امتحان تجرٌبً لمادة علوم األرض والبٌئة
السؤال األول  22( :عالمه )
أ -اعتمادا على الشكل المجاور ,اجب عما ٌلً:

( 7عالمات )

 -1اي النجوم اكبر شدة اضاءة ظاهرٌة ؟
 -2اي النجوم له اكبر معامل مسافة ؟
 -3اي النجوم اكبر سطوعا ؟
 -4اذا كانت جمٌع النجوم الظاهرة بالشكل متساوٌة بالحرارة
السطحٌة ,فاٌها سٌكون االصغر حجما واٌها االكبر حجما ؟
 -5احسب البعد الحقٌقً للنجم ( أ ) عنا بالفرسخ الفلكً ؟

بٌ -مثل الشكل المجاور العالقه بٌن الطاقة والطول الموجً لنجمٌن
متساوٌان فً المساحة السطحٌة والبعد عنا ,ادرسه ثم اجب عما
ٌلً :

( 8عالمات )

 -1أي النجمٌن حرارته اعلى؟
 -2احسب النسبة فً السطوع بٌن النجمٌن.
 -3أي النجمٌن ٌبدي شدة اضاءة اكبر؟
 -4احسب درجة حرارة النجم ص اذا علمت ان ثابت
فٌن . 3-10 X 2,9

ج -احسب عمر الكون بالسنٌن اذا علمت ان ثابت هابل ٌساوس (  77كم \ ث  xملٌون فرسخ فلكً ) وأن السنة
فٌها (  ) 710x 3,1من الثوانً وان الفرسخ الفلكً الواحد ٌعادل  1310 x 3,1كم .

(  4عالمات )

د -مجره تبعد عن الشمس مستفة  2010 x 3ملٌون فرسخ فلكً ,احسب سرعة تباعدها اذا علمت ان ثابت هابل
ٌساوس (  77كم \ ث  xملٌون فرسخ فلكً ) .

( 3عالمات )

السؤال الثانً  26( :عالمه )
ا -اذا كانت مساحة الشمس تساوي  1010 x 616كم , 2وقدرتها االشعاعٌة
تساوي (  ) 6610 x 4واط .اجب عما ٌلً :
 -2احسب تدفق االشعة الشمسٌة المنبعثة من الشمس.
 -1ما المقصود بتدفق االشعة المنبعثة ؟

( 6عالمات )
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 500م  2خالل النهار اذا كانت السماء
ب  -احسب كمٌة الطاقة التً تمتصها بركة من الماء مساحتها
تمتص  % 25من الطاقة المارة فٌها وأن الثابت الشمسً األرضً  1372واط \ م  2وان بٌاضٌة
(  8عالمات ).
الماء هً .% 10

جـ -انقل الجدول التالً لورقة اإلجابة ثم اكمل تعبئته :
اسم الصفٌحة
نازكا
اوراسٌا
الهند استرالٌا
الفلبٌن
العربٌة
القطب المتجمد الجنوبً

(  12عالمه )

نوعها

حجمها (كبٌره ,متوسطة ,صغٌره)

السؤال الثالث (  20عالمه ).
أ -اعتماداً على الشكل المجاور اجب عما ٌلً  7 ( :عالمات )
1
2
3
4
5

ما عدد التقدمات وعدد التراجعات فً الشكل ؟ اٌن ٌقع خط الشاطًء فً العصر الكرٌتاسً؟اٌن ٌقع خط الشاطًء فً العصر الرباعً؟ماذا ٌعنً اختفاء مجموعة من االحافٌر ٌفترض وجودهافً مجموعة من الصخور الرسوبٌة المتوازٌة ؟
-فسر وجود بعض الطبقات الرسوبٌة خالٌة من االحافٌر؟

بٌ -مثل الشكل المجاور مقطعا ً جٌولوجٌا ً عرضٌا ً ,فٌه  3و 4
صخوراً نارٌة ,بٌنما  2صخراً رسوبٌا ً ,وبٌنما  1و 6
(  5عالمات )
صدوع ,ادرسه ثم اجب عما ٌلً :
 -1رتب االحداث الجٌولوجٌة فً الشكل من االقدم الى
االحدث.
 -2كم عدد اسطح عدم التوافق فً الشكل وما هً
أنواعها ؟
 -3اذكر مبدئٌن فقط قمت باستخدامها فً ترتٌب احداث
هذا الشكل.

