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0  

 

 .علم يختص بتمثيل األشكال التضاريسية لطبقات الصخور و تركيبها وصفاتها الطبيعية من خالل خرائط مختلفة(  ………..…………… ) 

 .نقطة توضح االرتفاع عن مستوى سطح البحر في منطقة ما(  ………..…………… ) 

 .قي بين أي خطين كنتوريين متتاليينطول الخط األف(  ………..…………… ) 

 .مجموعة الظروف الفيزيائية و الكيميائية و البيولوجية التي تتجمع فيها الرواسب(  ………..…………… ) 

 .متر 0222منطقة بحرية تمتد من الرف القاري حتى عمق (  ………..…………… ) 

  

3  
 

 و مقياس الرسم ؟ الفترة الكنتورية 
……………………..……………………………………………………………….…………….. 

………………………………..………………………………………………………………….. 

 مقدار معدل االنحدار و طبيعة المنشأة المقامة في المنطقة؟ 
……………………..……………………………………………………………….…………….. 

………………………………..………………………………………………………………….. 

 مساحة األرض التي تمثلها الخلية الواحدة؟ قوة التفريق و 
……………………..……………………………………………………………….…………….. 

………………………………..………………………………………………………………….. 

 عمق ماء البحر من جهة و الضغط والحرارة من جهة أخرى ؟ 
……………………..……………………………………………………………….…………….. 

………………………………..………………………………………………………………….. 

 حجم البحيرات و نوع الرواسب فيها؟ 
……………………..……………………………………………………………….…………….. 

………………………………..…………………………………………………………………. 
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 ؟أي من مقاييس الرسم التالية يوصف بأنه مقياس رسم صغير        .3

  في الطبيعة  1Km  على الخريطة يعادل 1Cmكل   -                 4000 : 1   -                       400 : 1-                                                    -  

 ؟لماذا يصعب تمثيل الطبقات المائلة في الخريطة الكنتورية بخطوط الكنتور فقط .4

 ألنها توازيها و تنطبق عليها في نفس الوقت  -      ألنها تنطبق عليها -ألنها تتقاطع مع سطحها       -                                 ألنها توازيها    -  

 أي من صفات خطوط الكنتور التالية تدل على وعورة األرض في منطقة ما ؟ .5

 االندماج   -       التعرج  -   التباعد     -                   التزاحم     -  

 ؟ على أي مما يلي يتوقف المنحنى المغلق لخط الكنتور. 6

  انعكاس اتجاه االنحدار   -             إنحدار المظهر التضاريسي  -      إرتفاع المظهر التضاريسي -                  المظهر التضاريسي شكل   -               

 ؟مثل في الخريطة الكنتورية على شكل شريط ضيق خال  من خطوط الكنتور بين جرفينأي من المظاهر التضاريسية التالية ي. 7

 بروز     -مخروطي تل       -  تل قبابي    -          خانق     -  

 ؟أي مما يلي يحدد ارتفاع نقاط المناسيب في الخريطة الكنتورية. 8

  -    GPS     -    GIS                -    SIG-       GSP 

 ، فما مقياس الرسم المناسب لتلك الخريطة؟(  cm 5) و كانت المسافة بينهما على الخريطة ( كم تقريبا  011) إذا كانت المسافة بين مدينتي الشارقة و الفجيرة . 9

  -    0111  :0 -      0111111  :0                           -    011111  :0 -      01111  :0  

 ؟البيئات البحرية التالية تتشكل فيها الرواسب كما في الشكل المقابل أي. 01

 الرف القاري      -الساحلية    -                           السحيقة     -المنحدر القاري      -  

 ؟أي مما يلي يعد من العوامل المؤثرة في تنوع البيئات القارية. 00

 تضاريس قيعان البحار     -كمية مياه األمطار      -لرواسبنوع ا       -عمق المياه      -  

 أي جزء من الدلتا يتكون من طبقات مائلة من الطين و الغرين تنحدر باتجاه البحر؟. 00

 سهل الدلتا      -الدلتا األمامية       -وسط الدلتا       -واجهة الدلتا    -  
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 :اإلجابة 

  (   المنحدر القاري)  (   بيئة الترسيب)  (   المسافة األفقية) (   نقطة المنسوب(  ) المساحة الجيولوجية)  .1

  

0.  

