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( اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التي تمي كؿ عبارة فيما يمي وذلؾ بوضع عالمة )  السؤاؿ األوؿ:
 أماميا:
تحت سطح األرض  الت عمـ الجيولوجيا يتناوؿ دراسة المواد المكونة لألرض والعمميات التي تتـأحد مجا -1

 سطحيا: أو عمى 

  الجيولوجيا الفيزيائية                 جيولوجيا التعديف 
  الجيولوجيا التركيبية     الجيولوجيا التاريخية 
 ات الفيزيائية والبيولوجية التي حدثت في الماضي:المجاؿ الذي يسعى إلى وضع ترتيب زمني لمتغيير  -2
  الجيولوجيا الفيزيائية       جيولوجيا التعديف 
  الجيولوجيا التركيبية      الجيولوجيا التاريخية  
 ية ىو:كاف أوؿ مف درس المعادف دراسة عممالعالـ العربي الذي -3
      الفزاري                     ابف سينا  
  السيوطي              الباز 
 ينص مبدأ اإلنتظاـ المستديـ عمى أف:-4
  الحاضر مفتاح الماضي              الماضي مفتاح الحاضر  
     شكؿ األرض لـ يتغير منذ زمف طويؿ   الزمف جيولوجي القديـ لو قوانينو الخاصة 

 

 ( أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يمي :  المة ) ( أماـ العبارة الصحيحة وعلسؤاؿ الثاني:ضع عالمة ) ا
 (      )             ال يرتبط عمـ األرض بعمـ الفمؾ -1
 (      )                  يجب دراسة تاريخ األرض قبؿ دراسة الجيولوجيا الفيزيائية   -2
  (     )                       ينص مبدأ الوتيرة الواحدة عمى أف الحاضر ىو مفتاح الماضي -3
 (      )                                               العرب أوؿ مف درس تاريخ الجيولوجيا  -4
 

 

 الوحدة األولى: الكون واألرض:
 

 مقدمة في علم الجيولوجيا: األولالفصل 
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 السؤاؿ الثالث :أكمؿ الفراغات التالية بما يناسبيا :-
  .....يخيةالتار الجيولوجيا  ... و .....الجيولوجيا الفيزيائيةتقسـ الجيولوجيا إلى مجاليف ىما ....  -1

  ....ابف سينا أوؿ مف درس المعادف دراسة عممية وكانت لو دراسات في عمـ البحار ىو ...  -2

  ....ابراىيـ الفزاريالعالـ الذي صنع أوؿ جياز استخدمو العرب لتحديد ارتفاع النجوـ والكواكب ىو .. -3

جالؿ الديف  ر المصاحبة ليا ىوبالزالزؿ موضح تاريخ حدوثيا وأشكاؿ الدما خاصاً  العالـ الذي أعد سجالً  -4
 السيوطي 

 .......... جيمس ىاتوفواضع مبدأ الوتيرة الواحدة ىو ..... -5

 ........ الماضي. مفتاحعمى حسب مبدأ اإلنتظاـ المستديـ فإف الحاضر ...... -6

  .......الطاقة اإلشعاعيةأوؿ محاولة لتحديد عمر األرض كانت باستخداـ .... -7

 ....... مميار سنة 4.5قدر بحوالي ....عمر األرض اإلجمالي ي -8

 

 -ف القوسيف االسـ أو المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ عبارة مما يمي:يالسؤاؿ الرابع :اكتب ب

 -أكمؿ الجدوؿ التالي :: خامسلسؤاؿ الا

 االنجػػػػػػػػػػػػاز العالـ العربي
  صنع أوؿ جياز لتحديد ارتفاع النجوـ والكواكب إبراىيـ الفزاري

 يةدراسات في عمـ البحار وكيفية تكوف الصخور الرسوب  ابف سينا

  أعد سجاًل خاصًا بالزالزؿ موضحًا تاريخ حدوثيا وأشكاؿ الدمار المصاحبة ليا جالؿ الديف السيوطي
 

1- 
مجاؿ الجيولوجيا الذي يتناوؿ المواد المكونة لألرض والعمميات التي تتـ تحت سطح 

 الجيولوجيا الفيزيائية .عمى سطحيا األرض أو

2- 
 حدثت التي والبيولوجية الفيزيائية لمتغيرات زمنياً  ترتيباً  يضع الذي يولوجياالج مجاؿ

 الجيولوجيا التاريخية الماضية. الجيولوجية األزمنة في

 الماضي في نفسيا ىي فاآل القائمة والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية القوانيف -3
 الجيولوجي

 مبدأ الوتيرة الواحدة

 نظرية الكوارث ىائمةث كوار  وقوع بعد تشكمت لألرض الطبيعية المواقع فأ عمى تنص نظرية -4
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  أكمؿ الخريطة الذىنية التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * باالستعانة بالخريطة الذىنية السابقة:
 األحياءو  الكيمياءو  الفيزياءتتطمب الجيولوجيا فيما وتطبيقا لمبادئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ػٍُ 

 سضاأل

 ٌّؼادْاػٍُ .

 

 

 

 ػٍُ اٌصخٛس

 
 

 ا١ٌّاٖخ١ٌٛٛخ١ا 
 

 
 اٌثرشٚيخ١ٌٛٛخ١ا 

 اٌضالصيػٍُ 

 

 

 اٌثشاو١ٓػٍُ 

 
 

 

 ف١ض٠ائ١حخ١ٌٛٛخ١ا 

 

 

 اٌرشو١ث١حخ١ٌٛٛخ١ا 

 األح١اءػٍُ 

ػٍُ 

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

 خ١ٌٛٛخ١ا اٌىٛاوة

 اٌّح١طاخػٍُ  حاف١شػٍُ األ

 اٌفٍهػٍُ 

 اٌشسٛت١اخػٍُ  اٌطثماخػٍُ 
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 : صحيحاً  عمؿ لما يأتي تعميال عممياً : السؤاؿ األوؿ
 األرض في تغير دائـ.  -1

 بسبب حدوث تغيرات سريعة مثؿ الزالزؿ والبراكيف واالنزالقات األرضية، باإلضافة لتغيرات بطيئة جدًا غير ممحوظة.
 يعتقد الكثيروف أف األرض ثابتة المالمح وغير متغيرة.  -2

 عب مالحظتيا الف حركتيا بطيئة يص
 يمثؿ فيـ األرض تحديًا كبيرًا.  -3

 ألف كوكبنا جسـ ديناميكي ذو أجزاء متفاعمة عديدة وتاريخ معقد.
 منطقيًا يجب أف تدرس الجيولوجيا الفيزيائية قبؿ دراسة تاريخ األرض.  -4
  .ف نحاوؿ حؿ لغز الماضيأقبؿ  والً أرض دراؾ كيؼ تعمؿ األإف عمينا أل
 . القدـ ةف االرض بالغأىاتوف جيمس اعتقد  -5

 ألف كؿ ما نالحظو مف قوى وعمميات لتشكؿ كوكبنا اآلف لـ يتغير منذ زمف طويؿ.
 

 
 بكؿ مما يمي :  جيولوجياً  ما المقصودالثاني: لسؤاؿ ا

عمـ يختص بدراسة كؿ ما يتعمؽ باألرض مف حيث نشأتيا وعالقتيا باألجراـ السماوية وتركيبيا األرض: عمـ  -1

 تزاؿ تؤثر فييا. ألحداث التي شيدتيا والعوامؿ الداخمية والخارجية التي الوا

  الجيولوجي الماضي في نفسيا ىي فاآل القائمة والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية القوانيفمبدأ الوتيرة الواحدة:  -2

  ىائمةث كوار  وقوع بعد تشكمتف كالجباؿ والوديا لألرض الطبيعية المواقع أف عمى تنص نظريةنظرية الكوارث:  -3

 في حدثت التي والبيولوجية الفيزيائية لمتغيرات زمنياً  ترتيباً  يضع الذي الجيولوجيا مجاؿ الجيولوجيا التاريخية: -4

  الماضية. الجيولوجية األزمنة

تي تتـ تحت سطح مجاؿ الجيولوجيا الذي يتناوؿ المواد المكونة لألرض والعمميات الالجيولوجيا الفيزيائية:  -5

  عمى سطحيا األرض أو
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 :قارف بيف كؿ مما يمي: ثالثالسؤاؿ ال

 الجيولوجيا الفيزيائية  الجيولوجيا التاريخية  وجو المقارنة

 المفيوـ

 زمنياً  ترتيباً  يضع الذي الجيولوجيا مجاؿ

 حدثت التي والبيولوجية الفيزيائية لمتغيرات

 الماضية. الجيولوجية األزمنة في

الجيولوجيا الذي يتناوؿ المواد المكونة  مجاؿ

لألرض والعمميات التي تتـ تحت سطح 

 .عمى سطحيا األرض أو

 : أسئمة متنوعة  رابعالسؤاؿ ال

 ؟وما ىي أقساميا األساسية ؟ما ىو معنى كممة جيولوجيا -1

 وتعني " عمـ األرض". logyوتعني األرض ،  Geoكممة التينية مكونة مف مقطعيف"      

 مجاليف رئيسييف: الجيولوجيا الفيزيائية والجيولوجيا التاريخية .  تقسـ إلى     

 دراسة الجيولوجيا الفيزيائية قبؿ الجيولوجيا التاريخية فسر ذلؾ. منطقيًا يجب -2

 ف نحاوؿ حؿ لغز الماضي أوال قبؿ أف عمينا ادراؾ كيؼ تعمؿ االرض أل

 .رىافس  –مثؿ تحديًا كبيرًا ش عميو يفيـ كوكب األرض الذي نعي –مقولة  -3

 ألف كوكبنا جسـ ديناميكي ذو أجزاء متفاعمة عديدة وتاريخ معقد ومف أجؿ فيـ الصخور القديمة عمينا أوال أف نفيـ         

 العمميات الحالية ونتائجيا، أي أف " الحاضر ىو مفتاح الماضي"     

وؿ محاولة تمت لتحديد عمر األرض تمت في عاـ الزمف الجيولوجي طويؿ جدًا وعمر األرض كبير ولكف أ-4

  ـ .1995

 .الطريقة اإلشعاعية اذكر الطريقة المستخدمة 

  مميار سنة 4.5ب يقدر عمر األرض 

  مميوف سنة  65انقرضت الديناصورات منذ حوالي 
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( ؾ بوضع عالمة)اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التي تمي كؿ عبارة فيما يمي وذل السؤاؿ األوؿ:*
 أماميا :

 ( اكتشؼ ىابؿ أف المجرات تتباعد في جميع االتجاىات حسب ظاىرة : 1) 

 دوبمر         اينشتايف       لوميتر     ايمانويؿ كانت 

 :  Big Bangنفجار العظيـ ( عالـ فمؾ بمجيكي صاحب نظرية اإل 2)

            جورج لوميتر               ثوليـ سمي       ألبرت أينشتيف    أودويف ىابؿ 

 ( كاف الكوف في بدء نشأتو كتمة غازية عظيمة الكثافة والحرارة ُسميت بػػػ :3)

             الكتمة النووية البيضة الكونية                البيضة النووية     الكتمة الكونية 

 دد وطرد لمغازات مبتعدة عف المركز بسبب الفارؽ:( عند حدوث االنفجار العظيـ ونشوء الكوف حدث تم4)

                   الطبقي الزمني                            الضغطي                     العمري 

 ( عالـ أثبت تأييده لنظرية االنفجار العظيـ بإعطاء دليؿ رصدي ليا:5)

                        جورج لوميتر ثوليـ سمي       ألبرت أينشتيف    أودويف ىابؿ 

 ( كاف استنتاج ىابؿ معاكس تمامًا لنظرية أينشتيف الذي كاف يعتقد أف الكوف:6)

                               يتحرؾ يتوسع                   ساكف                ينكمش 

 ( المبنة األساسية لبناء الكوف ىي : 7)

         ـالنجو              السدـ               المجرات              الغازات 

 

 الوحدة األولى: الكون واألرض 

 الفصل الثاني : نشأة الكون 
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 ( السدـ القديمة والتي نشأت مع بداية نشأة الكوف تحتوي عمى نسبة عالية مف : 8)

           العناصر الثقيمة                  الييدروجيف والييميوـ  

                 األتربة والغازات                                       الحديد والنيكؿ 

 :لاَ ترص١ٕف اٌّدشاخ حسة أشىاٌٙا :( عالـ 9)

                 جورج لوميتر      سميث وليـ      ألبرت أينشتيف         أودويف ىابؿ 

 :   ِٓ خصائص اٌّدشاخ( 19)

            تتحرؾ في اتجاىات متقاربة                  ثابتة في مكانيا 

            تدور ككتمة واحدة                                           تشابو حركو أجزائيا الداخمية 

 :٠ٕشأ إٌدُ األٚي ٔر١دح أىّاش سذ٠ُ تاسد خذاً ٠رىْٛ فٟ ِؼظّٗ ِٓ غاص ( 11) 

            انٓيهيٕو               ٍاألكسجي       ٍانٓيذرٔجي       ٍانُيخزٔجي 
 :ػٕذِا ٠ثذأ االٔذِاج ت١ٓ أ٠ٛٔح ا١ٌٙذسٚخ١ٓ فٟ ِشوض إٌدُ ٠رىْٛ غاص ( 12)

            ٌٕاألرج              انٓيهيٕو       ٌٕانكزبخ       ٌٕانُي 
 :غاٌثاً ِا ٠ىْٛ إٌدُ اٌثاٌغ رٚ ٌْٛ   ( 13)

            أحًز                 بزحماني       يًيم نهشرلت           أصفر 

 :سُ إٌدٌُٕدُ اٌثاٌغ رٚ اٌىرٍح اٌىث١شج إا ٠ٝطٍك ػٍ( 14) 

            انعًالق              الكثيؼ              انضخى          انكبيز 

 :لٛج اٌدزب ٔحٛ اٌّشوض ٠رىْٛ ٝإرا ذغٍثد لٛج إشؼاع إٌدُ ػٍ( 15)

            انمشو األبيض        انُجى انكثيف       انثمب األسٕد            انعًالق األحًز 

 :٠رىْٛ ٔدُ اٌؼّالق األحّش فٟ ِشحٍح  ( 16)

            انُجى األٔني          انبهٕغ                     نشيخٕختا               انًٕث 
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 :   ٝذؼرّذ ِشحٍح ِٛخ إٌدُ ػٍ( 17)

            انُجى عًز           حجى انُجى       بعذِ عٍ انشًس         يٕلعّ في انًجزة 
 ( تبدو شمسنا صفراء الموف ، فيي في مرحمة : 18)

 النجـ األولي         البموغ                      الشيخوخة  الموت 

 ( تقع الشمس في أحد أذرع مجرة : 19) 

 درب التبانة   سمة          المرأة المتسم سحابتا ماجالف        الدب القطبي 

 ( تعتبر مجرة درب التبانة مف المجرات : 29) 

 القضيبية          الحمزونية       البيضاوية         العدسية 

 ( يمر النجـ خالؿ دورة حياتو ب ......... مراحؿ : 21) 

           6          7                4                 5 

 ( عند انفجار العمالؽ األحمر فإنو يتحوؿ إلى : 22) 

  ثقب أسود          قـز أبيض                نجـ كثيؼ         نجـ نيوتروني 

 ( القـز األبيض نجـ صغير ينتج خالؿ مرحمة مف مراحؿ حياة النجـ وىي : 23) 

                 األولى البموغ              الشيخوخة        الموت  

 :ٔظش٠ح ذفرشض أْ اٌّدّٛػح اٌشّس١ح ذىٛٔد ِٓ سحاتح ضخّح ِٓ اٌغثاس ٚاٌغاصاخ( 24)

            انسذيًيت              انكٕيكباث       سحابت انغبار        انُجى انشائز 
 :   ِىٛٔاذٙا  نأشؼح إٌدَٛ حٛي سحاتح اٌغثاس إٌٝ ذحشأدٞ اٌضغظ إٌاذح ػٓ ( 25)

          بسزعت في احجاِ ٔاحذ                  بسزعت في حزكت عشٕائيت 
          ببطء في احجاِ ٔاحذ                                 ببطء في حزكت عشٕائيت 
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 :   وأد األسض فٟ تذا٠ح ذىٛٔٙا ( 26)

          باردة ٔصهبت                           باردة ٔفي حانت سائهت 
          حارة جذاً ٔفي حانت سائهت                           حارة جذاً ٔصهبت 

 األسض: ائٕاخ اٌرٟ ظٙشخ ػٍِٝٓ أٚي اٌى( 27)

          انُباحاث انالسْزيت                انُباحاث انشْزيت يعزاة انبذٔر 
           انبذٔرانُباحاث انشْزيت يغطاة                     زيا انخضزاء انًشرلتيانبكخ 

 ش٠ا اٌخضشاء اٌّضسلح فٟ ذض٠ٚذ األسض تغاص :١ساّ٘د اٌثىر( 28)

           ٍاألكسجي            ٌٕثاَي أكسيذ انكزب      ٍانُيخزٔجي         بخار انًاء 
 ( تمايز مكونات األرض يعني : 29)

         األرض بعد أف كانت حارة ومنصيرة .  برودة مكونات 

           . اختالط مكونات األرض ككتمة واحدة 

          . تقسيـ مكونات األرض حسب كثافتيا 

         . تقسيـ مكونات األرض إلى أغمفة متشابية فيزيائيًا وكيميائيًا 

 ( أوؿ األغمفة المتكونة عمى كوكب األرض ىو الغالؼ : 39)

       الغازي                المائي        اليابس          الحيوي 

 ( أحد الغازات التالية ليس مف نواتج تصدعات القشرة األرضية وثوراف البراكيف : 31)

       األكسجيف        الميثاف              بخار الماء           ثاني أكسيد الكربوف 
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     اإلسـ أو المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ مف العبارات التالية :   *السؤاؿ الثاني : اكتب

 ( تجمع مادة الكوف وطاقتو في بؤرة صغيرة .     البيضة الكونية( )    1) 

  ( نظرية تنص عمى انفجار البيضة الكونية في جميع االتجاىات وتناثر محتوياتيا في جميع    االنفجار العظيـ    ( ) 2)

 االتجاىات                                 

 ( تتباعد المجرات وتتراجع في جميع االتجاىات.        قانوف ىابؿ ( )     3)

 ( كتمة غازية عظيمة الكثافة والممعاف والحرارة .     البيضو الكونية   ( )   4)

 بقوى جذب كونية متبادلة .  ( نظاـ كوني وحدتو النجوـ والسدـ ويرتبط معاً          المجرات    ( )    5)

 ( جـر سماوي يشع ضوء وحرارة .           النجـ( )          6)

 ( كتمة ذات قوة جذب جبارة تكونت نتيجة انفجار النجـ الكثيؼ .        ثقب اسود   ( )     7)

 بيض تكوف نتيجة النفجار العمالؽ األحمر . ( نجـ صغير ا     نجـ نيتروني   ( )    8)

 بسبب انفجار النجـ بعد أف تبمغ عممية التمدد مداىا . ( ظاىرة تنتج         النوفا     ( )      9)

 إلى جسـ مقسـ مف    مختمطة مع بعضيا البعض ( تحوؿ األرض مف كتمة تتكوف مف مواد       التمايز  ( )       19)

