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جامعة بنها
كلٌة اآلداب

الفرقة الرابعة

قسم /الجغرافٌا ونظم المعلومات الجغرافٌة
عدد صفحات األختبار( 5صفحات)

المادة  /حوض النٌل

زمن األختبار ( 2ساعات )
عدد صفحات األسئلة ( -5صفحات)

نموذج رقم ()6

ملحوظة هامة (برجاء كتابة رقم النموذج علً ورقة األجابة )
أختبار نهاٌة الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً

(  3162/3163م )

أجب عن جمٌع األسئلة التالٌة :

أولا  :أسئلة اختٌار من متعدد من

()01 -6

( 61درجات )

ٌ -6بلغ طول رحلة نهرا لنٌل عبر الصحراء اإلفرٌقٌة دون زٌادة فً مٌاهه مسافة مقداراها :
أ0022 -كم
 -3تشترك دول تنزانٌا -كٌنٌا – أوغندة فً إحتواء بحٌرة :
ج -فكتورٌا
ٌ -2قع خلٌج كافرندو -ومٌناء كسٌوفو فً دولة :
أ -كٌنٌا
ٌ -0بلغ طول نهر المسٌسٌبً ورافده المسوري حوالً :
ب 8682 -كم
 -5من األسباب التً أدت لزٌادة كمٌة المٌاه فً بحٌرة فكتورٌا :
ج -كل ما سبق
 -1الجبال التً تشمل خط تقسٌم المٌاه ما بٌن نهر النٌل ونهر الكنغو هً :
أ -جبال مغمبٌرو
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 -7تتصل بحٌرة كٌوجا مع بحٌرة البرت بواسطة نٌل ألبرت عند شاللت :
ج -مرشٌزون
ٌ -8بلغ متوسط التصرٌفات السنوٌة للنٌل عند أسوان حوالً :
أ68 -ملٌارم
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 -9إقترح بناء سد سنارعلى النٌل :
ج -األزرق
ٌ -61صب نهر ( الكاجٌرا ) فً بحٌرة :
ب -فكتورٌا
 -66بدأت المرحلة األولى من إنشاء (سد أسوان) فً عام :
ب0022 -م
 -63كان من المقترح اقامة سد على بحٌرة فكتورٌا – ضمن التخزٌن القرنً لرفع مستوى مٌاه البحٌرة إلى:
أ 0 -متر
 -62المشروع الذي كان سٌحول مٌاه النٌل فً منطقة إقلٌم السد  ،منعا ا لضٌاع المٌاه فً المستنقعات هو :
ب قناة جونجلً
 -60المشروع الذي لو تحقق تنفٌذه كان سٌقلل من خطر تركٌز التخزٌن فً منطقة واحدة من النٌل هو خزان :
أ -بحٌرة تانا
ٌ -65ضم التقسٌم 6الداري للسودان عدة ولٌات – ٌبلغ عددها :
ب 00 -والٌة
 -61تقوم صناعة الزٌوت فً السودان على انتاج محاصٌل :
ا -السمسم والفول السودانً
 -67تعتبر تربة الالترٌت  -غنٌة بعناصر أكاسٌد :
ب -الحدٌد
 -68تنتمً غابة (أٌتوري ) إلقلٌم الغابات :
ب -االستوايٌة
ٌ -69تمٌز القلٌم الواقع ما بٌن بحٌرة فٌكتورٌا وبحٌرة ادوارد بوجود حشائش جبلٌة موسمها :
ج -طوال العام
 -31من أنواع النباتات المستدٌمة فً نباتات الصحاري :
أ -الصبار والطرفاء