  تتناسب الفترة الكنتورية تناسبا عكسيا مع مقياس الرسم 

  صلح إلقامة مناطق صناعيةت% 01تصلح إلقامة سكك الحديد بينما إذا كان  معدل االنحدار % 9تصلح المنطقة إلقامة مطار و إذا كانت % 0إذا كان معدل االنحدار 

 كلما صغر حجم أو مساحة األرض الذي تمثله الخلية الواحدة كلما كانت الصورة دقيقة و ذات درجة وضوح عالية 

 كلما زاد عمق البحر ازداد الضغط وانخفضت درجة الحرارة 

 رواسب خشنة البحيرات الصغيرة بها رواسب دقيقة الحبيبات بينما البحيرات الكبيرة تترسب بها 

 

2.                                                    

 ألنها تتقاطع مع سطحها       .2

 التعرج .1

                   المظهر التضاريسي شكل .6

 خانق .7

8.  GPS 

9. 3111111  :0 

 المنحدر القاري  .01

 كمية مياه األمطار .00

 واجهة الدلتا .03
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02  
 

 متر ،   011مكشف السطح السفلي لطبقة أفقية من الحجر الجيري سمكها (  A) يظهر عند النقطة 

 . متر، ثم طبقة حجر رملي سمكها غير معلومة السمك 011يليها إلى أعلى طبقة حجر طيني سمكها 
 

 لهذه الخريطة دليل اعمل. 
  

 عالمة  ضع(   ) أنسب مكان يصلح إلقامة محطة تحلية على. 
 

  اكتب أسماء المظاهر التضاريسية المشار إليها باألرقام التالية: 

 (1 )  ................................. 

 (2 )  ................................. 

 (3 )  .................................  
     

 بين النقطتين  درجة االنحدار احسب (X  ) و (Y   ) في الخريطة. 
……………………..……………………………………………………………….…………….. 
…………………….…………..………………………………………………………………….. 

…………………….…………..………………………………………………………………….. 

 

  ضع دائرة حول العبارة أو الشكل غير المنسجم علميا ، مع ذكر السبب. 14

  

  
 

   …………………………………………………………..………….……………………:  السبب 

     توجيه األسلحة الذكية - أنظمة مالحة السيارات            -       مسح األراضي  - تحديد سرعة السيارات 

   …………………………………………………………..………….……………………:  السبب 

    البحيرات      -المستنقعات         -األنهار        -ثالجات الوادي 

   …………………………………………………………..………….……………………:  السبب 

      نسيج المادة المترسبة  -الطاقة الحرارية المختزنة في الماء - حركة األمواج      -حركة الرياح 

   …………………………………………………………..………….……………………:  السبب 
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15 

 

 ضع سهما على الخريطة يشير إلى اتجاه جريان الماء في النهر. 

 
   ما ارتفاع النقطة (F  ) على الخريطة ؟………………………………… 

 

 ؟أي النقاط التالية يكون عندها االرتفاع أقل ما يمكن   

           -  A           -   B           -  X           -   D 
 

 لمواضع التالية يكون معدل االنحدار صفرا ؟في أي ا 

 (.   B) إلى النقطة (  A) من النقطة     -

 (.   F) إلى النقطة (  E) من النقطة     -

 (.   B) إلى النقطة (  X) من النقطة     -

 (.   D) إلى النقطة (  E) من النقطة     -

         

 (مبررات  3) لماذا يعتبر مقياس الرسم الخطي من أفضل أنواع مقاييس الرسم؟  .11

……………………..……………………………………………………………….…………….. 

…………………….…………..………………………………………………………………….. 

 لماذا ال تتقاطع خطوط الكنتور مع بعضها البعض؟  .11

……………………..……………………………………………………………….…………….. 

…………………….…………..………………………………………………………………….. 

