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اختبار مادة /جغرافية البحار والمحيطات
نموذج ()2

المجموعة الولى :إختار(أ) لالجابة الصحيحة و(ب) لالجابة الخطأ فيما يمى 4( :درجة)
.1
.2

تتخذ القارات الشكل القريب من المثمث وىو أوضح ما يكون في نصف الكرة الغربي(A).

الشاطئ المامى ىو النطاق المحصور بين خط الساحل  Coast lineوخط يمتد عند أقصي حد تصل إليو

األمواج)(B
.3

بعض البحار ا لتي تكونت نتيجة لطغيان الماء عمي اليابس ذات أىمية واضحة في تغيير شكل المسطحات المائية

.4
.5

الرومان أول من صنع السفن الكبٌرة المتٌنة وطافوا بها حول البحر المتوسط والبحر األحمر(B).
من الظواىر المتعمقة بالمحيط اليادي وجود منخفضات عميقة عمي طول سواحمو(A).

وبعضيا اآلخر كمو ال يعدو أن يكون بحا اًر ضحمة(A).

.6

أمواج البناء ىي أمواج متوسطة القوة تتراوح بين  8 :6موجة فى الدقيقة ،وتتسم ىذه األمواج بأن قوتيا الدافعة

نحو الساحل تزيد عن قوة السحب)(A
.7

تكون األخدود األفريقي العظيم فى العصر الترياسى منذ نحو  04مميون سنة(B).

.8
)(A

الرصيف القارى في المحيط األطمسي الشمالي واسع االمتداد بعكس الرصيف القاري عمي سواحل المحيط اليادي.

.9

إذا صاحب التساقط رياح شديدة يزيد ارتفاع األمواج وتضطرب حالة البحر(A).

 .14يقل التبخر من مياه البحار والمحيطات حين ينخفض الضغط الجوي وحين تزيد الح اررة(B).
 .11اعتقد استرابو فً القرن األول المٌالدي أن قاع البحر ذو تضارٌس تشبه تضارٌس سطح األرض(A).
 .11يكاد المحيط اليندي يخمو من المنخفضات(A).
 .13تتميززز ميززاه البحززر الغنيززة بكائناتيززا الحيززة بززالمون األزرق الضززارب ل خضزرار بينمززا يززدل المززون األزرق الصززافي عززن
ندرة المواد العضوية(A).

 .10حدث أكبر غمر بحري عمي اليابس خ ل التاريخ الجيولوجى لألرض في العصر الكريتاسي(A).
 .15يتركززز معظززم مسززاحة اليززابس فززي النصززف الجنززوبى مززن الكزرة األرضززية ،عمززي حززين يتركززز معظززم مسززاحة المززاء فززي

النصف الشمالى(B).

 .16العالم العربى " سلٌمان التاجر " هو الذي أرشد (فاسكوداجاما) فً رحلته إلً الهند(B) .
 .17تعتمد نظرية زحزحة القارات عمي فكرة ما يتولد من الحز اررة فزي قشزرة األرض ومزا تحتيزا نتيجزة النشزاط المشزع الزذي
يتميز بو العناصر المكونة لمصخور(B).
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 .18يعرف التغير في مستوي سطح البحر الناتج عن التغيرات المناخية بالذبذبات اإليوستاتية )Eustatic(A
 .19وفق زاً ل زرأى ىززولمز تنشززأ تيززارات تصززاعدية تحززت النطززاق االسززتوائي مززن قش زرة األرض ،وتيززارات ىابطززة أسززفل قش زرة

المناطق القطبية(A).

 .14برك االذابة ىي ألسنة تتكزون مزن رواسزب رمميزة وحصزوية تتصزل باليزابس مزن أحزد الطزرفين ،ويمتزد الطزرف اآلخزر

في اتجاه البحر)(B

 .11حدث طغيان من مياه البحر عمي القارات خ ل الزمن األول في العصر األردوفيشي فقط(B).
 .11تنشأ الحواجز الشاطئية بسبب تيار دفع الشاطىء)(A
 .13تتوقف سرعة األمواج في البحار المفتوحة عمي أساس اخت ف طول الموجة نفسيا(A).
 .10كمما ارتفعت نسبة المموحة في مياه البحار والمحيطات انخفضت درجة تجمد المياه (A).
 .15تقل المموحة فى البحر األحمر بسبب وقوعو فى النطاق المدارى حيث تزيد معدالت التبخر)(B

 .16تتميز اليضاب المحيطة بالمحيط اليندي بجوانب شديدة االنحدارليذا فالبحار اليامشية قميمة ومحدودة(A).

