
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة جغرافيا ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12geography                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة جغرافيا الخاصة بـ الفصل األول  اضغط هنا                                

    

                  https://almanahj.com/om/12geography1                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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  ملخص شامل في مادة الجغرافیا للصف الثاني عشر

  تحیة ألبنائنا الطلبة من موقع المناھج الُعمانیة

  جزا هللا خیراً لمن كتب ھذا الملخص

  جداً  مھم وشاملھ متنوعة سئلةأ مع األول الفصل الجغرافیا لكتاب شامل ملخص

____________________________________  

  الجغرافي الفكر تطور:  األول الدرس

  جغرافیا كلمة اصل ھو ما: س

 وصف بمعنى)  غرافیا(  ارض بمعنى)  جیو(  من مكونة یوناني إغریقیة كلمة - ج
  األرض وصف اللغوي والمعنى

   الجغرافیا مصطلح استخدم من أول من: س

 باإلسكندریة لمكتبة أمینا كان عندما ألفھ كتاب في ایراتوستین اإلغریقي العالم - ج
  الجغرافیا بعنوان

   أكمل: س

  البلدان تقویم بعلم....  المسلمین عند الجغرافیا عرفت - 1

.... اإلغریقي العالم م.ق 240 عام الجغرافیا مصطلح استخدم من أول - 2
  ایراتوستین

  ) للجغرافیا تعریف إیجاد في الجغرافیین یختلف( علل: س

 سطح على المكانیة االختالفات بدراسة یھتم حیث العلم ھذا اھتمامات تعدد - ج
 القائمة العالقة ودراسة والبشریة الطبیعیة الظاھرات وتوزیع جھة من األرض

  بینھما

   الجغرافیا بعلم المقصود عرف: س

 للظواھر المكانیة والتباینات التوزیعات وتفسیر وتحلیل صف و وفن علم - ج
  لألرض والبشریة الطبیعیة

  الجغرافیا اھتمام مجاالت ھي ما:س



 

 المكانیة المشكالت حل في اإلسھام - والبیئة اإلنسان بین التفاعل دراسة - ج
  الخرائط إنتاج البیانات جمع - والتخطیطیة

  اذكرھما زاویتین من للجغرافیا اإلغریق ینظر: س

 العامة والقواعد القوانین خالل من األشیاء إلى النظرة) نظامیة(  األولى الزاویة
  النباتي بالتوزیع المناخ وعالقة المناخیة للمناطق العام التوزیع مثل للعلوم

 ودراسة فیھا ما وصف ثم صغیره منطقة بأخذ تكون وھي اإلقلیمیة الثانیة الزاویة
  شاملة دراسة المنطقة

  مزدھرة الوسطى العصور في اإلسالمي العالم في الجغرافیا كانت علل: س

 نتیجة العلوم تعریب -  اإلسالمیة الدولة مساحة اتساع - التجاري النشاط ازدھار -  ج
  والھندي والفارسي اإلغریقي بالفكر المسلمین اتصال

 العصور في المسلمین لدى التجاري النشاط بازدھار الجغرافیا عالقة تطور ما: س
  الوسطى

 التجاریة والمدن الطرق عن البیانات جمع خالل من الجغرافیا إثراء في أسھم - ج
  البلدان عن واالقتصادیة البشریة المعلومات وجمع

 المسلمین لدى الجغرافیا علم تطور في اإلسالمیة الدولة مساحة اتساع عالقة ما: س
  الوسطى العصور في

 اجل من الجدیدة البلدان عن البیانات تجمیع على الدولة مساحة اتساع ساعد - ج
  وحكمھا إدارتھا

  األوروبیین عن الجغرافي الفكر تطور عن تقریر اكتب:س

  الوسطى العصور إبان واألوروبیین المسلمین حالة بین قارن: س

   الثانیة العالمیة الحرب نھایة بعد الجغرافیا مجال في ظھر الذي التحول ما: س

 الحاسب أجھزة  بتطور تطورھا وارتبط الجغرافیا في الكمیة الثورة ظھرت - ج
 علم مثل العلوم من العدید تداخل في ساھمت التي المتخصصة والبرمجیات اآللي

  والمساحة الجویة والصور البیانات وقواعد الخرائط

  الجغرافیا  علم في دخلت التي الحدیثة التقنیات ابرز ھي ما: س

  بعد عن االستشعار الجغرافیة المعلومات نظم العالمي المواقع تحدید نظام - ج



 

