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اختبار مادة /جغرافية البحار والمحيطات
نموذج ()1

المجموعة الولى :إختار(أ) لالجابة الصحيحة و(ب) لالجابة الخطأ فيما يمى 4( :درجة)
 .1إذا صاحب التساقط رياح شديدة يزيد ارتفاع األمواج وتضطرب حالة البحر(A).
 .2العالم العربى " سلٌمان التاجر " هو الذي أرشد (فاسكوداجاما) فً رحلته إلً الهند(B) .
 .3يري تشمبرلن أن المحيطات قد بدأت في التكوين ،بعد أن زادت كميات بخار الماء في الغالف الجوي ،ووصلمت إللي
درجة التشبع ،فتكاثفت وسقطت عمي األرض عمي شكل أمطار(A).

 .3حدث طغيان من مياه البحر عمي القارات خالل الزمن األول في العصر األردوفيشي فقط(B).
 .4تتخذ القارات الشكل القريب من المثمث وىو أوضح ما يكون في نصف الكرة الغربي(A).
 .5تحف بسواحل المحيط اليادى جبال حديثة أو انكسارية(A).

 .6تزيد المموحة فى البحر البمطى بسبب وقوعو فى النطاق المدارى حيث تزيد معدالت التبخر)(B
 .7تنخفض درجة ح اررة مياه الساحل الشمالى الغربى الفريقيا بسبب مرور تيار الخميج الدفىء(B).
 .8عندما تقترب األمواج من المسطحات المائية الضحمة فوق الرفارف القارية وفي الخمجان تتوقف سرعتيا عمي أساس
اختالف عمق المياه(A).
 .11باستثناء المناطق القطبية يالحظ أن درجات ح اررة الماء في األعماق تتناقص مع العمق ويكون التنلاقص سلريعا فلي
بادئ األمر ثم يكون بطينا بعد ذلك(A).

 .11أهتمت البعثات النروٌجٌة بدراسة البحر الكارٌبى والمحٌط األطلنطى(B).
 .11وفق لاً ل لرأى ىللولمز تنشللي تيللارات تصللاعدية تحللت النطللاق االسللتوائي مللن قش لرة األرض ،وتيللارات ىابطللة أسللفل قش لرة
المناطق القطبية(A).

ٌ .13ستخدم عداد روبرت وعداد كالفن لقٌاس المد والجزر (A).
 .13تم االتصال بين البحر األحمر والمحيط اليندي عن طريق مضيق باب المندب فى عصر اليولوسين(B) .
 .14تتكون األجزاء الساحمية من المحيط اليندي من ىضاب قديمة(A).
 .16تستخدم المواد المشعة فى قٌاس سرعة األمواج(B).
 .16المحيط اليادي أكبر المحيطات مساحة وأكثرىا عمقاً في المتوسط(A).
 .17يرى العالم لوثيان جرين أن المحيطات تحتل أوجو اليرم الثالثي ،بينما تحتل الكتل القارية رؤوسو(A).
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 .18الشاطئ  Shoreفيو المنطقة السيمية المحصورة بين حضيص أقرب جرف لمساحل وسيف البحر)(A
 .11في فجر الميوسين تم اتصال البحيرة المقفمة التي كانت تمثل منخفض البحر األحمر بالبحر المتوسط ألول مرة.
)(A
 .11تتوقف سرعة األمواج في البحار المفتوحة عمي أساس اختالف طول الموجة نفسيا(A).
 .22الرومان أول من صنع السفن الكبٌرة المتٌنة وطافوا بها حول البحر المتوسط والبحر األحمر(B).
 .12الكثبان األولية ىي الكثبان التي اشتقت رماليا من البالج القريب ،وليس لمنبات دور كبير في تكوينيا أو في تطور
أشكاليا(A).

ٌ .13نتشراللؤلؤ فً المٌاه الباردة ،التً ترتفع فٌها نسبة الملوحة(B).

 .14ينتج عن قوة المد قوى الشد التي ساعدت عمى تزحزح الكتل القارية نحو الغرب(A).
ٌ .26رتفع منسوب البحر خالل الفترات الجلٌدٌة وٌنخفض أثناء الفترات الدفٌئة(B).
 .16يتكون معظم قاع المحيط اليادي من سيل عميق (A).
 .17يزيد التبخر من مياه البحار والمحيطات كمما قمت نسبة الرطوبة في الجو(A) .
المجموعة الثانية :إختار االجابة الصحيحة فيما يمى 20( :درجة)
 .12يشغل المحيط األطمسي باستثناء بحارة اليامشية حوالي

د 5/1.مساحة العالم

 .21الفترة الزمنية بين لحظتي مرور قمتين لموجتينن متتاليتين بنقطة معينة ىى

ج.سرعة الموجة

 .32سواحل ذات مدخل أو لسان بحري خميجي الشكل يتميز بجوانب منخفضة بطيئة االنحدار ،ومتوازية إلي حد
ج.الفيييردات

