
      نموذج اجابة                                               

   م2014-6-26الخمٌس   -تارٌخ األمتحان                                 

 (األمتحان مكون من نموذج واحد فقط ) ملحوظة 

 بنها جامعة

 التربٌة كلٌة

                                               تعلٌم أساسً -  الرابعة الفرقة                                                              الدراسات األجتماعٌة / قسم

 (1) رقم نموذج                   (صفحات 4)األختبار صفحات  عدد

(  ساعتان ) األختبار زمن                                                النٌل حوض إفرٌقٌا و/ المادة

                                                                                         

(                          2013-2014)       الجامعً للعام  الثانً الدراسً الفصل نهاٌة أختبار 

:   التالٌة األسئلة جمٌع عن أجب

                          (   29-1)    من األختٌار من متعدد  أسئلة:  أووًال 

:  نهر قدوم معكبٌر   قوسً شكل على كانت و الحالٌة الدلتا ةهجب تكونت - -1

                  النٌل قبل ما -أ

                                                              : حدوث على دلٌل -سٌناء شمال-البردوٌل بحٌرة شكل تغٌر - -2

                                          هبوط الدلتا -ب

:  الفرع هوحالٌا   قٌر أبو خلٌج مٌاه تحت ٌمتد الذي القدٌم النٌلفرع   - -3

                                              الكانوبً -ب

:  حوالً النٌل لدلتا اإلجمالٌة المساحة تبلغ - -4

                    كم ألف 22 -أ

:  جبل الغرب جة من النٌل نهر دلتا ٌحد  - -5

  رواش أبو -ج

:  خالل من الدلتا تكوٌن فً المالحة البحر همٌا ساعدت - -6

      الطمً جزٌئات إندماج -أ

:  حتى الشرق فً السوٌس خلٌج رأس من القدٌمة الدلتا حافة إمتدت - -7

           رباًا  النطرون وادي -أ
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 :تقوم صناعة الزٌوت فً السودان على انتاج محاصٌل  - -8
             السمسم والفول السودانً -ا

                                        : ومنها. المسموح الحد عن النهر مٌاه فً الحمضٌة الذائبة األٌونات نسبة إرتفاع الدراسات أوضحت - -9

  البٌكربونات -ج

:  الحدود على ولًمنً بلدة حتى - ألبرت بحٌرة بسطة تمتد -  -10

          السودانٌة األو ندٌة -أ

                                               : المعروف باسم   المورفولوجً اإلقلٌم ضمن  -فالق أسوا  ٌوجد - -11

  االستوائٌة البحٌرات هضبة -ج

:  النٌل سنارعلى سد بناء إقترح - 12

  األزرق -ج              

:  بحٌرة فً(  الكاجٌرا)  نهر ٌصب - -13

                                     فكتورٌا -ب           

 : من اتجه قدٌماًال  الدلتا فً األنخفاض أن  - لٌونز ٌرى - -14

                  للغرب الشرق -أ

 :الخزان الذي ٌقلل من خطر تركٌز التخزٌن فً منطقة واحدة من منابع النٌل هو خزان  - -15

               بحٌرة تانا               -ب

 : فً السودان حوالً  أمد الحٌاة للسكان  -ٌبلغ معدل   -16
                            سنة   56  -أ

: واكسابها   السد بعدما فً الً ارتفاع طاقة المٌاه  ، الرواسب من المٌاه وخلو العالً السد بناء أدي   -17

             النحت على قدرة -أ

:  حوالً وأسنا أسوان بٌن ما المحصورة المنطقةفً   ينحر النهر النوعً معدل بعد بناء السد العالً بلغ  - -18

  سم 2.2 -ج   

:                                        النٌل جانب على تتراكم نيالخماس رٌاح تحملها التً الرمال كانت العالً السد بناء قبل - -19

  الغربً -ج

                       :  الشالل منطقة فً الرملٌة الكثبان من كبٌر عدد وجود ناصر لبحٌرة الجوٌة الصور دراسة أوضحت -20

  الثانً -ج
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:  لمصر الشمالٌة الشواطئ تآكل إلى ادت التً األسباب من -21

  سبق ما جمٌع -ج         

:  محصول المصرٌة التربة فً األرض ماءال منسوب ورتفاع زراعتها أدت التً المحاصٌل من - -22

                                         األرز -ب     

:  مقداراها مسافة مٌاهه فً زٌادة دون اإلفرٌقٌة الصحراء عبر لنٌل نهرا رحلة طول ٌبلغ -23

                  كم2700 -أ

:  بحٌرة إحتواء فً أوغندة  –كٌنٌا -تنزانٌا دول تشترك   -24

  فكتورٌا -ج      

                                                           : فكتورٌا بحٌرة فً المٌاه كمٌة لزٌادة أدت التً األسباب من -25

  سبق ما كل -ج

:  هً الكنغو ونهر النٌل نهر بٌن ما المٌاه تقسٌم خط  تشمل التً الجبال -26

                مبٌروفم جبال -أ

 :عام فً( أسوان سد) إنشاء من األولى المرحلة بدأت -27

                                 م1900 -ب 

: إلى البحٌرة مٌاه مستوى لرفع القرنً التخزٌن ضمن  –فكتورٌا بحٌرة على سد اقامة المقترح من كان -28