  العالمي المواقع تحدید نظام عن تعرف ماذا: س

 یستخدم أرضیة استقبال أجھزة و الصناعیة األقمار بین یربط نظام عن عبارة -ج 
 ثم العسكریة لألغراض المتحدة الوالیات طورتھ األرض سطح على المواقع لتحدید

  العالم أنحاء جمیع في المدني لالستخدام أتیح

  الخرائط علم إلى مدخل:  الثاني الدرس

  .... أكمل:  س

 الصلصال من لوحات على الخرائط برسم قاموا الذین الشعوب أول من. 1
  البابلیین.. المحروق

......... الخرائط رسم في التفصیلیة المساحة عرفت التي الشعوب أوائل من. 2
  المصریین

  الصینیین........الھوانجھو نھر خرائطھم توضح. 3

  المسعودي حسن أبو.....  والمسلمین العرب عند الخرائط صناع اشھر من. 4

 خرائط في إال تتوفر لم التي بالدقة وتمیزي العلم لھذا البدایة نقطة خرائطھم تمثل. 5
  ...... 19 القرن

 الخریطة على الموقعة البیانات تمثل التي الجغرافیة الرموز على یحتوي. 6
............  

  ........ الطول خطوط عدد. 7

  ............ العرض دوائر عدد. 8

  ......... الرقم وتعطى.......... تسمي الرئیسیة العرض دائرة. 9

   الخرائط برسم البابلیون اھتمام علل: س

  الضرائب لتقدیر - ج

  البابلیین عند الخرائط صناعة تتم كانت كیف: س

  المحروق الصلصال من لوحات على نقشھا یتم كان-ج 

   الخرائط برسم المصریین اھتمام علل: س



 

  الضرائب لتقدیر - ج

  مصر في شبیھا الصین في بالخرائط لالھتمام األساسي الدافع كان علل:س

 الزراعیة األراضي بقیاس یقومون الحكام وكان زراعیة الصینیة الحضارة الن - ج
  المیاه مصادر وتقدیر

  القدیمة الصینیة الخرائط أساسیات أھم اذكر: س

 وان المستوي المسطح الیابس من جزء األرض أن یتصورون الصینیون كان - ج
 التضاریس فیھا توضح لھم الخارجي العالم وضوح عدم الیابس ھذا قلب ھي الصین

 وسور الھوانجھو نھر توضح المركز إلى توصل التي والطرق والمناطق واألنھار
  العظیم الصین

  العلم ھذا تاریخ في الحقیقة البدایة نقطة اإلغریقیة الخرائط تمثل علل: س

  عشر التاسع القرن خرائط في إال تتوافر لم التي بالدقة تمیزت -ج 

  الخرائط برسم الرومانیة الدولة اھتمام علل: س

 نتیجة بعاصمتھا اإلمبراطوریة أراضي تربط التي الطرق معرفة إلى الحاجة - ج
  الرومانیة اإلمبراطوریة في لالتساع

   المسلمین عند الخرائط تطور في ساھمت التي العوامل اذكر: س

  العرب عند التجارة ازدھار -  اإلسالمیة اإلمبراطوریة اتساع-  اإلسالم انتشار - ج

   الخریطة مكونات عدد: س

 خطوط الرسم مقیاس الشمال إشارة) مفتاحھا( الخریطة دلیل الخریطة عنوان - ج
  العرض ودوائر الطول

   الرسم مقاییس أنواع عدد: س

  الخطي المقیاس) النسبي(  الكسري المقیاس الكتابي المقیاس - ج

 سنتیمتر) ( كم 1 لكل واحد سنتیمتر(  خطیة إلى التالیة الكتابیة المقاییس حول:  س
  )كم 15 لكل واحد

  - ج



 

 سنتیمتر) ( كم 4 لكل واحد سنتیمتر(  كسریة إلى التالیة الكتابیة المقاییس حول: س
  )كم 10 لكل واحد

  - ج

  1500000: 1 -  100000: 1 خطیة إلى التالیة النسبیة المقاییس حول: س

  - ج

  1000000: 1 -  100000: 1 كتابیة إلى التالیة النسبیة المقاییس حول: س

  - ج

  اذكرھا أنواع عدة إلى الرسم مقیاس حسب التي الخرائط تنقسم: س

 الرسم المقیاس ذات الخرائط -) التفصیلیة(  الكبیر الرسم المقیاس ذات خرائط - ج
  ) الملیونیة(  وتسمى الصغیر الرسم المقیاس ذات الخرائط -)الطبوغرافیة( المتوسط

