
أسئلة المراجعةتصميم الخريطة

ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 التكوينات وطبيعة واعمارها الصخور أنواع توزيع الخريطة هذه توضح .3
A. الطقس 
B. االقتصادية 
C. الطبوغرافية 
D. الجيولوجية 

 --- شديدة تضاريس على يدل الخطوط تقارب إن الكنتور خطوط خواص من .2
A. االنحدار  
B. السهول 
C. التماسك 
D. التظليل 

 للتضاريس تصور اعطاء فى وتستخدم التضاريس خرائط فى شيوعا الكارتوجرافية الطرق أكثر هى .1
 فقط االرتفاعات نقاط من واقعية أكثر

A. الهاشور خطوط 
B. النقل خطوط 
C. التظليل خطوط 
D. الكنتور خطوط 

 لسان شكل على الكنتورية الخرائط فى ويظهر رئيسية أخرى ظاهرة عن متولدة صغيرة ظاهرة --- .3
 ارتفاعا االقل األراضى داخل الكنتورية خطوطها تندفع األرض من

A. المخروطى التل 
B. القمتين ذو الجبل 
C. البروز 
D. القبابى التل 

 الثالثة بابعادة الجغرافى المظهر رؤية على القدرة ----- علم اهداف أهم من .5
A. الخريطة اطار 
B. الخريطة رسم 
C. الخريطة مفتاح 
D. الخريطة قراءة 

 أو اإلحصائية البيانات رسمها فى ويستخدم ، الكمية التوزيعات بخرائط الخرائط من النوع هذا يعرف .6
 .العددية
A. الشبكية الخرائط 
B. البحرية الخرائط 
C. الموضوعية الخرائط  
D. النقل خرائط 
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E.  
 فى يستخدم ولذلك والخطر والدماء والنار بالدفء ويرتبط لالعصاب مثير لون هو األحمر اللون .7

 ------ لتوضيح الخرائط
A. الخريطة حدود 
B. االدارية الحدود 
C. المقاطعات حدود 
D. السياسية الحدود  

 وتحديد الخرائط على الجغرافية الظاهرات شكل تقدير فى كبير، عامل كرتوجرافيا ----- يمثل .8
 احجامها

A. العنوان 
B. اإلطار 
C. اللون 
D. المفتاح 

 الخريطة ---- فى الجنوب وضع الوسطى العصور فى العربية الخرائط سمات ابرز من .9
A. شمال  
B. شرق 
C. جنوب 
D. غرب 

 المختلفة الجغرافية الظاهرات بين المكانية العالقات عن -------- هى الخريطة طبيعة ان .31
A. التعبير 
B. مراجعة 
C. النقل 
D. التغيير 

 ثم خفيف بانحدار أسفل من يبداء انحدارة إن اى مقعر انحدار شكل جوانبه تتخذ مرتفع تل هو .33
 <جص> حاد بانحدار نقطة أعلى عند التل ينتهى إن إلى اشد بانحدار االرتفاع فى التل يأخذ

A. القمتين ذو الجبل 
B. المخروطى التل 
C. الثغرة 
D. المنتظم غير التل 

 لهم القاعدة خط توحيد مع بعضها فوق منطبقة التضاريسية القطاعات من مجموعة عن عبارة .32
 جميعا
A. المتسلسلة 
B. المتداخلة 
C. العرضية 
D. الطولية 
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 ارتفاعها مقدار يبين رقم يظهر جانبها والى الخرائط على توضع نقاط عن عبارة .31
A. الكنتور خطوط 
B. المناسيب نقاط  
C. الهاشور خطوط 
D. التساوى خطوط 

 المكتب فى أو الحقل من كانت سواء الجغرافية --------------- الخريطة وظائف أهم من .33
A. طباعة 
B. تشفير 
C. المعلومات تسجيل 
D. تلوين 

 ينتهى ثم شديد بانحدار أسفل من انحدارة يبدء اى االنحدار محدبة جوانبه مرتفع تل عن عبار .35
 خفيف بانحدار أعلى من

A. الثغرة 
B. القمتين ذو الجبل 
C. القبابى التل  
D. الممر 

 أو التكبير بموضوع واليتأثر وظيفته فى ويتفوق ومرسوم مكتوب الرسم مقياس فيها يبدو .36
 التصغير

A. الخطى  
B. االطار 
C. االتجاه 
D. الشبكية 

 حيث كبير رسم مقياس ذات وهى التفصيلية الخرائط اسم الخرائط من النوع هذا على يطلق .37
 األرض سطح من المساحة ----- مساحة تمثل

A. واسعة 
B. مترامية 
C. محدودة 
D. عظيمة 

 المختلفة المحاصيل ومساحات المحصولى التركيب الخرائط من النوع هذا يتضمن .38
A. النقل 
B. الجيولوجية 
C. الزراعية 
D. االدارية 

 العراق لسهول تفصيلية خرائط رسمت التى الجماعات اوائل من ---- يعتبر .39
A. االغريق 
B. الصينيون 
C. الفنيقيون 
D. البابليون  
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الدقيقة المساحية العمليات على اعتمادها حيث من العالم فى األولى هى ---- الخرائط تعتبر .21

A. االغريقية 
B. المصرية 
C. البابلية 
D. الصينية 