 لمركز . الداخؿ إلى أغمفة متحدة ا                                

 ( أحد أذرع مجرة درب التبانة والذي تقع فيو المجموعة الشمسية .      ذراع الجبار   ( )   11)

 ( ظاىرة تتكوف نتيجة لالنفجار المروع لمنجـ الكثيؼ .      السوبر نوفا    ( )  12)

  ( نجـ بالغ أصفر الموف ينتمي إلى مجرة درب التبانة .         الشمس   ( )    13)

 ( مرحمة مف حياة النجـ يحدث فييا انكماش سديـ بارد جدًا مف الغازات والغبار .      النجـ االولي  ( )    14)

 الكتمة الكبيرة .  و( اسـ يطمؽ عمى النجـ البالغ ذالعمالؽ االحمر الضخـ( )15)

 ؿ ما يقترب منيا. ( نقط غير مضيئة تتميز بجاذبية عالية جدا تجذب ك     الثقب االسود   ( )  16)

 



 ـ 2019/2020 لمفترة الدراسية األولى -بنؾ أسئمة الجيولوجيا -نة الفنية المشتركة لمجيولوجياالمج –التوجيو الفني العاـ لمعمـو  –وزارة التربية  

 

02 

 

 ( أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يمي : ( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة )*السؤاؿ الثالث : ضع عالمة )

 (    ( تعد مجرة درب التبانة بيضاوية الشكؿ.                                                     )   1) 

 (   جوـ تحتوي عمى عناصر خفيفة .                         )    ( السدـ التي تكونت مف مخمفات الن2)

 (  ( تتحرؾ المجرة في الكوف ككتمة واحدة رغـ اختالؼ حركة أجزائيا الداخمية .                   )    3)

 (  )      حؿ األربعة مف دورة حياتيا.                                        ا( تتشابو النجوـ في المر 4)

 (    )                          ( تتشابة المجرات فيما بينيا مف حيث الحجـ والكتمة وعدد النجوـ.      5)

 (     كسجيف .                      ) ( ينتج عف االندماج النووي بيف أنوية الييدروجيف تكوف نواة األ 6)

 (   )                              ف األبيض .                  ( النجـ األولي غالبًا ما يكوف مائؿ لمو7)

 (    )                              ( تعتبر شمسنا في مرحمة البموغ .                                 8)

 (     )                             ( كتمة القـز األبيض أكبر بكثير مف كتمة الثقب األسود .           9)

 (    ( عندما تتغمب قوة اإلشعاع عمى قوة الجذب نحو مركز النجـ فإنو يتمدد وتقؿ درجة حرارتو . )  19)

 (     )                              ( النوفا والسوبر نوفا مصطمحات تعبر عف والدة نجـ جديد .    11)

 (   )                                                       ( تتميز الثقوب السوداء بجاذبية عالية .12)

 (    ى ارتفاع درجة حرارتيا .     )  ( احتكاؾ مواد األرض ببعضيا البعض أحد األسباب التي أدت إل13)

 (      د .                          ) ( كانت سحابة الغبار في البداية حارة جدا وتتحرؾ في اتجاه واح14)

 (   ( يتميز الغالؼ الغازي األولي بخموه مف األكسجيف .                                         )    15)

 (   ( كثافة مواد األرض تقؿ كمما اتجينا نحو مركز األرض .                                     )    16)

 

 

 



 ـ 2019/2020 لمفترة الدراسية األولى -بنؾ أسئمة الجيولوجيا -نة الفنية المشتركة لمجيولوجياالمج –التوجيو الفني العاـ لمعمـو  –وزارة التربية  

 

03 

 

 تالية بما يناسبيا مف كممات :*السؤاؿ الرابع : امأل الفراغ في العبارات ال

 ..............االنفجار العظيـ ( مف النظريات التي فسرت نشأة الكوف ىي نظرية ...1) 

 السحب الغازية...و...........الغبار الكوني..........و...النجوـ( يتألؼ الكوف مف ثالث لبنات أساسية ىي.....2) 

 ........... السدـ..ع الغازات واألتربة يكوف .......( تجم3) 

 ..........كتمتيا............و......احجاميا.............و.....اشكاليا.........ي( تختمؼ المجرات فيما بينيا ف4) 

 ..........الموت.....ؿ دورة حياتيا ما عدا مرحمة ....( تتشابو النجوـ في جميع مراح5) 

 .............. الييدروجيف .........( يتكوف السديـ النجمي في معظمو مف غاز ..6) 

 .......... الكتمو( الشمس والنجـ الكثيؼ يختمفاف في ..........7) 

 ...............القـز االبيض( عندما تبمغ عممية التمدد نتيجة اإلشعاع مداىا ينفجر النجـ مكونًا ...........8)

 .......الكواكبغيرة أدى إلى تكوف نواة .....( وفؽ نظرية سحابة الغبار فإف انكماش الدوامات الص9)

 ....... كمما اتجينا نحو مركز األرض . تزيد( كثافة مواد األرض .......19)

 ......الميثاف...........و......2CO.....و..........ماءبخار ( يتكوف الغالؼ الغازي األولي أساسًا مف ..........11)

 ..........البكتيريا الخضراء المزرقو غازي ىو .................( مصدر األكسجيف في الغالؼ ال12)
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 *السؤاؿ الخامس : أمعف النظر في األشكاؿ التالية ، ثـ أجب عما ىو مطموب : 

 ............... مجرة( الشكؿ المجاور يمثؿ .......1) 

 .......................)لولبي( حمزوني.ذات الشكؿ ...........      

 ( الشكؿ يوضح دورة حياة النجـ :   2) 

 أكمؿ البيانات الناقصة عمى الرسـ : 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الشكؿ المجاور يوضح تقسيـ ىابؿ ألشكاؿ المجرات :3) 

 أكمؿ البيانات الناقصة عمى الرسـ :       

 

 

 

 

 2 

 بيضألشو 

 ػّالق أحّش

 اٌثمٛب اٌسٛداء

 حهشَٔيت
 بيضأيت عذسيت
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 *السؤاؿ السادس : عمؿ ما يمي تعمياًل عمميًا سميمًا : 

 . ار كوني لمبيضة الكونية(  حدوث انفج1)

ألف البيضة الكونية  تتميز بكثافو النيائيو وبدرجة حرارة عظيمة وبسبب تاثير الضغط اليائؿ المنبثؽ مف شدة حرارتيا 

 يؤدي ذلؾ الى انفجارىا وقذؼ اجزائيا.

  تسمى الثقوب السوداء بالمكانس الفضائية .( 2)

قادرة عمى جذب فوتونات الضوء، لذا تبدو كمساحات غير مضيئة في الفضاء  ألنيا تتميز بجاذبية عالية جدا لدرجة أنيا 

 تجذب كؿ ما يقترب منيا.

 حدوث ظاىرة النوفا . (3)

 بسبب استمرار التفاعالت النووية فتتغمب قوة االشعاع عمى قوة الجذب ويستمر التمدد حتى ينفجر النجـ.

 ا يتحوؿ البعض اآلخر الى ثقب اسود.( تحوؿ بعض النجوـ بعد موتيا الى قـز ابيض بينم4)

ثيؼ ينتج عنو انفجار قـز ابيض اما النجـ الكالمتوسط ينتج عنو انفجار نوفا و  بسبب اختالؼ كثافة النجـ حيث اف النجـ

 الثقوب السوداء.سوبر نوفا و 

 .، حيث تزداد الكثافة كمما اتجينا لممركز ات المكونة لكوكب األرض بالكثافةتتدرج النطاق( 5)

بسبب عممية تمايز مكونات االرض حيث صعدت المواد المنصيرة األقؿ كثافة ناحية السطح مكونة القشرة االرضية ىذه 

المواد غنية بالسميكا وااللمنيوـ والصوديوـ والبوتاسيوـ، بينما غاصت المواد المنصيرة األكثر كثافة مثؿ الحديد المنصير 

 لب االرض. اً الى باطف االرض مكون

 ف االرض كانت عذبة وفي الوقت الحالي اصبحت مالحة.مياه المحيطات عند تكو( 6)
ألنيا في البداية تكونت نتيجة تجمع مياه األمطار في المناطؽ المنخفضة مكونة المحيطات األولية التي كانت مياىيا 

 األرض المعادف الموجودة في قشرة جة اذابة الماء الجاري لألمالح و نتيزادت مموحتيا  عذبة ثـ
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 ( يكبر حجـ النجـ في مرحمة الشيخوخة .  7)

 بسبب التفاعالت النووية فتتغمب قوة االشعاع عمى قوة الجذب نحو المركز بالحجـ فيتمدد وتقؿ حرارتو نسبيا فيكبر.

 . دوراف مكونات سحابة الغبار المكونة لممجموعة الشمسية في اتجاه واحد وبطء  (8)

 أشعة النجوـ المنتشرة في الكوف حوؿ السحابة.بسبب الضغط الناتج عف  

      . تكوف دوامات صغيرة مف سحابة الغبار( 9)

 كوكب نواة مكونة دوامة كؿ تكمشوان صغيرة دوامات تكونت القرص داخؿ سرعتيا واختالؼ الجزيئات تجاذب لقوة نتيجة  

 . مستقؿ

 رنة المطموبة : *السؤاؿ السابع :قارف بيف كؿ زوج مما يمي حسب أوجو المقا

 وجو المقارنة -1 السدـ الغازية السدـ الغبارية
 النشأة مع بداية نشأة الكوف ناتجة عف انفجار النجوـ

 نسبة العناصر الثقيمة ال تحتوي عالية
 نسبة الييدروجيف والييميوـ عالية منخفضة

 وجو المقارنة -2 النجـ المتوسط النجـ الكثيؼ
 ينتج عف تمدده األحمر العمالؽ العمالؽ األحمر الضخـ
 وجو المقارنة -3 العمالؽ األحمر العمالؽ األحمر الضخـ

 نواتج انفجاره قـز أبيض ثقب أسود –نجـ نيوتروني 
 وجو المقارنة -4 النوفا السوبر نوفا
 كتمة النجـ المنفجر كتمة متوسطة كتمة كبيرة

 وجو المقارنة -5 مرحمة النجـ األولي مرحمة البموغ
 النجـ لوف أحمر أصفر

 وجو المقارنة -6 النجـ األصفر النجـ العمالؽ األحمر
 اسـ المرحمة البموغ الشيخوخة

 وجو المقارنة -7 القـز األبيض الثقب األسود
 سبب تكونو انفجار نوفا لمنجـ المتوسط انفجار سوبر نوفا لمنجـ الكثيؼ
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 الثامف : ما المقصود في كؿ مما يمي :  *

 . الوجود بما في ذلؾ الكواكب والنجوـ والمجرات ومحتويات الفضاء بيف المجرات مف مادة وطاقةىو مجمؿ    ( الكوف 1) 

مميار  1337مف اكثر النظريات التي فسرت نشأة الكوف وتنص بأف الكوف بدأمف حوالي ( نظرية االنفجار العظيـ : 2) 

 .رة األـ أو البيضة الكونية سنة عندما كانت مادة الكوف وطاقتو مجتمعيف في بؤرة صغيرة سميت بالذ

عمى أساس تصور عالـ الفمؾ جورج لوميتر وجد أف الكوف في بدء نشأتو كاف كتمة غازية عظيمة  ( البيضة الكونية :3)

 . الكثافة والممعاف والحرارة وسماىا البيضة الكونية

ال مكانا مفضال و أف المجرات تتباعد .استنادا إلى ظاىرة دوبمر فإف الكوف ال يممؾ اتجاىا مفضال و ( قانوف ىابؿ :4)

  وتتراجع بعيدا في جميع االتجاىات

ة الكوف واآلخر ناتج عف بقايا أمع بداية نش أىي تجمعات مف الغازات واالتربة بعضيا قديـ التكويف نش( السدـ : 5)

 انفجارات النجوـ 

 تي ترتبط معا بقوى جذب كونية متبادلة. نظاـ كوني وحدتو النجوـ أو الحشود النجمية والسدـ ال.( المجرات :6) 

.تحوي أكثر مف مائتي مميار نجـ وتحوي الكثير مف التجمعات الضوئية بما فييا المجموعة :  ( مجرة درب التبانة7)

 . الشمسية والتي ينتمي إلييا كوكب األرض

 . سيةىو أحد أذرع مجرة درب التبانة والتي يقع فييا المجموعة الشم( ذراع الجبار : 8)

 .جـر سماوي يشع ضوء وحرارة ( النجـ: 9)

ظاىرة انفجار النجـ ) العمالؽ األحمر ( عندما تستمر عممية التمدد نتيجة اإلشعاع حتى تبمغ مداىا ( ظاىرة النوفا : .19)

 لتبرد أجزاؤه المتناثرة عمى شكؿ سديـ تارا القمب المشع كنجـ صغير أبيض يسمى القـز األبيض .

انفجار مروع لمنجـ الكثيؼ الذي يتميز بكتمة كبيرة والكتمة المتبقية تكوف أكبر مف القزاـ .السوبر نوفا: ة( ظاىر 11) 

البيض حيث تتمركز المواد الثقيمة الناتجة مف اندماج ذرات اليميوـ في مركز الكتمة مكونة كتمة ذات قوة جذب جبارة تسمى 

 الثقوب السوداء .
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قوة جذب جبارة تتميز بجاذبية عالية جدا لدرجة أنيا قادرة عمى جذب فوتونات الضوء لذا كتمة ذات ( الثقب األسود: 12)

 .تبدو كمساحات غير مضيئة في الفضاء تجذب كؿ ما يقترب منيا 

ىي عممية تحوؿ األرض مف كتمة تتكوف مف مواد مختمطة مع بعضيا البعض ) متجانسة إلى جسـ ( عممية التمايز : 13)

 عضيا البعض فيزيائيا وكيميائيا .إلى أغمفة متحدة المركز تختمؼ عف بمقسـ مف الداخؿ 

 

 *السؤاؿ التاسع : أجب عف األسئمة التالية : 

 ( ما ىي المبنات األساسية الثالث لمكوف؟ 1) 
  النجوـ وىي المبنة االساسية  -الغبار الكوني ) السدـ الغبارية (     -السحب الغازية ) السدـ الغازية (    

 ( عدد أشير أشكاؿ السدـ ؟ 2)
 سديـ السرطاف )د(جبارالسديـ )ج(.سديـ الوردة )ب( سديـ رأس الحصاف )أ(
 ذكر تصنيؼ ىابؿ ألشكاؿ المجرات ؟ ( ا3) 

  عدسية)ج( إىميجية)بيضاوية(. )ب(حمزونية )لولبية()أ(
 ذكر أقرب المجرات لنا ( ا4)

  ماجالف سحابتا )ب(                المرأة المسمسمة)أ(
 ذكرىا؟ ـ أثناء دورة حياتو بأربع مراحؿ ا( يمر النج5)

  )د( الموت           الشيخوخة )ج(         البموغ)ب(          نجـ أولي)أ(
 ذكر العوامؿ التي أدت إلى زيادة درجة حرارة األرض في بداية تكونيا ؟( ا6) 

    –احتكاؾ مواد األرض ببعضيا تكوف   –اصر المشعو تحمؿ العن  –تساقط األجساـ الصغيره مف سحابة الغبار 
 تكوف األكاسيد والتفاعالت الكيميائية

 ( ما مصدر طاقة النجـ ؟7)
 لتكويف اليميوـووية اإلندماجية التي تحدث بداخمو نتيجة اندماج انوية الييدروجيف التفاعالت الن
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 *السؤاؿ العاشر: ماذا يحدث في الحاالت التالية : 

 (  النجوـ كميا بحجـ واحد . 1)

 ...ستكوف جميع النجوـ متشابية أثناء المراحؿ التي تمر بيا خالؿ دورة حياتيا وتكوف طاقة اشعاعيا متساوية جميعا.

 ( زيادة معدالت اندماج ذرات الييدروجيف في قمب النجـ . 2)

 ........................بيضاألصفر إلى األ صفر أو مفلى األإة حرارة النجـ ويتحوؿ مف االحمر ترتفع درج.........

 ( تحوؿ كؿ الييدروجيف إلى ىيميوـ في قمب النجـ . 3)

 …………………………………………وتنطمؽ طاقة أكبر  ثقؿتندمج ذرات الييميوـ لتعطي ذرات أ………………

 ( زادت طاقة اإلشعاع والتمدد عمى معدؿ تكاثؼ الييدروجيف والييميوـ . 4)

 .............................ر واذا كانت الكتمة األصمية كثيفة يتكوف العمالؽ األحمر الكثيؼيتكوف عمالؽ أحم………

 مميوف درجة مئوية .  15( عندما تصؿ درجة حرارة السديـ إلى 5)

وتنطمؽ طاقة حرارية جبارة تعمؿ  يبدأ االندماج النووي بيف انوية الييدروجيف فيتكوف الييميوـ في مركز الكتمة..……

 ………………………………….……………………………………………………توىج الكتمة الغازيةعمى 

 ( تتغمب قوة اإلشعاع عمى قوة الجذب نحو مركز النجـ . 6)

 ……………………………………………………………يتمدد وتقؿ حرارتو نسبيا فيكبر في الحجـ ..………

 ( عندما تبمغ عممية تمدد اإلشعاع في النجـ أقصى مدى ليا . 7)

 ...............................................وتحدث ظاىرة النوفا أو السوبر نوفا ينفجر النجـ........................