  الطول خطوط فوائد ھي ما: س

 في الوقت معرفة - غرینتش خط وغرب شرق غیرھا إلى بالنسبة األماكن تحدید -ج 
  العالم

  العرض دوائر فوائد ھي ما: س

 بعد معرفة - االستواء خط وجنوب شمال غیرھا إلى بالنسبة المواقع تحدید - ج
 على موقع أي على الشمس أشعة سقوط زاویة معرفة -  االستواء خط عن المكان
  األرض سطح

  الرموز أنواع عدد: س

  المساحیة – النقطیة – الخطیة -ج 

  األمثلة إعطاء مع اذكرھما قسمین إلى النقطیة الرموز تنقسم: س

 النقطیة الرموز -) مدینھ موقع النوعیة الداللة إلى تشیر( النوعیة النقطیة الرموز - ج
 عن تعبر كبیره دائرة مثل الظاھرة القیم أو الكمیات عن للتعبیر تستخدم( الكمیة
  )السكان حجم

  األمثلة إعطاء مع اذكرھما قسمین إلى الخطیة الرموز تنقسم: س



 

 والمجاري السواحل مثل األرض سطح ظاھرات تمثل( النوعیة الخطیة الرموز - ج
 عن لتعبر الخرائط على ترسم(الكمیة الخطیة الرموز) والطرق والحدود المائیة
  )الطرق في االزدحام مثل الخط سمك خالل من كمیات

  الثانیة الوحدة

  الخرائط علم األول الدرس

  الخریطة إنتاج مراحل عدد: س

 الجوي المسح مرحلة - األرضي المساحي الرفع مرحلة - المصادر جمع مرحلة - ج
 الحفظ مرحلة -  والنشر الطباعة مرحلة -  النھائیة الخریطة إنتاج مرحلةب التصویر
  والتخزین

  المصادر جمع مرحلة علیھا االعتماد یتم التي المصادر اذكر: س

  - ج

  األرضي المساحي الرفع مرحلة في بھ یقام عمل أھم ھو ما: س

  - ج

  التصویري الجوي المسح مرحلة بھا تمر التي الخطوات ما: س

  - ج

  للخریطة الرقمي والتخزین الحفظ طرق ھي ما: س

  - ج

  ؟ الرقمیة والخریطة الورقیة الخریطة بین الفرق ما: س

 رقمیا رسمت ولو حتى األوراق على النھایة في لتطبع ترسم التي ھي الورقیة - ج
  اآللي الحاسب برمجیات فیھا واستخدمت

 في أما رقمیة بصوره وتحفظ شرائح أو طبقات ھیئة على تعد التي ھي الرقمیة
  الحفظ أقراص في أو اآللي الحاسب أجھزه

  األرضي المساحي الرفع:  الثاني الدرس

  : یلي ما أكمل: س



 

 و السیني االحداثیین تحدد التي ھي األبعاد الثنائیة األرضي التحكم نقاط - 1
...........  

 الصادي و السیني تحدد التي ھي األبعاد الثالثیة األرضي التحكم نقاط - 2
  ...........و

 مسافات من النقاط لرصد الحركة حر تلسكوب من یتكون الزوایا لقیاس جھاز - 3
  ............ بعیدة

 وقامة الحركة أفقي تلسكوب من یتكون االرتفاعات لحساب یستخدم جھاز - 4
  ........... مدرجة

 الكترونیة إشارات واستقبال إرسال طریق عن المسافات لقیاس تستخدم أجھزة - 5
............  

  .............. االلكتروني المسافات حساب وجھاز اآللي الثیودولیت بین یجمع - 6

 لتحدید األرضیة االستقبال أجھزةو الصناعیة األقمار بین یربط أمریكي نظام - 7
  ..........األرضیة الكره سطح على المواقع

  الخرائط إنتاج في األرضي المساحي الرفع استخدام مجاالت ھي ما: س

 -  الخرائط تحدیث -  للصور االحداثي التصحیح -  األرضي التحكم نقاط إنشاء - ج
  والتخطیطیة الھندسیة المشاریع خرائط رسم

  األرضي التحكم نقاط إلى نحتاج لماذا: س

 تستخدم -  األرضي المساحي الرفع عملیات إثناء مجھولة أخرى نقاط لحساب - ج
  البعض ببعضھا والفضائیة الجویة الصور ربط في

