أسئله
أكمل - :
 -1من فروع علم الجغرافيا الجغرافيا الطبيعية و الجغرافيا البشرية
 -2من الفروع الحديثة للجغرافيا الجغرافيا الطبيه و جغرافيا الجريمه
 -3من مصادر جمع المعلومات الجغرافية الكتب و الموسوعات – النت –
االطلس – المعاجم – الصور الجوية والمرئيات الفضائيه – الدراسه الميدانيه
 -4مقياس الرسم هو النسبة بين األبعاد الخطيه على الخريطه و ما تمثله هذه
االبعاد على الطبيعه
 -5من أنواع مقياس الرسم المقياس الكتابى – المقياس الخطى – مقياس الكسر
البيانى
 -6تصنف الخرائط تبعا ً لمقياس الرسم إلى خرائط المقياس الكبير و المقياس
المتوسط و المقياس الصغير
 -7من تقنيات الجغرافيا الحديثه اإلستشعار عن بعد و نظم المعلومات الجغرافيه
 GISونظام تحديد المواقع العالميه GPS
أكتب المصطلح العلمى - :
 -1علم القياس أو الحصول على المعلومات عن سطح االرض بواسطة أجهزه
تصوير و مستشعرات ال تالمس االرض (اإلستشعار عن بعد )
 -2خرائط تظهرأنواع النبات من غابات و حشائش و صحارى (خرائط النبات )
 -3خرائط توضح االنشطه االقتصادية المختلفه من زراعة و تعدين و صناعة و
تجارة (خرائط أقتصاديه )
 -4خرائط توضح توزيع األجناس والسالالت البشرية و توزيع السكان و كثافتهم
(خرائط السكان )
 -5خرائط توضح الظواهرالمناخية و الجوية من حراره و ضغط و رياح و
مطر و سحب
 ( -6خرائط الطقس و المناخ )
 -7خرائط توضح اشكال السطح الرئيسيه من مرتفعات و هضاب و سهول و
أنهار (خرائط التضاريس )
 -8خرائط ذات هدف عام توضح المعالم و الظاهرات الطبيعيه كالجبال و
األنهار و الظواهر البشريه كالمدن و ترسم هذه الخرائط بمقياس رسم كبير
(خرائط طبوغرافيه )
 -9خرائط توضح توزيع الصخور المختلفه و البيئه الجيولوجيه (خرائط
جيولوجيه )
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 -11دراسة الظواهر الطبيعيه و البشريه على سطح األرض مع توزيع العالقه
المكانيه المتبادله فيما بين اإلنسان و بيئته (جغرافيا )
 -11صور يتم إلتقاطها بواسطة كاميرات خاصه تثبت بجسم طائره و تلتقط من
أرتفاعات قليله لمقاييس رسم كبيره إلى متوسطه ( صور جويه )
 -12صور يتم إلتقاطها بواسطة مستشعرات تثبت باالقمار الصناعيه من أرتفاعات
عاليه من سطح األرض و تعطى مساحات واسعه (مرئيات فضائيه )
 -13هى تمثيل لظواهر سطح األرض أو جزء منه على سطح مستو بمقياس رسم
معين و رموز و ألوان معينه قد يكون هذا التمثيل لظواهر طبيعيه أو بشريه أو
كليهما (خريطه )
 -14نظام معلوماتى صمم إلدخال و تخزين و معالجة و إسترجاع و تحليل
طبقات منه البيانات الجغرافيه و يساعد ذلك فى الحصول على معلومات واضحه
العداد تقارير و خرائط وقاعدة بيانيه إحصائيه مما يساعد على أتخاذ قرارات
مناسبه (نظم المعلومات الجغرافيه)
س  :ما هى مزايا اإلستشعار عن بعد ؟
 -1الحصول على البيانات بصفه دوريه
 -2التغطيه اإلقليمية الواسعه
 -3تخزين و معالجة البيانات
 -4عمل سجل تاريخى للبيانات
 -5إمكانية الرؤيه المجسمه لسطح االرض
 -6الحصول على بيانات ال يمكن أستشعارها بالعين المجرده
 -7الوصول إلى أماكن يصعب الوصول إليها بالطرق التقليديه
س :أذكر أهمية الصور الجويه و المرئيات الفضائيه ؟
 -1مصدر للمعلومات تسجل فى صورة قاعدة بيانات .
 -2مصدر للمعلومات عن المناطق التى يصعب الوصول إليها " وعورة السطح "
 -3تستخدم فى رسم الخرائط و بناء نظم المعلومات الجغرافيه بدقه عاليه
 -4تحصل من خاللها على قياسات سريعه و دقيقه للمسافات و المساحات و
اإلرتفعات
 -5تستخدمها فى التخطيط العمرانى و رصد األثار السلبيه لإلنسان على البيئة
 -6تتبع التغييرات فى الظواهر البشريه و الطبيعيه من خالل مقارنة صور فى
تواريخ مختلفه
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س :أذكر أهمية الخريطة ؟
 -1الخريطة لغة مختصرة لنقل المعلومات كثيرة و بشكل واضح
 -2مصدر للحصول على المعلومات الجغرافيه
 -3تساعد فى حل المشكالت و تفسر العديد من الظواهر
 -4تساعد على فهم العديد من العالقات المكانيه و توضح اإلرتفاعات و