 ( احتكاؾ مواد األرض بعضيا ببعض في أثناء دوراف األرض حوؿ محورىا . 8)

 ………………………………………………………..........…………االرض تزداد حراره..…………………
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( اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التي تمي كؿ عبارة فيما يمي وذلؾ بوضع عالمة )  اختر السؤاؿ األوؿ:
 أماميا :
 :واحدة مما يمي ليست مف صفات المعدف  -1

 مادة صمبة متجانسة             طبيعية 
 ذات أصؿ عضوي             .لو تركيب كيميائي محدد 

 وغير متبمور ىو :  المعدف الذي لو تركيب كيميائي ثابت -2
  الماس       الياليت                    االوباؿ                الكوارتز 

  يعتبر مف المعادف:ال واحد مما يمي  -3      

 الكوارتز                الماجنتيت               الكبريت         البرد 
 مف اشباه المعادف : -4      

 االوباؿ               السكر                    الممح       الكيرماف 
 مف المعادف العنصرية: -6      

 الياليت                               الكوارتز  الفضة                الماجنتيت 
لمتعرؼ عمى المعدف البد مف دراسة خواصو : -7   

  الكيميائية              الفيزيائية            البمورية       جميع ما سبؽ                     
 الوحدة البنائية لممعدف الواحد : - 8

 ثابتة في الشكؿ والحجـ                                مختمفة في الشكؿ والحجـ 
 ثابتة في الشكؿ ومختمفة في الحجـ    ثابتة في الحجـ ومختمفة في الشكؿ 

  :نو أصفر نحاسي ومخدشو أسودمعدف لو  -9

          الذىب        البيريت                  الكالسيت                الكبريت 
  :يتضوأ معدف الكالسيت بموف -19
         أحمر          أصفر زاىي               بني        أزرؽ 

 

 (1الوحدة الثانٌة: مواد األرض )
 

 المعادن: األول الفصل 
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 تعرضو لألشعة فوؽ البنفسجية :  المعدف الذي يتضوأ بالموف األخضر الساطع عند-11

         التمؾ        المالكيت                 الكالسيت                الويمميت 
 يصنؼ .......... مف حيث الشفافية بأنو معتـ: -12

 الكوارتز                الجبس                   المايكا                التمؾ 
 تعد مف الخواص التماسكية: ............. ال -13        

 الصالدة                المتانة                     المخدش                التشقؽ 
 يصنؼ معدف المايكا مف حيث المتانة مف ضمف المعادف ....... - 14        

 اليشة         المرنة                   القابمة لمقطع               المينة 
 مقياس موىس فيأعمى المعادف صالدة  -15  

         الييماتيت            التوباز                  الماس          الكوراندوـ 
 اقؿ المعادف صالدة ىو: -16        

 الماس         التمؾ                    الجبس           الكوارتز 
 عندما تتكسر معادف عديدة عمى طوؿ مسطحات محاذية يقاؿ انيا ذات : -17        

 كثافو نوعية           انشقاؽ                       روابط تساىمية               مكسر 
 معدف يتشقؽ في مستوى واحد ىو: - 18         

 الميكا                    الفمسبار                  لسيتالكا         الياليت 
 : 99تساوي  معدف يتشقؽ ثالث اتجاىات بزاوية ال -19         

 المسكوفيت                اليورنبمد                  الكالسيت          الياليت 
أحد األشكاؿ التالية يوضح التشقؽ في معدف الياليت: -29  

                                                                                                                     

                              

                     

 
 

 :بسبب قوة تماسؾ جزيئاتو تحتوي عمى مستويات تشقؽ يعتبر ..............مف المعادف التي ال -21       

 الكالسيت         ليورنبمندا                 الفمسبار         الكوارتز 
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 :المحاري همعدف .......... يتميز بمكسر  -22       

 الكالسيت         البيريت                   االسبستوس        الكوارتز 
 يتميز معدف البيريت بالمكسر:- -23       

 المستوي         غير المستوي             المحاري          الميفي 
 ًا:مزدوج اً يكسر الضوء كسر  ونأتميز ......... بي -24

 الياليت         الفموريت                  الكالسيت         مسكوفيت 
 :معدف تتراكـ عمى أطراؼ بموراتو شحنات كيربية عند تعرضيا لمضغط -25

 الكوارتز         الجالينا                   التورماليف          الكبريت 
 أحد المعادف التالية يتميز بمممسو الدىني : -  26       

 الياليت                البيريت                   الجبس         الجرافيت 

 : يتميز برائحة كرائحة الثوـ عند حكوالذي معدف ال -27       

 االرسينوبيريت        لبيريتا                   الماجنتيت         الجرافيت 

 : المعدف الذي يتميز برائحة الكبريت عند حكو أو تسخينو -28

 البيريت                    األرسينوبيريت الجرافيت         التورماليف 
 لجميع المعادف السيميكاتية ىي : األساسيةالوحدة البنائية  - 29        

 صفيحة سيميكونية               جزيء ثاني اكسيد السيميكوف 
  لسيميكونيارباعي االوجو                 سمسمة مزدوجة سيميكاتية 

 تتميز المادة المتبمرة غالبًا ب : - 39        

  يوجد مكسرال يوجد انفصاـ و               ال يوجد تركيب شبكي فراغي 
 دسي لمذرات أو األيوناتعدـ وجود ترتيب ىن      يوجد انفصاـ ومكسر  
: ال تعد مف الخواص الخارجية لمبمورات -31  

 األوجو البمورية        مركز التماثؿ 
  الزاوية المجسمة        األحرؼ البموري 
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 عدد مستويات التماثؿ يساوي تسعة في أحد األنظمة التالية : -32       
                                                 

 

 

 

 :ال يحتوي عمى أي مستويات تماثؿنظاـ بموري  --33     

 السداسي         ثالثي الميؿ              المكعب        الرباعي 
 معدف بموراتو ليس ليا أي مستويات تماثؿ: -34    

 الكبريت         األوكسينيت               مورايتالف                الياليت 
 درجة: 129محور تتكرر حولو األوضاع المتشابية كؿ  -35    

 الثنائي         الثالثي                   الرباعي          السداسي 
 العضوية :يمي ال يعد مف األحجار الكريمة  واحدة مما -36    

 الكيرماف                       المؤلؤ       الياقوت                العاج 
 تعد مف المعادف النفيسة : -37     

 رجاف والمؤلؤمال        الذىب والفضة            الماس والبالتيف       الكيرماف والياقوت 
 :يصنؼ .......... مف األحجار شبو الكريمة -38

 األلماس         الياقوت االحمر           الكيتالم        الكيرماف 
 

 ( أماـ العبارة غير الصحيحة فيما يمي :  ( أماـ العبارة الصحيحة وعالمة ) لسؤاؿ الثاني:ضع عالمة ) ا
 (       )                . يعتبر الماس الصناعي معدناً     -1
 (     )                                     يعتبر ممح الطعاـ والسكر معدناف . -2
 (       )  .     أشباه المعادف تفتقر التركيب الكيميائي المحدد أو الشكؿ البموري أو كمييما   -3
 (   )                                       يتميز الييماتيت ببريؽ فمزي المع.  -4
 (       )                            يعتبر معدف التمؾ معدف شفاؼ.  -5
 (       )           احتواء الكوارتز عمى أكاسيد حديد يكسبو الموف البنفسجي                -6
 (   )                  لوف المخدش يعبر عف لوف المعدف.غالبًا   -7
 (    )                               بمدى مقاومتو لمتآكؿ والخدش. تقاس متانة المعدف -8
 (       )         معادف ذات الرابطة االيونية بأنيا قابمة لمقطع                             تتميز ال -9
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 (       )                                 يستخدـ مقياس موىس في تعييف مخدش المعدف . -19
 (       )                          أقؿ المعادف صالدة عمى مقياس موىس معدف التمؾ -11
 (       )                                          يتناسب االنفصاـ طرديًا مع قوة الرابطة  -12
 (       )                                  يتشقؽ اليورنبمند في اتجاىيف غير متعامديف  -13
 (       )                          يتشقؽ معدف الياليت في ثالثة اتجاىات متعامدة .  -14
 (       )                          .  يتميز معدف االسبستوس بالمكسر غير المستوي  -15
 (       )                                         .ويتميز معدف االرسينوبيريت برائحة الثوـ عند حك -16
 (       )                                          ينجذب معدف الماجنتيت لممغناطيس. -17
 (       )                            معدف الذىب مف المعادف السيميكاتية. -18
 (       )                            المادة المتبمرة ذات بناء ذري داخمي منتظـ .  -19

 (       )                            .تعتبر بمورة كؿ مادة ذات أسطح ممساء مستوية -92
 (       )                            عدد أنماط الوحدات البنائية أربعة عشر نمطا . -21
               (       )       لكنيا تبقى ثابتو في بمورات المعدف الواحد.درجة التماثؿ باختالؼ المعادف و  تختمؼ -22
 (       )       ورية مرتيف في الدورة الكاممة يعبر عف وجود محور تماثؿ ثالثي. تكرار األوجو البم -23
 (       )                                  يعتبر معدف األلماس مف األحجار العضوية . -24

 
 -: يناسبيا بما التالية الفراغات :أكمؿ الثالث السؤاؿ

  المعادف أشباه تسمى المعدف تعريؼ عمييا ؽينطب ال ولكف الطبيعة في موجودة مركبات .1

  األوباؿ متبمور غير ولكف محدد كيميائي تركيب لو الذي المعدف .2

 والبمورية   الكيميائيةو   الفيزيائية منيا خواص بعدة المعادف تتميز .3

 فمزي ال و فمزي شبو و  فمزي  الى المعادف بريؽ يصنؼ .4

 مف  والميكا الجبس بينما .الشفافة المعادف مف لكالسيتوا ( ةشفاف غير ) المعتمة المعادف مف التمؾ .5
 الشفافة. نصؼ المعادف

  االخضر بالموف الويميميت معدف يتضوأ بينما األحمر بالموف الكالسيت معدف يتضوأ .6

    الكيميائية الرابطة بنوع االجياد تأثير تحت المعادف تكسر سيولة ترتبط .7

 . لينة تكوف الفمزية الروابط ذات بينما ىشة متانة ذات تكوف االيونية الروابط ذات المعادف .8

 جزيئاتو تماسؾ بسبب تشقؽ مستويات عمى يحتوي ال الكوارتز معدف .9

 ليفي مكسرب واالسبستوس  محاري بمكسر الكوارتز يتميز  .19

 لالفمزات النوعي الوزف مف اثقؿ لمفمزات النوعي الوزف .11
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  كيربائية شحنات الحاد ؼالطر  عمى يتولد التورماليف معدف بمورة تسخيف عند .12

  الضغطية الكيرباء بخاصية الكوارتز معدف يتميز .13

  الفمزية المعادف مف والفضة الذىب تصنيؼ يتـ .14

 الزاوية و  البمورية االحرؼ او الحواؼ و البمورية االوجو ىي عوامؿ بعدة لمبمورات الخارجية الخواص تتحدد .15
 المجسمة الزوايا و الوجيية بيف

  االوجو مكتممة و االوجو ناقصة و االوجو عديمة الى األوجو اكتماؿ حيث مف البمورات تقسـ .16

  جونيومتر يسمى الوجيية بيف الزاوية قياس في المستخدـ الجياز .17

 الذرات بيف الكيميائية الروابط طبيعة و  الفراغي الترتيب عمى يعتمد لمبمورات الداخمي البناء .18

  درجة 90 كؿ باعيالر  المحور حوؿ المتشابية االوضاع تتكرر .19

 نقاوة درجة و  التبريد حدوث مكاف و  التبريد معدؿ و  المحموؿ نوع عمى بناءا البمورات احجاـ تختمؼ .29
  المحموؿ

  البمورات حجـ صغر التبريد معدؿ زاد إذا .21

  عالية بػصالدة تتميز الثمينة االحجار .22

  الكريمة وليست الثمينة المعادف مف  والفضة الذىب يعتبر .23

 

 -ف القوسيف االسـ أو المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ عبارة مما يمي:يؿ الرابع :اكتب بالسؤا

 بموري ونظاـ محدد كيميائي تركيب ليا عضوية غير طبيعية متجانسة صمبة مادة كؿ -1
 مميز

 المعدف

 البنائية الوحدة أصغر جزء في البمورة وليا صفات البمورة الكاممة نفسيا  -2

 أشباه المعادف ر إلى التركيب الكيميائي المحدد أو الشكؿ البموري أو كمييما مركبات تفتق -3

 البريؽ شدة الضوء المنعكس أو نوعيتو مف عمى سطح المعدف  -4

 شبو فمزي بريؽ المعادف الفمزية التي تكوف طبقة باىتة تفقد لمعانيا عند تعرضيا لميواء -5

 فيةالشفا قدرة المعدف عمى انفاذ الضوء  - 6
 متانة مقاومة المعدف لمكسر أو التشوه -7

لوف مسحوؽ المعدف الناتج عف حؾ المعدف عمى قطعة مف الخزؼ الصيني غير  -8
 المصقوؿ 

 المخدش

 صالدة مقياس مقاومة المعدف لمتآكؿ أو الخدش  -9
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19- 
مرتبة مف األقؿ صالدة إلى األعمى  سبي لمصالدة يتكوف مف عشرة معادفمقياس ن

 دةصال

 موىس

11- 
قابمية المعدف لمتشقؽ واالنفصاـ في اتجاىات محددة ومنتظمة عند تعرضو لضغط 

 معيف.

 اإلنفصاـ

 المكسر شكؿ سطح المعدف عند كسره في اتجاه غير مستويات االنفصاـ . -12

13- 
 درجة 4 حرارة درجو عند الماء مف لو مساو حجـ وزف الى المعدف وزف نسبة

 ميزيةيس

 وعيالوزف الن

 معادف اقتصادية نطاؽ كبير في تصنيع المنتجات التي يستخدميا مجتمعنا الحديث معادف تدخؿ عمى -14

 البمورة جسـ صمب متبمور ومتجانس يحده مف الخارج أسطح ممساء مستوية -15

16- 
شكميا  تتكوف منيا بمورات المعدف والتي تعيف التيالذرات طريقة ترتيب االيونات و  

 لمنتظـاليندسي ا

 بناء ذري داخمي

 بموري حرؼ األحرؼ الناتجة عف تالقي وجييف بمورييف متجاوريف. -18

 الوجيية بيف الزاوية الزوايا المحصورة بيف العموديف المقاميف عمى وجييف بمورييف متجاوريف -19

 المجسمة الزاوية الزاوية الناتجة عف تالقي أكثر مف وجييف في البمورة  -29
 التماثؿ الزوايا المجسمة في البمورةرتيب المنظـ لألوجو والحواؼ و لتا -21

مستوي يقسـ البموره نصفيف متساويف ومتشابييف بحيث يكوف احد النصفيف صوره  -22
 .مرآه لمنصؼ االخر

 المحوري المستوى

23- 
نقطو وىميو مركزيو في البموره تترتب حوليا األوجو البمورية والحواؼ والزوايا في 

 دواجاز 

 مركز التماثؿ

 محور التماثؿ تدور حولو البمورة .خط وىمي يمر بمركز البمورة و   -24
 محور تماثؿ ثنائي في الدورة الكاممة . مرتيفمحور تماثؿ تتكرر حولو األوضاع المتشابية  -25
 ؿ ثالثيمحور تماث في الدورة الكاممة . ثالث مراتمحور تماثؿ تتكرر حولو األوضاع المتشابية  -26

 محور تماثؿ تتكرر حولو األوضاع المتشابية أربع مرات في الدورة الكاممة . -27
محور تماثؿ 

 رباعي

 محور تماثؿ تتكرر حولو األوضاع المتشابية ست مرات في الدورة الكاممة . -28
محور تماثؿ 

 سداسي
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 عمؿ لما يأتي تعميال عمميا صحيحا : :  السؤاؿ األوؿ 
 ًا.يعتبر معدنالمتساقط معدنا بينما البرد ال  جيعتبر الثم -1
ألف الثمج يحافظ عمى حالتو الصمبة في درجات سطح األرض بينما البرد يتحوؿ لمحالة السائمة بعد نزولو لسطح   

  األرض .
 .ال يعتبر كؿ مف النفط والكيرماف مف المعادف -2

 بينما المعادف تكوف غير عضوية . الف النفط سائؿ بينما المعادف صمبة والكيرماف أصمو عضوي
   .يختمؼ التركيب الكيميائي لمعدف ما بيف عينة وأخرى -3

الشحنات الكيربائية محؿ بعضيا اآلخر بدوف قيود في ؿ العناصر التي ليا الحجـ نفسو و ألنو مف الشائع أف تح
 المعادف .

  .يعتبر ممح الطعاـ معدنا بينما السكر ليس معدناً   -4 
الطعاـ مادة صمبة غير عضوية متبمرة توجد بصورة طبيعية عمى األرض ، بينما السكر مادة عضوية ألف ممح 
 وصناعية

 .معدناً   ال يعتبر األلمونيوـ -5
  ليست طبيعيةيتـ استخالصو مف خاماتو و ألنو 

 .اختالؼ معدف الماس والجرافيت في الصالدة رغـ التشابو في التركيب الكيميائي -6
  في قوية فيي الجرانيت في أما قوية رابطةال تكوف األلماس ففي ربوفكال ذرات بيف تربط التي لكيميائيةا الرابطة اختالؼ بسبب

  ضعيفة. أخرى برابطة البعض بعضيا مع ترتبط ولكنيا صفائحال

 ال يعتمد عمى دراسة التركيب الكيميائي فقط لمتعرؼ عمى المعدف . -7
 الكيميائي كيبالتر  في متشابو المعادف مف كثير

        .اختالؼ ألواف معدف الكوارتز -8
 أكاسيد الحديد والتيتانيوـ .ب الطفيفة مثؿ أكاسيد المنجنيز و بسبب بعض الشوائ

 استخداـ الموف كوسيمة لتحديد المعادف عادة يكوف غير دقيؽ . -9
 و ألواف مختمفة .ألف بعض المعادف تحتوي عمى بعض الشوائب فتعطيو درجات متعددة مف األلواف أ

 .اختالؼ معدف الجبس واألنييدريت في الصالدة -19
 O2Hو الماء أ OHبسبب وجود مجموعة الييدروكسيؿ 

     .اختالؼ صالدة معدف األلماس عف معدف الجرافيت   -11
 ةألف االلماس ترتبط ذراتو برابطة تساىمية قوية بينما ترتبط ذرات الجرافيت برابطة فاف ديرفاؿ الضعيف

 ال يحتوي الكوارتز عمى مستويات انفصاـ ) تشقؽ (. -12

 بسبب قوة تماسؾ جزيئاتو
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 .يستطيع خدش الكالسيت وال معدف الجبس يخدش التمؾ -13
ياس موىس في مق 0خدش التمؾ الذي يحمؿ رقـ  فيستطيع 2ألف حسب مقياس موىس لمصالدة يحمؿ الجبس رقـ 

 يستطيع خدشو وىس لمصالدة فالفي مقياس م 3بينما الكالسيت يحمؿ رقـ 
  .قابمية بعض المعادف لمطرؽ والسحب -14

 ألنيا معادف ذات روابط فمزية
 .اكبر مف الوزف النوعي لمجرافيت  لأللماسالوزف النوعي  -15

 الترتيب الذري الفراغيبسبب اختالؼ الراوابط الكيميائية و 
 .استخداـ معدف الكوارتز في صناعة الساعات -16

 تولد عمى بموراتو شحنات كيربائية عند تعرضو لمضغطألنو ت
 .استخداـ معدف التورماليف في أجيزة قياس درجات الحرارة العالية -17

 و شحنات كيربائية عند تعرضو لمحرارةبمورات اطراؼ ألنو تتولد عمى
 يسمى محور التماثؿ الثالثي بيذا االسـ. -18

 في الدورة الكاممة بسبب تكرار األوضاع المتشابية ثالث مرات 
 .اختالؼ أحجاـ البمورات وأشكاليا -19

 بسبب عدة عوامؿ مثؿ : نوع المحموؿ ، معدؿ التبريد ، مكاف حدوث التبمر ، درجة نقاوة المحموؿ .
 .ال يعتبر الذىب والفضة والبالتيف مف األحجار الكريمة -29

 صياغتيا بسبب سيولة تشكيميا و 
 

  : يأتي ما كرأذ ( أ ) : الثاني  السؤاؿ

    المعدف: خواص .1
 متبمرة *                                   صمبة مادة *

  محدد كيميائي تركيب ليا *                                 عضوية غير *

 : لمبمورات الخارجية الخواص .2

  البمورية االحرؼ او الحواؼ *                          البمورية االوجو *

  .                            المجسمة الزوايا *                      الوجيية بيف ويةالزا *

                                   : البموري التناسؽ أو التماثؿ عناصر .3

 التماثؿ. مستوى -              التماثؿ. محور -          التماثؿ. مركز -
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 :ػ يمي مما كؿ اعميي يتوقؼ التي العوامؿ ما ػ )ب( 

                                                                                                          الداخمى البناء *               المعدف: صالدة 
  وقوتيا الروابط نوع *                              

 االيونات. أو لمذرات الفراغي يبالترت *       لمبمورات: الداخمي البناء 
   الكيميائية. الروابط طبيعة *                                   

 وأشكاليا البمورات أحجاـ اختالؼ 
                                                    المحموؿ نوع *
 التبريد معدؿ *
    التبريد حدوث مكاف *
  المحموؿ نقاوة درجة *

               
 تجاريًا: الكريمة األحجار تقييـ 

 . الصفاء*
 . *الموف
 . *القطع
 *القيراط

 : يمي مما بكؿ جيولوجياً  المقصود ما : الثالث السؤاؿ

 ذري ونظاـ محدد كيميائي تركيب وليا عضوية غير طبيعية عوامؿ بفعؿ تكونت متجانسة صمبة مادة كؿ: المعدف -1
 . منتظـ داخمي

 إلى تفتقر فيي المعدف، تعريؼ عمييا ينطبؽ ال ولكف الطبيعة في موجودة المركبات عضب : المعادف أشباه -2
 . كمييما أو البموري الشكؿ أو المحدد الكيميائي التركيب

 بالكامؿ البمورة شكؿ نفس وليا البمورة في جزء أصغر : البنائية الوحدة -3

 . معدف أي سطح عمى مف المنعكس الضوء شدة ىو الممعاف:-4

 أو البنفسجية فوؽ األشعة أو الحرارة مثؿ المختمفة الطاقة أشكاؿ يحوؿ عندما متضوء بأنو المعدف يوصؼ التضوء:-5
 . األصمي لونو عف يختمؼ ضوء إلى السينية األشعة

 . الضوء إنفاذ عمى المعدف قدرة ىي الشفافية:-6
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  المعدف مسحوؽ لوف : المخدش -7

 . التشوه أو مكسرل المعدف مقاومة ىو : المتانة -8

 .الخدش أو لمتآكؿ المعدف مقاومة مقياس ىي : الصالدة -9

 بحيث ، معيف لضغط تعرضو عند منتظمة و محددة أجزاء إلى نفصاـواأل  لمتشقؽ المعدف قابمية ىو : االنفصاـ -10
 في الضعؼ مستويات أو االنفصاـ مستويات تسمى مستوية أسطح امتداد عمى أو متوازية الضغط اتجاىات فتكو

 المعدف.

