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بنك األسئلة لمادة :الدراسات االجتماعية والوطنية

المعلمة

رباب هوساوي

المرحلة

المتوسطة

الصف

ثالث متوسط

المادة

الدراسات االجتماعية
والمواطنة

الوحدة

الخامسة

 ]1اختاري اإلجابة الصحيحة :
1

2

أنواع الخرائط على حسب الغرض منها الخرائط الطبيعية ومنها الخرائط .
(أ) التضاريسية

(جـ)السكانية

(ب)التاريخية

(د)السياسية

أنواع الخرائط على حسب الغرض منها الخرائط البشرية ومنها خرائط .
(أ) النبات الطبيعي

(جـ) التضاريسية

(ب) المناخية

(د) االقتصادية

تتنوع الخرائط وتصنف الخرائط وفقا ً لمعايير مختلفة وذلك بسبب
3

(أ) توزيع الضغط الجوي

(ب) اختالف المعلومات
والموضوعات

(جـ) اختالف توزيع السكان

(د)ألنها تمثل الظاهرات
المختلفة

أهم فوائد إطار الخارطة .
4

(أ)قراءة الخارطة ومقارنتها

(ب) تعيين موقع الراصد على
الخارطة

(جـ)تسهل وضع شبكة خطوط
الطول ودوائر العرض

(د)إضافة معلومات
وتفصيالت جديدة

لتوجيه الخارطة فوائد عديدة من أهمها .
5

6

(أ) تحديد الجزء الذي تمثله
الخارطة
يتم توجيه الخارطة عن طريق .

(ب) استعمالها دليال يرشد
السياح

(جـ)تحديد األماكن التي
تخصص لبقية العناصر

(د) تسهيل وضع شبكة
خطوط الطول

(أ) البوصلة

(ب) اإلسطرالب

(جـ) البار وجراف

(د) األنيموميتر

يتميز المقياس الخطي عن المقياس النسبي بأنه .
7

8

9

(أ)يقاس بوحدات صغيرة عند
التكبير والتصغير
أهم فوائد شبكة اإلحداثيات .

(ب)يتساوى في تكبير وتصغير
الخارطة

(جـ)يتغير في تكبير وتصغير
الخارطة

(د) ثابت ال يتغير في
التكبير والتصغير الخارطة

(أ)تسهل وضع شبكة خطوط
الطول
يساعد مفتاح الخريطة على .

(ب) تحدد مواقع األماكن بدقة

(جـ) توضح مقياس الرسم

(د) تمنع الزحام في
الخارطة

(أ)تحديد المواقع الجغرافية

(ب) معرفة مقياس الرسم

(جـ)قراءة المعلومات وفهم
مدلوالتها

(د) توضيح الظاهرات
المتحركة
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11

الطرق اآللية التي من خاللها يتم نقل الخارطة .
(أ) البروجيكتر

(جـ)المربعات

(ب) الشف

(د)الكربون

طرق نقل الخارطة اليدوية .
(أ)الكاميرا

(ب)الماسح الضوئي

(د)الحاسب

(جـ)الشف

الصور الجوية ال تحتاج إلى مفتاح وذلك بسبب أنها.
12

13

14

(جـ) تحدد جزء من سطح
(أ)تمثل درجة الحرارة وسرعة (ب) توضح خطوط الطول
األرض
ودوائر العرض
الرياح
ً
ً
تعد الصور الجوية مصدرا مهما الستنباط المعلومات الجغرافية وتستخدم ألغراض متنوعة أبرزها :
(أ) التخطيط السكاني
وتوزيعهم
فوائد نظم تحديد المواقع الجغرافية متعددة منها .
(أ)تحديد تجاه القبلة

15

16

(د) توضح الظواهر
الطبيعية كما هي

(ب)تحديد المواقع األثرية

(جـ)تقسيم الخرائط األصلية

(د) إضافة معلومات
جديده

(ب) معرفة األقمار الصناعية

(جـ) تحديد قوة المستخدم

(د)حساب اإلحداثيات

النسبة بين البعد على الخريطة وما يقابله على الطبيعة تسمى ب
(أ)عنوان الخارطة

(ب) اتجاه الخارطة

(جـ)إطار الخريطة

(د) مقياس الرسم

يبين موضوع الخارطة والمكان الذي تمثله تسمى بـ
(أ) مقياس الرسم

(ب) عنوان الخارطة

(جـ) المقياس النسبي

(د) إطار الخارطة

يحيط بالخارطة من الخارج يسمى بـ
17

18

19

(أ)إطار الخارطة

(ب) خطوط الطول

(جـ) المقياس الخطي

(د)المقياس النسبي

سهم أو نحوه يشير إلى جهة الشمال يسمى بـ
(أ) تجاه الخارطة

(ب) اإلحداثيات

(جـ)مقياس الرسم

(د)عنوان الخارطة

مجموعة من المصطلحات والرموز التي تمثل الظاهرات والمعالم الموجودة على الخارطة تسمى بـ
(أ)عنوان الخريطة

(ب) إطار الخريطة

(جـ)مفتاح الخريطة

(د) اإلحداثيات
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ضعي عالمة (صح ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (خطأ) أمام العبارة الخاطئة :
-1تتنوع الخرائط وتختلف باختالف المعلومات والموضوعات ومدى الحاجة إليها .
.

 -2الخرائط المناخية تمثل الظاهرات المناخية المختلفة

 -3الخرائط التضاريسية تمثل أشكال سطح األرض المختلفة من مرتفعات ومنخفضات.
-4خرائط النبات الطبيعي تمثل النبات الطبيعي كأنواعه وتوزيعه

.

-5من أهم فوائد اإلطار تحديد الجزء الذي تمثله الخارطة .
 -6أهم أنواع الرموز المستخدمة في مفتاح الخارطة نقطية ,خطية  ,مساحية  ,رسوم .
 -7يصعب تمثيل األماكن والمواقع بأحجامها الحقيقية وذلك لصغر حجمها .
-8أول عمل يقوم به مستخدمو الخارطة في الدراسات المدنية هو اتجاه الخارطة .
 -11توجيه الخارطة أن يكون اتجاه الشمال الموضح على الخارطة منطبقا ً على اتجاه الشمال في الطبيعة
 -11من فوائد توجيه الخارطة تسهيل وضع شبكة خطوط الطول ودوائر العرض .
 -12تستخدم الخارطة ألغراض عديدة من أهمها دليال في المكاتب السياحية والعقارية .
-13يستطيع اإلنسان قراءة الخارطة إذا كانت لديه القدرة على تحديد الجهات األصلية .
-14يتم تصوير المساحات الكبيرة عبر الصور الرأسية وتوضع بجوار بعضها البعض .
 -15تستخدم الصور الجوية في رصد حجم التغيرات البيئية .
-16من مكونات نظم تحديد المواقع الجغرافية قسم األقمار الصناعية  ,قسم التحكم  ,قسم المستخدم .
 -17من فوائد نظم تحديد المواقع الجغرافية متابعة حركة المركبات على الطرق البرية .

 -18علم المساحة هو العلم الذي يبحث في الطرق المختلفة لتمثيل سطح األرض .
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