-3 -36بعد بناء السد العالً وخلو المٌاه من الرواسب  ،أصبح لدى المٌاه فً المجرى بعد السد :
أ -قدرة على النحت
 -33بعد بناء السد العالً -بلغ معدل نحر النهر النوعًٌ فً المنطقة المحصورة ما بٌن أسوان وأسنا حوالً :
ج 0.0 -سم
 -32قبل بناء السد العالً كانت الرمال التً تحملها رٌاح الخماسٌن تتراكم على جانب النٌل :
ج -الغربً
 -30أوضحت دراسة الصور الجوٌة لبحٌرة ناصر وجود عدد كبٌر من الكثبان الرملٌة فً منطقة الشالل :
ج -الثانً
 -35من األسباب التً ادت إلى تآكل الشواطئ الشمالٌة لمصر :
أ -نقص الرواسب النهرٌة وزٌادة النحر
 -31وجود بقاٌا القالع التً بنٌت فً العصر التركً وغمرت األن بالمٌاه دلٌل على :
ج -جمٌع ما سبق
 -37من المحاصٌل التً أدت زراعتها لرتفاع منسوب الماء األرض فً التربة المصرٌة محصول :
ب -األرز
 -38أوضحت الدراسات إرتفاع نسبة األٌونات الذائبة الحمضٌة فً مٌاه النهر عن الحد المسموح .ومنها :
ج -البٌكربونات
 -39تمتد بسطة بحٌرة ألبرت  -حتى بلدة نٌمولً على الحدود :
أ -األوغندٌة السودانٌة
ٌ -21وجد فالق أسوا  -ضمن اإلقلٌم المورفولوجً المعروف باسم :
ج -هضبة البحٌرات االستوايٌة
 -26تبلغ المساحة اإلجمالٌة لدلتا النٌل حوالً :
أ 00 -ألف كم
ٌ -23حد دلتا نهر النٌل من جة الغرب جبل :
ج -أبو رواش
 -22ساعدت مٌاه البحر المالحة فً تكوٌن الدلتا من خالل :
أ -إندماج جزٌيات الطمً

-2 -20إمتدت حافة الدلتا القدٌمة من رأس خلٌج السوٌس فً الشرق حتى :
أ -وادي النطرون غربا
 -25تكونت جبهة الدلتا الحالٌة وهً على شكل قوسً مع قدوم نهر :
أ -ما قبل النٌل
 -21تغٌر شكل بحٌرة البردوٌل-شمال سٌناء -دلٌل على حدوث :
ب -هبوط الدلتا
 -27فرع النٌل القدٌم الذي ٌمتد تحت مٌاه خلٌج أبو قٌر حالٌا هو الفرع :
ب -الكانوبً
ٌ -28رى لٌونز  -أن األنخفاض فً الدلتا قدٌما ا اتجه من :
أ -الشرق للغرب
 -29إمتدت دلتا النٌل داخل البحر بشكل ملحوظ فً العصر الحدٌث فً الفترة ما بٌن القرنٌن :
ج -السادس عشر والتاسع عشر
ٌ -01رى كالا من وٌلكوكس وكرٌج  -أن قاع النٌل قابل للتغٌر خاصة فً أثناء :
ج -الفٌضان

ثانٌا ا  :أسئلة الصواب والخطؤ من()81-06

( 61درجات )

 -06طول رحلة نهر النٌل عبر الصحراء تإدي إلى إرساب حمولته فً دلتا داخلٌة قبل المصب  .خطؤ
 -03توجد المنابع الصٌفٌة الموسمٌة لنهر النٌل فً إثٌوبٌا  .صواب
 -02تقل مساحة حوض نهر النٌل عن مساحة حوض نهر الكونغو .صواب
ٌ -00مد النٌل األزرق نهر النٌل بحوالً 31ملٌار م 2من المٌاه سنوٌا ا  .خطؤ
 -05ترجع نشؤة البسطات  -الً أزمنة التجمد فً عصر البلٌستوسٌن  .خطؤ
 -01ترتبط نشؤة بحٌرة كاٌوجا -بالحركة المكونة لالخدود اإلفرٌقً العظٌم  .صواب
 -07ل ٌزٌد اكبر أعماق بحٌرة فكتورٌا على  611متر  .صواب
 -08اتصلت بحٌرة فكتورٌا بنهر النٌل منذ حوالً  65الف سنة  .خطؤ
 -09فً راي علمً  -تكونت بعض سواحل فلسطٌن الجنوبٌة من الرواسب النٌلٌة  .صواب
 -51تقع بسطة وادي حلفا النٌلٌة  -فً منطقة غزٌرة المطر  .خطؤ
 -56من مقترحات مشروعات التخزٌن القرنً بناء سد خشم القربة على نهر العطرة  .صواب
 -53تمتد البسطة الرابعة من بسطات نهر النٌل ما بٌن جوبا إلى الخرطوم  .صواب

-0 -52من ممٌزات مشروعات التخزٌن القرنً على البحٌرات السماح لمعظم الرواسب بالتدفق دون عائق أو حاجز .صواب

