
 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين

 الفصل الدراسي األول  -جيولوجيا                     (1)واجب 

 االستشعار عن بعد
 الشعبة :.... 11.............................الصف :  اسم الطالب :رقم الطالب : ....... 

 : السـؤال األول
 أكتب االسم أو المصطلح العلمي المناسب لكل من العبارات اآلتية :  : أ  

 أي نقطة على خط االستواحول األرض مقابل  تزامنيهيدور بسرعة  االصطناعية) .......................... ( نوع من األقمار  -1
 بيانات . تم الحصول عليه من عن بعد ويختص بمعالجة ما االستشعار) .......................... ( أحد مكونات  -2

 .ر تدور حول األرض بموازاة خط اإلستواء وعلى ارتفاع متدنهي أقما .........  (...)       ....... -3

 :  ب : حدد نوع القمر اإلصطناعى المستخدم وفقا للحاالت المحددة بالجدول التالى
 

 استخدامهالمقترح  ىاإلصطناعنوع القمر  الهدف من الدراسة م
 
 

 مراقبة الغيوم وحرائق الغابات .
 

 
 

 
 

 دراسة األرصاد الجوية .
 

 
 

  مراقبةةةة مسةةةتوا الميةةةاة فةةةى بحيةةةرة
 خالد بمعدل مرتين فى اليوم .

 

 (  ج
    عن بعد . االستشعارأكتب ثالث من مميزات 

      ...................................................* 
     ...................................................* 
     .......................*............................ 

   , االشياء في رؤية  بعد  اجهزة االستشعار عنتساعد كيف بصفتك خبيرا فى اإلستشعار عن بعد
 بألوانها المختلفة على سطح األرض ؟

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

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



 :   السـؤال الثانى

 ماناتج : (  ) أ
 ر  ى  مدار اات  وتنس  ررعة دوران األر   دوران األقمار اإلصطناعية حول األ  .1

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

 إطالق قمر اصطناعي  إل  السضاء تررعة غير دقيقة    .2
                                                                                                                             

 ( فسر جيولوجيا كل مما يلى :.) ب 
 ستقرة عاجزة على تغطية األقطاب .األقمار الم -1  

........................................................................................... 
 . عزل أحد أطوال الموجات أو دمج أطوال موجات معينة في وسائل تحليل ومعالجة البيانات الفضائية  – 2  

.............................................................................................................. 
 -في العمود ) أ ( :احذف العبارات غير مالئمة من العمود )ب( للمفاهيم ) ج ( 

 
 ) ب ( ) أ (

 تغطي كل األرض –غالية الكلفة  –قليلة االستعمال  –كم 30333ارتفاعها  أقمار قطبية
 تغطي كل األرض – تصور القطبين –االستعمال  كثيرة –كم 30333 ارتفاعها أقمار مستقرة 

 تصور األرض فقط  –التجاة متشابهة ا –متماثلة االرتفاع  –متنوعة السرعات  المركبات الفضائية
 

 -)  د(  وضح العالقة مابين كل اثنين مما يلي :
 

 األقمار القطتية                  و            الموقع تالنرتة لألر   .1
............................................................................................................................................................... 

 رصد مكان واحد على األرض     و استطالع سطح األرض  .2
............................................................................................................................................................... 

 

 وظف الجيولوجيون تقنية االستشعار عن بعد في عدة مجاالت . اذكر بعض منها . هـ(  )

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

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

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

 


