
بسم اهللا الرحمن الرحيم
جغرافية البيئة

[أسئلة مراجعة - جغرافية البيئة - محمد عبده]

1) كل شيء يحيط باالنسان تعريف
- البيئة الطبيعية
- البيئة المشيده

- البيئة الحضارية
البيئة- 

2) عقد مؤتمر للبيئه سنة 1972 في
استوكهولم- 

- اولسو
- امستردام

- باريس

3) هي طبقة تعرف بطبقة االوزون تقوم بامتصاص خطر االشعة فوق البنفسجية هي :-
- التروبوسفير

- التروبوبوز
االستراتوسفير- 

- االستراتوبوز

4) هي البيئه التي تتسم بخصائص تيسر على االنسان فرص االستغالل دون معوقات او مشكالت هي :-
- بيئه متحضره

بيئه ميسرة- 
- بيئه صعبة
- بيئه ناميه

5) هي الظروف التي تشكل شرطا ضروريا لحياة االنسان ولوجود المجتمع البشري
البيئه الجغرافية- 

- النظام الجغرافي
- النظام البيئي
- البيئه البشرية

6) تسمى مرحلة علم البيئه االجتماعية واستمرت هذه المرحلة في الفترة بين عامي 1960 - 1980 وهي
:-

- المرحلة االولى
المرحلة الثانية- 
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- المرحلة الثالثة
- المرحلة الرابعة

7) طبقة سمكية جدا يزيد سمكها عم 80 كم وتتسم بارتفاع حرارتها تصل الى 1000 درجة مئويه
- طبقة االستراتوبوز
- طبقة الميزوسفير

- طبقة الميزوبوز
طبقة الثرموسفير- 

8) يسمى هذا العلم احيانا بعلم التنبؤ او او االيقولوجيا
- البيئه الجغرافية
- نظام الجغرافي

علم البيئه- 
- نظام بيئي

9) استخدم فيه علم البيولوجيا واستخدام القوانين البيولوجيه من اجل حل المشكالت البيئية وسميت ب
- المرحلة االولى

المرحلة الثالثة- 
- المرحلة الرابعة
- المرحلة الثانية

10) قسم النظام البيئي الى قسمين هما البيوسينوز وااليكوتوب وهو العالم
هيسن- 

- راتزل
- فيدال

- كار سور

11) هي كائنات حية ذاتيه التغذية وتشمل النباتات الخضراء وتعرف ب
- الكائنات الغير حية المنتجة

- الكائنات الحية المستهلكة
- الكائنات الحية المحللة

الكائنات الحية المنتجة- 

12) عنصر المناخ وعنصر المياة والعانصر الفيزائية وعنصر التربة وشكل سطح االرض كلها عناصر
- عناصر الجغرافيا الغير حية

عناصر جامدة الغير حية- 
- عناصر الكائنات الحية
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- عناصر النظام البيئي

13) يعد االنسان من اهم العوامل المؤثرة في التوازن البيئي ولكن هذا التاثير بطيئا ولكنه اشتد وتزايد مع
الزمن واهم حدث في التاريخ وهو

- اكتشاف الفحم
- اكتشاف البترول

اكتشاف النار- 
- اكتشاف الوقود

14) ليست من عوامل االخالل بالتوازن البيئي
- العوامل البشرية

- العوامل الطبيعية
- العوامل الحيوية

العوامل الفيزائية- 

15) هو نظام طبيعي يتطور ذاتيا ويتميز بالتوازت المتحرك ويشمل العناصر الحية والعناصر الغير الحية هو:-
النظام الجغرافي- 

- البيئة الجغرافية
- النظام البيئي

- علم البيئة

16) من ابرز رواد المدرسة الحتمية
- هيسن

راتزل- 
- فيدال البالش
- ارنولد توينبي

17) تاثير االنسان بالبيئه المحيطة به لم يتوقف منذ ان خلق اهللا االنسان الى يومنا هذا وخالل هذه الفترة
التي استمرت من 1.5 -2.5 مليون سنة وهذا يعتبر مفهوم