  األرضي المساحي الرفع طرق عدد: س

 -والراسیة األفقیة الزوایا قیاس في المتمثلة االتجاھات -  النقاط بین المسافات - ج
  )والبشریة الطبیعیة( الجغرافیة الظواھر مواقع تحدید -النقاط ارتفاع مناسیب تحدید

  ؟ األرضي المساحي الرفع في المستخدمة التقلیدیة األدوات األجھزة اذكر: س

  المستویة الطاولة -  الزوایا لقیاس المنشوریة البوصلة - والسالسل الشرائط -  - ج



 

 – الثیودولیت - األرضي المساحي الرفع في المستخدمة الحدیثةاألجھزة  اذكر: س
  المیزان

  )المیزان( الحدیثة المساحیة األجھزة عمل فكره اشرح: س

  - ج

  األرضي المساحي الرفع في المستخدمة االلكترونیة األجھزة اذكر: س

 تحدید جھاز -  المتكاملة العمل محطة -  االلكترونیة المسافات قیاس أجھزة   - ج
  العالمي المواقع

 المساحي الرفع فیھا یستخدم التي العامة التطبیقات على األمثلة بعض ھات: س
  األرضي

 كأعمال الھندسیة األعمال - المساجد قبلة وتحدید المدن مخططات ورسم وضع - ج
 لتحدید المالحة أمور -  الجغرافیة الظواھر لرسم الخرائط إنتاج - اتنشاءواإل الطرق
  القارات زحزحة وقیاس رصد -  والسیاحة السفر في المواقع

  العالمي المواقع تحدید نظام:  الثالث الدرس

  : یلي ما أكمل: س

 تحدید نظام وتشغیل إنشاءو بتصمیم) البنتاجون( األمریكیة الدفاع وزارة قامت - 1
  .......عام في العالمي المواقع

 لالستخدام العالمي المواقع تحدید نظام بإتاحة األمریكیة الدفاع وزارة قامت - 2
  ..........عام المدني

 قاعدة في GPS العالمي المواقع تحدید لنظام الرئیسیة التحكم محطة توجد - 3
.................  

 حوالي GPS العالمي المواقع تحدید نظام منھا یتكون التي األقمار عدد - 4
...................  

 حول دائري مدار في قمرا 24 منGPS العالمي المواقع تحدید نظام یتكون - 5
  ...........بارتفاع ضاألر

 األرض حول دورتھGPS العالمي المواقع تحدید نظام في الواحد القمر یستغرق - 6
  ........... و ساعة 11 في



 

 الھادي محیطات في موزعةGPS العالمي المواقع تحدید نظام مراقبة محطات - 7
  ........و والھندي

 المواقع تحدید في االصطناعیة األقمار شاراتإل األرضیة التقویة محطات عدد - 8
  ........... GPS العالمي

  .......................... لجمھوریة مملوك المواقع لتحدید جلونس نظام - 9

  .......................... یسمى المواقع لتحدید األوروبي النظام -10

 عام المواقع لتحدید األوروبي النظام في التجربة سبیل على قمر أول أطلق -11
..........  

  م 1973 عام العالمي المواقع تحدید نظام وتشغیل إنشاء من الغرض وضح: س

  العسكریة لألغراض – ج 

  GPS العالمي المواقع تحدید نظام مكونات عدد: س

  المستخدمین قطاع -األرضي التحكم قطاع – الصناعیة األقمار قطاع - ج

  GPS العالمي المواقع تحدید باستخدام الموقع تحدید یتم كیف وضح: س

 من اإلشارة زمن بقیاس االستقبال جھاز یقوم – أقمار ثالثة من إشارات استقبال - ج
  إلیھ وصولھا وزمن القمر

 شاراتاإل مدى بین التداخالت – المجھولة النقطة تحدید یتم المسافة وباستخدام –
  الموقع تحدید إلى تؤدي الثالث

  اذكرھما بطریقتینGPS العالمي المواقع تحدید باستخدام الموقع تحدید یتم: س

  التفاضلیة الطریقة -الفردیة الطریقة -ج 

  GPS العالمي المواقع لتحدید الفردیة بالطریقة المقصود وضح: س

  واحد استقبال جھاز استخدام على تعتمد - ج

  GPS العالمي المواقع لتحدید التفاضلیة بالطریقة المقصود وضح: س

 معلومة نقطة على الرئیسي الجھاز یوضع بحیث استقبال جھاز من أكثر یستخدم - ج
  واإلزاحات األخطاء لتالفي اإلحداثیات



