
 االمتحان التجريبي في وحدة المياه الجوفية

 الجيولوجيا

  الحادي عشر العلميالصف : ............................... اسم الطالب :الرقم : .........  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 درجات ( 5)  .في األسئلة التالية  اإلجابة الصحيحة خطاً تحت  اختيار من متعدد : ضع  : ) أ(  السؤال األول

 ؟يعتمد وجود المياه الجوفية داخل الطبقات الرسوبية على  -1

  مجيع االجابات صحيحة د.       نوعية الصخور ج .  حجم الفراغات وادلساماتب.   تضاريس األرضأ. 
 تتحرك المياه الجوفية في الفراغات والمسامات الصخرية نتيجة  :  -2     

 تضاريس سطح األرضشكل د .      مصدر ادلياه ج.  .قوة احتكاكها بالصخورب.       .أ. اجلاذبية األرضية          
 ؟  مياه  اعتبارىا( جزء / مليون ميكن 15030مياه حتتوي على نسبة كمية من االمالح تقدر ب )  -3

 أ.عذبة                          ب.قليلة ادللوحة                     ج.ماحلة                      د. شديدة ادللوحة   
 ينابيع التماس تتميز بأهنا  -4

  عزيرأ.ذات تصريف بطئ    ب.ذات تصريف جيد     ج.ذات تصريف متوسط      د. ذات تصريف 
 ط درجة فرز احلبيبات الصخرية وادلسامية ميكن اعتبارىا عالقة  العالقة الرياضية اليت ترب -5

 أ.متغرية                          ب.ثابتة                     ج.طردية                      د. عكسية  
 
 ( درجة 2.5) ما وضح بخطوات متتالية كيف تستغل عملية المقاومة الكهربائية الستكشاف المياه الجوفية في منطقة) ب(  

1-  ................................................................... 

2- ................................................................... 

3- ................................................................... 

4- ................................................................... 

5- ...................................................................  
 درجات ( 3)  . شروط ادلياه اجلوفية الصاحلة لري ادلزروعات  :   عدد) ج ( 

1............................................... .................................... 

2 .......................................... ........................................ 

3............................................ ....................................... 

 الثاني :السؤال 

 ( ونصف درجتان 2.5أختر الكلمة غبر المنسجمة جيولوجيا مع توضيح السبب . )  : ) أ( 

 .  ............................ىي :  الكلمة  (  ينابيع التماس  –  ينابيع ادلنخفضات – ينابيع الكسور -  ينابيع الصدوع السحيقة) -
 .................................................................................................................:  السبب



 ( درجتان   2)؟    عرف ما يلي )ب( 

 ...................................................................................النز : ........................ -1
 . ....................................................................................التخزين ادليت : .......... -2  

لعين مياه مصهورة  وحارة أمامك مظهر جيولوجي رائع وجميل  ) ج ( 
 درجات ( 3)   ؟ تكونت مياه العين سر كيف ف. جدا  

................................................................

................................................................
............................................................... 

 

 الثالث  :السؤال 

كلما زاد الضخ واستخراج المياه من البئر زادت شدة انحناء مخروط منسوب الماء فسر العبارة اآلتية :  : ) أ(  

 درجتان ( 2. ) الجوفي  تجاه البئر

 ........... .............................................. ........يعود ذلك للسبب التايل  :  .....................
............................................................................................... ....... 

 (  درجات 8حدد وجه المقارنة بين كل مما يلي وفق ما يطلب منك بالجدول التالي  . )  : ) ب(  

 منطقة ماء الرتبة  ادلنطقة الوسطى وجو ادلقارنة

 حدود ادلنطقة 
............................... 
............................... 

................................. 

............................... 

............................... 
................................. 

 اخلزانات اجلوفية احلرة اخلزانات اجلامثة وجو ادلقارنة
 .................................. .................................  الشكل

 .................................... ................................ نفاذية الطبقات ادلانعة   
 االستريوسكوب تاجليوفونا وجو ادلقارنة
 ............................... ................................ الوظيفة 

 ( درجتان 2) . مياه  جوفية حمبوسة يف طبقات احلجر اجلريي شديدة ادللوحةالعثور على  على ماذا يدل جيولوجيا :  : ) ج ( 

 .................................................يدل على ................................. اإلجابة :
.......................................... .................. ............................. ...........  

 