 . مكعب متريسنت لكؿ بالجراـ عنيا يعبر / الحجـ وحدة كتمة : الكثافة -11

 44. عند الماء مف لو مساو حجـ وزف إلى المعدف وزف نسبة : النوعي الوزف -12

  ومركبة عنصرية الى الكيميائي تركيبيا وفؽ المعادف تقسـ : السيمكاتية المعادف -13

 عمى أساسي بشكؿ وتحتوي الطبيعة في انتشاراً  وأكثرىا المعدنية المجموعات أىـ مف ىي : مكاتيةالالسي المعادف -14
 السيميكوف و األكسجيف عنصري

  الثالثة األبعاد في شبكيا تركيباً  مكوناً  لمذرات ىندسي ترتيب بوجود تتميز التي المادة : المتبمرة المادة-15

 وال بنائية وحدة او شبكي تركيب وال االيونات او لمذرات ىندسي ترتيب بيا جديو  ال الي ىي متبمرة: الغير المادة-16
 مكسر. بيا ولكف انفصاـ مستوى بيا يوجد وال بمورة تتكوف

  وتعبر المنتظـ اليندسي شكميا تعيؽ والتي الخارج مف البمورة تحد التي المستويات أو األسطح البمورية: االوجو-71
 لمبمورة. الداخمي الذري التركيب عف

  .متجاوريف بمورييف وجييف تالقي عف ناتج البمورة مف جزء البمورة: حواؼ -18

 متجاوريف بمورييف وجييف عمى المقاميف العمودية بيف المحصورة الزاوية :الوجيية بيف الزاوية-19

 البمورة في وجييف مف أكثر تالقي عف الناتجة الزاوية المجسمة: الزاوية-20

  .البمورة في المجسمة والزوايا والحواؼ لألوجو المنظـ لترتيبا : التماثؿ-21

 ازدواج في والزوايا والحواؼ البمورية األوجو حوليا تترتب البمورة في مركزية وىمية نقطة : التماثؿ مركز -22

 مرتيف ورةالبم مف جزء  أي ظيور يتكرر بحيث البمورة حولو وتدور البمورة بمركز يمر وىمي خط التماثؿ: محور -23
 .الكاممة الدورة خالؿ أكثر أو

 اآلخر لمنصؼ مرآة صورة النصفيف أحد يكوف بحيث متساوييف نصفيف إلى البمورة يقسـ مستوى التماثؿ: مستوي -24
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 بريؽ وليا جذابة معينة الواف ليا ، التحمؿ وشديدة العالية بصالدتيا وتتميز االنواع اغمى ىي الثمينة: االحجار-25
  . متالؽ

 . لوفرتيا او لشفافيتيا او صالدتيا لقمة الثمينة لالحجار االقتصادية بالقيمة ليست ىي الكريمة: شبو  االحجار-26

 السؤاؿ الرابع:قارف بيف كؿ مما يمي: 

 

 البريؽ الالفمزي البريؽ الفمزي وجو المقارنة

 يميز المعادف فاتحو الموف غالبا بريؽ المع ولو مظير الفمزات مميزات

 التفسفر التفمر و المقارنةوج

الضوء بعد ازالة ر استمرا
 المؤثر

 يستمر الضوء ال يستمر الضوء                 

 االسبستوس الكوارتز وجو المقارنة

 مكسر ليفي مكسر محاري                      المكسر

 المادة غير المتبمرة المادة المتبمرة  وجو المقارنة

 وجدال ي يوجد  االنفصاـ

 ال يوجد يوجد المكسر 

 ال يوجد يوجد ترتيب الذرات 

 يوجد التركيب الشبكي 

 
 ال يوجد

 معدف الياليت األلبيتمعدف  

 9 ال يوجد عدد مستويات التماثؿ

 ثنائيال الدوراني التماثؿ محور محور التماثؿ الدوراني الرباعي 

تكرار األوضاع المتشابية 
 مرتيف اتأربع مر  في الدورة الكاممة

 درجة 189 درجة 99 مقدار زاوية إعادة كؿ وضع
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  :السؤاؿ الخامس : أسئمة متنوعة 
 

 مف خالؿ الصورة التالية يظير لدينا المواد التالية : -1
 ...كوارتز أي العينتيف تمثؿ معدنًا ؟. 

 .اذكر صفات المعدف  

 صمبة. ........................................ 

 مادة غير عضوية....................... ....... 

 ليا تركيب كيميائي محدد................ ....... 

 ليا نظاـ بموري مميز................ .......... 
 

 : أكمؿ المخطط السيمي التالي -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 درس األشكاؿ التي لديؾ وحدد أييا معدف وأييا ليس معدف مع ذكر األسباب.أُ  -3

 
 
 
 
 
 
 
 .......معدف .........    ...........      مادة عضوية...معدف ليس ..........       .معدف...... 

    

 الفحم الكوارتز

 الحجري

 

 اٌؼٕصش

 صخٕر يعذٌ

صخٕر 

 َاريت

صخٕر 

 رسٕبيت

ٕر صخ

 يخحٕنّ

انمشزة 

 االرضيت

 الفحم الكوارتز األلماس
 الحجري
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        ...عضوي...معدف ليس .....   فمزات مصنع....معدف ليس ..   ....سائؿ..عضوي..معدف ليس ........
 

 . اوباؿفي الصورة المرفقة يظير . -4

 ........... .مف أشباه المعادف . ............؟ ف المعادفىؿ يعتبر م      

 ...... .ليس لو نظاـ بموري مميز. ........مع ذكر السبب     
 
 

في الشكؿ المرفؽ يظير لدينا معدف الكوارتز وىو مف المعادف التي ال  -5

تترؾ أثرًا عمى لوح المخدش بيف كيؼ يمكف الحصوؿ عمى مخدش 

 ؟مثؿ ىذه المعادف

 ............................سحؽ ىذا المعدف...............

 لدينا عينات لمعادف التمؾ والجبس والميكا حسب الترتيب كؿ منيا تتميز بنوع معيف مف المتانة وضح ذلؾ.-6

 

 

 
 
 
 
 

 ........مرنا......                   ......قابمو لمقطع......      ......         قابمو لمقطع........

 

 

 األلمنيوم الكهرمان النفط

 الميكا
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 وفيـ يستخدـ؟؟ ما ىو مقياس موىس مف خالؿ الشكؿ المجاور-7

 مقياس لقياس صالدة المعادف..
 ي سمـ يتكوف مف عشرة معادفوىو عبارة عف ترتيب نسبي أ

 
 

 

 
 

 مف خالؿ الشكؿ المجاور يظير معدف يعطي الخطوط مرتيف عند وضعو عمى الورقة. -8

 .اذكر ىذه الخاصية 

 ..............................المزدوج لمضوءخاصية االنكسار 

 .اذكر مثاؿ عمى ىذه الخاصية 

 ...........................................معدف الكالسيت

 

 

 
الشكؿ المجاور يظير العناصر المكونة لمقشرة األرضية والتي  -9

تتكوف منيا المعادف وعمى ىذا األساس تقسـ المعادف في 
 :مجموعتيف رئيسيتيف

 معادف سميكاتية. ............................ 

 معادف ال سميكاتية........ ................... 

 

 

 

 

 بعامميف اثنيف اذكرىما. كما يظير في الشكؿ المجاور يتعمؽالبناء الداخمي لمبمورة  -19

  الفراغيالترتيب 

 طبيعة الروابط الكيميائية . 
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 وب:الشكؿ المجاور وأكمؿ المطم ادرس -11

 زاوية مجسمة( يدؿ عمى : 1السيـ رقـ )  -

 بموري وية الناتجة مف تالقي اكثر مف وجوىي الزا:.وتعرؼ بأنيا 

   ؼ ويعر  بموري وجو: .( يدؿ عمى 2السيـ رقـ )  -

 تتوقؼ طبيعتيا عمى :و   اسطح او مستويات تحد البمورة مف الخارج.بأنو

 ة اثناء النموعمى الظروؼ الطبيعية او الكيميائية السائد

 حافو بمورية( يدؿ عمى  3السيـ رقـ )   -

 ناتج عف تالقي وجييف بمورييف متجاورييفوتعرؼ بأنيا: 

 

 أكمؿ األشكاؿ المرفقة التالية بما يناسبيا. -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثي الميؿمعيف قايـ       سداسي        احادي الميؿ       ث        معكب          رباعي                   

 

1 

3 

2 

 مظهر

 البلىرة

احرف 

 بلىريت
اوجت 

 بلىريت

زاويت بين 

 وجهيت
زاويت 

 مجسمت
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 -أمامؾ مجموعة مف المواد والمطموب صنؼ ىذه المواد حسب الجدوؿ الموضح مع ذكر السبب  : -13

 
 
 
 
 

 
 السبب التصنيؼ

دف
معا

 

 عنصرية
 ذىب-1
 فضة -2

 معادف تتكوف مف عنصر واحد

 مركبة

 كوارتز -1
 ماجنتيت -2

 ممح -3

 ثمج -4

 تتكوف مف عنصريف او اكثر

 لو تركيب كيميائي و ليس لو نظاـ بموري اوباؿ -1 أشباه معادف

ال يعتبر مف 
 المعادف

 نفط .1
 برد .2

 حديد .3

 زئبؽ .4

 فحـ .5

 سكر .6

 عضوي
 سائؿ
 فمز
 سائؿ

 عضوي
 عضوي

 

 

 

 

  

 صئثك ا١ٌَِٕٛٛ فحُ ر٘ة السر١هت صخاج ٔفظ

 ٍِح ثٍح ِاخ١ٕر١د وٛاسذض حذ٠ذ تشد فضح

 وٙشِاْ

 سىش

  وٙشِاْ

 

 أٚتاي 
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في احدى الرحالت الجيولوجية داخؿ احدى المناجـ لوحظ ظيور بعض المعادف بألواف جذابة تختمؼ  -14

بالموف االخضر اآلخر بينما ظير  (A)الحمر الباىرعف الوانيا األصمية حيث ظير بعضيا بالموف ا

وعند نقميا إلى غرؼ مظممة استمر بعضيا في الظيور بيذه األلواف  )@( بينما اختفت  (B)الساطع 

 مف البعض اآلخر )@@(.

 . ساعد فريؽ البحث في التعرؼ عمى ىذه الخاصية

 الويميميت ( Bكالسيت  A)  A , B المعدنيف اسـ تتوقع ماذا -

 تفمر &  )@@ ( تفسفر)@( . النوعيف بيف الفرؽ ما -

 

سار محمد في الجبؿ فالحظ بمورات متعددة األلواف سداسية األشكاؿ واختبر صالدتو فمـ يخدش لوح المخدش -15

المعدف وبخاصة المونيف  وتعجب لماذا تعددت ألواف ىذا المعدف ىؿ تستطيع مساعدتو في تفسير تعدد ألواف ىذا

 اكاسيدوجود شوائب و  لبنفسجي ؟االوردي و 

 صالدة اعمى مف لوح المخدش كيؼ تفسر عدـ خدشو لموح المخدش ؟-

  في مقياس موىس او قطع زجاج في رأيؾ كيؼ يمكف تعييف صالدة ىذا المعدف ؟-

 كوارتز ماذا تتوقع أف يكوف ؟-

 

ت األسرة الثمج المتساقط الذىاب في رحمة إلى إحدى البالد األوربية وىناؾ شاىد يقررت أسرة عم -16

؟ وىؿ ىناؾ فرؽ بينو وبيف البرد المتساقط ؟ وسأؿ عمي والده ىؿ يعتبر ىذا الثمج معدنًا في بالدنا 

مب ولو تركيب كيميائي محدد ونظاـ بموري مميز نعـ الثمج المتساقط معدف النو ص فبماذا أجاب الوالد ؟

 برد يتحوؿ الى سائؿلكف المى صالبتو في درجة حرارة االرض و يحافظ عو 
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لمادة األولى مرنة قابمة قد لوحظ أف اية في أحدي الرحالت الجيولوجية و تـ العثور عمى بعض المواد المعدن-17

وعند اختبار امرارىا لمضوء وجد أف األولي  إلى عدة رقاقات دقيقة والثانية قابمة لمقطع لمثني وتتشقؽ بسيولة

حيف أف األخرى ال يمكف نفاذ الضوء منيا فما ىو  ورة مف خالليا عمىيمكف تمييز الص تنفذ الضوء ولكف ال

 الثانيو جبساالولى مايكا و  توقعؾ لمعينتيف ؟
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 -الذي تدؿ عميو كؿ عبارة مف العبارات التالية :السؤاؿ األوؿ : اكتب االسـ أو المصطمح 

 ( خرالص    )        .األرضيةوحدة بناء القشرة  -1

 ( الصخور النارية والمتحولة عف اصؿ ناري)             % مف القشرة األرضية.95صخور تشكيؿ  -2

 (الصخور النارية)     صخور تتكوف عندما تبرد المادة المنصيرة وتتصمب. -3

 (الحمـ البركانية / الالفا)       يطمؽ عمى المادة المصيورة عندما تصؿ إلى سطح األرض. -4

 (البركانية/الطفحية)    .خور النارية التي تتكوف عندما تتصمب المادة المنصيرة عمى سطح األرضالص -5

 (الجوفية/المتداخمة)        الصيارة التي تفقد القدرة عمى الحركة قبؿ بموغيا إلى سطح األرض وتتبمور. -6

 ( النسيج     )    النسبة إلى الحجـ والشكؿ وترتيب بمورات الصخر المتشابكة. -7

 (نسيج دقيؽ التبمور نسيج الصخور النارية التي تتكوف عمى السطح أو التي تبرد بسرعة ككتؿ داخؿ القشرة.) -8

 ( لجرانيتا   )  صخر ناري غني بالسيميكا يتكوف بعيدًا عف سطح  األرض وذو نسيج خشف. -9

 (يج البورفيريالنس)    نسيج يحتوي عمى بمورات كبيرة تحيط بيا بمورات صغيرة. -10

 ( النسيج الزجاجي)   نسيج ناتج عف قذؼ الحمـ إلى الغالؼ الجوي وتبريدىا بسرعة. -11

 ( األوبسيدياف  )    صخر مكسرة المحاري الممتاز ذي الحافة حادة قاطعة. -12

 (فقاعي/االسفنجالنسيج ال).أثناء تصمب الالفا نتيجة ىروب الغازاتنسيج يصؼ صخورًا دقيقة التبمور بو فجوات  -13

 (نسيج فتاتي نسيج يصؼ الصخور البركانية الناتجة مف تصمب الفتات الصخرى الذي يقذفو الثوراف البركاني.) -14

 ( السد      ) مف األوضاع التي تتخذىا الصخور النارية كتداخؿ ناري افقي تحت القشرة األرضية. -15

 ( القاطع    خؿ ناري رأسي تحت القشرة األرضية.)مف األوضاع التي تتخذىا الصخور النارية كتدا -16

 (2: مواد األرض ) الثةالوحدة الث
 

 الفصل األول: الصخور النارية 
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 -السؤاؿ الثاني :  اختار اإلجابة الصحيحة مف بيف اإلجابات التالية :

 ىو: باوفالصخور النارية بناءًا عمى سمسمة تفاعؿ  يف ةفى السمسمة المتواصمأوؿ المعادف المتبمرة  -1
   البيتونايت       األلبيت          فيفياألول     الكوارتز 

 يكوف غنى بػعنصر: باوفالصخور النارية بناءًا عمى سمسمة تفاعؿ  يالسمسمة المتواصؿ ف يأخر المعادف تبمورًا ف -2
الكالسيوـ         الصوديوـ  البوتاسيوـ  السيميكوف 

 ىو: باوفمة تفاعؿ الصخور النارية بناءًا عمى سمس يف ةالمتواصم السمسمة غيري أوؿ المعادف المتبمرة ف -3
بيوتيتال      األلبيت          فيفياألول  الكوارتز 

 ىو. باوفالصخور النارية بناءًا عمى سمسمة تفاعؿ  يف ةالمتواصم السمسمة غير يأخر المعادف تبمور ف -4
البيوتيت      األلبيت          فيفياألول  الكوارتز 

 فيف والبيروكسيف:يعمى األول يتو مجموعة مف الصخور فوؽ مافية تح -5
األوجيت      البريدوتيت          البالجوكميز  الفمسبار 

 المعادف الغالبة فى الصخور الجرانيتية ىي: -6
السيميكا       البيروكسيف  األمفيبوؿ  المايكا 

 بالكالسيوـ: ينبالمعادف السيميكاتية داكنة الموف والفمسبار البالجوكميزي الغ غنيةصخور  -7
البازلت      الجرانيت          إنديزيت  بريدوتيت 

 صخور غنية بالسيميكا والفمسبار وفقيرة فى المعادف السيميكاتية داكنة الموف . -8
 البازلت      الجرانيت           إنديزيت  بريدوتيت 

 مرحمتيف: نيسج نارى يتكوف مف بمورات بارزة وكتمة سفمية وتكوف عمى -9
  زجاجي        فقاعي           بورفيري  بجماتيتي 

 نسيج يميز صخر األوبسيدياف مف خالؿ التبريد السريع لمصيارة: -10
زجاجي       فقاعي             بورفيرى           بجماتيتي 

