
 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين

 Geology المادة جيولوجيا   Grade 12  -الصف الثاني عشر العلمي تطبيقات على اخلرائط اجليولوجية  " : 6"ورقة عمل

Application of maps      :worksheet"6"  

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

                                              exercise:1 1تدريب :    

 (7-1أدرس الخريطة التالية ثم أجب عن األسئلة )  *

 المنطقة األشد انحداراً في الخريطة هي  -1

   - A  B-        -C       - D 

 تجاه  الماء الجوفي  في  الخريطة   :ا 2-     

 الجنوب الغربي -          الشمال الشرقي-   

 الجنوب الشرقي -  الشمال الغربي -

 

 :مساحة األرض التي تمثلها الخريطة  هي   -3

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

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

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

 هي   A.Bدرجة انحدار سطح األرض بين النقطتين :  -4 

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

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

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

 تساوي تقريباً  Dو   Cالمسافة بين النقطتين -5

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

 هي  A.Bح األرض بين النقطتين : نسبة  انحدار سط -6

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

 هي  A.Bالنقطتين :  معامل  انحدار سطح األرض بين -7

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

 

 

 

 

 



 

 

                                              exercise:2 2تدريب :    

( يليها إلى أسفل الطبقات األفقية م  100السطح العلوي لطبقة أفقية من الحجر الجيري سمكها ) X  يظهر عند النقطةفي الخريطة الكنتورية المبينة أدناه ،

 التالية : 

 ( م 50 طبقة من الطين سمكها . ) 

 ( م 70طبقة من االنهيدرايت   سمكها . ) 

 لكونجلوميرات غير معلومة السمك .طبقة من ا 
 -.والمطلوب :

 .المظهر التضاريسي الذي يمثله الشكل  : ......................... .1

 متر.  ................ يساوي فارق الكنتوري في الخريطة. ال2 

 .  نسبي  مقياس خطيإلى  . حول مقياس الرسم في الخريطة 3

  على الخريطة مبينا اتجاهها ؟  . حدد مجاري األودية4

 معدل ونسبة احسب   ثم   Dو  C. احسب درجة االنحدار بين النقطتين 5
 .االنحدار لهما 

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

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

 .  دليل الخريطة   رسم .6

( للوصول إلى السطح العلوي X. حساب العمق الالزم حفره من النقطة  )7

 .   الكونجلوميرات  لطبقة 

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

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

 تمثيل مكاشف الطبقات على الخريطة .. 8

 .التي تمثلها الخريطة  مساحة األرض  احسب. 9

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

 لطبقة امتدادات تحت سطح األرض . . تحديد الطبقة التي يحتمل  وجود النفط بها مع التعليل ،علما بان لهذه ا11

 لمناسب إلقامة برج إرسال إذاعي . ( على المكان ا√. ضع عالمة )11

 ( على المكان المناسب إلقامة سد أو محطة تحليه لمياه البحر . Y. ضع عالمة )12

 ( . ................................... متر51) ) هبطت اليابسة (  إذا ارتفع قاع البحر الجديد تحديد شاطئ البحر .13

 ( .A-B)  على امتداد الخط  رسم قطاع بورفيلي  .14

 

 

 

 