جـ – ٌعد مبدأ تعاقب الحٌاة من اهم مباديء التأرٌخ النسبً .
 -1ما اسم صاحب هذا المبدأ ؟
 -2على ماذا ٌعتمد هذا المبدأ ؟
 -3اذكر فوائد هذا المبدأ من الناحٌة العلمٌة.
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د – عٌنه صخرٌة مكونة من الكربون المشع ,كم من الزمن تحتاج لٌتحلل ما نسبته  32\31من هذه العٌنة,
(  3غالمات )
اذا علمت ان عمر النصف للكربون ٌساوي  5000عام ؟

السؤال الراٌع (  22عالمه )
أ – ٌظهر الشكل المجاور عملٌة مضاهاة بٌن عامودٌن
جٌولوجٌٌن فً منطقتٌن مختلفتٌن ,فٌه الصخور ( ف )
(  8عالمات )
نارٌة ,اجب ما ٌلً :
 -1ما نوع المضاهاة التً تم استخدام ها ؟
 -2ما عدد الطبقات المترسبة قً الشكل ؟
 -3ما اقدم طبقة صخرٌة ترسبت فً الشكل ؟
 -4ما عدد اسطح عدم التوافق فً الشكل وما أنواعها ؟
 -5ما مشكلة المضاهاة االحفورٌة الظاهرة فً الشكل ؟
 -6ما مشكلة المضاهاة الصخرٌة الظاهرة فً الشكل ؟

بٌ -ظهر الشكل المجاور مقطعا ً عرضٌا ُ داخل الكرة
االأرضٌة ,وٌظهر فٌه انطقة وانقطاعات واغلفة وامواج
زلزالٌة اشٌر الٌها جمٌعها بحروف التٌنٌة ,ادرسه ثم
(  10عالمات )
اجب عما ٌلً :
 -1على ماذا ٌدل كل حرف التٌنً فً الشكل ؟
 -2ما سبب الزٌادة المفاجئة فً سرعة األمواج
الزلزالٌة على عمق 700كم ؟

جـ ٌ -بٌن الجدول المجاور موقع قارة استرالٌا عبر
مالٌٌن السنسن والتً اشارت لها المغناطٌسٌة القدٌمة
المحفوظة فً صخور القشرة األرضٌة  6 ( :عالمات )
 -1حدد االتجاه العام النجراف تلك القارة.
 -2احسب معدل انجراف تلك القارة.
 -4ما اسم الفرضٌة التً ٌدعمها الشكل ؟
 -5صف توزٌع البؤر الزلزالٌة عند نطاق بٌنٌوف.
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السؤال الخامس (  20عالمه ).
أ -اعتماداً على الخارطة المجاورة ,والتً تمثل مسحا ً
جٌوكٌمٌائٌأ ٌبٌن تراكٌز النحاس فً منطقة ما .اذا كانت
(  6عالمات )
قٌمة العتبة هً  ,50اجب عما ٌلً:
 -1فً اي من المواقع ( ع ,ل ,س ,ص ) توجد الشاذة
الجٌوكٌمٌائٌة؟
 -2ما القٌم الجٌوكٌمٌائٌة فً كل من النقاط ( ع ,ل ) ؟
 -3اذكر طرق المسح الجٌوكٌمٌائً.
 -4عرف العتبة.

بٌ -ظهر الشكل المجاور خارطة األردن  9 ( :عالمات )
 -1حدد صخور الحقب الجٌولوجٌة المتكشفة فً المناطق
( أ ,ب ,ج ,د ,و ,م ).
 -2حدد المرحلة التً تكونت فٌها الصخور التالٌة فً
األردن :
التف البركانً .
صخور الفوسفات .
مجموعة صخور رم.

جـ  -اذا كانت المدٌنة ( س ) نقع على خط عرض صفر ,بٌنما تقع المدٌنة ( ع ) على مدار الجدي ,وتقع
( 5عالمات )
المدٌنة ( ك ) على مدار السرطان .اجب عما ٌلً :
 -1فً أي المدن الثالثة تكون زواٌا السقوط اعلى ما ٌمكن فً منتصف نهار ٌوم  6\21؟
 -2فً اي المدن الثالثة ٌكون التدفق هو االعلى فً منتصف نهار االنقالب الصٌفً ؟
 -3متى تكون االشعة عامودٌة على سماء المدٌنة ( ك ) ؟
 -4فً أي المدن الثالثة تكون زاوٌة السقوط اقل ما ٌمكن فً منتصف نهار االعتدال الخرٌفً.
 -5ما سبب اخترف قٌم التدفق الساقط على نلك المدن الثالثة فً اللحظة الواحدة ؟

انتهت األسئلة
مع تمنٌاتً للجمٌع بالنجاح \ امجد القرعان
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