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الفصل الدراسي الثاني                جامعة بنها                                                     
( م2015/ 2014)               كمية اآلداب                                                     

ساعتان  :زمن االختبار                                     الجغرافيا ونظم المعمومات الجغرافية: قسـم
 BU_FART_GEOG27 :كود المقررالثانية                                                                : الفرقة

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مقدمة فى نظم المعمومات الجغرافية/ اختبار مادةنموذج اجابة 

 (درجة 9) :(B)واإلجابة الخطأ ( A)اإلجابة الصحيحة :المجموعة األولىاجابة 
 (B) .ال ٌساعد استخدام الطبقات  فى استخالص العالقة بٌن التوزٌع المكانى لها .1

نظام تصمٌم المطلوبة بناًء علً ما ورد فً  طوري النظم بناء قواعد البٌانات الجغرافٌة والتطبٌقاتممهمة  .2

 (A).جغرافىالمعلومات ال
 (A)الخرائط الطبوغرافٌة هى خرائط عامة .3

ٌقوم محلل النظام باعداد دراسة كاملة عن مراحل العمل وتحدٌد الخطة الزمنٌة لكل مرحلة على حدة، والخطة  .4

 (B)الزمنٌة للمشروع ككل فى مرحلة تصمٌم النظام
 (A)تشمل التحلٌالت الطبوغرافٌة تحوٌل بعض البٌانات من فٌكتور إلً راستر .5

 (A)تستخدم لغة النمذجة فى نظام ادارة قواعد البٌانات لتعرٌف رسم قاعدة البٌانات .6

المختلفة من خالل  Queriesٌساعد استخدام الخرٌطة الرقمٌة فى اإلجابة على أسئلة المستخدم واستفساراته  .7

 (A)البسٌطة والمركبة  Selectionعملٌات االختٌار

التحوٌل الرقمً للخرائط والتصحٌح الرقمً للمعالم الجغرافٌة وبناء  مهمة هى  التحوٌل الرقمى للبٌانات .8

 (A) .الطبولوجً 

 (B)ادخال البٌانات  علً الصور والمرئٌات فى نظام Enhancementٌتم إجراء عملٌات التحسٌن  .9
 (A) .تم استخدام لغة البرمجة المطّورة فى نظم المعلومات الجغرافٌة فى التسعٌنٌات .10

لومات الجغرافٌة من اهم الوسائل التى تساعد الباحث والمخطط ومتخذى القرار النها تاخذ فى تعتبر نظم المع .11

 (A)طبقات المعلومات    االعتبار 

ٌتم تخزٌن البٌانات المختلفة والتكامل بٌنها وتقوم بعملٌات االختٌار البسٌط والمركب واالستفسارات المختلفة  .12

 (A)فى قواعد البٌانات المكانٌة

 (B)ط الزراعٌة هى خرائط عامةالخرائ .13

 (A)تخزن البٌانات الراستر على هٌئة شبكة من الخالٌا تتكون من صفوف وأعمدة .14

 Data Base(A)المعنى الصحٌح لبنك المعلومات هو   .15

ٌتم تحدٌد المهام التى ٌقوم بها كل قسم من االقسام  وتحدٌد المطالب االضافٌة المطلوب تواجدها فى التطبٌق  .16

 (A)فى مرحلة تحلٌل النظام ءهالمراد بنا

 (B)ٌتم الحصول علٌها من محطات الرصد األلٌة هى معلومات حقلٌةالتى معلومات ال .17

ٌستخدم التحلٌل الطبوغرافى لتوضٌح تركٌزات المواد مثل تركٌز األمالح فً المٌاه فً أماكن دون  .18

 (A)األخرى

 (A)1:5000بمقٌاس رسم  Quikbirdٌمكن انتاج خرائط من مرئٌات   .19

 (B)القطبٌة برسم خرائط العالم تختص المساقط .20

على انه مجموعة من النقاط المتصلة ببعضها ذات اإلحداثٌات الجغرافٌة وله  Lineٌمثل الخط  فى الراستر  .21

 Node(B)نقطة بداٌة ونقطة نهاٌة 
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الكتلة السكنٌة فً لندن باستعمال طبقة لمواقع حاالت الوفاه مع طبقة  الكولٌرا تتبع جون سنو  انتشار وباء .22

