إجابات الإختبارات القصيرة
عالم من الصور
المواضيع : الجغرافيا و اللغة الإنجليزية و العلوم
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إجابات إختبار عن الهواء

1. ما هو الإحترار العالمي؟
الإرتفاع الحالي في متوسط درجة الحرارة خلال فصل الصيف
	الإرتفاع الحالي في متوسط درجة حرارة هواء و محيطات و قشرة كوكبنا
	الإرتفاع الحالي في متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الأرض و المحيطات ، و إستمرارها المتوقع
	الزيادة المتوقعة للغازات الدفيئة في الغلاف الجوي في المستقبل

2. ما هي إتفاقية كيوتو؟
قانون لوقف استخدام الكلوروفلوروكربونات التي تضر بطبقة الأوزون
	مبادئ توجيهية دولية لتنمية المصادر الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي
	قانون دولي يجبر جميع البلدان على الإعلان والحد من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 50 % للعام 2012
	مبادئ توجيهية وقعها عدد كبير من البلدان الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة

3. ما هي الوحدة التي تستخدم لقياس طبقة الأوزون؟
وحدة ملم
	وحدة دوبسون
	وحدة أديسون
	وحدة المتر المكعب

4. لماذا يعتبر إستنفاذ الأوزون في طبقة الستراتوسفير مقلق؟
لأن طبقة الأوزون تحمينا من ظاهرة الاحتباس الحراري
	لأن طبقة الأوزون تحمينا من أشعة الشمس الضارة-الأشعة فوق البنفسجية 
	لأن تنفس الأوزون يعتبر ضار بالنسبة لنا
	لأنه يسبب ذوبان جبال الجليد

5. أي واحدة من هذه الجمل خاطئة؟
إن ثقب الاوزون فوق أنتاركتيكا ناتج عن تفاعلات كيميائية ناجمة عن المواد الكيميائية التي ينتجها الإنسان 
	إن ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا يصل أقصاه في حزيران / يونيو 
	إن ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا موسمي
	إن ثقب الأوزون فوق أنتاركتيكا أصغر بكثير في كانون الأول / ديسمبر ، عندما تتوقف التفاعلات الكيميائية المدمرة لطبقة الأوزون 

6. أي من هذه الأقمار الصناعية لا يستخدم لجمع بيانات الأرصاد الجوية؟
Meteosat-8
SeaWIFS
	Quickbird 
	Aqua


العواصف الإستوائية بسرعة رياح تصل الى 33 م / ث لديها أسماء مختلفة تبعا لموقعها.

7. في شمال غرب المحيط الهادي (الى الغرب من خط التاريخ الدولي)يسمى :
هاريكان
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد
8. في جنوب المحيط الهندي ، يسمى :
هاريكان 
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد

9. في شمال المحيط الأطلسي ، يسمى :
هاريكان
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد

10. في شمال المحيط الهندي ، يسمى :
هاريكان
	إعصار شديد
	تايفون
	إعصار مداري شديد

11. ما هو الضباب دخاني "الضبخن"؟
طبقة الأوزون في الستراتوسفير
	مزيج من الأوزون والجسيمات الدقيقة من ملوثات الهواء قريب لمستوى سطح الأرض
	ملوثات الهواء التي  تسبب ثقب الأوزون
	السحب التي تنتج الأمطار الحمضية

12. ما هي الأرضية المشتركة بين تقنيات الرادار (RAdio Detection and RAnging)، و الليدار (Light Detection and Ranging)؟
كلاهما يولد إشارة خاصة به (أنظمة مستشعرات نشطة)
	كلاهما يمكنه أن يستقبل الإشارة فقط (أنظمة مستشعرات خاملة)

13. كيف تطور تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2) منذ عام 1997 في هاواي؟ 
معدل تركيز CO2 انخفض 
	تركيز CO2 يتذبذب كل عام ولكن المعدل ثابت عند نفس المستوى منذ عام 1997
	معدل تركيز CO2 ازداد
	لا نعرف لأنه يستحيل قياس تركيز CO2 

14. ما هو إل نينو؟
حالة مناخية تتسم برياح تجارية قوية للغاية، والتي تنشأ سحب قوية من الماء البارد على طول ساحل البيرو.
	حالة مناخية تتميز بإرتفاع غير معتاد لدرجة حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي.
	حالة مناخية تتسم ببرودة غير معتادة في درجة حرارة سطح البحر في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي. 
	حالة مناخية تتسم برياح تجارية ضعيفة، والتي تنشأ سحب قوية من الماء البارد على طول ساحل البيرو.



