
بسم اهللا الرحمن الرحيم
كويز الجغرافيا البيئية رقم 2

[أسئلة مراجعة مجهود شخصي - الجغرافيا البيئية - د.محمد عبده]

1) كيف تكون العالقة بين اإلنسان والبيئة ؟
- منذ أن خلق اهللا سبحانه وتعالى اإلنسان وهو يحاول جاهداً أن يستغل موارد بيئته بطريقة أو بأخرى إلشباع حاجاته

األساسية فى مرحلة تالية
- وقد استحوذت محاولة تفسير هذه العالقة على اهتمام الكثير من الجغرافيين واإليكولوجيين الذين اجتهدوا فى تقييم هذه

العالقة
- فقد اختلفت اآلراء وظهرت ثالث مدارس أو اجتهادات فكرية اختلفت وجهة نظرها فى تقييم هذه العالقة

جميع ماذكر صحيح- 

2) من رواد المدرسة الحتمية األقدمين نذكر ؟
- هيبو قراط

- أرسطو
هيبو قراط و أرسطو- 

- فيدال البالش

3) ماهو تعريف فلسفة المدرسة االمكانية ؟
أن اإلنسان ليس مجرد مخلوق سلبى غير مفكر خاضع تماما لمؤثرات وضوابط البيئة الطبيعية ، ولكنه قوة ايجابية - 

فعالة ومفكرة وذا خاصية ديناميكية قادرة على التغيير والتطوير
- أن اإلنسان يعيش فى بيئة تؤثر فيه تأثيراً كبيراً ، وعليه أن يتكيف مع بيئته ، ويعيش على ما تجود به من موارد

- هي مجموعة أو جملة من العمليات (الكونية ، الجيولوجية ، المناخية ، الكيميائية ، الفيزيائية ، البيولوجية وغيرها
- أن البيئة الطبيعية تقدم لإلنسان عددا من االختيارات ، وان االنسان بمحض ارادته يختار منها ما يالئم مع قدراته وأهدافه

وطموحاته وتقاليده

4) من رواد الفكر والفلسفة للمدرسة االمكانية ؟
- هيبو قراط و أرسطو

- فيدال البالش
فيدال البالش وكارل سور- 

- أرسطو

5) ماهي المدرسة التوافقية أو االحتمالية ؟
- أن اإلنسان يعيش فى بيئة تؤثر فيه تأثيراً كبيراً ، وعليه أن يتكيف مع بيئته ، ويعيش على ما تجود به من موارد

- هى مدرسة واقعية ألنها تصور واقع العالقة بين اإلنسان فقط
- هى مدرسة واقعية ألنها تصور واقع العالقة بين البيئه فقط

هى مدرسة واقعية ألنها تصور واقع العالقة بين اإلنسان وبيئته كما هى موجودة فعالً دون تحيز أو تعصب على حساب- 
الطرف اآلخر
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6) ماهي األنماط وانواع األنشطة البشرية في االستجابة للبيئة عند العالم أرنولد توينبي ؟
استجابة سلبية واستجابة التأقلم واستجابة إيجابية واستجابة إبداعية- 

- استجابة التأقلم
- استجابة إيجابية استجابة إبداعية

- ال شيء مما ذكر

7) تعريف البيئة الطبيعية ؟
- هي مجموعة أو جملة من العمليات الكونية فقط

- هي مجموعة أو جملة من العمليات الكونية والجيولوجية فقط
هي مجموعة أو جملة من العمليات (الكونية ، الجيولوجية ، المناخية ، الكيميائية ، الفيزيائية ، البيولوجية وغيرها)، - 

وهذه العمليات تجري بشكل طبيعي من دون تدخل اإلنسان
- هي مجموعة أو جملة من العمليات المناخية

8) إن تأثير البيئة في اإلنسان قد يكون تأثيراً مباشراً أو غير مباشر وبدرجات وأشكال مختلفة باختالف
العناصر البيئية ومنها ؟

