
أسئلة المراجعةأسئلة المراجعةجغرافيا المياه

 ظلل )اختار( اإلجابة الصحيحة مما يلي:

 درجة انخفاض عند الحالة هذه وتحدث الصلبة الحالة إلى السائلة الحالة من التحول هو--------- .1
 الصفر مادون إلى الحرارة

A. التجمد 
B. الرطوبة 
C. التبخر 
D. التكثيؾ 

 نهر مجرى امتداد مع والمكسيك األمريكية المتحدة الواليات بين السياسية الحدود خط يتفق .2
A. ريوجراند 
B. المسيسبى 
C. الكونؽو 
D. النيل 

 ليالى بعض خالل للهواء المعرضة الصلبة االجسام من كل على تتكون ثلجية بلورات عن عبارة .3
 األولى الصباح ساعات فى وؼالبا الشتاء
A. السحب 
B. الؽزيرة االمطار 
C. الصقيع 
D. الخفيفة االمطار 

 حجزه عن ونتج ، اسوان جنوب النيل نهر على شيد وقد العالم فى الرى مشاريع اضخم من العالى السد .4
 --- هى عذبه صناعية بحيرة انشاء المياه من كبيرة لكميات
A. البردويل 
B. البرلس 
C. ناصر 
D. طبرية 

 الهواء من محدد حجم وحدة فى بالجرامات مقدر الماء بخار وزن عن عبارة هى .5
A. الرياح 
B. الجوى الضؽط 
C. العامة الهوائية الدورة 
D. المطلقة الكلية الرطوبة 

 . لألنسان بالنسبة األهمية حيث من ------- المرتبة فى المياة تأتى .6
A. الرابعة 
B. الثانية 
C. األولى 
D. الثالثة 
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 كم 7272 مجراه طول يبلػ ،إذ االسترالية القارة انهار اطول --- نهر يعد .7
A. اليانجتسى 
B. المسيسيبى 
C. دارلنج 
D. النيل 

 . ملليمتر نصؾ حبيباتها قطر يتجاوز التى الساقطة المياه قطرات عن عبارة هى .8
A. الضباب 
B. االمطار 
C. الجوى الضؽط 
D. الؽزيرة االمطار 

 كمية جملة إلى الهواء من محددة حجم وحدة فى الموجودة الماء بخار لكمية المئوية النسبة عن عبارة .9
 التشبع حالة الهواء من الحجم هذا لبلوغ الالزمة الماء بخار

A. الحرارة درجة 
B. االعاصير 
C. الهريكان 
D. النسبية الرطوبة 

 كمياتها وتقل ملليمتر نصؾ عن حبيباتها قطر متوسط يقل التى الخفيفة االمطار عن عبارة .11
 الساعة فى واحد ملليمتر عن

A. الضباب 
B. الرذاذ 
C. الؽزيرة االمطار 
D. السحب 

 األرضية الكرة على الموجودة المياه جملة من ----- مانسبته والمحيطات البحار مياه تمثل .11
A. 32.2% 
B. 2..2% 
C. 72% 
D. 27% 

 جنوبا ً ------ دائرةعرض حول الجنوبى الكرة نصؾ فى الجليدية الجبال معظم تتركز .12
A. 23 
B. .3 
C. 03 
D. 73 

 82،2 عرض دائرتى بين والجنوبى الشمالى األرضية الكرة نصفى فى اإلقليم هذا يوجد .13
 تقريبا ً
A. السودانى النظام امطار إقليم 
B. التندرا إقليم 
C. االستوائى النظام امطار إقليم 
D. االمطارالصحراوية إقليم 
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 7كم مليون 8,58 العالم فى اشكالها بمختلؾ الجليدية للؽطاءات الحالية المساحة جملة تبلػ .14
 األرضية الكرة مساحة من ----- مايكون وهو

A. 2350% 
B. 753.% 
C. 83،.% 
D. 835,% 

 لالنهار السطحى التصريؾ حجم ضخامة حيث من العالم قارات ------- قارة تتصدر .15
A. استراليا 
B. أوروبا 
C. أسيا 
D. أفريقيا 

 الفلكى للموقع تبعا الكمية حيث من امطارها تباينت وان مطرا، العالم جهات اؼزر هى .16
 . المحلية البيئة ومالمح

A. فصليا الممطرة النطاقات 
B. العام طول الممطرة النطاقات  
C. المعتدلة النطاقات 
D. الصحراوية النطاقات 

 .الماء بخار من قدر أقصى يحمل الذى اى الرطوبة شديد الهواء على----------- يطلق .17
A. النوعية الرطوبة 
B. النسبية الرطوبة 
C. المشبع الهواء 
D. الكلية الرطوبة 

 الرطوبة أو الهواء رطوبة اسم أحيانا عليه يطلق لذلك ، الجوى الهواء فى عالقا ----- يوجد .18
 الجوية
A. الماء بخار  
B. الحرارة 
C. االعاصير 
D. الرياح 

 عدة إلى ينابيع شكل فى األرض سطح على وظهورها الجوفيه للمياه الطبيعى االنبثاق يرجع .19
 منها عوامل
A. السكانى الوضع 
B. المناخ احوال 
C. االقتصادى الوضع 
D. الصخرية التكوينات ميل 

 األنهار من األسماك إنتاج مجال فى الحبيسة العالم دول --------- تتصدر .21
A. ليبيا 
B. مصر 
C. المؽرب 
D. تشاد  