اإلنخفاضات
 -5فهم المعلومات للطالب أثناء الدراسة
 -6توضح أوجه الشبه و اإلختالف بين الظواهر الجغرافيه والعالقات بينها
س :أذكر أهمية دراسة الجغرافيا ؟
 -1زيادة اإليمان باهلل من خالل دراسة الكون و األرض
 -2لها دور مهم لإلنسان وخاصه مجاالت إستثمار الموارد الطبيعيه و
التخطيط العمرانى
 -3تطرح الحلول العمليه و الممكنه للمشكالت السكانيه و البيئيه و األخطار
التى يتعرض لها اإلنسان
 -4تدرس التفاعل بين اإلنسان و بيئته
 -5تعالج الظواهر الطبيعية و البشريه و العالقات بينهما بالوسائل التكنولوجيه
 -6حلقة إتصال بين العلوم المختلفه و اإلستفاده منها فى مجاالت دراستها
 -7تستخدم االساليب العلميه الحديثه فى تفسير و تحديد خصائص الظواهر و
نشأتها و أنماط توزيعها
 -8وصف و تحليل الظواهر الطبيعية و البشرية و العالقات بينهما
س :ما المقصود بكل مما يأتى ؟
الجيومورفولوجيا  :فرع من فروع الجغرافيا يهتم بدراسة أشكال سطح
األرض و العوامل الطبيعية التى شكلتها .
الجغرافيا الحيوية  :جغرافيا تهتم بدراسة و توزيع و تحليل التربة و النبات
الطبيعى و الحيوان البرى .
الجغرافيا السياسيه  :تهتم بدراسة الدول كظاهره سياسية من حيث مقوماتها
الطبيعية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و الحدود السياسية و المشاكل و العالقات
الدوليه .
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جغرافيا الجريمه  :تدرس العالقة بين المكان وأفعال المجرمين و أسباب حدوث
الجريمة و ربط الجرائم بالعوامل األجتماعيه و األقتصاديه
الجغرافيا الطبيه  :تهتم بتوزيع األمراض و إنتشارها و التحليل و التوزيع المكانى
لمصادر الخدمات الصحية و دراسة العوامل الطبيعيه و البشريه التى تؤثر بالسلب
أو بااليجاب فى صحة اإلنسان .
الجغرافية التاريخيه  :تهتم بدراسة الظواهر الطبيعيه و البشريه فى الماضى
معتمده على أدوات مثل الخرائط القديمة و أدوات التاريخ و الوثائق التاريخيه و
كتابات الرحاله
الجغرافيا اإلقليميه  :تهدف إلى تقسيم العالم و القرات إلى أقاليم و تحدد خصائص
كل أقليم و ما يتميز به عن غيره من األقاليم المجاوره أو البعيدة
س  :أذكر - :الصعوبات التى تواجه الدراسة الميدانية :
 -1إرتفاع التكاليف الماديه
 -2صعوبة المواصالت وخاصه فى المناطق الوعره الوحيده
 -3صعوبة الحصول على بعض الخرائط التفصيليه و الصور الجوية
االزمه للدراسة الميدانية لمنطقة الدراسة
س :ما النتائج المترتبه على  :أهمية نظم المعلومات الجغرافيه ؟
قامت الدوله بإنشاء و حده نظم معلومات جغرافيه بالمحافظات و العديد من
الوزارات و الهيئات الحكومية
س :بم تفسر :يعتبر القياس الخطى أفضل أنواع مقاييس الرسم ؟
النه يستفاد منه فى حالة تكبير أو تصغير حجم الخريطه و قياس األبعاد دون
عمليات حسابيه .
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س :قارن بين الرموز المساحية و الرموز النقطية:
الرموز النقطية
الرموز المساحية
تستخدم لعرض الظواهر الجغرافية التى تستخدم لعرض الظواهر الصغيره و قد
يكون لها مساحه و حدود واضحه مثل تكون هندسيه اوتصويرية تمثل صوره
صغيره للظاهرات مثل المدن-
بحيرة  -مستنقع  -سيخة
المطارات – الموانئ
س :قارن بين المقياس الكتابى و المقياس الكسر البيانى :
مقياس الكسر البيانى
المقياس الكتابى
أبسط أشكال مقياس الرسم و تبين فيه و يكتب على شكل كسر بيانى أو شكل
وحدة القياس على الخريطه وما يقابلها نسبة تبين العالقه بين و حدات القياس
على الطبيعه اى كل سم على الخريطه على الخريطة و ما يقابلها على الطبيعة
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س :قارن بين خطوط الطول و خطوط العرض :
خطوط الطول

دوائر العرض

عباره عن أنصاف دوائر وهمية تتقاطع
عند القطبين يبلغ عددها 361خط طول
و يعد خط جرينتش – خط طول أساسى
درجته "صفر"

عباره عن دوائر و هميه متوازيه يبلغ
عددها 181دائره عرض و دائره العرض
األساسيه هى دائرة األستواء و درجته"
صفر"
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