- العناصر المناخية والموقع
- شكل التضاريس

- المياه النبات والتربة
العناصر المناخية والموقع وشكل التضاريس والمياه والنبات والتربة- 

9) تعريف البيئة البشرية ؟
هي كل مكان وصل إليه تأثير اإلنسان ويكون هذا التأثير مختلف الشدة واألسباب والنتائج- 

- هي كل مكان وصل إليه تأثير اإلنسان فقط
- هي البيئة التي تتحدد فيها الصفات الوراثية للفرد وتتحدد فيها شخصيته ومسلكه واتجاهاته والقيم التي يؤمن بها

- ال يوجد تعريف صحيح

10) تعريف البيئة االجتماعية ؟
- هي البيئة التي تتحدد فيها الصفات االنسانية

- هي كل مايحدد شخصيته ومسلكه واتجاهاته والقيم التي يؤمن بها
هي البيئة التي تتحدد فيها الصفات الوراثية للفرد وتتحدد فيها شخصيته ومسلكه واتجاهاته والقيم التي يؤمن بها- 

- هي كل مكان وصل إليه تأثير اإلنسان ويكون هذا التأثير مختلف الشدة واألسباب والنتائج

11) ماهي أنواع البيئات البشرية التي مارس اإلنسان فيها نشاطات مختلفة ؟
- بيئة المدينة

- البيئة الريفية
- البيئة الجبيلة

بيئة المدينة والبيئة الريفية- 
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12) يمكن التمييز بين عدد من المنظومات البيئية التي يعيش فيها اإلنسان في إطار تفاعل وتأثير متبادل
وقوي بين هذه المنظومات وهي ؟

- منظومة الوسط الحيوي
منظومة الوسط الحيوي ومنظومة المحيط التقني ومنظومة المحيط االجتماعي- 

- منظومة المحيط االجتماعي
- منظومة المحيط الزراعي

13) تعريف منظومة الوسط الحيوي ؟
وهو كل مكان يوجد به أي شكل من أشكال الحياة بصورة طبيعية ويضم الطبقات السفلى من الغالف الجوي- 

- وتشمل جميع األشياء أو العناصر التي شيدها اإلنسان أو صنعها داخل الوسط الحيوي
- وهي منظومة تضم الحاجات والتطلعات المعنوية وغير المادية لإلنسان ، مثل القيم ، والعقائد

- هي جزء من األنظمة البيئية البشرية ، وفي بيئة المدينة يكون التدخل البشري كثيفاً ومركزاً

14) تعريف منظومة المحيط التقني ؟
- هي جزء من األنظمة البيئية البشرية ، وفي بيئة المدينة يكون التدخل البشري كثيفاً ومركزاً

- وهو كل مكان يوجد به أي شكل من أشكال الحياة بصورة طبيعية ويضم الطبقات السفلى من الغالف الجوي
وتشمل جميع األشياء أو العناصر التي شيدها اإلنسان أو صنعها داخل الوسط الحيوي ، من مساكن ومزارع ومصانع - 

ومناجم
- البيئة مليئة بالعناصر والمكونات والمخلوقات الموجودة لخدمة اإلنسان

15) تعريف منظومة المحيط االجتماعي ؟
وهي منظومة تضم الحاجات والتطلعات المعنوية وغير المادية لإلنسان ، مثل القيم ، والعقائد ، والتشريعات ، - 

والمؤسسات
- وتشمل جميع األشياء أو العناصر التي شيدها اإلنسان أو صنعها داخل الوسط الحيوي ، من مساكن ومزارع ومصانع ومناجم

- ي جزء من األنظمة البيئية البشرية ، وفي بيئة المدينة يكون التدخل البشري كثيفاً ومركزاً
- وهو كل مكان يوجد به أي شكل من أشكال الحياة بصورة طبيعية ويضم الطبقات
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