
 نموذج اجابة                                                 جامعة

 (2015-6-13السبت / تاريخ األمتحان  )

 (افراج عزب باشا/ د.أ/ أستاذ المادة )           باآلدكلية   ا

 الجغرافية المعلومات ونظم الجغرافيا قسم

 (  م 2014/2015)    الجامعي للعام –الثاني الدراسي الفصل أختبارنهاية

 (ورقات -4) عددأوراق األسئلة                                         األولي/  الفرقة

 (             ساعتان ) زمن األختبار                             جغرافية السياحة/ المادة

 (   برجاء كتابة رقم النموذج علي ورقة األجابة )   (1) رقم  نموذج

 : التالية األسئلةجميع  عن أجب

                                   (40 -1)             من متعدد من  ختيارألسئلة اأ:  أووًال 

 : توجد هيمنة علي األنشطة السياحية عالميا من خالل الشركات -1

 متعددة الوظائف  -ج              متعددة األنشطة  -ب                             متعددة الجنسيات - أ

 

 : هذه المدة هي -تتطلب األقامة مدة زمنية خارج محل األقامة ليطلق علي المسافر سائح -2

  ساعة 36 -ج      ساعة                      24 -ب                                     ساعة12 - أ

 

 :السياحية تسمي   الضيافة علي استيعاب المسافرين وتلبية احتياجاتهم من السلعقدرة مكان  -3

 الوظيفة السياحية -ج                  العرض السياحي -ب                        الطلب السياحي   - أ

 

 : tourism  sustainable  development –يقصد بالمصطلح  -4

        دائمةالسياحة ال -ج           تنمية السياحة المستدامة -ب                        التنمية السياحية - أ

 

 :  هو ( دورة حياة المنطقة السياحية )العالم الجغرافي الذي أسس مفهوم  -5

 بوتلر  -ج               ديكنسون              -ب                                    نيلسون - أ

 

 :خاصة األلعاب األوليمبية هم  –أول من أسس السياحة الرياضية  -6

 الهنود -ج                             الفراعنة -ب                                   اوغريق - أ

 

 :تتراوح الفترة الزمنية لخطط تنمية السياحة مابين  -7

 سنة 10/15  -ج                      سنوات5/7  -ب                               سنوات2/3 - أ

 :جاءت الحيتان في األزمنة الجيولوجية القديمة الي وادي الحيتان في الفيوم بسبب طغيان مياه بحر  -8

 العظيم يستث -ج       قزوين                  -ب                                      البلطيق    - أ

 

 :أكبر الدول المصدرة ألفواج السياحة العالجية علي مستوي العالم هي  -9

 بريطانيا -ج                 روسيا                    -ب        الوويات المتحدة اومريكية - أ



 

 

 :من العمليات التي تجري بتكاليف زهيدة في دول(ضمن السياحة العالجية )عملية تصحيح األبصار  -10

 أمريكا الجنوبية – ج                أوربا     -ب                        اسياجنوب شرق  - أ

 

 :  أول من قام بعمل مطبوعات يوضح عليها األماكن السياحية كان    -11

 الفينيقيين -ج                الهنود الحمر  -ب                                  الرومان - أ

 

 :من أوائل الدول التي استخدمت الطيران في تنشيط السياحة كانت    -12

 ألمانيا  -ج                      إنجلترا -ب                                    اليابان - أ

 

 :أقدم الدول األفريقية التي اقيم بها محميات طبيعية  هي دولة   -13

 زائير  -ج                      الكنغو -ب                            جنوب افريقيا - أ

 

 :باألردن في عالج حاوت  -تشتهر مياه حمامات عفرا   -14

 خشونة العظام -ج                     العقم  -ب                               الصدفية - أ

 

 :تحتوي عيون المياه المصرية علي أعلي نسبة  في العالم من عنصر   -15

 الماغنسيوم  -ج                       الكبريت  -ب                           الكالسيوم - أ

 

 : والتي تعالج مرض شلل األطفال في منطقة جبل  -توجد الرمال الحارة بمصر   -16

 الدكرور -ج                          العوينات -ب                            المقطم - أ

 :تعد زيارة األماكن التاريخية واألثرية ضمن نمط السياحة   -17

 العالجية -ج                            الدينية  -ب                          الثقافية - أ

 

 :يتم التعرف علي مستوي الظاهرة الجغرافية  في اقليمها من خالل دراسة عنصر  -18

 التقييم  -ج                         التعليل -ب                              التوزيع - أ

 

 :المنهج الذي يستخدم الدراسة الميدانية واألستبيانات هو المنهج   -19

 قليمياأل -ج            السلوكي           -ب                             الوصفي - أ

    

 :تعريف السياحة للعالم" البعد عن المنزل ، وانفاق اموال لم يكتسبها من مكان سياحته "  -20

 دادلي ستامب  -ج                     أوجلفي -ب                               كارتر  - أ

 

 : تلك األماكن  التي تطل علب البحر  -من أشهر األماكن السياحية في األردن     -21

 المتوسط  -ج                          الميت  -ب                           األحمر - أ

 

 : من أخطر األثار السلبية للسياحة علي المجتمع المضيف انتشار   -22

 الثورات -ج                  العادات السيئة  -ب                          البطالة - أ

 :يبلغ معدل المساهمة األقتصادية للسياحة في الناتج العالمي حوالي   -23

 %20 -ج                             %15 -ب                          %10 - أ

 



 :تكامل أنشطة السياحة مع باقي األنشطة في المجتمع  يتووها   -24

 التنشيط السياحي -التطوير السياحي                ج -ب                        التخطيط السياحي - أ