 

  GPS نظام قیاس دقة في المؤثرة العوامل عدد: س

 جھاز ساعة مبل أخطاء -واألشجار المساكن من القرب – الجوي الغالف - ج
  اإلشارة على المتعمدة المؤثرات -األقمار مدارات أخطاء - استقبال

  التصویري الجوي المسح:  الرابع الدرس

  : یلي ما أكمل: س

  ......... بمقدار الجویة الصور بین الرأسي التداخل. 1

  ............ بمقدار الجویة الصور بین الجانبي التداخل. 2

  ........ عملیة تطبیق یتم البعض بعضھا مع الجویة الصور لربط. 3

 باستخدام البعض بعضھا مع وربطھا الصور دقة رفع بعملیة التثلیث یعرف. 4
  ............. معادلة

  ............ آلة الجویة الصور من للرسم الیدویة اآلالت من. 5

 اإلبصار آلة في الصور تكون بینما رقمیا الجغرافیة الظواھر یرسم جھاز. 6
  ....... اآللي الحاسب باستخدام المجسم

 عرض وشاشة الجویة للصور متخصص ضوئي ماسح من یتكون جھاز. 7
  ........ األبعاد ثالثیة للرؤیة ونظارات

  :  یلي ما عرف:  س

  الجویة الصورة - 1

 عالیة القیاسات دقة وتكون التصویر آلة عدسة عبر مركزي إسقاط عن عبارة - ج
  الصورة مركز عن ابتعدنا كلما الدقة وتنقص الوسط في

  التصویري الجوي المسح - 2

 سطح معالم عن موثقة بیانات على للحصول مختلفة تقنیات یستخدم وفن علم ھو - ج
 الجویة الصور من البیانات ھذه ورصد وقیاس تسجیل مراحل خالل من األرض

  والفضائیة

  المجسمة االرتفاعات خرائط - 3



 

 الثالث البعد االرتفاع ویمثل اإلبعاد ثالثیة النوع ھذا من الخریطة تكون حیث - ج
  المكانیة االرتفاعات نماذج خرائط النوع ھذا ومثال

  االورثوفوتو خریطة - 4

 أو ملونة تكون ربما جویة صور بخلفیة تكون التضاریس معدلة خرائط وھي - ج
  الجویة الصور أصل حسب عادیة

  الخرائط مساقط أھمیة وضح:س

 الخریطة سطح على الكروي األرض شكل إلسقاط الخرائط متساقط ستخدم - ج
  ثنائیة المستویة

  البعض بعضھا مع الجویة الصور لربط التثلیث عملیة أھمیة وضح: س

  إحداثیا وربطھا الصور دقة رفع - ج

  التصویري الجوي المسح مراحل عدد: س

 بالصور تغطیتھا المراد للمناطق الطیران خطوط وضع الطیران خطة وضع -1 - ج
  خرائط نتاجإل الجویة

 تحقیق من یمكن محدد زمني بفاصل الصور التقاط ویتم الفعلي التصویر مرحلة - 2
  جانبي تداخل إلى باإلضافة% 60بمقدار صورتین كل ین راسي تداخل

  الشكل في كما% 30 إلى% 20 بمقدار

 -  للصور األساسیة المعلومات تجمیع بیاناتھا وتجمیع الصور ترتیب مرحلة - 3
 البؤري والعد المستخدمة التصویر آلة.  التصویر في تتابعھا حسب الصور تریب

 وإحداثیات البحر سطح مستوى ؛وتحدید الخریطة إلسقاط مناسب مسقط واختیار
  صورة كل التقاط أثناء واھتزاز ارتفاع ومقدار صورة لكل البؤري المركز

 لربطھ الصور على التثبت عملیة تطبیق الجوي والتثلیث الصور ربط مرحلة - 4
  وربطھا الصور دقة رفع بعملیة التثلیث بعضا یبعضھا

  التشابھ معادلة باستخدام بعضا یبعضھا

 بأنواعھا الجغرافیة الظواھر استخالص الجغرافیة الظواھر تحدید مرحلة - 5
  شرائح ھیئة على وترتیبھا المختلفة



 

  الجویة الصور تحلیل في المستخدمة جھزةاأل عدد: س

 جھاز \3 الجویة الصور من للرسم الیدویة اآلالت \2 المجسم اإلبصار آلة\1 - ج
  الرقمیة التحلیل وحدات \4 اآللي شبھ الجویة الصور تحلیل

