
للمراجعةأسئلة  صور جوية واستشعار عن بعد

4( من 3صفحة )

: " مايلي Resolution" يقصد بمصطلح . 1
أ. التشتت   

 ب. استشعار عن بعد سلبي

ج. درجة الوضوح     

 د. التحليل العنصري 

يقوم االوزون في الغالف الجوي بـ .................. االشعة الكهرومغناطيسية. . 2

. بتشتت           أ

 ب. امتصاص

ج. انعكاس

 د. أ + ب  

.  عندما تكون االجزاء الموجية المتشتتة أطول من الموجة نفسها فأنه يطلق على هذا النوع من التشتت بـ :3
أ. تشتت رايلي

 ب. تشتت ماي

ج. التشتت العشوائي

 د. التشتت االيجابي  

 " مايلي :  Diffused Reflectance"  يقصد بمصطلح  . 4
أ.  االنعكاس التناظري         

 ب. االنعكاس المستمر

ج. االنعكاس المنتظم

 د. االنعكاس المنتشر   

 اري لالرض بـ :تتمثل أهمية التصوير الراد . 5
. أفضل في اظهار التضاريسأ

 ب. يمكن قياس اضطرابات البحر 

 ج. يستخدم في قياس  الخصائص السطحية لمياه البحار والمحيطات .

  د. جميع ماذكر صحيح    

 االستشعار عن بعد هو :   .1

 علم وفن امتالك المعلومة عن بعد .أ

 الطائرات طريقة جمع المعلومة من .ب

 ج. استخدام الموجات الكهرومغناطيسية

 د. جميع ماذكر صحيح

كانت الواليات المتحدة األمريكية أول من :  .2

 بدأت برصد للغابات من خالل االستشعار عن بعد .أ

 بدأت بارسال االقمار الصناعية الى الفضاء .ب

ج. استخدمت تقنيات االستشعار عن بعد من خالل رصد الفيضانات

 د. أ + ب

 مكن من خالل الصور الفضائية :ي .3

 تحديد مناسيب المياه في منطقة ما .أ

تحديد المناطق التجارية في منطقة ما .ب

 ج. رسم مناطق الفيضانات

 د. أ + ب



للمراجعةأسئلة  صور جوية واستشعار عن بعد

4( من 2صفحة )

في االستشعار عن بعد في:   Thermal IRيمكن استخدام صور األشعة الحمراء  .3

 التكهن بالتبخر والنتح .أ

 متابعة نمو النباتات .ب

 ج. رسم الخرائط

 د. جميع ماذكر صحيح

من :  GPSتتراوح دقة أجهزة تحديد الموقع  .5

 م5م ـــ 3 .أ

 م 51 –م  31 .ب

 م  01 –م  51ج. 

 م  01د. اكثر من 

:  تختلف مظاهر سطح األرض في عملية االستشعار عن بعد في. 11

 طبيعة وخواص االنعكاس الطيفي  . أ   

ب. تفاعلها مع مكونات الغالف الغازي   

 ثها الشعة جاماج. انبعا  

 د. الشيء مما ذكر صحيح.  

 من أنواع االنعكاس لألشعة : .12

 االنعكاس المنتشر .أ

 االنعكاس  المستقيم .ب

 ج. االنعكاس التناظري

 د. أ + ج

  جميع المواد التي يزيد درجة حرارتها عن صفر ينبعث منها : .13

 إشعاع كهرومغناطيسي .أ

 اشعة تحت حمراء .ب

 ج. اشعة فيزيائية

 ةد. موجات راداري

تعمل الصور الفضائية على:   .14

 توفير النفقات والوقت للمفسر .أ

التعرف على انواع االشعة الرادارية والتحت حمراء .ب

 ج. تتبع اعداد المتعلمين في اي منطقة

 د. أ + ب

:يمكن لمفسر الصور الجوية التعرف على الطرق في منطقة معينة من خالل .15

أ. الحجم      

ب. الشكل     

ج. الظالل     

 د. الموقع 

عند تفسير الظواهر الجغرافية في الصور الجوية يجب اخذ بعين االعتبار ما يلي : .11

أ. الشكل والحجم والظالل     

ب. الظالل والنسيج والموقع  

ج. أجهزة التفسير     

 د. أ+ ب



للمراجعةأسئلة  صور جوية واستشعار عن بعد

4( من 1صفحة )

 يتمثل ب : الفرق بين الصور الجوية والخريطة .11
 الصوره الجوية اليوجد بها ميل و الخريطة بها ميل  .أ

الصوره الجوية مقياس الرسم غير صحيح و الخريطة لها مقياس صحيح  .ب

 ج. الصورة الجوية مسقط عمودي والخريطة عبارة عن مسقط مخروطي 

 د. جميع ماذكر صحيح

 إلى : 1مار الصناعية الند سات تصل الدقة في األق .11

م   35أ. 

م          31×31ب.      

م   01ج.      

 م11×11. د      

المستخدمة في تحليل وتفسير صور األقمار الصناعية هي :   Softwareمن أهم البرامج  .11

           GISأ.   

  IRDASب. ايرداس   

SCANNERج.   

  GPSد.   

تظهر المياة الصافية في الصور الفضائية بلون :. 20
 زرق داكنأ .أ

 أزرق فاتح .ب

 ج. ابيض

 د. أزرق مصفر



للمراجعةأسئلة  صور جوية واستشعار عن بعد

4( من 3صفحة )

انتهت االسئلة
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