                        متر 1 -أ

:  هو المستنقعات فً المٌاه لضٌاع منعاًال  ، السد إقلٌم منطقة فً النٌل مٌاه سٌحول كان الذي المشروع -29

                              جونجلً قناة  ب   

              ( 60 -30)      من الصواب والخطؤ أسئلة:  ثانٌا 
 

 خطؤ.- لٌونارد دافنشً   -اوٌطالً  هو مصر فً العالً السد بناء فكرة صاحب -30

 خطؤ- العالً السد بناء مراحل فً الثانٌة المرحلة القاع هً لكشف المجرى بعرض سدٌن وبناء النهر مجرى تحوٌل -31

 خطؤ - .م 1971 عام بالمٌاه اإلمتالء فً ناصر بحٌرة خزان بدأ -32

 صواب .- السودانٌة النوبة من جزء لتشمل ناصر بحٌرة تمتد   -33

 خطا .- مصر إلى العالً السد بناء بعد السودانٌة النوبة سكان تهجٌر تم -34

 خطؤ .-مسطحة شواطًء لها بؤن اإلفرٌقً اإلخدود بحٌرات باقً عن فكتورٌا بحٌرة تختلف -35

 صواب - .أخرى بدلتاوات مقارنة بطٌئا المصرٌة الدلتا نمو معدل ٌعتبر -36

 صواب - دمٌاط لفرع الٌمنى الضفة على البحٌرات من كبٌر عدد وجود -مصر وصف كتاب فً النٌل دلتا خرائط توضح -37
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 خطؤ .- ناعمة ورمال دقٌقة  رواسب من النٌل فجر دلتا تكونت -38

 خطؤ - األسكندرٌة مٌناء شرق الواقعة - أنترودس جزٌرة ظهرت قدٌماًال  الدلتا هبوط بسبب -39

 خطؤ .- القدٌم  -الفاتنٌتً  للفرع مماثالًال  الحالً رشٌد فرع ٌعد -40

 خطؤ .- اإلنخفاض حركة بعد الغربٌة فروعها من أكثرالشرقٌة  الدلتا فروع تطورت -41

 . صواب -وعدم تطهٌر المجاري المائٌة  البرٌة الحشائش نمو إلى النٌل لدلتا الغربٌة األفرع اطماء فً السبب ٌرجع -42

 صواب .- قاعها فً المٌاه عن ناصر بحٌرة سطح فً المٌاه خصائص تختلف - -43

 صواب .- بناإه منطقة فً األرضٌة بالهزات ٌتاثر لن  العالً السد جسم أن العلمٌة الدراسات اثبتت -44

 صواب .- بالبحٌرة السمكً اإلنتاج على ناصر بحٌرة مٌاه فً العكارة وحجم المٌاه شفافٌة درجة إختالف ٌإثر -45

 صواب .- بعد بناء السد العالً   المصرٌة التربة تجرٌفزادت معدوت   -46

 خطؤ .- المصرٌة التربة خصوبة وزٌادة العالً السد بناء بٌن طردٌة عالقة توجد - -47

 صواب .- جنوباًال  اتجهنا كلما  وتقل الدلتا شمال فً التربة ملوحة نسبة تزٌد -48

 خطؤ .-الٌمنٌة ( عٌن سبؤ ) تٌمنا باسم ( ستٌت) أطلق اسم نهر  -49

 خطؤ .- إثٌوبٌا فً النٌل لنهر الشتوٌة  المنابع توجد -50

 خطؤ_ . الكونغو نهر حوض مساحة عن النٌل نهر حوض مساحةتزٌد  -51

 خطؤ .-من بحٌرة فٌكتورٌا  سنوٌاًال  المٌاه من  3م ملٌار 80 حوالً النٌل نهرٌصل ل -52

 خطؤ .- العظٌم اإلفرٌقً لالخدود المكونة بالحركة  -كاٌوجا بحٌرة نشؤة ترتبط -53

 .خطؤ - من أجمالً السكان % 85تبلغ نسبة سكان الرٌف فً السودان  -54

 خطؤ .- سنة الف 15 حوالً منذ النٌل بنهر فكتورٌا بحٌرة اتصلت -55

 صواب .- النٌلٌة الرواسب من الجنوبٌة فلسطٌن سواحل بعض تكونت  - علمً راي فً -56

 صواب .-قلٌلة المطر   منطقة فً  - النٌلٌة لفاح وادي بسطة تقع  -57

 صواب .- العطرة نهر على  -الروصٌرص  –سد بناء القرنً التخزٌن مشروعات مقترحات من -58

 صواب .- الخرطوم إلى جوبا بٌن ما النٌل نهر بسطات من الرابعة البسطة تمتد - -59

 خطؤ .-العمل فً قناة جونجلً بسبب الحروب األهلٌة التً نشؤت فً أثٌوبٌا .  توقف -60

   

 انتهت األسئلة

 ص تمنٌاتً بالنجاح خال

 باشاعزب  إفراج / د.أ
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