 .17يمثل المحيط الجنوبي التقاء المسطحات المائية التي تقع إلي الجنوب من دائرة عرض  64جنوباً(A).
 .28تستخدم المواد المشعة فى قٌاس حركة وخصائص الرواسب البحرٌة(A).
المجموعة الثانية :إختار االجابة الصحيحة فيما يمى 20( :درجة)

 .19سواحل تتميز بوجود طبقات من نباتات متفحمة تمتد بطول الساحل وتوجد األشجار وسيقانيا منطمرة داخل
الرواسب

ج.الغابات الغارقة

 .33تعد الحٌوانات البحرٌة اإلسفنجٌة والمرجانٌة وبعض األعشاب البحرٌة المصدر الرئٌسً الستخراج
ج.الٌود
ج.تشمبرلن
 .32وضع نظرٌة الكوٌكبات العالم
 .31ظيرت التماسيح والزواحف البحرية فى العصرأ.الكريتاسى
 .33يسمى النطاق المائي باسم المحيط الجنوبي إلى الجنوب من خط عرض
يتصل يحر بيفورت  Beafort seaبالمحيط

د.القطبى الشمالى

ب.

04

درجة

جنوبا
ً

 .30جميد يتخذ شكل القرص المستدير ويتكون من حطام الجميد الذي يبمغ قطر القطعة منو نحو ث ثة أمتار ىو
ج.الجميد القرصى
 .35الفترة الزمنية بين لحظتي مرور قمتين لموجتينن متتاليتين بنقطة معينة ىى

ج.سرعة الموجة

 .36القوة 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
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 .37سواحل بشكل خمجان أو مداخل بحرية ذات شكل قمعي ،وتتناقص في االتساع والعمق كمما توغمت في داخل
اليابس ىى سواحل

ب.الريا

 .38أول من صنع السفن الكبٌرة المتٌنة وطافوا بها حول البحر المتوسط والبحر األحمر ج .المصرٌون القدماء
 .39وضع نظرٌة التٌارات الصاعدة العالم

ب.هولمز

 .40طغى البحر خ ل الزمن األول عمى اليابس فى عصر

د.جميع ماسبق

 .01تبمغ نسبة مساحة اليابس إلى الماء عمى وجو األرض أ1401 : 1.
 .41يشغل المحيط اليادي والبحار المتصمة بو
 .43أعمى نسبة مموحة فى العالم سجمت فى

ب 3/1.مساحة العالم
ج.البحر الميت

 .00المسافة بين قمة الموجة والموجة التالية لياىى أ.طول الموجة
 .05أود ية جميدية عميقة تم إغراقيا بعد انتياء العصر الجميدي ،تتميز قطاعاتيا العرضية أنيا تبدو عمي شكل لحرف
(، ) Uعميقة االنحدار ،ينتيي إلييا العديد من األودية المعمقة ىى سواحل أ.الفيوردات
 .46حٌوان بحري ٌعٌش فً المٌاه الضحلة المدارٌة وشبه المدارٌة الدفٌئة هو أ.األسفنج
 .07يرى العالم فيشر أن القمر انفصل عن األرض ،نتيجة لعممية

ب.جذب

 .08قدر لونج  )1701( Longنسبة مساحة اليابس إلي الماء ب أز  %16إلي %70
 .09توجد البحار شبو المقفمة عمى سواحل المحيط اليادى أ.الغربية
 .54تبمغ نسبة مموحة مياه خميج بوثنيا أ1.فى األلف
 .51بدأ تكوين البحر األحمر فى عصرأ.االليجوسين
 .51يرى العالم فجنر أن القسم الجنوبي ويتكون من استراليا ومدغشقر وشبو جزيرة اليند وأفريقيا وأمركيا الجنوبية
أنتاركيتكا يسمي أ.جندواناالند
 .53حركة سطحية في مياه البحار والمحيطات ،وتنشأ عادة من ىبوب الرياح والعواصف

د.االمواج

 .50سواحل تمتد فييا الجبال بموازاة الساحل ويميل الساحل إلزي االسزتقامة واالنتظزام ،وتمتزد الس سزل الجبميزة الخارجيزة
عمى ىيئة صفوف طويمة من الجزر أمام الساحل ويفصميا عن الساحل ممر مائي طويل ىى
ج.الطولية
 .55حدث اتصال البحيرة المقفمة التي كانت تمثل منخفض البحر األحمر بالبحر المتوسط ألول مرة فى فجر عصر
ب.الميوسين
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 .56جزء من دوره عظمي لحركة المياه الرأسية واألفقية بالمحيطات وتنشأ عن تنوع الخصائص الطبيعية والكيميائية
لممياه ىى أ.التيارات البحرية
 .57أمواج تتميز بوجود قمم وقاع واضح محدودة االرتفاع وغير منتظمة الشكل كما أنيا غير متساوية في الحجم ىى
أ.قبابية الشكل
 .58جميد يتخذ شكل القرص المستدير ويتكون من حطام الجميد الذي يبمغ قطر القطعة منو نحو ث ثة أمتار ىو
ج.الجميد القرصى
 .59يتصل البحر الكاريبى بالمحيط