إجابات إختبار عن الماء

1. واحد من أهم غازات الدفيئة هو غاز ثاني أكسيد الكربون (CO2). هل تعرف أي واحدة من هذه العمليات لا تنتج CO2 ؟
	عملية التمثيل الضوئي في النباتات
	حرق الوقود الأحفوري
	الثورانات البركانية
	تنفس الحيوانات


2. ãÇ åæ ÇáãÑÌÇä ¿
طحالب
	نبات
	حيوان
	صخر

3. ãÇ åí ÇáÌÒíÑÉ ÇáãÑÌÇäíÉ ¿
جزيرة إصطناعية
	جزيرة مع بحيرة
	شعاب مرجانية على شكل دائري تحيط  ببحيرة
	جزيرة من المرجان

4. Ãí æÇÍÏÉ ãä åÐå ÇáÌãá åí ÇáÎÇØÆÉ ¿
الشعاب المرجانية تنمو بشكل مستمر لأن المرجان الحي ينمو على الهياكل المتراكمة للمرجان الميت 
	يأتي لون المرجان بسبب بعض أنواع الطحالب المرتبطة بها و التي تعيش جنبا إلى جنب مع البوليبات
	التغييرات الطفيفة في درجات حرارة المياه و إنخفاض الملوحة و المستويات العالية من أشعة الشمس لا تسبب إبيضاض المرجان
	يحدث إبيضاض المرجان عندما تطرد الطحالب المرتبطة بالمرجان من أنسجته وبالتالي يفقد لونه ومن ثم يموت في النهاية

5. تظهر صورة Formosat هذه قطع الجليد المتناثرة الصادرة عن تفكك رفوف ويلكنز الجليدية في أنتارتيكا.
إذهب إلى صفحة "ذوبان الجليد" للعرض التفصيلي..

هل تستطيع تقدير حجم أطول جبل جليدي (أو أطول جزء من جبل جليدي) من الذي تراه في هذه الصورة ؟
250 متر
500 متر
	750 متر
	1000 متر
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ÊÝßß ÑÝæÝ æíáßäÒ ÇáÌáíÏíÉ¡ ÃäÊÇÑÊíßÇ (08/03/2008).
Source: National Cheng-Kung University and National Space Organization (Taiwan).

6. ما هو تيار الخليج ؟
تيار محيطي دافئ في شمال المحيط الأطلسي
	تيار محيطي بارد في شمال المحيط الأطلسي
	تيار محيطي دافئ في شمال المحيط الهادئ
	تيار محيطي بارد في شمال المحيط الهادئ

7. لما تعتقد السبب في توسع مناطق الدلتا بإستمرار ؟
لأن الرواسب التي تحملها مياه النهر تتجمع عادة في نهاية الممرات المائية
	لأن الناس تستمر في بناء جزر إصطناعية عن طريق إستصلاح الأراضي
	لأن مستوى سطح البحر آخذ بالإنخفاض بسبب تغير المناخ
	لا شيء مما ذكر

8. لماذا يزهر الفيتوبلانكتون في معظم الأحيان في مناطق إنقلاب مياه البحار ؟
لأن المياه العميقة التي تصل إلى السطح غنية بشكل ملحوظ بالمواد الغذائية
	لأن المياه العميقة التي تصل إلى السطح نظيفة بشكل ملحوظ
	لأن المياه العميقة التي تصل إلى السطح باردة بشكل ملحوظ
	لأن الصحارى الساحلية غالبا ما تميل إلى التطور في اليابسة القريبة للسواحل






9 . ألقي نظرة قريبة على صورة إنسكاب النفط في هذه.
إذهب إلى صفحة "إنسكابات" النفط للعرض التفصيلي.
إن مدى التلوث البحري الكامل - بتاريخ 13/12/1992 - يظهر باللون الأخضر الداكن. و ما كان قد بقي في الثلاثة أسابيع اللاحقة يظهر باللون الفاتح.

ما الذي يمكنك قوله ؟
بعد 3 أسابيع، يبدو إنسكاب النفط  كأنه قد إختفى تقريبا بالمقارنة مع 13/12/1992
	بعد 3 أسابيع، إمتداد إنسكاب النفط تقلص و إنتقل بعض من النفط إلى الجنوب
	بعد 3 أسابيع، يبدو إمتداد إنسكاب النفط أكبر مما كان عليه في 13/12/1992
	بعد 3 أسابيع، تحرك إنسكاب النفط بعيدا عن الشاطئ
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إنسكاب النفط في كورونا، أسبانيا (13/12/1992 و 2/01/1993). Source: ESA.


10. قارن بين كلا الصورتين للنهر الأبيض في أركنسو.
ألقي نظرة على الصورة التفصيلية. و ساعد السلطات و شركات التأمين بإخبارهم عن المناطق التي غمرت بالمياه: ما الذي يمكنك رؤيته؟ 
غابة و مدينة كلارندون غارقتان
	مدينة كلارندون آمنه و لكن جسور الطريق السريع 79 غارقة
	الغابة غارقة لكن مدينة كلارندون آمنة
	مدينة كلارندون غارقة و لكن جسور الطريق السريع 79 ليست غارقة 


11. ما هو الفيتوبلانكتون ؟
الطحالب المجهرية التي يمكن أن تكون سامة
	نوع الحياة الأكثر وفرة و الموجود في المحيطات
	النباتات البحرية المجهرية
	كل ما سبق


12. في ظل أي ظروف يمكن أن يحدث إزدهار الفيتوبلانكتون ؟
فقط في ظل ظروف ضوء مواتية
	فقط في ظل وصول المواد الغذائية بكميات هائلة
	تحت ظروف ضوء مواتية أو وصول المواد الغذائية  بكميات هائلة
	لا شيء مما ذكر

