلسةح ن

نن

 .38لز

ن

ن

ن

 .51ةا ينلقعلمتءنمتنةالتفنإق نمةتبنلقبحتينللقمحة ت نمحنلقمةتبنلتصلة نف نلرتظتنلقحتق
ن
3

ن

نن

نأ .ن 600نكك /نلقسظ

 .52تعد الحٌوانات البحرٌة اإلسفنجٌة والمرجانٌة وبعض األعشاب البحرٌة المصدر الرئٌسً الستخراج
ج.الٌود
 .53ة لنلال نمظتاكنلقفحك،نف نلقلالةت نلقمتح نلأليلبتنلسةبةيةت،نف نعيلتنتفتا نلقريلفنلقمظتخة نحتقةت،نقظملن
لقظبتتت نلقم لية ،نلقالزم نقتكلحنه بنلقمظتاكن قةلنعلىنصح نظرية أ.زحزحة القارات
 .55لقعصينلقسمكىنهلنلقعصي

ن

نج.لق ةفلظى

ن

ن

 .44ةضغلنلقمحة نلقات نللقبحتينلقمتصل نبهنننننب2/0.نمستح نلقعتقك

ن

نن

ن

ن

نن

 .45تيتف نظسبنلقمللح نفىنلقمحة نلت لسىنفىنلقظ تر أ.لقم ليى

 .53ةعيفنلقالة نلقمحة نبضلل ىءنلقازينللقسللحلنلقاتية نبتسمل.ر كنلقالة ن ن

ن

 .47لتمللجنلقت نتخيجنعحنظ ترنهبلبنلقيةتحنلتكلحنقظفساتنضكلاتنلقعتك،نلتسدةينفد نلقمحدة ن لحنتدلثةين فد نلقيةدتحن
قاتنهىن

ن

ن .نأمللجنفعلة

 .52سللحلنبضكلنخلاتحنألنم لخلنبحية ن ل نضكلنرمع ن،لتتظترصننف نلالتستعنللقعمرنكلمتنتلغل نف ن لخلن
لقةتب نهىنسللحل

ن

نب.لقيةتن

 .00ةمينبسللحلناظلبنضيرنأفيةاةتنتةتي

ن
ن

نب.ملزمبةرنلق فىء

ن

ن

 .50أازلءنع ة نمحنلقالة نلقس ح نتظ مجنلتظالغ نف نبعالات،نلتعيفنلقحتف نلقبتيزنلقت نتظملنفلراتنبتقيللبىنهى
أ.لقالة نلق تفىن

ن

نن

 .51ةتصلنبحينسلةب نبتقمحة

ن

ن

نج.لقات ى

نن

 .52ةسمىنلقظ ترنلقمتئ نبتسكنلقمحة نلقاظلب نإقىنلقاظلبنمحنخ نعيت نب.ن36ن يا اظلبت
 .53راي نلقتمتسة نللقزللحفنلقبحية نفىنلقعصيأ.لقكيةتتسى ن
ن

 .54ةتمثلنمص ينلقمةتبنلتصلة نف نلقصخلينأ.لقظتية

ن

نن

نن
ن

نن

 .66تستخدم كباشة باترسون وبرٌمة فلجرفى ب.جمع عٌنات الرواسب البحرٌة
 .56ح ثنأكبينغمينبحي نعل نلقةتب نخاللنلقتتيةخنلقاةلقلاىنقأليتننف نلقعصي نننب.نلقكيةتتسىنن
 .02لال نظرية نلقتعت لنلقعتقكننننننننننننننب.متيكةتلي

ن

ن

 .58ةتصلنبحينضيرنسةبةيةتنلبحينالبتف Laptev seaبتقمحة

ن

 .30ةعيفنلقالة نلق نتكلحنح ةثتنبتسكن .نلقالة نلقظصفن لئب
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ن .لقا بىنلقضمتقى ن

نن

 .32سللحلنتتمةزنبتظتضتينرته لي نلإليستبنلقالة

نمثلنرتهي نلق يملةحن Drumlinنله نتب لنبع نلقتغيةرنازين
ن

تالقة نمست ةي نمظخفال نهىنسللحل أ.لاليستبنلقالة ى ن

 .31ةح ثنميتةحنكلنضاي،نلتلق نحةظمتنةكلحنلقامينمحترنللقثتظة نعظ كنةكلحنلقامينب ينهل نج.لقم نلقميتف ن
العالم الذي قام بعمل أول خرٌطة لألرض هو

ب.بطلٌموس

 .62ةالحرنأحنأ فلنأازلءنلقمحة نلت لس نتصلن يا نح لييتهنإق نأ.ن1507نكنن
 .63تظتمىنصخلينلق بتضةينف نهالتبن لفينباظلبنإظالتيلنإقىنلقعصي
مع تمنياتي بالتوفيق

أستاذ المقرر أ.د/عزة عبداهلل

5

نن ن

نننننب.نلقكيةتتسىنن

ننننن ن