كبير،وتظير أمامو الجزر اليامشية ىى سواحل

 .21تتحرك التيارات البحرية فى المحيط اليندى الشمالى فى فصل الصيف من أ.الغرب إلى الشرق
 .33طافيات محطمة يتصل أجزاءىا ببعضيا وتتميز بسطح غير مستوي.
 .23يوجد خميج كاربنتاريا عمى سواحل

ج .حزم الجميد

ج.استراليا

 .24تكونت كائنات حية بحرية فقارية مع بعض المحارات نتيجة لزيادة نسبة كربونات الكالسيوم في مياه البحار
والمحيطات فى بداية الزمن

ب.األول

 .25كثبان 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
 .37أول من فكر فى اكتشاف قاع البحرأ.االسكندر األكبر
 .27بدأ تكوين البحر األحمر فى عصر أ.االليجوسين
 .28تتكون المناطق القطبية الجنوبية من

ب.يابس
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 .31أعمى نسبة مموحة فى العالم سجمت فى

ج.البحر الميت

 .41سواحل تتميز بوجود الحواجز اإلرسابية البعيدة عن الشاطئ ،والالجونات ،والمستنقعات الممحية واأللسنة الرممية،
وسالسل الكثبان الرممية ،والبالجات الرممية ىى سواحل ج.

سواحل ظاىرة منخفضة

 .42حٌوان بحري ٌعٌش فً المٌاه الضحلة المدارٌة وشبه المدارٌة الدفٌئة هوأ.األسفنج
 .43تدل آثار الغطاءات الجميدية ،في بعض المناطق المدارية ،في أفريقيا واليند وأستراليا وأمريكا الجنوبية عمى صحة
نظرية أ.زحزحة القارات
 .33كان أول ظيور لمديناصورات والثدييات والقواقع وبعض الزواحف كالسمحفاة فى العصر

ب.الترياسى

 .34أدفي المحيطات المحيطي.اليادى
 .46أمواج تتكون في البحار المفتوحة وتتميز بينيا غير محدودة االرتفاع ىى امواج
تستخرج مادة األلجٌن من

ب.حمزونية

ج .الطحالب

 .36سواحل تتكون من مواد صخور السيل الساحمي من رمال وحصى ورواسب طينية وجيرية وارسابات مياه ضحمة،
مكونة صخو ار رممية ،أو جيرية ىى سواحل
أ .ظاىرة مرتفعة

ب.االرساب الجميدى

 .37توجد سمسمة أطمس الوسطى فى قاع المحيط

ج.ظاىرة منخفضة

ب.األطمسى

د.الطولية

 .49ظهرت اآلالت الخاصة برصد النجوم أو إدخال التحسٌنات علً بعض اآلالت المالحٌة فى الفترة
أ .العربٌة اإلسالمٌة
 .41يرجع العمماء تغير مناسيب البحار والمحيطات فى عصر البميستوسين إلى
 .41توجد  %32من بحار العالم ومحيطاتو في نصف الكرة

د.تغير مناخى

ج.الشمالى

 .41يرى العالم فجنر أن القسم الجنوبي ويتكون من استراليا ومدغشقر وشبو جزيرة اليند وأفريقيا وأمركيا الجنوبية
أنتاركيتكا يسمي أ.جندواناالند
د.القطبى الشمالى

 .42يتصل يحر بيفورت  Beafort seaبالمحيط

 .54أول من صنع السفن الكبٌرة المتٌنة وطافوا بها حول البحر المتوسط والبحر األحمر ج .المصرٌون القدماء
 .44تم االتصال بين البحر األحمر والمحيط اليندي عن طريق مضيق باب المندب.خالل عصر
ج.الباليوسين
 .45أمواج تتكون في المياه الضحمة ،بحيث ال تتالصق األمواج وال تتبع بعضيا البعض ب.منعزلة
 .46سواحل تتميز بوجود األرصفة المرتفعة ،كما تنتشر خطوط الجروف الذي يوجد فوق منسوب فعل األمواج
أ.سواحل ظاىرة مرتفعة
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 .58العالم العربى الذى وصل فى رحالته البحرٌة إلى مشارف الصٌن هوأ.أحمد الناجدى
ٌ .48رى العالم فجنر أن القسم الشمالي ويضم أمريكا الشمالية وأوربا وآسيا وجرنيمند ويعرف

ب.لوراسيا

 .51كثبان اش تقت رماليا من رمال الكثبان األولية المقيدة ومن أنواعيا الكثبان المجدوعة  ،Parabolicوالنباك
،Nebak

والكثبان المتحجرة  Lithoified dunesىى كثبان أ.ثانوية

 .61العالم الذى ابتكر فكرة رسم خطوط األعماق المتساوٌة وتمثٌلها علً الخرائط البحرٌة هو
ب.بوشٌه
 .62وفقاً لرأى العالم البورس تمثل حافة أطمس الوسطى حافة

