
 العاشرالصف  -الجيولوجيا 

 والمحيطات (البحار  –الجليديات  –وحدات ) المياه الجوفية ال – التجريبي االمتحان

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

 .التالية  األسئلةفي  اإلجابة الصحيحة  تحت  ا  خط: ضع  اختيار من متعدد : ) أ(  السؤال األول

     ؟  األودية ادلعلقة  جمرى على طول الجليدية حلركة  العامل األساسيأي من العوامل اجليولوجية التالية ديكن أن يكون  -1
 كمية اخلدوش الطولية د.      الجليدية كتلانزالق  ج.  الركام اجلليدينوع طبيعية ب.  الوادي يفكمية اجلليد  أ.

 :جبوار البحر، من ادلرّجح أن جند عميقاً في األرضلو حفرنا  -2
 مياىاً عذبة تطفو فوق مياه ماحلة.ب.                                          مياىاً ماحلة تطفو فوق مياه عذبة. أ.         

                       مياىاً عذبة أكرب مما يف مناطق أخرى. .د                       مياهاً مالحة ملوحتها أكبر من ملوحة مياه البحر ج.

مظاهر الجيولوجية المتعلقة بالعمل أحد ال ،  ) ب( يمثل الشكل المبين جانباً  
  الجيولوجي للجليديات .

 فسر كيف تكون هذا الشكل ؟  .1
للجليديات أثناء حركتها على سطح األرض ،  دمي الىذا الشكل نتيجة العمل تكون 

" اجلانيب  جمراىا بفعل احلت ادلتساوي ملت اجلليدية على تعميق وتوسيع وتآكلحيث ع
 جوانب وقاع اجملرى .  على  والرأسي " 

 .  جيولوجية ناتجة عن العمل البنائي للجليديات مظاهر عدد ثالث  .2

 الركام النهائي .  .3     الوسطيالركام . 2     الركام اجلانيب  .1

 احلقول اجلليدية  : مناطق واسعة من العامل يكسوىا ويغطيها الثلوج طوال العام مثل " مناطق االقطاب " .عرف :   -1

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

 :الثاني السؤال 

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

 ادلعدنية .  ىي : احالل ادلواد الكلمة  ادلياه اجلوفية (تبخر  – احالل المواد المعدنية –اخنفاض احلرارة  -أكسيد الكربون   ثاين ) فقدان  -
 .مرتبطة بالرتسيب  االخرى العوامل  اما  باإلحاللمرتبط عامل  ألنو:  السبب

 قاع المحيط ؟ تضاريس  اشكال طبيعة   ما هي)ب( 

 احليود وسط احمليطية . -3           قيعان احمليطات   -2       واف القارات     ح -1         
 

 

 

 



 

 للشواطئ  أمامك مظهر جيولوجي رائع وجميل ) ج ( 
 ؟  . فسر كيف تكون ذلك في مدينة دبي  الرملية 

 العمل البنائي ) الرتسيب (  بسبب ادلظهرتكون ىذا 
، حيث عملت األمواج على نقل العريب  اخلليج دلياه 

ة مكون شواطئ مدينة ديب الرمال واحلصى  على امتداد 
 الشواطئ الرملية ذات الطابع السياحي والرتوحيي . 

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

 : الثالث السؤال 

 . فسر العبارة اآلتية : ينحصر النشاط الجيولوجي للمياه الجوفية بالناحية الكيميائية  : ) أ(  

. احلركة البطيئة 2 اختالط ادلياه اجلوفية ادلستمر بادلعادن والصخور ادلوجودة بالقشرة األرضية . 1  التالية : لألسباب يعود ذلك
للمياه اجلوفية داخل القشرة األرضية . فادلاء بطبيعتو يسبب تغريات كيميائية يف ادلواد اليت خيتلط هبا سواء أحتوى على مواد 

 مذابة أم كان نقياً . 

 . د وجه المقارنة بين كل مما يلي وفق ما يطلب منك بالجدول التالي حد : ( ب)  

 العمل اجليولوجي للبحار واحمليطات  للجليديات العمل اجليولوجي وجو ادلقارنة
 األمواج  الركام اجلليدي ) الفتات الصخري ( عامل حنت 
 ة النباتي األحافري  ادلرجان وجو ادلقارنة
 االخشاب ادلتحجرة احلواجز أو اجلزر ادلرجانية بنائيمظهر جيولوجي 

  

 

 تعرج والتواء شواطئ الفجرية وخورفكان يف دولة اإلمارات العربية ادلتحدة .  على ماذا يدل جيولوجيا : : ( ج ) 

 يدل على تفاوت واختالف صالبة الصخور ادلمتدة على شواطئ الفجرية وخورفكان .  اإلجابة :

 

 

 