- ايكولوجيا
- البيوسينوز

االنتروبوكنك- 
- االيقولوجيا

18) لتاثير االنسان على البيئه اشكل منها تغير االحتياطي االشعاعي ونتج من
الطاقة والحرارة- 

- الغالف الحيوي
- الرياح والمياه
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- الضوء والصوت

19) هي البيئه التي تحدد فيها الصفات الوراثية للفرد وتحديد فيها شخصيته ومسلكه واتجاهاته
- البيئة الطبيعية

البيئه االجتماعية- 
- البيئة الثقافيه
- البيئه البشرية

20) هي التي شيدها االنسان او صنعها داخل الوسط الحيوي من مساكن ومزارع ومصانع وتسمى
- منظومة الوسط الحيوي

- منظومة المحيط االجتماعي
- منظومة المحيط البشري

منظومة المحيط التقني- 

21) كتبو منذ نحو 2500 سنة عن العالقة بين االنسان والبيئه المحيطة به وكيف ان االنسان بسلوكه
وافعاله ينكن تؤثر بااليجاب او السلب في هذه البيئه هم علماء :-

- المسلمون
االغريق- 

- الرومان
- الفرس

22) مصفوفة العالقات التفاعلية التكاملية داخل وحده بيئه معينة بين مكوناتها الطبيعية غير الحية ومكوناهت
اعضوية الحية وفق نظام دقيق ومتوازن تعريف :-

- النظام البيئي
- النظام الجغرافي

النظام االيكولوجي- 
- النظام البشري

23) هو غني بالطاقة يؤكل بواسطة االسماك والتي تؤكل بدورها بواسطة االنسان وهو اساس سلسلة الغذاء
البالنكتون- 

- االاالنتروبوكنك
- فيتامينات

- البروتين

24) عدم اقتصار نظرة المخطط في تقيم المشروعات على الجدوى االقتصادية فقط وانما يجب االهتمام
بالنتائج البيئيه الملموسة والغير الملموسة ويقصد به :-

- التقويم البيئي
تقيم المردود البيئي- 
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- االدارة الواعية بيئيا
- المخطط البيئي

25) يعد استخدام الغذاء كسالح في يد الدول المتقدمة من
- اشكال مشكلة الغذاء
- مفاهيم مشاكل الغذاء
- اسباب مشكلة الغذاء

مظاهر المشكلة الغذائية- 

26) مكافحة الحشرات والالفات الزراعية باستخدام المبيدات الحشرية بصورة مقننه يعتبر من وسائل
االنتاج الغذائي عن طريق

- استصالح االراضي وتوفير مقومات االنتاج لها
زيادة انتاجية االراضي الزراعية- 

- ضرورة ايجاد مخوزن غذائي
- تنمية الموارد الغذائية المائية

27) اول مؤتمر للتصحر عقد في نيروبي عام 1977 واوضحت تقارا المؤتمر ان ...... دول العالم يعانون من
التصحر

- ربع
ثلث- 

- نصف
- عشر

28) تعتبر من اكبر قارات العالم من مشكلة التصحر
- اسيا

- استراليا
- امريكا الجنوبية

افريقيا- 

29) تعتبر هذا الحالة درجة متقدمة للتصحر ويؤشر لها بانتشار الحشائش والشجيرات غير المرغوبة على
حساب االنواع المرغوبة وهو نوع من انواع التصحر

- الطفيف
- المعتدل

الشديد- 
- الشديد جدا

30) زيادة كمية االتربة في الهواء وتعتبر من:-
- درجات التصحر
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مظاهر التصحر- 
- اسباب التصحر

- انواع التصحر

31) توطين البدو من الوسائل الكفيلة بمعالجة التصحر من خالل :
ضبط استخدام الرعوي- 

- ضبط وتقنين االستخدام الزراعي
- التعاون الدولي حتميه ضرورية

- وقف زحف الرمال

32) ينقسم التلوث حسب الوسط الذي يحدث فيه الى ..... رئسية
- اثنان

- خمسة
- اربعة

ثالثة- 

33) تعتبر من اكثر مدن العالم ضوضاء الناجم عن حركة السيارات واالالت التنبيهيه
القاهرة- 

- نيويورك
- لندن
- بكين
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