 :صخور الطفة الممتحمة تتميز بنسيج -11
 فتاتى ناري              فقاعي          بورفيري  بجماتيتي 
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 -العبارات التالية بما يناسبيا : كمؿاالسؤاؿ الثالث :  

  بػالصيارةلمصخور النارية  المكونة األـالمادة  ىتسم -1

 عمى سطح األرض. خروجيا عندبركاني ثوراف مسببة أقؿ كثافةتتصاعد كتمة الصيارة نحو السطح كونيا  -2

 كبير. وبحجـقميؿ  بعدد و بموراتيعزز التبريد البطيء نم -3

 صغير.وبحجـ كبير  بعدد يعزز التبريد السريع نمو بمورات -4

 بأف بمورات المعادف المكونة لو التميز سوى بالمجير.دقيؽ التبمور في الصخور النارية، يتميز النسيج  -5

 خشف الحبيباتنسيج ذو بأنو  الجرانيتيتميز -6

 الحادة الصمبة القاطعةذو الحافة المحاري زمنة القديمة بأنو مادة ميمة بفصؿ مكسره أعتبر األوبسيدياف عبر األ  -7

في تكويف الصخور النارية عندما تطفح الصيارة الجرانيتية الغنية بالسيميكا عمى سطح األرض تتصمب وتكوف صخر  -8

 ذو النسيج الفقاعي أو االسفنجي. بيومس

 التي تعزز التبمور . البيئة السائمةالبمورات في البيجماتيت كبيرة جدًا نتيجة  -9

 الماغنيسيوـو الحديد كا الداكنة غنية بعنصري  يالسيم -10

 امفيبوؿو  بيروكسيفو  اوليفيفأىـ المعادف الشائعة في القشرة األرضية التي تتكوف مف السيميكات الداكنة ىي  -11

  الكالسيوـو  الصوديوـو البوتاسيوـ  بعناصركا الفاتحة تكوف غنية يلسيمالماجما الغنية با-12

 الموف. فاتحةالكوارتز والميكا البيضاء مف معادف السيميكات  -13

 جرانيتيالمعادف التي يسود فييا الكوارتز والفمسبار ليا تركيب  -14

 بازلتيا تركيب الصخور التي تحتوي عمى وفرة مف المعادف السيميكا داكنة الموف لي -15

 عاليةوتتميز بأنيا ذات كثافة  الحديد سبب احتوائيا عمى عنصربتكوف المعادف المافية داكنة الموف  -16

فييا أكبر  كايتكوف نسبة السيم الجرانيتية%  والصخور  45كا أقؿ مفيتكوف نسبة السيم المافية فوؽالصخور  -17

 .%70مف
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 : ةالتالي اتالمخططاكمؿ السؤاؿ الرابع : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقسـ المعادف السيميكاتية مف حيث الموف إلى – 2

 
 
 
 
 

 

 

 جخميز الصخىز الىسيطت ) ألاهدًصيديت ( باملعادن الخاليت: -3

 

 

 

 

 

 

 

 سيهيكاث داكُت
 سيهيكاث فاححت

 فهسبار بالجيٕكهيشي          بيٕحيج        بيزٔكسيٍ        أيفيبٕل    
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 أشكال الصخىز الىازيت فى الطبيعت: -4

 

     

 

 
             

 
 

 :عمؿ لما يأتى تعميال عمميا دقيقا : خامسالسؤاؿ ال

 عمييا   عمينا دراسة وفيـ الصخور النارية والتعرؼ – 1 
 % مف صخور القشرة األرضية 59لكي نفيـ تكويف األرض وتركيبيا حيث أنيا تشكؿ حوالي       

 عمى أنيا كتمو ضخمة مف الصخور النارية األرضيمكف وصؼ  – 2
%  28شرة األرضية كما اف الوشاح الذي يغطي % مف الق 59النيا تشكؿ مع الصخور المتحولة عف اصؿ ناري حوالي   

  مف حجـ االرض يتكوف مف مادة صخرية نارية
 الناري يستخدـ مصطمح النسيج الصخرى لوصؼ الصخر – 3
 ألنو يعتبر وصؼ لممظير العاـ باالستناد الى الحجـ والشكؿ وترتيب بموراتو المتشابكة  
 .لمنسيج الصخرى خاصيو مميزة ميمة  -4
 شؼ تفاصيؿ كثيرة عف البيئة التي تكوف منيا الصخر وعف مصدرهألنو يك 
 .األرضال تظير صخور الجرانيت والجابرو مباشرة عمى سطح  -5
 ألنيا تنشأ بعيدا عف السطح فال تظير اال بعد تعرية الصخور التي تعموىا  
 النسيج الزجاجى يميز صخر األوبسيدياف -6
تبريد السريع جدا فال تنتظـ البمورات بشكؿ منتظـ وذلؾ نتيجة سمسمة التراكيب المكونو ألنو ال يحتوي عمى بمورات نتيجة ال 

  مف الصيارة الجرانيتية التي تعيؽ النقؿ األيوني وتزيد المزوجو فتطفح الصيارة ككتمة واحده وتتصمب مكونة األوبسيدياف
                 الجرانيت تركيب معظـ الصخور البجماتيتية مشابو لتركيب صخر – 7
 الحتوائيا عمى بمورات كبيرة مف الكوارتز والفمسبار والمسكوفيت المتواجديف نتيجة البيئة السائمة التي تعزز التبمور   
 .عرفت مجموعة الصخور الوسيطة ) أنديزيتية ( بيذا األسـ –8
 ترؾ مع المجموعتاف نسبة لصخر األندزيت الواقع بيف الصخور الجرانيتية والبازلتية حيث لو صفات تش 
 .التفاعمية بيذا االسـباوف سمسمة  يتواصمة فالمغير  تسمى السمسو – 9

 ألنيا تنقطع لتدخؿ فييا معادف جديدة تختمؼ في تركيبيا الكيميائي عف بعضيا البعض 
 

     

 ليثالموبو   الباثوليث الالكوليث  السد قاطع
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 .أختالؼ ألواف الصخور النارية يمعادف الفمسبار فة تؤثر مجموع – 10
 ندرة المعادف الغنية بالحديد والماغنيسيوـ وبالتالي يصبح لونيا فاتح ألنيا تتميز بوفرة السيميكا و 

 .تتميز مجموعو معادف األوجيت بموف داكف ووزف نوعى ثقيؿ -11
 تحتوي نسبة عالية مف المعادف الغنية بالحديد والماغنيسيوـ وندرة السيميكا 

 .ال مختمفةتتخذ كتؿ الصخور النارية الجوفية أشكا -12
  لمشكؿ الذي تصمبت عميو في باطف األرض أو عمى سطحيا ذلؾ وفقا 

  يصؼ الجيولوجيوف الصخور البازلتية بأنيا مافية   –13
 الحتوائيا عمى نسبة عالية مف الحديد والماغنيسيوـ 

 
 :كيفية تكوف كؿ مف فسر جيولوجياً  :سادسالسؤاؿ ال

 

 .ناريةالصخور ال يالدقيؽ التبمور ) دقيؽ الحبيبات ( فالنسيج – 1
 عف طريؽ التبريد السريع نتيجة تكونيا عمى السطح او ككتؿ صغيرة داخؿ القشرة السطحية 

  (نسيج خشف التبمور ) خشف الحبيبات بعض الصخور النارية ذات – 2
 ألنيا تتكوف مف تصمب كتؿ كبيرة مف الصيارة عميقا داخؿ األرض حيث معدؿ التبريد بطيء 

 صخور النارية ال يالنسيج البورفيرى ف – 3
النو ينشأ عمى مرحمتيف حيث تتصمب الصيارة داخؿ األرض مكونة بمورات كبيرة نتيجة التبريد البطيء وتحتوي بينيا جزء 

 سائؿ مف الصيارة فيقذفيا البركاف وتتعرض لتبريد سريع فتكوف بمورات صغيره مف الجزء السائؿ المتبقي 
  النارية الصخور يالنسيج الزجاجى ف – 4
تيجة التبريد السريع جدا فال تنتظـ البمورات بشكؿ منتظـ وذلؾ أيضا نتيجة سمسمة التراكيب المكونو مف الصيارة الجرانيتية ن

 التي تتشكؿ أيضاوتعيؽ النقؿ األيوني وتزيد المزوجو فتطفح الصيارة ككتمة واحده وتتصمب
 .الصخور النارية يف يالنسيج األسفنجى والفقاع  - 5
 ب الفقاعات الغازية أثناء تصمب الالفا عمى السطح مخمفة فجوات نتيجة تسر  
 .الصخور النارية يالنسيج الفتاتى النارى ف – 6
نتيجة دمج وتصمب الفتات الصخري الذي يقذفو الثوراف البركاني الشديد وىي عبارة عف رماد دقيؽ أو نطاؼ منصيرة أو  

  كتؿ صخرية كبيرة منتزعة مف جدراف فوىة البركاف
 .الصخور النارية يالنسيج البجماتيتي ف – 7
في الصيارة المتبقية المواد الطيارة مثؿ الماء والكمور والفمور والكبريت  تنشأ في المراحؿ المتأخرة مف التبمور بعد أف يبقى    

رة يزيد قطرىا عف سنتيميتر بنسبة عالية مما يجعميا سائمة ويقمؿ مف لزوجتيا والبيئة السائمة تعزز التبمور فتكوف بمورات كبي
 واحد 
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 في مناطؽ مختمفة األرضسطح  ىوجود صخر الجرانيت عم -8

 ألنو يظير بعد أف تزيؿ عوامؿ التعرية الصخور التي تعموه وتعمؿ عمى نقمو 
 

 : أجب عما يمي :السابعالسؤاؿ 
 معدؿ التبريد العامؿ السائد والمؤثر في حجـ البمورات ىو -1

 الحاالت التالية ؟ : ماذا يحدث في ب
 إلى ما يحيط بيا ؟ بسرعة أليونات الصيارة عندما تفقد الحرارة  -

 جخصلب وحشكل بلىزاث صغيرة -

 أليونات الصيارة عندما تتعرض لتبريد بطيء ؟  -

 جخصلب مكىهت بلىزاث كبيرة الحجم -

 

 وًّ  اٌّماسٔاخ اٌرا١ٌح:ا  -أ :لثامفالسؤاؿ ا

 سش٠غ خذاً  ذثش٠ذ ِؼذي سش٠غ ذثش٠ذ ِؼذي طٟءت ذثش٠ذ ِؼذي وجو المقارنة

 ال ًىحد وث١شج قليلت ػذد اٌثٍٛساخ

 وسيج شحاجي صغيرة وث١ش حدُ اٌثٍٛساخ
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النسٌج اسم  وسرعة التكون ومكان ظروف 
 التبرٌد

البلورات حجم  مثال 

 دقيق الخبلىز 
تبريد سريع نسبيا-عمى السطح  

 
 البازلت صغيرة جدا تميز بالمجير

 خشً الخبلىز 
تتصمب ببطء -ا عف السطحبعيد  

 
الجابرو -الجرانيت كبيرة ومتساوية  

 بىزفيري 

اذا ثارت كتمة الصيارة العميقة 
المحتوية عمى بمورات كبيرة عند 
السطح فاف جزء الالفا  المتبقى 

 سيبرد بسرعة نسبيا

البارزة ( تحيط بيا  البمورات)بمورات كبيرة 
 بمورات صغيرة ) الكتمة السفمية (

يرىصخر بورف  

 شحاجي
 عمى السطح بسرعة

 
 االوبسيدياف لـ تتكوف بمورات

 فقاعي/اسفىجي
 المنطقة العميا لمحمـ البركانية

 
 -السكوريا دقيقة التبمور+ وجود فجوات غازية

 البيومس

 فخاحي هازي 

دمج وتصمب الفتات الصخرى 
 الذى يقذفو الثوراف الركانى

نطاؼ منصيرة او كتؿ  -رماد دقيؽ
نسيجو يشبو الصخور  0واياحجرية ذات ز 

 الرسوبية اكثر مف الصخور النارية
 

 الطفة الممتحمة

 بجماجيتي

عند حواؼ كتؿ الصخور الجوفية 
الكبيرة فى المراحؿ األخيرة مف 

رالتبمو   

سـ1خشنة الحبيبات بموراتيا <   صخور البجماتيت 

 ؼادْ اٌفاذححاٌّ اٌّؼادْ اٌذاوٕح أٔٛاع اٌّؼادْ اٌس١ٍ١ىاذ١ح

البىجاسيىم والصىدًىم  حديد ومغنيسيوـ اٌؼٕاصش اٌّٛخٛدج تٙا تىثشج

 والكالسيىم

 غىيت بالسيليكا قليل ِحرٛا٘ا ِٓ اٌس١ٍ١ىا

 الفلسباز وامليكا البيضاءالكىازجص ،  البيروكسينألاوليفين ، ِثا١ٌٓ
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 تتكوف مف مجموعة الصخور النارية التي وجو المقارنة
 معادف الفمسبار

لنارية التي تتكوف مف الصخور ا
 مجموعة معادف األوجيت

 نسبة السيمكا
 

 هدزة السيليكا وفسة السيليكا

نسبة الحديد 
 والماغنسيوـ

 
 وفسة الحدًد واملاغىيسيىم هدزة الحدًد واملاغىيسيىم

 الوزف النوعي
 

 زقيل خفيف

 الموف  
 

 داكً فاجذ

 

 

 

 

 

 

وجو 
 المقارنة

 التتابع  التفاعمي المتواصؿ
 ()السمسمة المتواصمة 

 التتابع التفاعمي المتقطع
 )السمسمة غير المتواصمة (

 المفيوـ
 

جخابع ًظهس طسيقت جكىن معادن 

 البالحيىكليز مثل البيخىهاًذ

الخخابع الري ًخضمً املعادن الغىيت بعىصسي 

 الحدًد واملاغىيسيىم

تدرج 
 السمسمة

 في بالكالسيىم الغىيت املعادن هره جدشكل

 سازةمسجفعتإلىخ دزحاث السلسلتعلى بداًت

 نهاًت في مىخفضت خسازة دزحاث بلغج أن

 السلسلت

 البالحيىكليز معادن وجخكىن 

 ألالبيذ ومنهامعدن الغىيتبالصىدًىم

ًبدأ الخفاعل بدبلىز معدن ألاوليفين زم 

جخكىن معادن البيروكسين وألامفيبىل ويليها 

 معدن امليكا ) البىجيذ (
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 بالرسم  مستعٌنا  : ؤال التاسعالس

 اشرح دورة الصخر فً الطبٌعة -أ        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

جبدأ مً الصهازة التي جخصلب على مساخل وأشكال مخخلفت مكىهت صخىز هازيت بسكاهيت أو حىفيت والتي بدوزها جظهس 

جىيت جخفخذ وجخكسس وجخدىل إلى على السطذ بعد زىزان البراكين أو بعملياث الخجىيت والخعسيت وعىد حعسضها للخ

فخاث ًخم هقله عً طسيق عىامل الخعسيت ومً زم ًددر له جسسيب في بيئاث مخخلفت وجددر له عمليتي جساص 

وسمىخه فيخحجس مكىها صخسا زسىبيا التي بدوزها جخعسض للضغط والحسازة وجخدىل لصخىز مخدىلت وحعىد لخكىن 

 الصهازة مً حدًد عبر الاهصهاز الجصئي 
 

 وًّ اٌث١أاخ ػٍٝ اٌشسُ :ا:   ب

 فٟ اٌطث١ؼح . اٌشسُ اٌراٌٟ ٠ؼثش ػٓ أشىاي اٌصخٛس إٌاس٠ح

 األسلاَ اٌرا١ٌح ذش١ش إٌٝ :

 ٌٛت١ٌٛث .1

 سذ .2

 لاطغ .3

 تاث١ٌٛث .4

 الو١ٌٛث .5

 

 

 

 

0 

2 

3 

4 

5 
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 -:كمؿ الجدوؿ  أسفميـاادرس االشكاؿ التخطيطية التالية ثـ  –ب 
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 تراكيب جرانيتية وجو المقارنة

 ) فمسية (

 تراكيب وسطية

 ) إنديزيتية (

 تراكيب بازلتية

 ) مافية (

تراكيب فوؽ 
 مافية

 خاليت ضئيلت متوسطة كبيرة محتواىا مف السيميكاكمية  

 Fe  ،Mمحتواىا مف كمية 
 بصىزة كاملت عاليت متوسطة خاليت

 

 المعادف

 السيميكاتية 

 

 الفاتحة

–زجص كىا

-مسكىفيذ 

 فلسباز

فلسبازاث 

ت  بالحيىكليًز
- - 

 الداكنة
 أمفيبىل 

ذ  بيًر

–أمفيبىل 

–بيروكسين 

بيىجيذ بيسبت 

55% 

-بيروكسين–اوليفين 

-بيىجيذ-امفيبىل 

فلسباز بالحيىكليزي 

 غني بالكالسيىم

-اوليفين 

 بيروكسين

–بىجاسيىم  العناصر الموجودة بيا بكثرة

-صىدًىم

اكسجين -كالسيىم

 يكىن وسيل

اكسجين 

 وسيليكىن 

-ماغىيسيىم -خدًد

 كالسيىم

خدًد 

 وماغىيسيىم

 مكاف تواجدىا في األرض
على السطذ خيث 

% مً 40ًمثل 

 الصخىز الىازيت

جترافق مع اليشاط 

البركاوي الري 

ًىدصس عىد 

 خىاف القازاث

قاع املديط 

وحصز بسكاهيت 

داخل ألاخىاض 

وسيىل بسكاهيت 

 على القازاث

املكىن 

في  ألاساس ي

 طبقت الىشاح

 كىماجيذ باشلذ أهدشيذ زيىليذ صخور فوؽ السطحأمثمة  

 بسيدوجيذ حابسو  دًىزيذ حساهيذ صخور تحت السطح أمثمة

 داكً حدا داكً مخىسط فاجذ الموف السائد      

 زقيل حدا زقيل مخىسط خفيف الوزف النوعي

 سائل قليل اللصوحت مخىسط لصج لزوجة الصيير

 خاز حدا خاز مخىسط بازد التبموردرجة حرارة 
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 : ارة الصحيحة في العبارات التالية( اماـ العب السؤاؿ االوؿ :اختر االجابة الصحيحة مف العبارات التالية بوضع عالمة ) 
 -الرواسب التي تنشأ وتنقؿ كجسيمات صمبة ناجمة عف كؿ مف التجوية الميكانيكية والكيميائية تسمى رواسب : -1

 تاتيةف                                                     عضوية 
                                                  كيميائية  طينية 

 تتمثؿ بداية نشأة الصخور الرسوبية بعممية: -2
 التجوية                                                   النقؿ 
       التعرية                                              الترسيب 

 يحدث ترسيب المواد الخاـ لمصخور الرسوبية عند : -3
                                        زيادة سرعة الرياح     تغير إتجاه الرياح 

                               حدوث عواصؼ                   الرياحإنخفاض سرعة   
 المكوناف الرئيسياف لمعظـ الصخور الرسوبية الفتاتية ىما: -4

 المعادف الطينية والكوارتز                                    الكربونات والكوارتز 
                               المعادف الطينية والكربونات الكالسيت والكوارتز 

 لتالية يحتاج الى طاقة أكبر مف غيره لنقمو:أحد أنواع الحبيبات الرسوبية ا -5
 الحصى                                                  الرمؿ 
                                                    الطيف الطمى 