 (B) .فقط

 - ASCII File(A)من اشهر اشكال البٌانات الوصفٌة ملفات االسكى  .23

 (B) .فقط التحوٌل الرقمى للبٌانات هى مهمة التصحٌح الرقمً للمعالم الجغرافٌة  .24

 (A) .تناسب الخرائط كبٌرة المقٌاس تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة .25

 (A) .متر  20هى  SPOTالدقة المكانٌة للقمر الصناعً الفرنسً اسبوت  .26

 .م1977نظاماً فى الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وحدها عام  90وصل عدد انظمة المعلومات الجغرافٌة الى  .27

(B) 

 (B)ى نصف تكلفة بناء تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌةتمثل البٌانات حوال .28

 (A) .تحتوى الخرائط االقتصادٌة على بٌانات الرعاٌة الصحٌة والعقارات واإلتصاالت ومعدالت الجرٌمة .29

 (A) .تشمل التحلٌالت الطبوغرافٌة تحوٌل بعض البٌانات من فٌكتور إلً راستر .30

 (A) .سٌم الخرٌطة الى عدد من الطبقاتتقوم فكرة نظم المعلومات الجغرافٌة على تق .31

 (A) .هو مجموعة من العناصر المترابطة والمتداخلة والمتكاملة لتحقٌق اهداف معٌنة Systemالنظام  .32

 (A) .هى المسئولة عن إجراء التحلٌالت ثالثٌة األبعادأدوات التحلٌل المكانً  .33

 (B) .خرائط توزٌع السكان هى خرائط عامة .34

 (B) .اعتمادا على الخطوط ٌبنى الشكل المثلثى .35

 (B) .أهم المساقط المستخدمة فً جمهورٌة مصر العربٌة مسقط ملوٌد .36

 (B) .فى مرحلة تصمٌم النظام System Analystٌتم اختٌار اشخاص لهم القدرة على تحلٌل النظم  .37

 (B) .الخرائط ذات المقٌاس الكبٌر ال تظهر التفاصٌل و إن كانت تغطى مساحات كبٌرة .38

 (B) .لتحدٌد اتجاهات انحدار سطح األرض Multi Buffer Zoneالنطاقات المتعددة  تستخدم .39

تعتبر المرئٌات الفضائٌة من أكثر مصادر البٌانات إنتشاراً لسهولة الحصول علٌها كمصدر أساسى للبٌانات  .40

 (B) .المكانٌة

 (A) .ٌتم فى مرحلة تحلٌل النظام تحدٌد االحتٌاجات االساسٌة لبٌئة العمل .41

 (A) .قط مٌركٌتور المستعرض العالمً هو أهم المساقط المستخدمة فى نظم المعلومات الجغرافٌةمس .42

على الصورة أو  المرئٌة  Pixel (الخلٌة)الحٌز الطٌفى هو المساحة من سطح األرض التً تمثلها النقطة  .43

 (B) .الفضائٌة

 (B) .ٌساعد استخدام الخرٌطة الطبوغرافٌة فى عمل التحلٌالت الطبوغرافٌة .44

 (A) .تقوم قواعد البٌانات الهرمٌة بتنظٌم البٌانات على  شكل شجرة مقلوبة .45

 

 (درجة 6) :إختار االجابة الصحيحة فيما يلى:المجموعة الثانية 

بدأت جامعة هارفارد بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة بعمل عدة برامج لرسم وتحلٌل الخرائط آلٌاً فً معمل  .46

الحاسب اآللً والرسم فى 

 الستٌنات   .أ

هو  Softwareمعنى  .47

برامج   .ب 

التً تحمل نوع واحد من البٌانات هى خرائط  الخرائط .48

 نوعٌة  . أ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7
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معلومات توجد فى المراجع العلمٌة الجغرافٌة و التى ٌلزم البحث فٌها إلكتساب األفكار الجغرافٌة كأساس  .49

علمى لتطبٌق نظم المعلومات الجغرافٌة هى معلومات 

مكتبٌة   .أ

 ستخدم التحلٌالت الطبوغرافٌة فى انتاج خرائطت .50

االنحدار .د 

نظم احداثٌات تستخدم فى تمثٌل أى دالة رٌاضٌة خاصة بمتغٌر واحد هى نظم االحداثٌات  .51

 الكارتزٌة   .أ

أحد أشكال البٌانات المكانٌة لتمثٌل ظاهرات سطح األرض السٌما الظاهرات الخاصة باالرتفاعات هو  .52

