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 رقم الطالب : ............ أسم الطالب : ........................................... الشعبة : ......................
 

 (   درجة      21    )   السؤال األول : 

 (4=  2*4 ) -:    ،حول الحرف الذي يسبق اإلجابة الصحيحة  ضع دائرةجميع األسئلة اختيار من متعدد " -أ 

   ؟  هو  علم اجلغرافياله عالقة كبرية مع اجليولوجيا  اكثر علوم . 1     
 .  الرتكيبية ج . اجليولوجيا اهلندسية        د. اجليولوجيا           الطبيعيةب. الجيولوجيا        أ. اجليولوجيا الفلكية    

؟                                                                                               هندس اجليولوجي اليت يهتم هبا امل  األخطار اجليولوجيةمن . 2
   جميع االجابات صحيحةد.                    الرباكني ج.             اماكن التعرية ب.              الزالزل    أ. 
 :    هو بألواهنا املختلفة يف الكون  رؤية االشياءبطية اكثر عامل فيزيائي له عالقة تراب.3
    االنعطاف د.                التشتت    ج.                 االنعكاسب.           االنكسار       أ. 
 :  الفضائية  حتسني الصوراليت تعمل على  وسائل حتليل املعلومات احلاسوبية يف أجهزة االستشعار عن بعد  .أكثر 4

   وحدات رصد البيانات.4   وحدات مجع البيانات . 3    وحدات تحليل البيانات. ب   وحدات اخراج البيانات  أ. 

 (4=  2*4 )   :  المرتبط به  العلم وحدد العلوم اجليولوجية يف اجلدول  استخدم  -  ب
  تلوث الرتبة واملاء           اشعاعية الصخور      جيولوجية النفط     تشوه الصخور  اجليولوجيا 

 الكيمياء  ءوالكيمياالفيزياء  السوائل حركة  الديناميكا  العلوم املرتبط هبا فرع 

 (  2=   1* 2)   لكل مما يلي :   جيةنتيجة  جيولو حدد  –ج    
    : العالف الحيوي والجوي وحتى الغالف الصخري في تلوث  حدوثازدياد كمية النفايات في البيئة . 
    تغيير مساره أو انفجارهأو  –: عودة الصاروخ إلى األرض اطالق الصاروخ الى الفضاء بسرعة غير صحيحة. 

 ( 2=   1* 2)  ما يلي : عرف -د
النافعة والضارة وانتقالها من مصادرها راسة توزيع العناصر الكيميائية بد يهتم  احد فروع الجيولوجيا ،:الجيوكيمياء -1

 . والحيوان والنباتاإلنسان  االصلية إلى البيئة التي يعيش بها 
وهي . تدور حول األرض بموازاة خط االستواء وعلى ارتفاع متدن ،  اقمار مدارية :  االقمار منخفضة المدار -2

   قليلة االستعمال وعالية الكلفة .
 

 المدرسة : الرمس للتعليم الثانوي للبنين                                        دة       ــدولة اإلمــــارات العربية المتح
  العاشر الصف:           يم                                    ـــــــــــة والتعلــــــــوزارة التربي

                دقيقة 44اإلجابة: زمن                                                    منطقة رأس الخيمة التعليمية 
 (  وحدة الجيولوجيا  : )الفصل الدراسي األول 

 

                                           ((               ي التجريب )) متحــــانالا
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 درجات  ( 24  ) السؤال الثاني :
 ( 1=   1* 2 ) التالية : جيولوجيا العبارة فسر  - أ

 .           المدارية  في حال استطالع سطح األرض نلجأ إلى استخدام األقمار القطبية -1
    .كما أنها تعطي درجة وضوح عالية جداً  ، األرض دوران  بحركة  تتأثرال تدور في مدارات  ألنها                 

 (5=   1 *5 )  -:  يطلب منك  التالي  حسب ما   مكونات الجدولبين  قارن -: ب  

 االقمار القطبية االقمار المستقرة وجه المقارنة    
 اقمار مدارية هما كال بينهماوجه الشبة 

      خطوط الطول بموازاة خط االستواء بموازاة اتجاه الدوران 
 تشخيص ادلة الجريمة رواسب المحيطات  أوجه المقارنة

 الجنائية الجيولوجيا  البحارجيولوجيا  اسم العلم الجيولوجي 
   -ثم اجب عما يلي : ،  ً جيدافكر    - ج  

 (2=  1*2 ) .الفلكية  لدراسة علم الجيولوجيا من  الفوائد الجيولوجية -1     
 السماوية ومقارنتها بطبيعة األرض األجرامدراسة طبيعة تكوين  -2 .السماوية  باألجراموصلتها دراسة أصل األرض  -1
 ( 1=   1*1 )  ؟سبب ذلك  تتوقع ، فماذا وجود صدوع وتشققات والتواءات في الجبال إذا الحظت  -2     

 .قوية  قوى شد أو ضغطل تعرض الطبقات الصخرية نتيجة 
 ( ات درج 8: )  الثالث السؤال     
 ( 2=  2   )وضع خطا تحتها  مع ذكر السبب : ب الكلمة غير المنسجمةاختر    -أ

 1- ) المقاومة النوعية ، الرادار األرضي ،  تتابع الصخور وترتيبها     ، المسح المغناطيسي   ( .
.الجيوفيزياء مسح طرق فتتبع الجيولوجيا التاريخية أم الباقي مسح طرق تتبع  ألنها: ب السب  

 ( 2=  2*1)  -: التالية  الظاهرة عند دراسة  القمر المداريحدد نوع  -ب
  القطبيةدولة االمارات العربية المتحدة :  توزيع اشجار القرم في    

 ( 4=  1*4) : في منطقة ما خزانات المياه الجوفيةألجل دراسة  المهندس الجيولوجيمن الدراسات الجيولوجية التي بهتم بها  -ج
 لمرتبطة بها قات الجيولوجية ااسة التطبيد:2                        بها  االخطار الجيولوجية المرتبطة دراسة : 1
   جيولوجية الخزان الجوفي .دراسة :  4              عليها  ) السائلة والصلبة(  تأثير النفاياتدراسة :  3 

 
 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح،،،  انتهت األسئلة                     