 أصغر الحبيبات الرسوبية التالية مف حيث الحجـ: -6
                         الكونجموميرات                    البريشيا 
                                            الحجر الرممي الطيف الصفحي 

 مف الصخور الكربوناتية: -7
 الدولوميت                                                        اليوابط والصواعد 
                                 الحجر الجيري            ما سبؽ جميع 

 :كبريتات الكالسيوـ المائية تمثؿ التركيب الكيميائى لمعدف -8

                                                األنييدريت الجبس 
 الكوكينا                                                   الدولوميت 
 
 

 (2): مواد األرض  لثةالوحدة الثا
 

 الفصل الثاني : الصخور الرسوبية 
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 لجيري بأنو:يتميز صخر الدولوميت عف صخر الحجر ا -9

 أثقؿ وأكثر صالبة                                          يتكوف مف كربونات الصوديوـ والكالسيوـ               
 سريع التفاعؿ مع حمض الييدروكموريؾ المخفؼ          أخؼ وأقؿ صالبة 

 يعتبر مف المتبخرات  : أحد الصخور التالية ال -11

              الجبس                                      الجوانو 
          االنييديريت                                     الصخري الممح 

 صخر يتكوف مف ترسب مادة كربونات الكالسيوـ المذابة في المحاليؿ :  -11

                                                   الجبس الحجر الجيري 
  الصخريالممح                                           الكوكينا 

 كربونات الكالسيوـ حوؿ حبات الرمؿ ثـ تماسكيا ىو :ترسب كريات صغيرة مف  كوفصخر ناتج عف ت -12

                                                الترافرتيف                               الحجر الجيري   
 الحجر الجيري البطروخي                                 الدولوميت 

 المعدف األساسي المكوف ألعمدة الصواعد واليوابط ىو: -13

 الكالسيت                                                 الكوارتز 
              الجبس                                      الياليت 

 :ىو الرسوبية التالية يتفاعؿ مع حمض الييدروكموريؾ مف الصخور واحد -14

                                             الحجر الرممي الطيف الصفحي 
 الحجر الجيري                                            الكونجموميرات 

 وية :واحد مف الصخور التالية ال يعتبر مف الصخور العض -15

                                           الجوانو         الكوكينا 
 الفمنت                                                    الطباشير 

 صخر ناتج عف تراكـ ىياكؿ المرجاف ىو : -16

                    الطباشير                               الجوانو 
 كوكينا                                             ال     الحجر الجيري المرجاني 

 الصخور الرسوبية التالية يعتبر صخر رسوبي عضوي: أحد -17

                                             األنييدرت    الصفحي الطيف 
                                            الدولوميت     الجوانو 

 ماده الحمو:بكسرات االصداؼ  مف تجمعأحد الصخور الرسوبيو التاليو تكوف  -18

                                       حجر الطباشير                الحجر الجيري المرجاني 
 الكوكينا                                                   الجوانو 
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 :ىو التضاريسية إرتفاعا بأرض الكويتأبرز المظاىر  -19

 جاؿ الزور                                                 ىضبة الوادي 
                                  وادي الباطف              منخفض الروضتيف 

 -شاطيء :حركة االمواج السطحية ذىابا وايابا في بيئة ضحمة قريبة مف التركيب ناتج عف  -21

                                     عالمات النيـ التيارية  عالمات النيـ المدرجة 
                             عالمات النيـ الموجية         عالمات النيـ التذبذبية  

 : ضمف الحوض الترسيبي البحريمف صبح الذي يارتفاع مستوى مياه البحر بحيث يغطي الشاطيء  -21

 طغياف البحر                                               انحسار البحر 
                                                 تسونامي وجزر مػػػػد 

 البحر تترتب طبقات الرواسب مف األقدـ لألحدث كالتالي: تراجعفي حاؿ  -22
 قاري –انتقالي  -بحري                                   بحري –قاري  -بحري 
  قاري                     -بحري –قاري                  بحري –انتقالي  –قاري 

قاعدة الى الدقيؽ، يشار الى العندما يتغير حجـ الحبيبات داخؿ الطبقة الرسوبية الواحدة تدريجيا مف الخشف عند  -23
 ذلؾ عمى أنو:

           التطبؽ المتقاطع                                التطبؽ المتدرج  
                          التطبؽ المائؿ                   التطبؽ الكاذب  

 تركيب أولي لمصخور الرسوبية يحدث في البحيرات الضحمة أو األحواض الصحراوية ىو : -24

 التشققات الطينية                                        الجيودات 
                                            عالمات النيـ التطبؽ المتقاطع 

 رواسب الحبيبات الرممية والحصوية تدؿ عمى بيئة : -25

 بحرية شاطئية                                                 قارية شاطئية 
                          بحرية عميقة                         ضحمة دافئة 

 :أف البيئة كانت بحرية الرواسب المرجانية تدؿ عمى -26

 ضحمة ودافئة                                            ضحمة وباردة 
 عميقة ودافئة                                            عميقة وباردة 

 ية ىي الرواسب:تدؿ عمى بيئة قارية نير  التي رواسبال -27

 الطمية                                                   المرجانية 
                                               الشاطئية الكربوناتية 
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 ىي الرواسب : تدؿ عمى بيئة بحرية عميقةالتي رواسب ال -28

                                       الطينية           الكربوناتية 
                                      الممحية             الشاطئية 

 الصخور:ىي أحد أنواع الصخور التالية يستخدـ في صناعة الفخار والقرميد وأحجار البناء  -29

             الممحية                                     الطينية 
         الرممية                                           الكمسية 
 

  -( أماـ العبارة الغير صحيحة فيما يمي:( أما العبارة الصحيحة وعالمة )السؤاؿ الثاني :ضع عالمة )
 

  قؿ المواد والمكونات الذائبة والجسيمات الصمبة بفعؿ عوامؿ التعرية .تتن 0
  .سب بوساطة مادة الحمةعممية السمنتة تعني تماسؾ الروا 2

جدًا نو مقاوـ الرسوبية أل الكوارتز مف المعادف الشائعة المتوفره بكثره في الصخور يعتبر 3
 .لمتجوية الكيميائية

 

  عند انخفاض سرعة التيارات المائية أو اليوائية فإف الحبيبات الصغيرة تترسب أوال. 4

  .بات حسب التركيب الكيميائيتفرز التيارات المائية واليوائية الحبي 5
  المعادف الطينية ىي المنتج األكثر وفرة مف التجوية الكيميائية لمعادف الفمسبار. 6

  .الصخور الرسوبية يدؿ عمى سرعة عممية التعرية والترسيب يفوجود معادف الطيف إف  7
  .تتشكؿ المعادف الطينية مف التجوية الفيزيائية لمعادف السيميكات 8
  المعدف الذي يترسب أوال مف المحاليؿ الكيميائية المشبعة ىو األقؿ ذوبانًا . 9

  كالسيت .الأثناء تكوف الصخور الرسوبية الكربوناتية يتحوؿ األراجونيت إلى  01

  الدولوميت يختمؼ عف الحجر الجيري بصالدتو المرتفعة وال يتفاعؿ مع األحماض بسرعة . 00

  .ف الكالسيت بمرور الوقت معدف األرجونيت فى الطبيعة عف معد تزيد نسبة 02

 الحجر الجيري العضوي يتكوف بفعؿ نشاط الكائنات الحية وتراكـ البقايا كالعظاـ والقواقع . 03
 

  .بحرية وحيدة الخميةالحيوانات التنتج صخور الفوسفات مف ىياكؿ  04

  ية وبداية حقبة جديدة.يمثؿ كؿ مستوى تطبؽ نياية حقبة ترسيب 05

  تجاه التيارات المائية                           إتستخدـ عالمات النيـ التذبذبية لمعرفة  06

07 
إف وجود تتابع طبقى بالترتيب مف األعمى لألسفؿ كالتالي : الرمؿ والطيف والحجر الجيرى يدؿ 

                                        عمى حركة أرضية رافعة                             
 

  مف الدولوميت بينما الداخمي يتكوف مف الكوارتز . غالباً الجزء الخارجي لمجيودات يتكوف  08
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  توفر معمومات مفيدة عف أنواع بيئة الترسيب   الرسوبي إف أحجاـ الحبيبات المكونة لمصخر  09

  مف خالؿ دراسة الصخور الرسوبية   .ال يمكف التعرؼ عمى تاريخ االرض  21

  البيئة الصحراوية مف البيئات المناسبة لتكوف الحجر الجيرى البطروخى . 20

  .تتميز جميع البيئات الترسيبية بأنيا ذات ظروؼ فيزيائية وكيميائية واحدة 22

      تستخدـ  بعض الصخور الممحية في الكيمياء والزراعة.                    23

 
 -:السؤاؿ الثالث :  أكتب المصطمح العممي الداؿ عمى العبارات التالية

 

 العبارة المصطمح العممي ـ

عممية يحدث بموجبيا دفف الرواسب القديمة تحت الطبقات الحديثة وتتحوؿ إلى  تحجر 0
 صخر رسوبي.

ف التجوية الميكانيكية ويتـ نقميا كجسيمات صمبة ناجمة ع أالمواد التي تنش رواسب الفتاتية 2
  والكيميائية معا

المواد الذائبة الناتجة بكمية كبيرة عف التجوية الرواسب الناتجة عف ترسب  رواسب كيميائية 3
 الكيميائية

 صخر رسوبي كيميائي ينتج مف ترسيب السيميكا مف المحاليؿ الفمنت 4
 عض االماكف الجافةمف تراكـ تبرزات الطيور في ب تكوف صخر فوسفاتي الجوانو 5

صخر ليف ناصع البياض قميؿ الصالدة مكوف مف أجزاء دقيقة لمغاية مف ىياكؿ  حجر الطباشير 6
 يةمحيوانات بحرية وحيدة الخ

 سمؾ صخري متجانس يتميز بسطحيف محدديف ومتوازييف الطبقة 7

بية بفعؿ حركة تموجات صغيرة في الرمؿ الذي يظير عمى اسطح الطبقات الرسو  عالمات النيـ 8
 المياه او اليواء

 المكاف الذي تتراكـ فيو الرواسب بيئة ترسيبية 9

 الجيودات 01
تكوينات صخرية جيولوجية تكونت في الصخور الرسوبية وبعض الصخور النارية 

 البركانية وىي عبارة عف تجاويؼ صخرية ذات تكوينات بمورية داخمية
 مائمة بالنسبة إلى مستويات التطبؽ الرئيسيةطبقات مف رقائؽ  التطبؽ المتقاطع 00
 المستويات الفاصمو بيف الطبقات مستويات التطبؽ 02

 جاؿ الزور 03
حواؼ مف الصخور الرسوبيو شديده اإلنحدار مف جيو البحر وتطؿ عمى جوف 

 الكويت
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  -: اكمؿ الفراغات في العبارات التالية بما يناسبيا عمميا:السؤاؿ الرابع 
 الذوباف في الماء  . لابهت عتبر السيميكا مف المواد  ت - 0
 فمسبار وميكا وجود معادفيمكف تمييز الترسيب السريع لمماء المحتوي عمى رواسب ذات احجاـ متنوعو عف طريؽ  – 2
 حجـ الحبيباتيمكف التمييز بيف الصخور الرسوبيو الفتاتيو مف خالؿ  - 3
 كهسيت وخي بمادة الحمة غالبا تتماسؾ حبيبات الصخر البطر  -4
 المساحة القارية.حمم   في حالة الطغياف البحرى  -5
 

  -عمؿ لما يأتي تعميال عمميا سميما : السؤاؿ الخامس:
 .تتواجد المعادف الطينية والكوارتز بكثرة في الصخور الرسوبية الفتاتية -1

 .ومقاوـ لمتجوية الكيميائية الطيف بسبب التجوية الكيميائية لمعادف السيمكا بينما الكوارتز متيف
 تعتبر الفمسبارات والميكا مف المعادف الشائعة في الصخور الفتاتية  -2

 ألف التعرية والترسيب كانا سريعيف بدرجة كافية لحفظ بعض المعادف األولية مف الصخر األصمي . 
 .عدـ وجود الحصى كبير الحجـ  ضمف مكونات الكثباف الرممية -3

  اكبريتطمب نقمو طاقة 
 إنخفاض صالدة الجبس عف االنييدريت . -4

  وىي كبريتات الكالسيوـ المائية تقمؿ مف صالتيا س عمى الماءبسبب احتواد الجب          
 تكوف الصخور الكربوناتية . -5

 نتيجة ترسيب كربونات الكالسيوـ مف المحاليؿ الكمسية المحتوى عمي كربونات الكالسيوـ الذائبة  
 ية في بعض البيئات .حدوث التشققات الطين -6

الطيف المبتؿ تماما اوبة ولدى تعرضو لميواء يجؼ يدؿ ذلؾ عمى أف الراسب الذي تكونت فيو كاف مبتال وجافا بصورة متن
  وينكمش منتجا تشققات

 تحدث ظاىرة التخطي عمى البيئة الشاطئية . -7

التتابع االقدـ لتتخطاه إلى المنطقة التي كانت ألنو عندما يرتفع مستوى مياه البحر ترسب الرواسب البحرية الجديدة فوؽ 
 شاطئية قارية 

 وجود التطبؽ المتدرج في صخور منطقة ما . -8

 ألف التطبؽ المتدرج ىو أكثر ما يميز الترسيب السريع مف الماء المحتوي عمى رواسب مختمفة الحجـ وعندما يفقد تيار                 
 تترسب الحبيبات الكبيرة أوال وتمييا األصغر فاألكثر صغرا الماء الطاقة بسرعة                

 .جدا لتفسير تاريخ االرض ةالصخور الرسوبية ميم -9

  توفر التراكيب الرسوبية معمومات اضافية لتفسير تاريخ األرض وتعكس الظروؼ المختمفة التي ترسب فييا كؿ طبقة
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 يستخدـ التطبؽ المتدرج في دراسة تاريخ األرض -11

 ألف التطبؽ المتدرج في الطبقات يمثؿ نياية حقبة الترسيب وبداية حقبة جديدة         
 تكوف مستويات التطبؽ -11

 بسبب وقؼ الترسيب المؤقت ألف الفرص لتكوف المادة المترسبة نفسيا مف جديد تكوف ضئيمة
  يؤدي التوقؼ عف الترسيب الى التطبؽ -12

 كوف ضئيمة ألف الفرص لتكوف المادة المترسبة نفسيا مف جديد ت
 وجود الطبقات الرقيقة في التطبؽ المتقاطع بشكؿ مائؿ عف مستوى التطبؽ . -13

 بسبب التغير في حجـ الحبيبات أو تركيب الصخور المترسبة
 

  -السؤاؿ السادس : قارف بيف كؿ مما يمي :
 

 عالمات النيـ التذبذبية عالمات النيـ التيارية وجو المقارنة

 سبب التكوف
ء أو املاء املخدسكين بإججاه بىاسطت الهىا

 واخد فقط

جيخج عً خسكت ألامىاج السطديت ذهابا 

 واًابا في بيئت ضحلت قسيبت مً الشاطيء

الرسم مع تحديد إتجاه 
 التيار

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 شكميا
 

 مخمازل غير مخمازل

 التطبؽ المتدرج التطبؽ الكاذب ) المتقاطع ( وجو المقارنة 

 مفيوميا
 
  

 

ث على شكل زقائق مائلت جبدو الطبقا

 باليسبت إلى مسخىياث الخطبق

 

 

 

الخدزج في حجم الحبيباث في الطبقت 

الىاخدة مً الخشً في ألاسفل إلى الدقيق 

 في ألاعلى
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 الدولوميت  الكوكينا وجو المقارنة 

 تركيبيا 
كسساث أصداف ججمعذ بىاسطت مادة 

 الخمت 
 كسبسهاث الكالسيىم واملغىيسيىم

 كيميائيت ضىيتع نوعيا 

 الرمؿ الحصى وجو المقارنة
 

 عامؿ النقؿ

 

 ألانهاز الجازفت 

 الاهصالقاث ألازضيت 

 ألانهيازاث الجليدًت 

 

 السياح  

 كونجموميرات بريشيا وجو المقارنة
 مسخدًسة  مدببت الحىاف  شكؿ حواؼ الحبيبات

 الدولوميت الحجر الجيري وجو المقارنة
  ي صالدةأعل أقل صالدة الصالدة

سرعة التفاعؿ مع 
HCl  

  بطئ الخفاعل سسيع الخفاعل 

 الصخور السميسية رواسب المتبخرات وجو المقارنة
 سليكا  امالح ذائبت  نوع الرواسب

 مخفاوجت  درجة ذوباف المواد

 

  شحيدت الروبان

 عدًمت الخبلىز  مخبلىزة  التبمور

 دزهاث أو طبقاثعقد أو  جىحد علي شكل طبقاث الييئة )الشكؿ(

 فلىذ ، شيرث  حبس، أنهيدزيذ ، ملح أمثمة لمصخور

 كالسيت أراجونيت وجو المقارنة
 مسخقس  غير مسخقس                   ثباتو كيميائياً 
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  -السؤاؿ السابع : ماذا تتوقع اف يحدث في الحاالت التالية :
 سية محتواىا مف الماء وغاز ثاني اكسيد الكربوف في الكيوؼ .عندما تفقد محاليؿ بيكربونات الكالسيوـ الكم -1

 جدشكل الصىاعد والهىابط 

 عند ترسب السيميكا مف المحاليؿ . -2
 جخكىن صخىز مثل الفلىذ والشيرث 

 ترشح المياه الغنية بالكالسيوـ حوؿ الفوارات والينابيع الحارة . -3
 ًخكىن صخس الترافسجين 

  .عمى بيئة بحرية مغمقة عند زيادة درجة الحرارة -4

 . جخكىن السواسب امللحيت

 .  احالؿ الحجر الجيري بكربونات المغنيسيوـ الذائبة -5

 يىم واملغيسيىم ويخكىن الدلىميذ ًخدىل الى كسبىهاث الكالس

 .اذا فقد الجبس الماء -6
 .ًخكىن الانهيدزيذ وجصاد صالدة املعدن 

 طينيةعند زيادة درجة الحرارة عمى بيئة قارية برية  -7

 جخكىن الدشققاث الطيييت 

 حدوث حركة ارضية رافعو وانكشاؼ جزء مف قاع الرؼ القاري . -8
 اهخفاض مسخىي مياه البدس

 الترسيب السريع فى الماء المحتوى عمى رواسب ذات أحجاـ متنوعة -9

 ويخكىن الخطبق املخدزج . جخدزج الحبيباث مً الخشً في ألاسفل إلى الدقيق في ألاعلى 

  .بيات حديثة تعمو رسوبيات أقدـوجود رسو  -19

 صخس زسىبي بفعل الخحجس  طبقت وجكىن جخكىن 

 انفصاؿ االيونات مف المحاليؿ بفعؿ العمميات غير العضوية أو البيولوجية. -11

 جخكىن الصخىز السسىبيت الكيميائيت

 تراكـ بقايا النباتات التي ماتت وتجمعت عند قعر المستنقعات. -12

 الحجسي  جخكىن زواسب فدميت / الفدم
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 -السؤاؿ الثامف : اجب عف االسئمة التالية في الرسومات التي امامؾ :
 

 ( أ. عندما تترسب الرواسب البحرية الجديدة فوؽ التتابع االقدـ 1)
 لتتخطاه الى المنطقة التي كانت شاطئية قارية ماذا تسمى       

 تمؾ الظاىرة ؟       
 ظاىرة التخطي           

 

 اسـ كؿ ظاىرة عمى الرسـ ؟                      ب. حدد 
 ............                  طغياف........    ........إنحسار......                                                         

 
 ( أ.  ما اسـ الشكؿ الذي امامؾ ؟2)

 ................عالمات النيـ ........      
 ........عالمات النيـ التيارية ... -1ب.     