  الخرائط إنتاج:  الخامس الموضوع

  محددة ورموز بمواصفات للخریطة الفعلي نتاجاإل مرحلة تأتي متى:  س

  الجویة الصور من الجغرافیة الظواھر واستخالص تحدید بعد -ج 

  ) الخریطة أساس الرسم مواصفات تمثل( علل:  س

  الخریطة ومفتاح الجغرافیة الظواھر رموز بیانات جمیع على تشتمل - ج

 إلى الرجوع قبل الخریطة في جغرافیة ظاھرة أي توقیع یمكن ال(  علل: س
  ) الرسم مواصفات

 وحجم ولون شكل على لالستدالل المرشد بمثابة الخریطة مواصفات تعتبر - ج
  الخریطة في الفعلي رسمھا قبل الجغرافیة الظاھرة

  اذكرھا أمور عدة على الخریطة رسم مواصفات وضع عملیة تعتمد: س

  .الرمز حجم إبراز في یتحكم حیث:  الخریطة رسم مقیاس) أ

 في أساسیا الظاھرة طبیعة تمثل حیث:  الظاھرة أو المعلم ووظیفة طبیعة) ب
  .رمزھا تصمیم

  .الخریطة علیھ سترسم الذي الورق مساحة وھي:  الخریطة مساحة) ج

  : الخریطة رسم خطوات عدد: س

 إنتاج) د األفالم إنتاج) ج الرموز توقیع) ب الخریطة مصادر وتجمیع تصمیم) أ
  الطباعة ثم للخریطة تجریبیة نسخة

  تقلیدیا الخرائط إنتاج مراحل اذكر: س

  النقطیة الرموز توقیع) 3 المساحیة الرموز توقیع) 2 الخطیة الرموز توقیع)  1 - ج

  یدویا ترسم التي الخرائط في الرموز توقیع یتم كیف وضح: س



 

 فیلم أو طبقة على الخطوط تحفر بحیث مختلفة مقاسات ذات خاصة ابر الخطیة
  الحفر طریق عن إزالتھا تتم شمعیة بطبقة مغطى

  وإزالتھا المناطق حدود لقطع الحادة المشارط أو القواطع المساحیة

 من قطع على المفرغة الرموز وبعض الحروف بھا المحفورة المسطرة النقطیة
  البالستیك

  التقلیدیة بالطرق الخرائط لرسم المستخدمة األدوات عدد: س

 الخطیة للرموز النھائي للرسم اإلبر ـ2 الصینیة باألحبار تعبأ التي التحبیر أقالم ـ1
  .والمنحنیات المعدنیة المساطر ـ4. والمشارط القواطع ـ3

  .الشمعیة األفالم ـ5

  ) مختلفة وبرؤوس بأحجام اإلبر تستخدم یدویا الخرائط لرسم( علل: س

  الخطوط جودة لضمان - ج

  )خرائط رسم في اآللیة الحاسبات استخدم(  علل: س

  .ھاإنتاجو رسمھا عملیات في لإلسراع -ج 

  آلیا البیانات إلدخال اآللیةجھزة األ سمي:  س

  الضوئیة الماسحات ـ2.اآللیة المرقمات ـ1 -ج 

   اآللیة المرقمات تتكون مم: س

  والفارة اآللي بالحاسب موصولة الطاولة - ج

  اآللیة المرقمات تعمل كیف: س

 إلدخال الطاولة على الخریطة وضع - بالطاولة كھربائیا موصولة تكون الفارة - ج
 إشارات ترسل الفارة – الخریطة معالم ورسم لشف تستعمل الطاولة –بیاناتھا

 یتم حیث اآللي الحاسب بجھاز موصولة الطاولة -  الطاولة إلى كھرومغناطیسیة
  رقمیة بیانات إلى شاراتاإل جمیع تحویل

  اآللي بالترقیم المقصود عرف: س



 

 او خطوط او نقاط شكل على الترقیم جھاز باستخدام البیانات إدخال عملیة ھو - ج
  مساحات

  رقمیة بیانات إلى الورقیة الخریطة من الجغرافیة الظواھر رموز تحویل عملیة - 

  الضوئي بالمسح المقصود وضح:س

 نسخ أثناء العادیة النسخ أجھزة   باستخدام بالتصویر شبیھة عملیة ھي - ج
  .أقراص في حفظھا یمكن رقمیة صورة إلى المستندات تحول حیث المستندات

