
 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنين

   Grade 12 الصف الثاني عشر العلمي                                                            Geology المادة جيولوجيا 

  اجليولوجي: القطاع   "   7  "ورقة عمل

   Cross Section  Geologic        :" 7worksheet"  

                                                         exercise1 (1) تدريب 

ميثل مكشف السطح العلوي  (  800نتور ك) واقع على خط  خلط املتصل يف اخلريطة الكنتورية املوضحة جانباا

 -: يليها إىل أسفل الطبقات األفقية التالية على الرتتيب (مرت 100) لطبقة أفقية من احلجر اجلريي مسكها

 150 طبقة من الطفل مسكهاm. 

 200 طبقة من احلجر الطيين مسكهاm. 

 طبقة من الكوجنلومريات مسكها غري معلوم . 

 -: واملطلوب

 . عمل دليل للتتابعات الصخرية -1

رسم مكان ظهور مجيع الطبقات على اخلريطة  -2

 . الكنتورية

 ( .ب،ج) رسم قطاع جيولوجي على امتداد اخلط -3

إىل السطح العلوي لطبقة  (م) حساب عمق البئر من -4

 . الكوجنلومريات

 بوضع سهم يوضح اجتاه جريان املاء يف الوادي . على اخلريطة االودية حتديد جمرى  -5

 اخلريطة .  ما هي ابرز األشكال التضاريسية على -6

 حدد على اخلريطة انسب مكان إلقامة سد حلجز مياه األمطار . -7

 حدد على اخلريطة انسب مكان إلقامة رادار . -8

 احسب مساحة اخلريطة .  -9
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                                                         exercise 2 (2) تدريب  

 -م( يليها إلى أعلى الطبقات األفقية التالية :011نقطة )أ( مكشف السطح العلوي لطبقة أفقية من  المارل سمكها )يظهر  عند ال

 م( .011حجر رملي سمكها ) -0
 م( .011حجر جيري سمكها ) -0
 -والمطلوب ما يلي : 

 تمثلها الخريطة . التي حساب مساحة األرض  -0
 . للخريطة  عمل دليل  -0
 )ج( للوصول إلىالالزم حفره عند النقطة حساب عمق البئر -3

 السطح العلوي لطبقة المارل . 
 )×( ..تحديد األرض المنبسطة في الخريطة بوضع عالمة  -4
 على امتداد س ،ص . جيولوجي ارسم قطاع  -5
 ما ابرز األشكال التضاريسية على الخريطة . -6
 حول  مقياس الرسم على الخريطة إلى مقياس خطي . -7
 .50mبمقدار  ةاليابس تإذا هبطط شاطئ البحر .حدد على الخريطة خ -8
 .منارة  –لتجميع مياه االمطار سد  –تحلية لمياه البحر محطة  –بحيرة  –: برج اتصاالت   إلقامة كالً منحدد انسب مكان  -9

 احسب مساحة الخريطة .  -01

 ج ( .  -ب درجة االنحدار بين النقطتين )  أاحس -00

 

 

 ج ( . -النقطتين )  أاحسب معدل االنحدار بين  -00

  

 ج ( .  -النقطتين )  أاحسب نسبة االنحدار  -03

 

 

 مطار .علل اجابتك .  إلقامةهل تصلح المنطقة  -04
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