 ............عالمات النيـ التذبذبية .... -2        
 

 حدد بالسيـ اتجاه التيار ؟ -
 

 
 
 ما إسـ التركيب الموضح بالشكؿ ؟ (4)

 .......الجيودات ........
 
 

 
 ائمة بينيا .حدد عمى الشكؿ الموضح لمتطبؽ المتقاطع كؿ مف مستوياف لمتطبؽ والطبقات الم (5)

 
 

 

 
 
 

 

0 

2 

يسخٕياث 

 انخطبك
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 مف خالؿ الصور الموضحة لنوعيف مف الصخور الرسوبية (6)
 .....B..... أي الصخريف أحدث ؟. -

 ما إسـ الصخر عند كؿ مف : -

- (A......... )بريشيا..................... 

- (B........ )كونجموميرات ............. 

 

 :ر الرسوبية ادرس جيدا ىذا الشكؿ واجب عف المطموب يمثؿ الشكؿ المرسوـ احدى التراكيب االولية لمصخو  (7)

              
 ؟ماذا يمثؿ ىذا القطاع -

  ........................................................................................ظاىرة طغياف البحر .......
 

 

 .فسر تشكؿ ىذه الظاىرة -
 ....................................................................... ىابطة لمشاطئ  تحدث حركة أرضية -1......
 .................................................................................. ارتفاع مستوى سطح البحر  -2
  ..............................................................تترسب الرواسب البحرية الجديدة فوؽ القديمة  -3

 

 ؟ما اىمية دراسة ىذه التراكيب -
  .......................................................تفسير تاريخ األرض والظروؼ المختمفة أثناء الترسيب .....

  .حدد عمى الرسـ باستخداـ االسيـ حركة مياه البحر وحركة اليابسة -
 .بيئة الترسيب االنتقالية Xباشارة  حدد -
 
 
 
 
 
 

A B 

X 
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 خط البحر

 المطموب التالي : البيئات الترسيبية حدد عمى مخطط أنواع  (8)
  (1)بوضع الرقـتواجد الرواسب الكربوناتية لموقع واحد  -
  ( 2)بوضع الرقـ  موقع واحد لبيئة ترسيبية قارية -
 (3بوضع الرقـ ) بيئة واحدة لتكوف المتبخرات -
 (4بوضع الرقـ ) لبيئة إنتقاليةموقع واحد  -

 

 

 
 
 
 
 
 

 حدد نوع الصخور الرسوبية  مف خالؿ الصور التالية : (9)

 )الصواعد واليوابط(        
 

   الحجر الجيري البطروخي 
 

 الحجر الجيري المرجاني    

 
   1 

2 

3 

   4 
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 : قالية أو قاريةحدد في الفراغات عمى مخطط البيئات الترسيبية نوع البيئة إذا كانت بحرية أو إلنت (01)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  -السؤاؿ التاسع : اجب عف االسئمة التالية  :
سيبيريا المتجمدة وعند دراسة التتابع الصخري وجد رواسب مرجانية بيف التتابعات ذىب فريؽ كشفي الى منطقة  -1

 ستدؿ مف ذلؾ ؟الصخرية ؟ عمى ماذا ت

 ة يدؿ عمى أف البيئية كانت بحرية ذات مياه ضحمة ودافئ
 

ذىب عالـ جيولوجي الى كيؼ مف الكيوؼ الجيولوجية ووجد بيا نوع مف الصخور التي تحتوي عمى تجاويؼ   -2
 ؟اسـ ىذا النوع مف الصخور  ما ىي ىذه التكوينات و ما . صخرية باإلضافة الى تكوينات بمورية داخمية 

 الجيود ، صخور رسوبية ) حجر جيري ( 
 

التجوية الميكانيكية والكيميائية معا سيمات الصمبة الناجمة عف تية نتيجة نقؿ الج" تتكوف الصخور الرسوبية الفتا -3
 ولـ تتوافر بكثرة ؟ (  –)ما المعادف األكثر انتشارا في الصخور الرسوبية الفتاتية ؟ مف العبارة السابقة  ".

  ...............................لفمسبار المعادف الطينية: بسبب التجوية الكيميائية لمعادف السيميكات وبخاصة ا..........

  ......................................................................الكوارتز: ألنو يقاوـ التجوية الكيميائية ..........
 

ميات كيميائية تتكوف الصخور الرسوبية الكيميائية نتيجة ترسب المعادف المذابة فى المحاليؿ الكيميائية بواسطة عم -4
 –) الجبس  مثؿ التبخير والترسب مف المحاليؿ المشبعة ويكوف المعدف الذي يترسب أوال ىو األقؿ ذوبانا 

 الممح الصخرى ( –األنييدريت 

 رتب التتابع الطبقى لتمؾ المعادف تبعا لتكونيا فى الطبيعة -

  ................................................الممح الصخرى -األنييدريت  -الجبس .......... -

 ىؿ مف الممكف أف يتغير ذلؾ التتابع فى بعض القطاعات الجيولوجية فى الطبيعة -

  ...............................................................................................نعـ ......... -

 ..انتقالية... .....قارية .....

 ....بحرية .... 
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 .... وضح ذلؾ باألدلة العممية؟نوع الرواسب يدؿ عمى بيئة الترسيب السائدة   -5

  ....................................................... بئية مستنقعات استوائية..........:  الرواسب الفحمية
 ............................ بيئة ذات حرارة عالية وبحار مغمقة أو بيئة صحراوية..........:  الرواسب الممحية

 .............................................................. بيئة بحرية عميقة.......:  بوناتيةالرواسب الكر 
 ............................................................... بيئة قارية نيرية..........:  الرواسب الطمية

 ض فمف خالؿ فيـ الظروؼ التي تكونت فييا الصخورتفسير تاريخ األر  يتعد الصخور الرسوبية ميمة لمغاية ف -6
  .الرسوبية يستطيع العمماء استنتاج تاريخ صخر ما

 اختر صخرييف رسوبييف مف الصخور التالية ووضح كيؼ نستفيد مف رؤية كؿ منيما لمعرفة تاريخ المنطقة  - أ

 األنييدريت ( –الطباشير  -) الفحـ الحجرى
 ج

  .................................................. ستنقعات استوائيةالفحـ الحجري يدؿ عمى بئية م..

  ......................... األنييدريت يدؿ عمى بيئة ذات حرارة عالية وبحار مغمقة أو بيئة صحراوية.

 

  .لمصخور أنواع عديدة واستخدامات كثيرة تختمؼ باختالؼ صفات ومميزات كؿ صخر -7

وصخر أخر لنحت بعض األشكاؿ الجمالية ، ر لتغميؼ مبنى وانشاء سمـ لذلؾ المبنى اذا أردت اختيار صخ -
 صخور طينية ( –رخاـ  –لتوزيعيا فى المبنى ) جرانيت 

 ؟ وبيف استخداموصخر فسر سبب اختيارؾ ألى  -

 ألنيا تقاوـ التجوية والتعرية  لتغميؼ مبنى وانشاء سمـ لذلؾ المبنىالجرانيت أو الرخاـ : 
  ألنو يسيؿ تشكيميا   المبنى ينحت بعض األشكاؿ الجمالية لتوزيعيا فينية: صخور ط

اثناء رحمتؾ الى احد المناطؽ وجدت صخر يحتوي عمى عالمات نيـ ما الذي يمكف اف يقدمو ىذا الصخر مف  -8
 .معمومات جيولوجيا ناقش ذلؾ

او الرياح ونستطيع تحديد اتجاه حركة التيارات القديمة   اذا كانت غير متماثمة الشكؿ نستطيع معرفة السبب وىو حركة المياه*
 والرياح

 *اما اذا كانت متماثمة فيي تدؿ عمى حركة امواج سطحية في بيئة ضحمة قريبة الشاطئ
  

تتبع  صخر رسوبي متكشؼ عمى سطح االرض في تسمسؿ دورة الصخور واشرح كيؼ يمكف اف يتحوؿ ىذا الصخر  -9
 .الى صخر رسوبي اخر

يتعرض الى عوامؿ التجوية.... النقؿ .... عممية خالؿ وجود صخر رسوبي متماسؾ مف قبؿ .... يتعرض لقوى رفع .... مف
 الترسيب ....وتتشكؿ الرسوبات..... تتحجر بفعؿ التراص والسمنتة ......لتعطي صخر رسوبي جديد
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  .منقولة بالرياحكيؼ يمكف أف تميز بيف حصى منقولة بالمياه لمسافات طويمة واخرى  -19
 المنقولة بالمياه تكوف ممساء ومدورة اما بالرياح فتكوف حادة قميال وسطحيا مخدش

 
 اقرأ القطعة التالية ، ثـ اجب عما يمييا مف اسئمة : -11

الحجر الطيني و  األحجار الجيريوو  الرمميو مثؿ األحجارمساحات كبيرة عمى سطح األرض رسوبيو الصخور ال تغطي
 .والصواف الفحـو  الممحيو لرواسباو  الصفحي

 عضوية (–كيميائية –صنؼ الصخور السابقة عمى حسب نوع الصخور الرسوبية إذا كانت )ميكانيكية  -
 بيئة الترسيب نوعو اسـ الصخر

 بيئة قارية شاطئية ميكانيكي األحجار الرممية
  بحرية عميقةبيئة  كيميائي األحجار الجيرية

 نيريةبيئة قارية  يكانيكيم الحجر الطيني الصفحي
 بحار مغمقة او بيئة ذات حرارة عالية  أوصحراوية بيئة  كيميائي رواسب ممحية

 استوائية مستنقعاتبيئة  عضوي الفحـ
 بحريةبيئة  كيميائي الصواف

 الفحـ أي مف الصخور السابقة تركيبيا الكيميائي ليست بيا عناصر معدنية ؟ -
 الرواسب الممحية  ستخدـ في الكيمياء والزراعة ؟أي مف الصخور السابقة ي -
 الحجر الرممي أي مف الصخور السابقة تعتبر أفضؿ خازف لمنفط ؟ -

 اقرأ الفقرة التالية ثـ أجب عمى األسئمة التي يمييا :-12
ألرض )تبدأ نشأة الصخور الرسوبية بعممية التجوية التي تتضمف التفتيت الفيزيائي لمصخور الظاىرة فوؽ سطح ا

وينتج عنيا رواسب مختمفة األحجاـ مثؿ الجممود ) صخر ضخـ ( وحصى بعضيا كبير ذو حواؼ حادة وبعضيا 
حصى في حجـ النقود المعدنية ولو حواؼ مستديرة ، والرماؿ والغريف والطيف ، وكذلؾ تتعرض الصخور سابقة 

 دي إلى تكويف األيونات المحمولة (التكويف ) نارية ورسوبية ومتحولة ( إلى عمميات كيميائية مختمفة تؤ 
 ما ىي المرحمة التي تمي العممية التي ذكرت في الفقرة  ؟ -1

 التعرية )نقؿ الرواسب(
 
 بماذا تفسر وجود الجممود والحصى الكبير حاد الحواؼ قريبًا مف الصخر األصمي ؟ -2

 عدـ تعرضيا لمنقؿ لمسافات طويمة

 متى تبدأ عممية الترسيب ؟ -3
 نخفض طاقة عامؿ النقؿعندما ت
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 كونجموميرات   ما ىو الصخر الناتج عف تماسؾ الحصى المستدير بواسطة مادة الحمة ؟ -4
 األقؿ ذوباناً    أي المواد تترسب أواًل مف المحاليؿ الكيميائية ؟ -5
 األنييدريت . –الجبس  –رتب الصخور التالية عمى حسب أولوية التكويف : الممح الصخري  -6 

 األنييدريت _ الممح الصخري – الجبس
 الصخور السيميسية   ؟ما نوع الصخور الناتجة عف ترسب السيميكا عديمة التبمور عمى شكؿ درنات أو طبقات  -7
 

أكمؿ الخرائط مستخدما األفكار والكممات  نواع الصخور الرسوبيةأالمفاىيـ التالية توضح  يطةخر السؤاؿ العاشر : أمامؾ  
 -رستيا :التي دالمناسبة 
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المناسبة أكمؿ الخرائط مستخدما والكممات  نواع الصخور الرسوبيةأتوضح  ذىنية  يطةخر السؤاؿ الحادي عشر : أمامؾ  
 -التي درستيا :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصخور 
 الرسوبية

 مٌكانٌكٌة

 )فتاتٌة(

 كونجلومٌرات
 وبرٌشٌا

 رملي حجر

 حجر طٌنً
 حجر صفحً

 حجر جيري
 

 السلٌسٌة

 المتبخرات

 الصواعد الترافرتٌن
 والهوابط

 الجيري

 خيالبطرو
 

 كيميائية
 

 العضوٌة

 الدولومٌت

 فلنت
 

 شٌرت

 جبس

 انهيدريت

 صخري ملح

 جٌري
 عضوي

 جٌري

 مرجانً

 نايكوك جوانو طباشٌر
 

 فوسفات
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 : ماذا تستدؿ مف المشاىدات التالية : لسؤاؿ الثاني عشر

      وجود معادف الفمسبارات والمايكا في الصخور الرسوبية الميكانيكية -1

 أف التعرية والترسب كانا سريعيف بدرجة كافية لحفظ المعادف األولية مف الصخر األصمي قبؿ تحمميا
                             تدرج في صخور منطقة ما متكوف التطبؽ ال -2

 حدوث ترسيب سريع مف الماء المحتوى عمى رواسب باحجاـ متنوعة نتيجة انخفاض طاقة الماء بشكؿ سريع 
                         ور منطقة ما خوجود التشققات الطينية في ص -3

 أف الراسب الذي تكونت فيو كاف مبتال وجافا بصورة متناوبة 
   حجر جيري – حجر طيني – كونجموميرات  :  ألعمىالتالي لمرواسب مف األسفؿ ل وجود التتابع -4

 حدوث طغياف بحري نتيجة حركة أرضية ىابطة
                             وجود رواسب قارية فوؽ الرواسب البحرية. -5

 حدوث انحسار بحري نتيجة حركة أرضية رافعة 
                    .يوؼكوجود صخور فوسفاتية مدفونة في بعض ال -6

 بقايا ليياكؿ وعظاـ فقارية في الكيؼ وجود
                                               .وجود مستويات التطبؽ -7

 حدوث تغير في حجـ الحبيبات أو تركيب الصخور او حدوث توقؼ في الترسيب
 

 رسـ المطموبإ -: الثالث عشر السؤاؿ 
    مستوى تطبؽ واحد. موضحا الحبيبات الخشنة والدقيقة  وحدد التطبؽ المتدرج -1

 

        

 

 ِسرٜٛ ذطثك      

 

 

 
       الرسـ التخطيطي لمتابع العمودي لمطبقات الناتجو عف طغياف البحر -2
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 ( أماميا :السؤاؿ األوؿ : اختر اإلجابة الصحيحة مف بيف البدائؿ التالية وذلؾ بوضع عالمة) 
 التحوؿ يعني : (1)

 مصخر تغير الشكؿ الخارجي ل                              تغير درجة تجانس الصخر 
 تغير نوع الصخر إلى نوع آخر                             تغير الموف الشائع لمصخر 

 ينتج عف تحوؿ الصخر تغير في : ( 2)
                                          تركيبو الكيميائي فقط ط تركيبو المعدني فق 

      تركيبو المعدني والكيميائينسيجو و       نسيج الصخر فقط  

 ( عند تعرض الصخر إلى عوامؿ التحوؿ يستجيب ليا حتى بموغ : 3)
    التوازف مع البيئة والظروؼ الجديدة      حالة مف إعادة التبمور لممعادف المكونة  

     التغير الكيميائي لو أقصاه          النصيار الكامؿ ثـ التجمد حالة ا 

 ( اإلردواز صخر متحوؿ عف صخر رسوبي يسمى : 4)

    الطفؿ الصفحي         الحجر الرممي                   الحجر الجيري الكونجموميرات 

 ( يظير االنشقاؽ الصخري جيدًا في صخر : 5)
    الشيست                 اإلردواز           يت           الكوارتزا الرخاـ 

 

 الرسـ البياني الذي يوضح العالقة بيف حجـ ىالة التحوؿ وكتمة الجسـ الناري وىي :  (6)

                                                                                              

ة منفصمة عف بعضيا مف بمورات البيوتيت الداكنة والمعادف (عندما يبدو الصخر المتحوؿ عمى ىيئة أحزم7)
 السيميكاتية الفاتحة ، يوصؼ نسيجو عندئذ بالػ : 

 النيسوزي                    الشيستوزي اإلردوازي       الحبيبي 

 (2ألرض ): مواد ا لثةالوحدة الثا
 

 الفصل الثالث : الصخور المتحولة
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 (أحد العبارات التالية صحيحة بالنسبة لإلجياد التفاضمي : 8) 
  د التفاضمي تنكمش الصخور باتجاه اإلجيا     
   تكوف القوى متساوية في جميع االتجاىات 

           تتفمطح الصخور باتجاه اإلجياد التفاضمي 
  تنكمش الصخور في االتجاه المتعامد مع االجياد التفاضمي 

 ا تعرؼبيئة التحوؿ الناشئة عف تأثير الحرارة العالية نتيجة التداخالت النارية عمى الصخور المحيطة بي(9)

 بالتحوؿ :  

 بالتالمس     بالدفف                      بالمحاليؿ الحارة اإلقميمي 
 (عندما تتوفر ظروؼ مستوى التحوؿ الضعيؼ لمطبقات العميقة ، فإف بيئة التحوؿ تكوف بػ: 10) 

        الدفف                        التالمس              المحاليؿ الحارة لحرارة ا 
 

  -السؤاؿ الثاني : أكتب اإلسـ أو المصطمح العممي الداؿ عمى كؿ عبارة مف العبارات التالية :
 (     عممية التحوؿتغير نوع مف الصخور إلى نوع آخر .                                             )     (1)

 (    االجياد التفاضميى تشوىو .  )  قوى غير متساوية تؤثر عمى الصخر في مختمؼ االتجاىات فتؤدي إل (2)

 ( غير متورؽ–الحبيبي نسيج الصخر الذي يحوي معادف ذات توزيع عشوائي .                          )  (3)

 نسيج الصخر الذي يحوي معادف صفائحية أو معادف مستطيمة تبدو حبيباتيا المعدنية في صفوؼ متوازية   (4)

 (صفائحي-نسيج شيستوزي)                                                                أو شبو متوازية .

