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ورقة عمل "إختبار عن الأرض"		
عالم من الصور
المواضيع : الجغرافيا و اللغة الإنجليزية و العلوم
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إختبار عن الأرض
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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

file_4.png


file_5.wmf



2. ما اللون الذي تظهر به النباتات في الصور المركبة من الألوان الوهمية؟


الأزرق
	الأحمر
	الأخضر
	الأسود

تلميح: أنظر إلى صورة إزالة الغابات.
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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
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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 
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5 و 6. قارن بين الصورتين لبحيرة إشكل. 
إذهب إلى صفحة "التراث الطبيعي" للعرض التفصيلي.
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بحيرة إشكل، تونس (14/11/2001 و 29/07/2005). 
Source: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team

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
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7. هل تتذكر ما كان يهدد حديقة إشكل الوطنية و مكان الطيور المهاجرة ؟

زيادة تلوث الهواء 
	زيادة الملوحة
	زيادة الصيد
	إزالة الغابات
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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 
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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
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10. أين تقع أطول الكثبان الرملية في العالم ؟


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


في صحراء ناميبيا
	في صحراء أتاكاما
	في الصحراء الكبرى
	في أنتاركتيكا
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12. قارن بين صورة القمر الصناعي و الصورة الأرضية لمنجم Escondida (أنظر الصفحة التالية)

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

تلميح: قارن مواقع برك المياه الثلاثة.
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منجم Escondida، تشيلي، كما تشاهده من الأرض و من الفضاء. 
Source: NASA/GSFC/METI/ERSDAC/JAROS/ASTER Science Team.
Photo: BHP Billiton Group.
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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
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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




