
بسم اهللا الرحمن الرحيم
بعض االسئلة لمقرر الجغرافيا الطبيعية لإلراضي الجافه

[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - الجغرافيا الطبيعية لإلراضي الجافة - د.وليد الهادي شواري]

1) تغطي األراضي الجافه نحو.؟
- ربع مساحة اليابسه العالمي

ثلث مساحة اليابسه العالمي- 
- نصف مساحة اليابسه العالمي

- خمس مساحة اليابسه العالمي

2) اهم البعثات في قارة افريقيا وخاصتاً الصحراء الغربية في مصر ؟
- بعثة رولف األلمانيه في عام 1875

- بعثة جوست في عام 1900
- بعثة بيدنل فيما بين عامي 1908 و 1909

جميع ماذكر صحيح- 

3) من اهم الباحثين في شمال السودان ؟
- مون عام 1924
- وبول عام 1927

الجواب أ وب- 
- االجابه غير موجودة

4) أول من قام بتسجيل رحلة للمنطقة الصحراوية بين المكسيك وكندا شمال شرق خليج كاليفورنيا ؟
- مون عام 1924

- جوست عام 1900
كينو عام 1699- 

- ستورت عام 1845

5) من أول من توغل في صحراء استراليا خاصة صحراء سمبسون وسجل اتجاهات الحافات الرملية هناك؟
ستورت عام 1845- 

- كينو عام 1699
- وبول عام 1927

- وابورتون عام 1950

6) من أول من قام بالعبور من وسط استراليا الى غرب استراليا وأول من حدد الحافات الرملية ؟
- هاردنج كنج

وابورتون- 
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- هدسون
- ميالنكوفيتش

7) تلك المناطق التي يقل تساقط المطر فيها سنوياً عن 400 ملليمتر على جانبي المناطق المدارية ؟
- الصحراء
- التصحر

الجفاف- 
- اإلقليم الجاف

8) أن االختالفات في حدوث الجفاف والتغيرات واالختالفات المناخية ترجع لظاهرات كونية تحدث في
دورات يؤدي هذالى حدوث .

- أعاصير وأضداد األعاصير
- فترات جليدية وبرودة

- فترات دفئ وجفاف
جميع ماذكر صحيح- 

9) المناطق التي يظهر فيها عجز في كمية المطر مقارنه بمتوسط التساقط خالل سنة القياس أو فترة القياس
هذا تعريف ؟
- ميالنكوفيتش

- هدسون
الهوريو- 

- سميث

10) هي المناطق التي تتلقى أمطار في حدود 10 بوصات (25 سم ) ؟
- الجفاف

- اإلقليم الجاف
الصحراء- 

- التربة

11) هي المنطقة التي تصل كمية األمطار بها الى 20 بوصة أو (50 سم ) ؟
اإلقليم الجاف- 

- الصحراء
- الواحات

- الجبال

12) تم تقسيم الجفاف بتقسيم سميث عام 2001 الى اربعة انواع رئيسية منها ؟
- الجفاف الميتورولوجي
- الجفاف الهيدرولوجي
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- الجفاف الزراعي وجفاف المجاعه
جميع ماذكر صحيح- 

13) من أسس تحديد الجفاف للمعدالت الرياضية باإلمكان التعرف على حالة وجود الجفاف أو عدمه
والحالة النباتية المصاحبه هي ؟

- معامل الجفاف لمارتون
- معامل الرطوبه

- معامل الجفاف لبوديكو
جميع ماذكر صحيح- 

14) من أسباب الجفاف وعوامله هي ؟
- الهبوط الرأسي للرياح
- الهبوط المحلي للهواء
- ثبات الكتل الهوائية

جميع ماذكر صحيح- 

15) تنقسم التيارات البحرية الى نوعان هي ؟
- التيارات الحارة والباردة

- التيارات المتوسطة والباردة
التيارات الدافئة والباردة- 

- التيارات الباردة والمعتدلة

16) هي تيارات مائية بحرية تظهر في مياه المحيطات في العروض الوسطى والدنيا ؟
- التيارات الباردة
- التيارات الدافئة