 للصورة المكونة الخلیة حجم على الضوئي المسح وضوح درجة تعتمد( علل:س
  )للخلیة المكونة النقاط وعدد

 قیمة للصورة مكونة خلیة كل وتأخذ الصورة وضوح زاد النقاط زادت فكلما - ج
  لھا المكون اللون على تدل رقمیة

  . یلي ما أكمل: س

 وطبقات شرائح ھیئة على وتصنیفھا الجغرافیة الظواھر وتوقیع الخرائط لرسم - 1
  المیكروستیشن و األوتوكاد...برنامج نستخدم اآللي الحاسب في

 الحاسب في البیانات قواعد في الجغرافیة لظواھر الوصفیة البیانات إلضافة - 2
  انفو ماب - اس اى جي ارك...... برنامج نستخدم اآللي

 فري -  درو كورال -  الفوتوشوب......  الخرائط نتاجإل الصور معالجة برامج - 3
  ھاند

   ألیا الخرائط إخراجأجھزة  عدد: س

 صفائح على الراسمات ـ4 األفالم طابعات ـ3 اآللیة الراسمات ـ2 الطابعات ـ1 - ج
  المطابع

  ) الجغرافیة الخرائط نتاجإل األفالم طابعات في اللیزر استخدام(  علل: س

  المرسومة للصور عالیة جودة على الحصول لضمان -ج 

  الرقمیة الخرائط منتجات اذكر س

  المساحیة الشبكیة البیانات خرائط ـ2 الخطیة البیانات خرائط ـ1 -ج 

  الخطیة البیانات خرائط عن تحدث: س



 

 الجویة الصور من البیانات باستخالص وإما اآللي الترقیم بطریقة إما منشأ ھي - ج
  .نقاط خطیة أو مساحیة أو نقطیة رموز شكل على

  المساحیة الشبكیة البیانات خرائط تتركب مم: س

 وجمیعھا. الصورة عناصر تسمى خالیا مجموعة من الشبكیة الخریطة تتركب
  الخریطة في الموجودة الظواھر تمثل رقمیة قیمة على تحتوي

  الخرائط إنتاج في العالمیة المعلومات وشبكة اآللي الحاسب فوائد:  السادس الدرس

  الخرائط إنتاج في العالمیة المعلومات وشبكة اآللي الحاسب فوائد عدد: س

  الخریطة بیانات معالجة سرعة - 1

 بصوره الخریطة، في تظھر التي البیانات وتحضیر إعداد في اآللي الحاسب ساھم
  .الیدویة المعالجة من أسرع

  واالختیار التجربة- 2

 ساھمت -  الیدوي الرسم بعكس نتاجاإل في الشروع قبل التجارب من الكثیر إجراء
 والمعلومات الخرائط من كثیر على الحصول في للمعلومات العالمیة الشبكة تقنیھ

  .سابقة وتجارب وبحوث مواصفات من الكارتوجرافیة

  التعدیالت وإجراء األولي التصمیم إعداد- 3

  النھائیة، الخریطة علیھ ستظھر الذي الشكل اختیار في المراحل أھم

 التصمیم اختیار في الحریة الخریطة مصمم یعطي نماذج،وھو عدة إعداد سرعة
  المناسب

  .الجدیدین والمسقط بالمقیاس وطبعھا بسھولة الخریطة ومسقط الرسم مقیاس تغییر

  الخرائط إنتاجو الطباعة - 4

 ربطھا خالل من النشر،وذلك لغرض الخرائط إنتاجو طباعة على المقدرة تعزیز
  المختلفة الطبع أجھزةب

  الخریطة تحدیث- 5

 ھاإنتاج وإعادة اختفت التي المعالم وحذف الحدیثة المعالم أضافھ السھل من أصبح
  .أسرع بصورة



 

  الخرائط إنتاج في العالمیة المعلومات شبكھ استخدام- 6

  خرائط الستعراض جوجل البحث محرك یوفرھا خدمھ وھو:ایرث جوجل موقع:أ

 على الخرائط الستخدامات مشابھ نظام بعرض یاھو موقع ویقوم:یاھو موقع:ب
  العالمیة الشبكة

 ورسومات تصامیم من األنسب الختیار تجارب إجراء باإلمكان یكن لم( علل:  س
  )الیدوي الرسم في

