
أسئلة المراجعةغرافية األخطار الطبيعيةج

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

من االنهيارات األرضية التي يمكن توقع حدوثها فإنها في حاجة لتدخالت اإلنسان   : -1
 لمنع حدوثها. -أ 

 الحد من آثارها التدميرية. -ب 

الحد من خسائر في األرواح. -ج 

 أ + ب + ج  . -د 

في إحداث انهيارات أرضية وذلك من خالل نشاطاته مثل :يلعب األنسان دوره   -2
 تعميق الخزانات . -أ 

 لألنفاق.شقه  -ب 

 مده للطرق. -ج 

جميع ما سبق صحيح . -د 

: من األسباب الطبيعية وراء الهبوط األرضي  -3
 .اذاةة تح  السطحيةاإل -أ 

 .التجوية الملحية -ب 

.نصهار الجليد األرضي ا -ج 

 .جميع ما سبق صحيح  -د 

قد يحدث هبوط أرضي بسبب تعرض منطقة ما ألحداث تكتونية مثل : -4
 الزالزل. -أ 

 البراكين. -ب 

 أ + ب . -ج 

التسونامي. -د 

م والذي أدى إلى حدوث موجات1221من حوادث الجفاف في المملكة العربية السعودية عام   -5

هجرة من السكان ما تعرضت له منطقة :
 نجد. -أ 

 الحجاز. -ب 

 حائل . -ج 

 عسير.  -د 

من أمثلة هبوط أرضي بسبب التعدين في حقل تعدين الفحم بإقليم الرور في : -6
فرنسا. -أ 

ةريطانيا. -ب 

ألمانيا . -ج 

ا .ةلجيك -د 



أسئلة المراجعةغرافية األخطار الطبيعيةج

:انهيار السفوح بالسواحل الجرفيه إنشاءمن وسائل الدفاع ضد النحت البحري و -7
 .الحوائط البحرية -أ 

 حواجز األمواج -ب 

.كاسرات األمواج -ج 

 أ + ب + ج . -د 

تتعرض البيئات الساحلية ألخطار التلوث التي ترجع في معظمها ألسباب : -2
 ةيولوجية. -أ 

تكنولوجية. -ب 

 ةشرية . -ج 

 طبيعية. -د 

التلوث التي تعاني منها المناطق الساحلية التلوث الناتج عن: من أكثر أنواع -1
 مياه الصرف الصحي. -أ 

 البترول . -ب 

 مخلفات المصانع. -ج 

مياه الصرف الزراعي. -د 

: من مشكالت البيئة الساحلية تعرضها لغمر بحري و ذلك من خالل تعرضه -11
 .ألمواج العواصف الثلجية -أ 

 .ألمواج العواصف المدية -ب 

 .البحريةألمواج العواصف  -ج 

. ألمواج العواصف المدارية -د 

من الزالزل الذي يرتبط حدوثه بالثورانات البركانية التي تؤدي إلى اندفاع المواد المنصهرة يطلق -11

 :  علية تعبير

 .زالزل تكتونية -أ 

 .زالزل ةاطنية  -ب 

 .زالزل صدعيه -ج 

. زالزل ةركانية -د 

التلوث البترولي للتربة ال ينتج بشكل متعمد و لكنه يتسرب من التربة من  : -12
معامل التكرير. -أ 

 المصانع. -ب 

 أ + ب  .  -ج 

 اآلةار .  -د 
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: تعد تعرية التربة من المشكالت التي تهدد الزراعة في مناطق كثيرة من العالم وتحدث من خالل  -13
 .  النح  المائي -أ 

.  النح  الهوائي -ب 

. لنح  الجليديا -ج 

 .  أ + ب -د 

فقدان التربة لقدرتها البيولوجية بحيث ينتهي األمر إلى سمات تشبه الصحراء : -14
 التصحر. -أ 

ة الترةة .تعري -ب 

 نح  الترةة . -ج 

 الجفاف .  -د 

من أهم الوسائل الخاصة لصيانة التربة مشاريع التحكم في الفيضانات والتي منها : -15
 إنشاء السدود. -أ 

 إنشاء الخزانات المائية . -ب 

إنشاء القنوات االصطناعية . -ج 

 جميع ما سبق صحيح .  -د 

تشهد األراضي الشمالية و الوسطى من المملكة درجات متباينة من درجات التصحر وذلك بسبب -16

:
 . الرعي الجائر -أ 

.  زحف الرمال  -ب 

 . تعرية الترةة -ج 

 . تغدق الترةة -د 

تعبر كلمة التصحر عن تدهور  : -17
 األرض الزراعية. -أ 

 األرض الرعوية. -ب 

 مناطق الغاةات. -ج 

جميع ما اذكر صحيح . -د 

:من مواجهة اإلنسان لالنهيارات األرضية  -12
.تحديد ضبط أسباب االنهيارات ةأنواعها المختلفة -أ 

 .مد الطرق ةأنواعها المختلفة -ب 

    .تعميق الخزانات -ج 

 أعالي التالل .الحفر و التعميق في  -د 



أسئلة المراجعةغرافية األخطار الطبيعيةج

تفشي المرض بأسلوب غير متوقع ويستدعي االستنفار في هذه الحالة يصبح الوباء: -11
خطر . -أ 

تهديد . -ب 

كارثة . -ج 

مخاطر . -د 

البشرية في القضاء على كثير من األوبئة التي كانت تقضي على الماليين من البشر ومنهانجحت  -21

:
 الطاعون . -أ 

 الكوليرا . -ب 

 المالريا . -ج 

جميع ما سبق صحيح .  -د 