النينو- 
- التيارات البحرية

17) أنواع األراضي الجافه حسب النوع هي ؟
- األراضي الداخلية

- األراضي شديدة الجفاف
االجابة أ و ب- 

- االتساع المساحي

18) األراضي الجافة حسب معيار المكان تقسم الى ؟
- قارة آسيا

- قارة افريقيا
- امريكا الشمالية
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جميع االجابات صحيحه- 

19) يمكن القول أن هناك عوامل كان لها دور في ظهور الجفاف منها ؟
االتساع المساحي والموقع والسواحل- 

- التيارات البحرية
- المناخ

- جميع االجابات صحيحة

20) هناك مجموعة من األسباب وراء تكون األراضي الجافة في قارة أمريكا الشمالية ومن هذه االسباب هي ؟
- التضاريس

- المناخ
- التيارات البحرية

جميع االجابات صحيحة- 

21) تقسيم الهوريو للصحارى هي ؟
- الصحاري المناخية
- صحاري ظل المطر

االجابه أ و ب- 
- صحاري بفعل الحيوان

22) النسبه التي تشغلها األراضي الجافة من مساحة يابس العالم هي ؟
- %20 الى 30 %
- %45 الى 50 %

%35 الى 37%- 
- %36 الى 38%

23) يظهر العديد من المالمح الجيومورفولوجية في األراضي الجافة والتي تتأثر بعوامل منها ؟
- العوامل الباطنية
- النحت الهوائي

- اإلرساب الهوائي
جميع االجابات صحيحة- 

24) من األمثلة على الحافات الصدعية في آسيا مثل حافة جبال خنجان الواقعة بدولة ؟
- ماليزيا
- الفلبين

الصين- 
- اندونيسيا
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25) من األمثلة على الجبال االلتوائية في آسيا جبال ؟
- اآللب

- كون لن
هندكوش- 

- تسايدام

26) هي نطاقات متسعة ومستوية تقريباً قد تغطي بطبقة ممن الرمال الخشنة المختلطة بالناعمه وقد تغطى
بحصباء تحتها الرواسب الرملية الناعمة ؟

- األرصفه الصخرية
- األرصفة الحجرية
- األرصفة المستوية

األرصفة الصحراوية- 

27) تعتبر قارة آسيا من أكثر القارات تنوعاً في االرساب الرملي بالمناطق الجافة ألسباب منها؟
اتساع الصحاري بها واتساع اليابس- 

- اتساع كباري اللويس الطبيعية
- اتساع القمم البرية والمدببة

- ضيق بعض الصحاري

28) تمثل الجزيرة العربية متحف ألنواع عديدة ومثالية من الكثبان واالشكال الرملية والتي منها ؟
- البرخان هو أحد أشكال الكثبان الرملية

- الكثبان الطولية
- الكثبان النجمية والقبابية

جميع االجابات صحيحة- 

29) تعرف الباليا بأسماء متعددة منها ؟
- السبخة والشط والقاع

- الروضة والخبرا
االجابة أ وب- 

- ال يوجد اجابة صحيحه

30) تتوزع العديد من أشكال الباليا ضمن األراضي الجافه في القارة (آسيا) بأماكن منها ؟
- هضبة التبت

- شرقي بحر آرال
- هضبة إيران

جميع ماذكر صحيح- 
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31) تتنوع األشكال الجيومورفولوجية البنائية المختلفة في أمريكا الشمالية منها ؟
- المخاريط البركانية