 كيف تستدل على البيئة البحرية السحيقة ؟ .11

……………………..……………………………………………………………….…………….. 

…………………….…………..………………………………………………………………….. 

 فيما يتعلق بالبيئة الساحلية ، .11

 ما العامل الرئيسي الذي يلعب دورا في توزيع الرواسب ؟(    أ 

…………………….…………..………………………………………………………………….. 

 .أكتب أنواع الرواسب المميزة لهذه البيئة (    ب            

…………………….…………..………………………………………………………………….. 
 

 

 بحر
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 :اإلجابة 

  . لهذه الخريطة دليال اعمل .13
 

 .أنسب مكان يصلح إلقامة محطة تحلية على(    )عالمة  ضع
 

 :التضاريسية المشار إليها باألرقام التالية المظاهر أسماء  أكتب

 ارض منبسطة( :  3)  بحر( :  0)   .سهل( :  0) 

 .في الخريطة (   Y) و (  X) بين النقطتين  درجة االنحدار احسب

 

 

 

 

 

14  

  . االنحدار في اتجاه واحد والبقية بها انعكاس في اتجاه االنحدار                           

 

 ألنه من ضمن التطبيقات العسكرية انظام التموضع العالمي البقية تطبيقات مدنية   .. توجيه األسلحة الذكية  

 ألنها من البيئة الهوائية و الباقي من البيئة المائية         .. ثالجات الوادي    

 ئة الترسيبألنها تتأثر بنوع المادة المتاحة و البقية تتأثر بكمية الطاقة المتاحة في بي   .. نسيج المادة المترسبة  

 

15.   * 

 متر  تقريبا   005*          

    *X 

 (.   D) إلى النقطة (  E) من النقطة *   

 

11.  
o   ألنه سهل يمكن تحديد البعد بين نقطتين على الخريطة دون اللجوء لعمليات حسابية 

o  (الخريطة تكبير و تصغير )تالشي التمدد و اإلنكماش 

o يسهل  العمل و يوفر الوقت ويقلل األخطاء 

 

 يمثل منسوبًا يختلف في قيمته عن منسوب خطوط الكنتور األخرىكنتوري ألن كل خط  .11

 

 ليسيةيرواسب األمالح الذائبة في الماء و الفتات دقيق الحبيبات و هياكل الهائمات الجيرية و السمن خالل وجود  .11

    

11.  

 الموجالطاقة الميكانيكية الناتجة عن  (    أ 

 و الرمل و الطين الحصى(    ب             

 

 

 

  
24444         64 ×  444المسافة الرأسية                    

 درجة   6.6=      ----------=   ---------------=   64 ×  ------------------= درجة االنحدار 

2544         1444×     2.5المسافة األفقية                   

 بحر
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  :طة التالية ، ثم أجب عما يليها أدرس الخري

 .الخريطة  ات علىجميع مكاشف الطبقارسم   .02

 

 .موقع شاطئ البحر  حدد بخط على الخريطة  .01

       

 السطح إلىللوصول  ( N) حفره من النقطة  عمق البئر الالزم احسب  .00

 لطبقة الحجر الرمليالسفلي             
 ……….…………………………………….……………………… 

 

………….………………………………………………………….. 
 

………….…………………………………………………………. 

 

 
 ( .A  –  B) الخط  امتدادعلى  اجيولوجي اقطاع أرسم .03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 

 يمكن قص هذا الشريط واستخدامه لرسم القطاع الجيولوجي دون إرفاقه
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 :اإلجابة 

 .الخريطة  الطبقات على توقيع جميع مكاشفقم ب .02

 .موقع شاطئ البحر  حدد بخط على الخريطة  .01

 يكتفى بتحديد خط واحد فقط 

 ( N) حفره من النقطة  عمق البئر الالزم احسب  .00

 لطبقة الحجر الرمليالسفلي  السطح إلىللوصول        

 24 - 54= عمق البئر    

                = m 34   

 

 

 ( .A  –  B) الخط  امتدادعلى  اجيولوجي اقطاع أرسم   .03     

 

 

 