 -50من مشروعات التخزٌن القرنً  -إقتراح بناء خزن موسمً على بحٌرة ألبرت عند بلدة (مروي) السودانٌة  .خطؤ
 -55صاحب فكرة بناء السد العالً فً مصر هو الفرنسً  -فردٌناد دلٌسبس  .خطؤ
 -51تحوٌل مجرى النهر وبناء سدٌن بعرض المجرى لكشف القاع هً المرحلة الثانٌة فً مراحل بناء السد العالً  .خطؤ
 -57بدأ خزان بحٌرة ناصر فً اإلمتالء بالمٌاه عام 6976م  .خطؤ
 -58تمتد بحٌرة ناصر لتشمل جزء من النوبة السودانٌة  .صواب
 -59تم تهجٌر سكان النوبة السودانٌة بعد بناء السد العالً إلى مصر  .خطؤ
 -11تختلف خصائص المٌاه فً سطح بحٌرة ناصر عن المٌاه فً قاعها  .صواب
 -16اثبتت الدراسات العلمٌة أن جسم السد العالً سوف ٌتاثر بالهزات األرضٌة فً منطقة بناإه  .خطؤ
ٌ -13إثر إختالف درجة شفافٌة المٌاه وحجم العكارة فً مٌاه بحٌرة ناصر على اإلنتاج السمكً بالبحٌرة  .صواب
 -12ل توجد عالقة وثٌقة ما بٌن بناء السد العالً وتجرٌف التربة المصرٌة لصناعة الطوب  .خطا
 -10توجد عالقة طردٌة بٌن بناء السد العالً وزٌادة خصوبة التربة المصرٌة  .خطؤ
ٌ -15رى( رشدي سعٌد) أن تآكل سواحل مصر الشمالٌة سببه إرتفاع منسوب سطح البحر العالمً  .صواب
 -11تقل نسبة ملوحة التربة فً شمال الدلتا وتزٌد كلما اتجهنا جنوبا ا  .خطؤ
 -17تزٌد معدلت األمطار الشتوٌة فً العالم عن معدلت األمطار الصٌفٌة  .خطا
ٌ -18تبع نهر النٌل فً إنحداره من الجنوب إلى الشمال اإلنحدار العام لهضبة شمال إفرٌقٌا  .صواب
 -19تختلف بحٌرة فكتورٌا عن باقً بحٌرات اإلخدود اإلفرٌقً بؤن لها شواطًء مسطحة  .خطا
ٌ -71رى العالم (جون بول) تكون بحٌرة هائلة قدٌما ا فً منطقة مستنقعات السودان  .صواب
ٌ -76عتبر معدل نمو الدلتا المصرٌة سرٌعا ا مقارنة بدلتاوات أخرى .خطؤ
 -73توضح خرائط دلتا النٌل فً كتاب وصف مصر -وجود عدد كبٌر من البحٌرات على الضفة الٌمنى لفرع دمٌاط  .صواب
 -72تكونت دلتا فجر النٌل من رواسب خشنة  .صواب
 -70بسبب هبوط الدلتا قدٌما ا ظهرت جزٌرة أنترودس  -الواقعة شرق مٌناء األسكندرٌة  .خطؤ
ٌ -75عد فرع رشٌد الحالً مماثالا للفرع الفاتنٌتً  -القدٌم  .خطؤ
 -71تطورت فروع الدلتا الغربٌة أكثر من فروعها الشرقٌة بعد حركة اإلنخفاض  .صواب
 -77توجد عالقة طردٌة فً رأي (رشدي سعٌد ) بٌن إنطماس فروع الدلتا القدٌمة وضعف الحكومات المصرٌة القدٌمة
ٌ -78رجع السبب فً اطماء األفرع الغربٌة لدلتا النٌل إلى نمو الحشائش البرٌة بسبب اإلهمال  .خطؤ
 -79تإثر منطقة الضغط المرتفع األزوري على مناخ حوض النٌل بتلطٌف درجة حرارتها  .صواب
 -81منطقة الرهو األستوائً  -تإدي إلى زٌادة كمٌة األمطار الشتوٌة فً حوض النٌل  .خطؤ

خالص تمنٌاتً بالتوفٌق
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أ.د /إفراج عزب باشا