الشكل المثلثى . د 

تحلٌل لمكونات النظام وكل ما ٌحتاجه من بٌانات وأجهزة وأفراد وحزم برامج متخصصة وتحدٌد المدخالت  .53

والمخرجات المتوقعة هو مهمة 

 تحلٌل النظام   .أ

هو Geodatabase معنى  .54

قواعد البٌانات المكانٌة  .ج  

من البٌانات والمعلومات هى  بنوك المعلومات التى ٌتم بواسطتها جمع وتخزٌن وتحلٌل ومعالجة كمٌة ضخمة .55

نظم المعلومات الجغرافٌة   .ب 

هى  X and Y Locatedالبٌانات التى تحدد بموقع معٌن، وتعرف مواقعها بمعلومٌة االحداثٌات الجغرافٌة  .56

بٌانات مكانٌة   .ب 

عام   ( Canada GIS) ظهر نظام المعلومات الكندي .57

      1962. أ

هو  Softwareالمعنى الصحٌح ل  .58

 البرامج    .أ

ٌعرف القسم الذى ٌقوم بادخال الخرائط والبٌانات الوصفٌة فى الشركات والهٌئات  بقسم  .59

 التحوٌل الرقمى .أ

شخص ملم بكافة مراحل بناء نظم المعلومات الجغرافٌة ولدٌة خبرة عملٌة فً كافة مراحل بناء تطبٌقات نظم  .60

المعلومات الجغرافٌة 

مراقب الجودة    .أ

مرت بعدة مراحل هى خرائط  Vector Formatكل فٌكتور خرائط فً ش .61

رقمٌة   . ب  

أشكال البٌانات المكانٌة التً تستخدم لتمثٌل الظاهرات التً لها حدود واضحة ودقٌقة أو الطرق هو  .62

 الفٌكتور.د  

عملٌة ضبط العالقات المكانٌة بٌن الطبقات المشتركة معاً فى المساحة المكانٌة هى عملٌة  .63

  طوبولوجى  ال.ب    

نوع من التحلٌالت ٌعتمد علً تنفٌذ عملٌات علً أكثر من طبقة إلنتاج طبقة جدٌدة تحمل نتائج التحلٌل هى  .64

تحلٌالت 

 التطابق  .  ب
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اولى مراحل بناء نظام معلومات جغرافى هى مرحلة  .65

تحلٌل النظام                 .أ

معاٌٌر  القٌاسٌة لقواعد البناء العالقٌة شكل من اشكال تمثٌل البٌانات المكانٌة باستخدام ال .66

Relational  هى

   قاعدة البٌانات الجغرافٌة.أ

 Thematic mapالمعنى الصحٌح ل  .67

الخرائط الموضوعٌة .د 

ة مع بعضها البعض بعالقة رٌاضٌة هى المنطقٌة المرتبطالبٌانات مجموعة من عناصِر  .68

قاعدة بٌانات    .ج 

شخص مدرب علً برامج التحوٌل الرقمً للخرائط والمخططات  .69

مدخل البٌانات    .ب

أحد أهم الوسائل التً تتٌح لمجموعة من العاملٌن فً بناء أحد تطبٌقات نظم المعلومات الجغرافٌة فً العمل  .70

فً بٌئة مناسبة لتبادل البٌانات 

الشبكة .  د

ٌعرف القسم الخاص بتجمٌع وادخال البٌانات الى الحاسب االلى فى الشركات والهٌئات  بقسم   .71

التحوٌل الرقمى  .أ

الحقل المستخدم فى تخزٌن عدد السكان هو حقل  .72

         االعداد  .ب    

ت الوصفٌة فى شكل تم انشاء مجموعة من البرامج تستطٌع التعامل مع البٌانات المكانٌة وربطها بالبٌانا .73

جداول معلوماتٌة من خالل اكواد خاصة بها خالل المرحلة  

األولى   .ب  

ٌستخدم لتمثٌل موقع اآلبار  رمز  .74

نقطة   .ج  

فى نظام  Digitizing على نتائج عملٌـات الرسـم  Editingٌتم إجراء عملٌـات التعدٌـالت  .75

تجهٌز ومعالجة البٌانات   . ج 

 

  

ح والتوفيق مع تمنياتى بالنجا

عزة عبدهللا . د.أ

 
 
 
 