 

 :من أكثر وسائل األعالم تأثيرا في الدعاية السياحية األعالم  -25

 المرئي  -ج                           المقروء  -ب                                    المسموع - أ

 

 :من أشهر المناطق السياحية التي ترتيط بالتركيب الجيولوجي في العالم  مناطق     -26

 السباحة -ج      التزلج علي الجليد                  -ب                        البراكين الخامدة - أ

 

 : التي تعد واحدة من مناطق الجذب السياحي بواسطة  -تكونت المسالت البحرية   -27

 الزوزل -ج                            نحت المياه -ب                            نحت الهواء - أ

 

 : واحدا من أشهر المنتجعات  –في وادي الرون بفرنسا ( كامارج) يعد اقليم   -28

 الجليدية  -ج                       المستنقعية-ب                                       الجبلية - أ

 

 :بدأت فكرة انشاء المحميات الطبيعية في العالم  عام   -29

  م1882 -ج                              م1872 -ب                               م1782 - أ

 : يتم تسجيل المحميات الطبيعية في منظمة دولية هي   -30

  الفاو  -ج                    اليونسكو -ب                               الصحة العالمية - أ

 

 : واحدة من أشهر األماكن السياحية المرتبطة ب -في سلطنة عمان –تعتبر رأس مسندم   -31

  نشاط السكان -ج                 التركيب الجيولوجي -ب                         التركيب المناخي - أ

 

 :بيعية رغم صغر مساحتها هي من أراضيها محميات ط% 11الدولة األوربية التي تضم حوالي    -32

  النرويج -ج                         هولنده  -ب                                      السويد - أ

 : في محمية  -توجد أبقار البيسون النادرة  -33

 الغابة المتحجرة  -ج                       يلستون  -ب                     سالوجا وغزال        - أ

 : في دولة ( كوين بارك )يطلق علي المحميات الطبيعية اسم   -34

 األرجنتين -ج             بريطانيا             -ب                                    اليابان - أ

 

 :المهنة التي مهدت لوودة كافة أنماط الحضارة األنسانية هي مهنة   -35

  التجارة-ج                     السياحة      -ب                                  الزراعة - أ

 

 : تكونت محمية الغابة المتحجرة  بسبب جلب األشجار قديما الي جنوب شرق القاهرة بواسطة   -36

 األمطار -ج                  فرع قديم للنيل  -ب                                 الرياح - أ

 

 :يبلغ متوسط استهالك السائح من المياه يوميا حوالي   -37

  لترا400 -ج                             لترا 420 -ب                        لترا440 - أ

 

 :   من األماكن التي تشتهر بسياحة صيد الثعابين دول    -38

  غرب اوربا -ج                   جنوب شرق اسيا -ب                   شرق افريقيا - أ

 



 : من المحميات التي تشتهر بوجود نباتات نادرة في مصر محمية -39

 رأس محمد -ج               سالوجا وغزال -ب                          وادي الريان - أ

 

 :توجد أهم المزارات الدينية المسيحية في دولة   -40

 فلسطين  -ج                           كندا -ب                                  ايطاليا - أ

                               :(   60-41)                    من ثانياًال أسئلة الصواب والخطأ 

 صواب.يقصد بالطلب السياحي مقدار الحجوزات من قبل المسافرين علي مكان معين  -41

 صواب.يقصد بالتنمية المستدامة للسياحة الحفاظ علي حق األجيال القادمة  في  بالدها  -42

 خطا (.سقراط )أول من كتب عن السياحة في التاريخ القديم كان  -43

 صواب .م 1919بدأ استخدام النقل الجوي ألول مرة في السياحة عام  -44

 خطا .للدول المرسلة للسياحة  تتم تنمية السياحة من خالل تنمية الموارد الطبيعية والبشرية -45

 خطا.أهم مناطق سياحة المستقبل هي سياحة المحيطات والبحار  -46

 خطا .ترتبط السياحة العالجية بمدن األستجمام بينما ترتبط السياحة الترفيهية بمدن األستشفاء  -47

 صواب.من الدول التي تنخفض بها تكاليف جراحات المفاصل  –تعتبر الهند وتايالند  -48

 صواب . بوجود المياه الحارة التي تعالج أمراض الجلد  –تشتهر واحة سيوة في مصر  -49

 خطا .هو األطار العلمي المحدد التي توضع فيه الظاهرة لدراستها  –األسلوب  -50

 خطا .السائح   - -visitorيعني مصطلح  -51

 صواب .بدأت الرحالت السياحية التعليمية الي فرنسا وانجلترا  -52

 صواب .ميرا الي تنشيط السياحة العالمية أدي اكتشاف الكا -53

 خطا .في اوربا وكندا (  park)تنتشر سياحة المناطق المفتوحة  -54

 خطا.و يؤثر عمر السائح ونوعه في نمط السياحة  -55

 خطا.يقتصر الجذب السياحي علي الدول ذات المناخ المعتدل  -56

 صواب.تكثر ظاهرة الغابات الصخرية في شبه جزيرة البلقان بأوربا -57

 صواب.تتأثر السياحة باألوضاع السياسية في البلد المرسل والبلد المستقبل للسياحة  -58

 صواب .تتركز السياحة الدينية للمسيحيين  في مصر في جنوب سيناء  -59

 صواب. خطوط السكك الحديدية  –من أهم عناصر البنية التحتية المرتبطة بالسياحة  -60

 

 

 

 انتهت األسئلة                                                                               

 أرق أمنياتي بالتوفيق                                                              

 افراج باشا/ د.أ                                                            
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