د.محدبة ثانوية

 .52عصر الديناصورات العمالقة ىو العصرأ.الجوراسى
 .53يتركز  %64من يابس العالم حول المحيط
 .54أدفي المناطق المحيطية ىى

ج.المتجمد الشمالي
ب.االستوائية

 .55سواحل بطيئة االنحدار غير منتظمة تتكون من صخور حديثة النشية تغطييا رواسب جميدية ،تعرضت لإلغراق
د.االلمانية
 .67رحالت السفن التً أتمت مسح المناطق القطبٌة فً الشمال والجنوب هى
 .68وضع نظرٌة الكوٌكبات العالم

ج.النروٌجٌة

ج.تشمبرلن

 .58سجل العمماء زيادة في متوسط نسبة ارتفاع مستوى سطح البحر خالل القرن الماضى بحدود
ج 1.7.مم/سنوياً
 .61سواحل 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
 .61سواحل مدارية توجد بيا بعض الظاىرات الجيمومورفولوجية مثل الشطوط الطينية  Mud banksوالقنوات المدية
 ،Tidal Creeksوالبرك والحافات الحصوبة ىى أ.مستنقعات المانجروف
 .72ألسنة تتكون من رواسب رممية وحصوية تتصل باليابس من أحد الطرفين ،ويمتد الطرف اآلخر في اتجاه البحر
أ.ألسنة بحرية
 .73وضع النظرٌة التتراهٌدٌة العالم

ب.لوثٌان جرٌن

 .63سللجل العممللاء زيللادة فللي متوسللط نسللبة ارتفللاع مسللتوى سللطح البحللر خللالل الفتلرة مللن  1882إلللى  1112بحللدود
أ2.1.مم/سنوياً
 .64المسافة التي تقطعيا األمواج مدفوعة برياح دائمة اليبوب في اتجاه واحد،دون أن يعترضيا عائق
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ب.امتداد الموجة
 .76وضع نظرٌة زحزحة القارات العالم أ.فجنر
 .66يمر بالسواحل الشرقية لميابان تيار
أ.اليابان البارد

ب.اليابان الدافيىء

د.بنجويال

ج.الب ارزيل

 .67أود 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
 .79البعثة التً قامت بالكشف عن رواسب الكارٌبً والمحٌط األطلنطً هى بعثة

ب .اتالنتس

 .88حافات رممية منخفضة تظير عمي طول قطاعات السواحل المنخفضة والتي تتميز ببطء انحدارىا نحو البحر
أ.الحافات الرممية

ٌ .71حدث المد المنخفض فى األسبوع

ج.األول والثالث
ب.جذب

 .82يرى العالم فيشر أن القمر انفصل عن األرض ،نتيجة لعممية

 .72في اتجاه المناطق القطبية تقل نسبة المموحة فى البحار والمحيطات بسبب د.جميع ما سبق
 .84وضع نظرٌة التقلص العالم

د.البورس

 .74تظير عمي الشواطئ الرممية والحصوية نتيجة لمنحت المتماثل لألمواج ومن ثم تتكون خمجان ضحمة غير منتظمة
الشكل تتناسب بيبعادىا مع أبعاد األمواج المؤثرة عمييا .أ.المسننات الشاطئية
 .75يمر تيار لبرادور البارد بالسواحل الشمالية الشرقية ل أ.أمريكا
 .76يرجع العمماء تغير مناسيب البحار والمحيطات فى العصر الكريتاسى إلى

ج.نشاط بركانى

 .77تنتشر عمي قطاعات عديدة من السواحل المنخفضة مثل سواحل مصر الشمالية ،وسواحل خميج المكسيك
 .78أ.البحيرات الساحمية
 .81القوة 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
ج.الخميج الدفىء

 .81تيار دفيىء يمر بسواحل غرب أوربا ىو تيار

 .81تتكون المضمعات الممحية التنيدات ،والخنادق الطولية ،والقنوات المدية ،والبرك المحمية ،والخوانق الدقيقة عمى
سطح أ.السبخات
 .82تقل المموحة في المناطق االستوائية بسبب د.جميع ما سبق خطي.
 .83تنتشر الخمجان والشروم عمي السواحل التي تعرضت أ.الغمر البحرى
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 .84يدل وجود أرصفة عالية وجروف بحرية قديمة في مناطق تبعد آالف اآلميال عن البحر في الوقت الحاضر عمى
د.تغير منسوب البحر
 .85القوي التى تنشي من تغيرات داخمية تحدث في كتل المياه وتسبب التغير في درجة كثافتيا ىى
ب.االرشميدية
 .86يعرف أقصي ارتفاع يبمغو سطح البحر بحركة أ.المد
مع تمنياتي بالتوفيق

أستاذ المقرر أ.د /عزة عبدهللا
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