  .أولیھ تجربھ نتاجإل المطلوبین والجھد للوقت - ج

 الخریطة وتصحیح تعدیل إجراء تبسیط في اآللي الحاسب ساھم( علل:  س
  )ومعالمھا

  كاألفالم الخریطة منھا تنتج التي المواد تأثر دون الخطأ تصحیح یمكن حیث - ج

  التعریــــــــــــــفات

 المكانیة والتباینات التوزیعات وتفسیر وتحلیل وصف وفن علم ھي الجغرافیا
  األرض سطح على والبشریة الطبیعیة للظواھر

 أجھزة  و الصناعیة األقمار بین یربط نظام ھو العالمي المواقع تحدید نظام
  األرضیة الكره سطح على المواقع لتحدید األرضیة االستقبال

 ومعالجة وتحلیل وتخزین لجمع حاسوبیة أنظمة ھي الجغرافیة المعلومات نظم
  الجغرافیة البیانات وعرض واسترجاع

 الظواھر عن معلومات على الحصول على یساعد نظام ھو بعد عن االستشعار نظم
  الفضائیة الصور خالل من بھا المباشر االتصال بدون الجغرافیة

 االتصاالت تكنولوجیا استخدام على یعتمد مفھوم ھو االلكترونیة الحكومة
  الحكومیة للموارد األمثل االستخدام إلى للوصول والمعلومات

  الخرائط إنتاج وفن علم الخرائط علم

  مناسب رسم بمقیاس مرسومة األرض من لمساحة األفقي المسقط ھي الخریطة

 على األصلي وطولھا الخریطة على ظاھرة أي طول بین النسبة الرسم مقیاس
  الطبیعة



 

 لمنطقة االرتفاع المتساویة المناسیب تأخذ التي الخرائط ھي الكنتوریة الخرائط
  معینھ

 سطح مستوى عن الرتفاع في المتساویة المناسیب یصل الذي الخط الكنتور خط
  البحر

 و شماال دائرة 90 وھناك األرض حول مرسومة وھمیة دوائر ھي العرض دوائر
  جنوبا دائرة 90

 خط 180 وھناك العرض دوائر مع تتعامد وھمیة طولیة خطوط ھي الطول خطوط
  غربا خط 180 و شرقا

 الظاھرات عن للتعبیر واأللوان والخطوط األشكال من مجموعھ ھي الخریطة رموز
  الطبیعة على الموجودة

 وسائل باستخدام متناھیة بدقة تقاس التي النقاط تلك ھي األرضي التحكم نقاط
 األرضي المساحي الرفع لقیاس كمرجع وتستخدم المختلفة األرضي المسح وطرق

  والجوي

 أما رقمیة بصوره وتحفظ شرائح أو طبقات ھیئة على تعد التي ھي الرقمیة الخریطة
  الحفظ أقراص في أو اآللي الحاسب أجھزه في

 رسمت ولو حتى األوراق على النھایة في لتطبع ترسم التي ھي الورقیة الخریطة
  اآللي الحاسب برمجیات فیھا واستخدمت رقمیا

 والظواھر المعالم ونقل ورصد قیاس عملیات بأنھ یعرف األرضي المساحي الرفع
 باستخدام)  خرائط(  لوحات إلى األرض سطح على الموجودة والبشریة الطبیعیة

  المختلفة المساحیة جھزة  األ

 موثقة ناتابی على للحصول مختلفة تقنیات یستخدم وفن علم ھو التصویري المسح
 الصور من البیانات ھذه وقیاس ورصد تسجیل خالل من األرض سطح معالم عن

  والفضائیة الجویة

 إلى الورقیة الخریطة من الجغرافیة الظواھر رموز تحویل عملیة اآللي الترقیم
  رقمیة بیانات

 أثناء العادیة النسخ أجھزة   باستخدام بالتصویر شبیھة عملیة ھي الضوئي المسح
  .أقراص في حفظھا یمكن رقمیة صورة إلى المستندات تحول حیث المستندات نسخ



 

 دقة وتكون التصویر آلة عدسة عبر مركزي إسقاط عن عبارة الجویة الصورة
  الصورة مركز عن ابتعدنا كلما الدقة وتنقص الوسط في عالیة القیاسات

 ویمثل اإلبعاد ثالثیة النوع ھذا من الخریطة تكون حیث المجسمة االرتفاعات خرائط
  المكانیة االرتفاعات نماذج خرائط النوع ھذا ومثال الثالث البعد االرتفاع

 ربما جویة صور بخلفیة تكون التضاریس معدلة خرائط وھي االورثوفوتو خریطة
  الجویة الصور أصل حسب عادیة أو ملونة تكون

 