13. الأقمار الصناعية ذات دقة التفاصيل العالية جدا لها دقة تفاصيل أرضية تبلغ نحو متر واحد للبكسل. أي من  الأقمار الصناعية التالية ليس قمر صناعي ذو دقة تفاصيل عالية جدا ؟
IKONOS
Quickbird
	ASTER/Terra
	Kompsat
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إجابات إختبار عن الأرض

1. من الأمور التي يمكن أن تتسبب في إزالة الغابات الإستوائية؟
حصاد الأخشاب وقطع الأشجار-للوقود وللبناء
	بناء الطرق والمباني الجديدة
	التحول إلى زراعة المحاصيل والمراعي والمزارع
	كل ما ذكر

2. ما اللون الذي تظهر به النباتات في الصور المركبة من الألوان الوهمية؟
الأزرق
	الأحمر
	الأخضر
	الأسود

3. هل فهمت/ي ما هي الصورة المصنفة؟ أي واحدة من هذه الجمل صحيحة؟
الصورة المصنفة يمكنها أن تبرز أنواع سطح الأرض الرئيسية
	يمكن أن تظهر الصورة المصنفة معلومات لم تكن قابلة للتمييز على الصورة الأصلية
	تنتج الصورة المصنفة من خلال حسابات الكمبيوتر
	كل ما ذكر

4. ما هي الصورة الفسيفسائية ؟
منظر مصطنع للأرض مصنوع من تداخل صور فردية
	منظر حقيقي للأرض مصنوع من صورة واحدة تبين مساحة واسعة من سطح الأرض 
	عدة مناظر مصطنعة للأرض مجتمعة في تسلسل زمني
	صورة خالية من السحب 

5 و 6. قارن بين الصورتين لبحيرة إشكل. 
إذهب إلى صفحة "التراث الطبيعي" للعرض التفصيلي.
 
5. في أي صورة إرتفاع منسوب المياه أعلى ؟
2001
	2005
	هذا غير واضح بالصور

6. في أي صورة يمكنك أن تحدد وجود نباتات مائية في البحيرة (التي تظهر باللون الأحمر) ؟
2001
	2005
	هذا غير واضح بالصور

7. هل تتذكر ما كان يهدد حديقة إشكل الوطنية و مكان الطيور المهاجرة ؟
زيادة تلوث الهواء 
	زيادة الملوحة
	زيادة الصيد
	إزالة الغابات




8. ما هي قائمة اليونسكو للتراث العالمي ؟
قائمة من المتنزهات الوطنية أو محميات الحياة البرية التي تشكل جزءا من التراث الطبيعي تعتبر ذات قيمة عالمية بارزة 
	قائمة من المواقع التي تشكل جزءا من التراث الثقافي والطبيعي و التي تعتبر ذات قيمة عالمية بارزة 
	قائمة من المواقع الثقافية التي تعتبر ذات قيمة عالمية بارزة
	قائمة من المواقع الطبيعية التي تعتبر ذات قيمة عالمية بارزة 

9. ما الذي يميز دلتا لينا في روسيا ؟
تتجمد الدلتا 7 أشهر من السنة 
	تشكل الدلتا أراضي خصبة رطبة 5 أشهر من السنة
	تقع الدلتا في  محمية حياة برية لأنها موقع هام للطيور والأسماك
	كل ما ذكر

10. أين تقع أطول الكثبان الرملية في العالم ؟
في صحراء ناميبيا
	في صحراء أتاكاما
	في الصحراء الكبرى
	في أنتاركتيكا

11. أي واحدة من هذه هي أكبر صحراء في العالم ؟
في صحراء ناميبيا
	في صحراء أتاكاما
	في الصحراء الكبرى
	في أنتاركتيكا

12. قارن بين صورة القمر الصناعي و الصورة الأرضية لمنجم Escondida.
الصورة الفوتوغرافية التي أخذت كانت بإتجاه الشرق. ما هو إتجاه صورة القمر الصناعي ؟ 
الأعلى هو الشمال و الأسفل هو الجنوب
	الأعلى هو الشرق و الأسفل هو الغرب
	الأعلى هو الجنوب الأسفل هو الشمال
	الأعلى هو الغرب الأسفل هو الشرق

13. كيف يمكن أن تكون بيانات الأقمار الصناعية مفيدة للمزارعين ؟
عن طريق تحديد النباتات المجهدة حتى قبل أن تصبح الأعراض مرئية للعين المجردة
	عن طريق تحديد المحاصيل التي تعاني من نقص المياه
	عن طريق تحديد المحاصيل المصابة بالآفات
	كل ما ذكر

14. كيف بنيت الجزر الإصطناعية في دبي و البحرين ؟
عن طريق إستصلاح الأراضي
	عن طريق البناء فوق الشعاب المرجانية القائمة
	عن طريق دمج العديد من الجزر الطبيعية الصغيرة في جزيرة أكبر
	عن طريق توسيع الجزر الطبيعية الصغيرة القائمة


