
 الفصل الثاني  – الصف العاشر -الجيولوجيا 

 ( استكشاف الفضاء  –الحقل المغناطيسي  – األرض – الشمس )  المواضيع  –االمتحان التجريبي 

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

 : السؤال األول

 ( 6=   5.1* 4 ) .يف األسئلة التالية  اإلجابة الصحيحة خطًا حتت  اختيار من متعدد : ضع  : ) أ(        

     ؟   داخل لب الشمس  يتم  ألنوبه ذرات الهيدروجين  يف عملية االندماج النووي   -1

  شيء مما ذكر   الد.        تكوين ديوتيريوم ج.   اطالق بروتونني . تكوين ذرات هيدروجني جديدة   أ.  
 :وفق ما يلي   ألرضاكثافة  مت حتليل  -2   

 .حالة طبقات األرض بالنسبة لعمق كل طبقة ب.                    .لنوع الصخور مساكة طبقات األرض بالنسبة أ.          
     .قطر األرض بالنسبة ملساحتها  .د             كتل طبقات صخور األرض بالنسبة ألحجامها ج.  

؟                                                                                              اجليولوجيا أّن احلقل املغناطيسي لألرض يتولد بفعل تيارات متدفقة من لبها. تنشأ هذه التيارات بفعل علماء يفرتضون  -3
 تيارات قطبية نشطة د.  تيارات زلزالية نشطة  ج.  ة   تيارات اشعاعية نشطة     ب. تيارات محل نشطأ. 

 : مكونة من  صخور    قيعان المنخفضات في القمر  أغلب -4
   الرمل  د.               البازلتج.     أنورثوسات     ب.    اجلابرو    أ.  

 (  4=   1* 4)   -:ما يلي   تمثل الصورة  المجاورة طبقات الشمس  . أدرسها جيداً واكتب رقم الطبقة لكل -ب

   (5 )التي يحدث بها كسوف الشمس   رقم الطبقة. 
    (1  )  رقم أكثر طبقة تحتوي على غاز الهيدروجين . 
    (2  ) رقم طبقة تفسر ظاهرة انتقال الضوء بطريقة االشعاع . 
    (4  ) رقم طبقة تمثل ظاهرة الكلف الشمسي. 

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

 :الثاني السؤال 

 ( 4=   2* 2 ) ماذا ينتج في كل من الحاالت التالية : - أ

   نشاط زلزالي وبركاني .انسياب الصخور داخل طبقة االسثينوسفير األرضية   : االجابة :  -1
   ة فان ألن اإلشعاعية                    حجز الجسيمات المغناطيسية المشحونة في الغالف الجوي ضمن أحزم -2

 منع اتالف المادة الوراثية ... الخ . –حماية سكان األرض االجابة : 

 

 



 

 درجات  ( 3 ) أخرت الكلمة غرب املنسجمة جيولوجيا مع توضيح السبب . : ( ب) 

 املناطقاما    سية ألهنا منطقة مش:  السبب .  منطقة احلملهي :  لكلمةا  (  الوشاح  – منطقة الحمل – اللب الداخلي  -   القشرة)  -
 .   باألرض االخرى  مرتبطة 

 درجة  ( 2 )؟استثارة  الغازات في الغالف الجوي  نتيجة ارتطام الجسيمات المشحونة باألرض على ماذا يدل: ( ج )

 ظاهرة الشفق القطبياالجابة : حدوث 

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

 الثالث  :السؤال 

 درجات  ( 3 )                                            -:فسر جيولوجيا العبارات التالية  : ) أ(  

  سنة حتى يصل إلى سطح الشمس   111111يحتاج الضوء المتكون في لب الشمس  . 
  إىل الكثافة العالية لغازات اهليدروجني و زيادة الضغط داخل لب الشمس .ك يعود ذل

 ( 4=   5*4 ) . حدد وجه املقارنة بني كل مما يلي وفق ما يطلب منك باجلدول التالي  : ) ب(  

 القشرة احمليطية   القشرة القارية  وجه املقارنة
 3جم /سم2,2 3جم /سم2,2 مقدار الكثافة  

 التلسكوب الفضائي  السبكرتوسكوب نةوجه املقار 
 اكتشاف وتصوير مناطق الكون  حتليل طيف الضوء  الوظيفة 

  

 ( 2=   5* 2 )التالية :  لكل من االجرام السماوية  املشاهدات الكونية  اذكر بعضاً من  ) ج ( 

 حيتوي على اكرب بركان درعي . ب  .لونه اخضر 1كوكب املريخ  :  - أ

 حيتوي على مرتفعات ومنخفضات تضاريسية .ب    ه املغناطيسي قليل جداً جمال1: القمر  -أ - ب

 درجة  ( 2    )عرف ما يلي  :  ) د ( 

 : هو الزمن الذي حيتاجه القمر إلكمال دورة واحدة األرض .      الزمن الدوري للقمر االصطناعي -

 

 