- الصدوع
االجابه أ و ب- 

- المجاري المائية

32) اشكال اإلرساب في امريكا الجنوبية ؟
- الخوانق

- المنخفضات
- الحافات الصدعية

المراوح الفيضية- 

33) مايميز أسطح األراضي الجافة في استراليا الواقع الى الغرب هي ؟
- المظهر الجاف

- العواصف الترابية
المظهر الحوضي الصحراوي- 

- المظهر الحوضي المائي

34) تشترك المناطق الجافة الساحلية مع المناطق الجافة القارية في ؟
- ندرة الحرارة

- تذبذب المياة الجوفية
ندرة األمطار وتذبذب سقوط األمطار- 

- زيادة األمطار

35) من األنهار الرئيسية في العالم في العروض المعتدلة والحارة هي ؟
- نهر النيل ونهر مجرده ونهر السنغال

- نهر النيجر ونهر تشاد ونهر لمبوبو
االجابه أ وب- 

- ال يوجد اجابه صحيحه

36) توجد أودية جافة في آسيا تجري بها المياه فترة من السنه أو كل عدة سنوات يجري بها المياه مثل
أودية شبه الجزيرة العربية مثل ؟

وادي فاطمه ووادي حسين- 
- وادي صدر جورا

- وادي الرمة ووادي العروض
- وادي لبن

37) ماهي الطرق للحصول على المياه الجوفية ؟
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- الينابيع و اآلبار
- المياه الخضراء والزرقاء

االجابه أ و ب- 
- المياه الصفراء

38) هي عبارة عن فتحات في صخور القشرة األرضية تتدفق منها المياه الجوفية بشكل طبيعي دون تدخل
األنسان لتصل الى سطح األرض وبشكل مستمر ؟

- اآلبار
الينابيع- 

- المياه الزرقاء
- المياه الخضراء

39) هناك انواع لتربه في األقاليم القاحلة واألراضي الجافة ومنها ؟
- التربية المحلية والدولية

- التربية المنقولة والمفصولة
التربة المحلية والتربية المنقولة- 

- التربة المفتته والتربية المتماسكه

40) تنقسم الترب بمعيار التصنيف حسب النبات الى ؟
- تربة التشرنوزيم

تربة االستبس الصحراوي- 
- التربة الكستنائية
- التربة الصحراوية

41) ماهو تصنيف هلز للنبات في البيئة القاحلة والمرتبطه بالنقص في كمية المياه المتاحه ؟
- احراش وشجيرات موسمية

- نباتات فصلية
- نباتات احراش دائمة أو فصلية

جميع ماذكر صحيح- 

42) تنتشر حرفة الرعي في آسيا في
صحاري منغوليا- 

- الصحراء الكبرى
- صحاري وسط وغرب شمال آسيا

- صحراء الصين

43) يتم استخراج الغاز الطبيعي من اإلراضي الجافة في عدد من دول العالم منها ؟
- البرازيل
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- المغرب
- النمسا

مصر- 

44) يتم استخراج الفحم من األراضي الجافة في عدد من دول العالم منها ؟
- وسط استراليا
- وسط النرويج

وسط تشيلي- 
- وسط بيرو

45) يتم استخراج النحاس في عدد من دول العالم منها ؟
- الكاميرون

- بلجيكا
الجزائر والمغرب- 

- مصر والسودان

46) من مصادر التعدين والطاقه هو ؟
- البترول والغاز الطبيعي

- الفحم والنحاس
- الحديد والذهب

جميع ماذكر صحيح- 

47) تعتبر المملكة العربية السعودية من أهم الدول في استخدام اسلوب (بناء السدود) حيث تم أنشاء نحو ؟
- 49 سداً
- 43 سداً

46 سداً- 
- 50 سداً

48) أنواع نحت التربة ؟
- النحت األخدودي
- النحت الغطائي
- النحت األرضي

االجابه أ و ب- 

49) اسباب ارتفاع الحرارة يؤدي الى ؟
تجفيف السطح- 

- وقيام االعاصير
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- نحت التربة
- التصحر الشديد

50) طرق مكافحة التصحر ومواجهته هي ؟
- صيانة التربة

- تثبيت الكثبان ووقف الزحف الرملي
- صيانة موارد المياه

جميع ماذكر صحيح- 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

الصفحة ckfu.org9/9 ملتقى فيصل - يحيى العليلي مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق

http://www.tcpdf.org