ب.األطمسى

 .64يبمغ المحيط اليادي أقصي اتساعو في قسمة

ب.األوسط

 .61زادت أعداد الفقاريات والزواحف وظيرت البرمائيات فى العصر أ.البرمى
 .61حدثت الذبذبات الجميدية المائية في منسوب البحار فى عصر أ.البميستوسين
 .63يقدر العمماء ما يضاف إلي مياه البحار والمحيطات من المياه األصمية في وقتنا الحالي
أ 441 .كم /السنة
 .64تعد الحٌوانات البحرٌة اإلسفنجٌة والمرجانٌة وبعض األعشاب البحرٌة المصدر الرئٌسً الستخراج
ج.الٌود
 .65يدل وجود مناجم الفحم ،في الواليات المتحدة وأوروبا وسيبيريا ،في عروض تفتقد الظروف المناخية حالياً ،لنمو
النباتات المدارية ،ال زمة لتكون ىذه المناجم دليل عمى صحة نظريةأ.زحزحة القارات
 .66طغى البحر خ ل الزمن األول عمى اليابس فى عصر
 .67العصر السمكى ىو العص أر

د.جميع ماسبق

ج.الديفونى

 .68تبمغ نسبة مساحة اليابس إلى الماء عمى وجو األرض أ1401 : 1.
 .69يشغل المحيط اليادي والبحار المتصمة بو

ب 3/1.مساحة العالم

 .74ترتفع نسب المموحة فى المحيط األطمسى فى النطاق أ.المدارى
 .72يعرف الجميد المحيط بشواطىء الجزر والسواحل القارية باسم أ.قدم الجميد
 .71األمواج التي تخرج عن نطاق ىبوب الرياح وتكون لنفسزيا شزكميا العزام ،وتسزير فزي المحزيط دون تزأثير دفزع الريزاح
ليا ىى

د .أمواج فعمية
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 .73سواحل بشك ل خمجان أو مداخل بحرية ذات شكل قمعي ،وتتناقص في االتساع والعمق كمما توغمت في داخل
اليابس ىى سواحل

ب.الريا

 .74يمر بسواحل جنوب شرق أفريقيا تيار

ب.موزمبيق الدفىء

 .75المسافة بين قمة الموجة والموجة التالية لياىى أ.طول الموجة
 .76أجزاء عديدة من الجميد السطحي تندمج وتنضغط في بعضيا ،وتعرف الحافة البارزة التي تنمو فوقيا بالروابى ىى
أ.الجميد الطافى
 .77يتصل بحر سميبس بالمحيط

ج.اليادى

 .78يسمى النطاق المائي باسم المحيط الجنوبي إلى الجنوب من خط عرض

جنوبا
ب 04 .درجة ً

 .79ظيرت التماسيح والزواحف البحرية فى العصر أ.الكريتاسى
 .84يتمثل مصدر المياه األصمية في الصخور أ.النارية
 .81تستخدم كباشة باترسون وبرٌمة فلجرفى ب.جمع عٌنات الرواسب البحرٌة
ب.هولمز
 .82وضع نظرٌة التٌارات الصاعدة العالم
 .83حدث أكبر غمر بحري عمي اليابس خ ل التاريخ الجيولوجى لألرض في العصر

ب .الكريتاسى

 .84وضع نظرية التعادل العالم ب.ماركيتور
 .85يتصل بحر شرق سيبيريا وبحر البتف Laptev seaبالمحيط

د.القطبى الشمالى

 .86يعرف الجميد الذي تكون حديثا باسم د .الجميد النصف ذائب
 .87األمواج التي تضعف سرعتيا فجأة تبعا لضحولة القاع بالنسبة لطول الموجة وارتفاعيا فتنكسر وتت طم بشدة عمي
طول خط الساحل وصخوره الشاطئية ىى امواج

د.متكسرة

 .88سواحل تتميز بانتشار ظاىرات اإلرساب الجميدي مثل ظاىرة الدرممين  Drumlinوىي تبدو بعد التغريق جزر
ت لية مستديرة منخفضة ىى سواحل أ.االرساب الجميدى
 .89يحدث مرتين كل شير ،األولي حينما يكون القمر محاق والثانية عندم يكون القمر بدر ىو ج.المد المرتفع
 .90العالم الذي قام بعمل أول خرٌطة لألرض هو

ب.بطلٌموس

 .91ي حظ أن أدفأ أجزاء المحيط األطمسي تصل درجة ح اررتو إلي أ 1648 .م
5

 .91يمثل المحيط الجنوبي التقاء المسطحات المائية التي تقع إلي الجنوب من دائرة عرض

 64جنوباً

 .93كانت بداية ظيور الزواحف وزيادة عدد األسماك حيث ظير  144نوع من القروش فى العصر
د.الكربونى
 .90يرى العالم فجنر بوجود بحر داخمى كان يفصل بين لوراسيا وجندواناالند يعرف ببحر د.تثس
 .95مؤلف كتاب التارٌخ الطبٌعً للبحرأ.فرناندو مرسٌلى
 .96تنتمى صخور الطباشير في ىضاب دوفر بجنوب إنجمت ار إلى العصر
 .97يتركز  %81من مجموع مساحة اليابس في نصف الكرة

مع تمنياتي بالتوفيق

أستاذ المقرر أ.د/عزة عبداهلل
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ج.الشمالى

ب .الكريتاسى