 (   االنسجة المتورقةترتيب وفؽ مسطحات لمحبيبات المعدنية أو المظاىر التركيبية في الصخر .       )     (5)

 (  دوازياالنشقاؽ االر أسطح مستوية متقاربة جدًا ينشؽ الصخر عمى طوليا عند طرقو بمطرقة .        )    (6)

 (   التحوؿ   ىالة  نطاؽ تقع فيو أجزاء الصخر التي تعرضت لمتغير .                                )  (7)

 (     الحرارة       عامؿ التحوؿ الذي يحفز عمى التفاعالت الكيميائية، ويسبب إعادة تبمور المعادف.)  (8)

  (   االردواز     ًا .                       )( صخر متحوؿ ناتج عف تحوؿ الطيف الصفحي تحواًل حراري9)
 (      التالمسي    ( نوع مف التحوؿ يحدث عندما يكوف الصخر محاطًا لجسـ ناري منصير .         )10)
 ( متورقةالغير االنسجة ( نسيج يظير فيو الصخر عمى ىيئة حبيبات متبمرة متساوية الحجـ ومتراصة .    )  11)    
 (    الرخاـ    صخر متحوؿ يتكوف نتيجة التحوؿ التالمسي لمحجر الجيري .                   )( 12)    
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 -فيما يمي: الخاطئة( أماـ العبارة ( أماـ العبارة الصحيحة ،وعالمة)ضع عالمة )السؤاؿ الثالث : 

 (    )       يختمؼ نسيج الصخر المتحوؿ ولونو وتركيبو عف الصخر الذي تكوف منو .             (1)

 عند تعرض الصخر لمتحوؿ فإنو يستجيب لمظروؼ الجديدة حتى يصؿ إلى حالة التوازف مع (2)

 (    )                                                                           البيئة الجديدة .   

 (        الكيميائية .                )تعتبر المحاليؿ المائية النشطة مصدر الطاقة التي تحفز التفاعالت  (3)

 (    )                               تتعرض الصخور المدفونة في األعماؽ إلى ضغط موجو .  (4)

 (    تتعرض الصخور لمطي والتصدع واالنبساط نتيجة لتأثير اإلجياد التفاضمي عمييا .             ) (5)

 (   )                 يتميز صخر الشيست بالنسيج الصفائحي . (6)

 (     .             ) كمما زادت كتمة الجسـ الناري كمما بمغت سماكة ىالة التحوؿ إلى عدة سنتيمترات (7)

 (    يتكوف معدف الكموريت بشكؿ متمايز لدرجة الحرارة المنخفضة .                                ) (8)

 (       تزامف مع التحوؿ التالمسي .                           )غالبًا يحدث التحوؿ بالمحاليؿ الحارة بال (9)

 (       في الصخور الغنية بمعادف الميكا واألمفيبوؿ .             )يظير النسيج غير المتورؽ غالبًا ( 10)

 (     )       ( يتكوف صخر اليورنفمس نتيجة تحوؿ الطيف حراريًا .                                  11)    

 (     ( تنكمش الصخور باتجاه اإلجياد التفاضمي وتزيد في الطوؿ باالتجاه المتعامد عميو .         )12)    

 (       ( تعتمد عممية التورؽ عمى مستوى التحوؿ والتكوف المعدني لمصخر األـ .                    )13)    

 (     )مى تغيير التركيب الكيميائي لمصخر المضيؼ .                       ( لممحاليؿ الحارة القدرة ع14)    
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  -السؤاؿ الرابع :أكمؿ الفراغ بالجمؿ التالية بما يناسبيا مف كممات :

 مف أىـ عوامؿ التحوؿ .  الحرارةتعتبر  (1)

 المحيطتتعرض الصخور المدفونة في باطف األرض إلى الضغط  (2)

 مف المكونات المتطايرة الموجودة في السوائؿ النشطة  .  وفثاني أكسيد الكربيعتبر  (3)

 فيو مف المعادف المستطيمة .  األمفيبوؿأما  الصفائحيةتعتبر الميكا مف المعادف  (4)

 الفمسبارو  الكوارتزقد يحوي الشيست عمى حبيبات مشوىة مف  (5)

 لمصخر المضيؼالتركيب المعدني و  كتمة الجسـ الناري وحرارتويتوقؼ حجـ ىالة التحوؿ عمى  (6)

  الطاقة الحرارية المخزنة و اإلشعاعيالتحمؿ حرارة األرض الداخمية تنشأ مف الطاقة المنبعثة الناتجة عف  (7)

    اإلجياد التفاضميعندما تكوف القوى التي تشوه الصخر غير متساوية في مختمؼ االتجاىات يسمى ذلؾ بػ  (8)

 إقميميؿ والقارات تحوؿ يصاحب حركات القشرة األرضية البانية لمجبا( 9)    

 المحاليؿ الحارة(عندما تمر المحاليؿ الحارة الغنية باأليونات عبر شقوؽ الصخور يحدث تحوؿ بػ 10)    

 الكوارتزيتو  الرخاـ( مف الصخور ذات النسيج غير المتورؽ 11)    

 النيسوزي( وجود أحزمة مف المعادف الداكنة والمعدف الفاتحة يميز النسيج 12)    

 
   -ما يمي تعمياًل عمميًا سميمًا :السؤاؿ الخامس : عمؿ 

 تعد الحرارة مف أىـ عوامؿ التحوؿ .  (1)
ألنيػػا مصػػدر الطاقػػة التػػي تحفػػز التفػػاعالت الكيميائيػػة، فتعيػػد تبمػػور المعػػادف الموجػػودة. وقػػد تعمػػؿ أيضػػًا عمػػى تكػػويف 

 معادف جديدة.
 ر األصمية . يختمؼ تأثير الضغط الموجو والضغط المحيط عمى الصخو  (2)

 الضغط المحيط تكوف القوى متساوية مف جميع االتجاىات مما يؤدي إلى تشوه الصخر بتقمص الحجـ. أما
الضغط الموجو تكوف القوى غير متساوية فتؤدي إلى قصر وانكماش باتجاه اإلجياد األقػوى وزيػادة فػي الطػوؿ وتفمطػح 

 في االتجاه المتعامد عميو.
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 ولة بالنسيج الشيستوزي . تتميز بعض الصخور المتح (3)
بسبب نمو حبيبات الميكا والكموريػت الدقيقػة فػي اإلردواز إلػى حجػـ أكبػر بعػدة مػرات مػف الحجػـ األصػمي )بحيػث يمكػف 

 تمييزىا بالعيف المجردة( نتيجة الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة.
 يتميز اإلردواز بخاصية االنشقاؽ االردوازي .  (4)

 ربة جدًا والتي ينشؽ الصخر عمى طوليا عند طرقو بمطرقة إلى صفائح.بسيب وجود األسطح المتقا
 يتزامف التحوؿ بالمحاليؿ الحارة مع التحوؿ التالمسي .  (5)

 ألف وجود االجساـ النارية يوفر الحرارة الضرورية لدورة المحاليؿ الغنية باأليونات لتغير التركيب الكيميائي
 يساعد الدفف عمى تحوؿ بعض الصخور .  (6)

بب زيػػادة الضػػغط والحػػرارة الجوفيػػة األرضػػية عمػػى الصػػخور المدفونػػة ممػػا يػػؤدي إلػػى اعػػادة تبمػػور المكونػػات بسػػ
 المعدنية

 
 السؤاؿ السادس : قارف بيف كؿ مما يمي حسب أوجو المقارنة المطموبة : 

 
 الضغط الموجو الضغط المحيط (1وجو المقارنة )

 غير متساوي متساوي مقداره عمى الصخر

 النسيج غير المتورؽ النسيج المتورؽ لمقارنةوجو ا

 غير مرتبة مرتبة ترتيب المعادف فيو

 يةنيسوز ال االنشقاؽ الصخري (2وجو المقارنة )

 المفيوـ

 
أسطح مستوٌة متقاربة جدا  ٌنشق 
الصخر على طولها عند طرقه 

 بمطرقة
 

عمميات التحوؿ تكوف عمى مستوي 
عالي مما يؤدي إلى انفصاؿ بمورات 

لبيوتيت الداكنة والمعادف السميكاتية ا
 الفاتحة ويظير عمى شكؿ احزمة

 الكموريت الجارنت (3وجو المقارنة )
 قؿأ عمىأ حرارة التحوؿ
 الشيست الحجر الجيري (4وجو المقارنة )

 عامؿ التحوؿ
 الضغط والحرارة الحرارة
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 التحوؿ اإلقميمي التحوؿ بالدفف (5وجو المقارنة )

 حركات القشرة البانية لمجباؿ حواض الترسيبأ رهمناطؽ انتشا

 المحاليؿ النشطة الحرارة (6وجو المقارنة )

تحفز التفاعالت الكيميائية فتعيد  دوره في تحوؿ الصخر
 التبمور

 محفزات العادة عممية التبمور

 

  -أجب عف األسئمة التالية :السؤاؿ السابع : 

 
ضرب إلى الزرقة أو الخضرة. ويسػتعمموني فػي سػقوؼ المنػازؿ، ي داكفو لوف ( أنا صخر متحوؿ صفائحي، صمصالي، ذ1)

 وُيتخذ مني ألواح لمكتابة، كما ُيصنع مني أحيانًا أنابيب المياه. فمف أنا؟
 االردواز

ف مػػف  صػخر( أنػا 2)  النقػي جػػدًا. يسػتعمموني فػي النحػػت، وأيضػًا فػي العديػػد مػف األغػػراض  الكالسػيتكمسػػي متحػوؿ، أتكػون
اف الحمامات. وقد أتكوف تحت ظػروؼ نػادرة مػف الضػغط والحػرارة اليػائمتيف فػي األخرى مثؿ إكساء األرضيات والجدراف وجدر 

يطاليػػا التػػي تعػػد فػػي المرتبػػة  جػػوؼ األرض. تشػػتير عػػدة دوؿ فػػي إنتػػاجي، فمسػػطيف، تركيػػا، إسػػبانيا، البرازيػػؿ، اليونػػاف واا
 األولى. فمف أنا؟

 الرخاـ

ا تكػويف ي أحتػاج رتبػة تحػوؿ أعمػى مػف تمػؾ التػي نػتج عنيػ( أنا صخر متحوؿ متورؽ أشػبو كثيػرًا صػخر اإلردواز إال أننػ3)
كبػػر مػػف حجػػـ بمػػورات اإلردواز وتمتػػاز صػػخوري بػػأف ليػػا لمعػػاف أو بريػػؽ يظيػػر عمػػى مسػػتويات أاإلردواز وتظيػػر بمػػوراتي 

 تورقاتي. فمف أنا؟

 الشيست
 
 
 
 
 
 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AA&action=edit&redlink=1
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 تمعف بالصورة التي أمامؾ واكتب نوع التحوؿ في كؿ مف الفراغات التالية ؟ (4)

 
يحدث التحوؿ عادة بيف درجات حرارة مختمفة وضغوط تزيد عف أضعاؼ الضغط الجوي، مف خالؿ الشكؿ التػالي مػا  (5)

 ىي الصخور المتوقع تكونيا بناًء عمى التركيب المعدني والبيئة؟

 المناسبة مف المجموعة )أ( بما يناسبيا مف المجموعتيف )ب( و )ج( صؿ الكممة

 

 

 

 

 

 

 

 المجموعة )أ(

 ٔس١ح ِرٛسق

 ٔس١ح 

 غ١ش ِرٛسق

 

 اٌّدّٛػح )ب(

 إسدٚاص

 سخاَ

 وٛاسذضا٠د

 ش١سد

 ٘ٛسٔفٍس

 ف١ال٠د

 ٔا٠س

 

 اٌّدّٛػح )ج(

 حدش خ١شٞ

 ط١ٓ صفحٟ

 سوٛصأ

 ٍٟحدش سِ

 

 اٌرالِسٟانخحٕل 

 اإلل١ٍّٟانخحٕل  تاٌذفٓ انخحٕل 
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ونو في كؿ مف الفراغات التالية أمامؾ واكتب نوع الصخر المتحوؿ المتوقع تك تمعف بالصورة التي(6)

 

يحػدث التحػػوؿ عػػادة بػيف درجػػات حػػرارة مختمفػة وضػػغوط تزيػػد عػف أضػػعاؼ الضػػغط الجػوي، مػػف خػػالؿ الشػػكؿ (7) 
 ًء عمى التركيب المعدني والبيئة؟التالي ما ىي الصخور المتوقع تكونيا بنا

 
 

 ا١ٌٕس

 
 اٌش١سد

 

 االسدٚاص

 

 ا١ٌٕس
 اٌش١سد

 اٌطفً

 االسدٚاص
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 -( في المربع المجاور ليا :ألوؿ: أختر اإلجابة األكثر صحة لكؿ عبارة مما يمي وضع) السؤاؿ ا

 اإلنحدارات البالغة الحدة تتسبب بػػػػ -1
            الزحؼ              اإلنزالؽ الصخري التدىور             اإلنسياب الطيني 

 اإلنسياب الركامي غالبًا ما يسمى ....... -2
   ًأرضيا      انسيابا اإلنسياب الطيني                         تدىورًا اً انزالقًا صخري  

 تحدث اإلنييارات الصخرية عندما تندفع الصخور والركاـ إلى أسفؿ المنحدر بسرعة تتعدى ..... -3
   100           كـ  022 كـ                  25       مياَل       500  َميال 

 المحفزة لعمميات التحرؾ الكتمي : مف العوامؿ -4
           الماء            انحدارات بالغة الحدة        إزالة النباتات   جميع ماسبؽ 

 عندما تكوف ودياف األنيار أكثر اتساعًا مف عمقيا يعد ذلؾ دلياًل عمى :  -5
  قوة تأثير التحرؾ الكتمي                           تحرؾ الكتمي            ضعؼ تأثير ال 
                           عدـ التأثير                 ال توجد اجابة 
 

 -السؤاؿ الثاني: اكتب األسـ أو المصطمح العممي محؿ كؿ عبارة مما يمي:

 (      ميالتحرؾ الكت)     تحرؾ الصخور والركاـ والتربة نحو أسفؿ المنحدر تحت تأثير الجاذبية األرضية   -1
 (         نزالؽ اإل )         تحرؾ الكتؿ مع وجود نطاؽ يفصؿ ما بيف الكتؿ المنزلقة وما تحتيا .            -2
 (      زالؽ الدورانيناإل يكوف السطح الفاصؿ فيو عمى شكؿ منحنى مقعر إلى أعمى يشبو الممعقة .       )   -3
    (     نتقاليزالؽ اإل ناإل  أو صدع أو سطح طبقة   .           )تكوف الحركة فيو عمى سطح مستو كفاصؿ  -4
 (     نسياب الركامياإل اإلنسياب الذي يتضمف تحرؾ التربة والغطاء الصخري المفكؾ مع كمية مف الماء.  )  -5
  (ألرضي  نسياب ااإل اإلنسياب الذي يحدث عمى جوانب التالؿ في المناطؽ الرطبة أثناء المطر الغزير .  )   -6
 (                         الزحؼ         ).ء الصخري المفكؾ مع كمية الماء أحد أنواع التحرؾ الكتمي الذي ينقؿ التربة والغطا -7
 
 

 الوحدة الرابعة : العملٌات التً تغٌر تضارٌس األرض
 

 الفصل األول : التحرك الكتلي
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 -فيما يمي: غير الصحيحة( أماـ العبارة ( أماـ العبارة الصحيحة ،وعالمة)ضع عالمة ) السؤاؿ الثالث:

 (  ة عف تحرؾ الكتؿ األرضية ىي قوة الجاذبية األرضية  .                  )  القوة الرئيسية المسؤول -1

 (  الخطوة الثانية اليامة التي تمي التجوية في تكويف معظـ المظاىر والتضاريس ىي التصخر   .  )    -2

 (    )              مف أىـ التشكيالت الناتجة عف التحرؾ الكتمي والمياه الجارية الودياف والجباؿ .     -3

 (   )   تحدث معظـ التحركات الكتمية السريعة والمفاجئة في الجباؿ الوعرة قديمة التكويف .             -4

 (  )      تنتج التضاريس االرضية عف التجوية بحد ذاتيا دوف تحرؾ النواتج مف مكانيا    .           -5

 (   )     زالقات االرضية الحرائؽ.                                   ىـ المحفزات التي تحدث االنأمف  -6

 (    )      وجود نطاؽ ضعيؼ ما بيف الكتؿ المنزلقة وما تحتيا مف مواد مستقرة يسمى تساقط  .      -7

 

 -السواؿ الرابع : عمؿ كؿ مما يمي تعميال عمميا:

 رؾ الكتمي.تعتبر الزالزؿ مف أىـ المحفزات لعمميات التح -1
ماسكة وتسمح متالغير كميات ضخمة مف الصخور والمواد  رتدادات مباشرة تسمح بخمخمةألف الزالزؿ يتبعيا إ

 قتالعيا.بإ
 تسنرع الحرائؽ مف عممية التحرؾ الكتمي. -2

كؿ نزالؽ، ويمكف أف تشلجاؼ وبالتالي تميؿ الكتؿ إلى اإل ألف الطبقة العميا تتفؾ وتجؼ نتيجة الحرائؽ والطقس ا
 مف الطيف المزج والركاـ الصخري. مما يزيد كمية المياه الجاريو فيتولد سيالً  الحرائؽ طبقة غير منفذة لمماء

 بسرعة كبيرة. نييارات األرضية )الصخرية(تتحرؾ اإل  -3
 سفؿ بسرعة كبيرة.ر فإف اإلنييارات الصخرية تندفع إلى أنحداعندما يكوف المنحدر شديد اإل 

 الحظة عممية الزحؼ.م مف الصعب ميدانياً  -4
عف طريؽ  يا إالألف عممية الزحؼ تحتاج الى وقت طويؿ وىي عممية تحدث بشكؿ بطيئ جدا فال يمكف مالحظت

زاحة االعمدة.  إلتواء األسوار واا
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 تؤدي إزالة النباتات إلى التحرؾ الكتمي . -5
تربط حبيبات التربة والطبقة ستقرار المنحدر ، فالجذور اعد في مقامة التعرية، يساعد في إألف النبات يس

 ذا كاف المنحدر شديد.وخاصة إ لى التحرؾ الكتميوبالتالي إزالة النبات يؤدي إ السطحية المفككة ببعضيا البعض،
 يمكف أف يحدث التحرؾ الكتمي بدوف وجود محفزات ظاىرة . -6

 تتواجد ف لـواا حتى رضية األ  الجاذبية وىو أساسي بدافع والركاـ الصخور تحرؾ عف عبارة الكتمي التحرؾ ألف
 .خرىأ محفزات

 

 -قارف بيف كؿ مما يمي : -السواؿ الخامس:

 وجو المقارنة  نسياب الركامياإل  نزالؽ األرضياإل 

  مكاف الحدوث  المناطؽ الجبمية المدارية جوانب التالل

 كة طبيعة المواد المتحر  تربة وغطاء صخري مفككة مع الماء تربة وغطاء صخري مفكك بالماء

و قطراتعمى شكؿ السنة أ  شكؿ الرواسب الناتجة  كرواسب مروحٌة 

 

  

 وجو المقارنة  ت الصخرية انييار اإل  الزحؼ 

 معدؿ الحركة   سريع  بطئ

  

تناوب التمدد واالنكماش في  

المواد السطحية بفعؿ التجمد 

  والذوباف والرطوبة والجفاؼ

-معدل التحرك السرٌع للكتل الصخرٌه  

ات مفاجئةتحرك  
 العوامؿ المسببة 
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 وجو المقارنة  نسياب اإل  نزالؽ اإل 

تحرك ٌحدث مع وجود نطاق  
بٌن الكتل المنزلقة  ضعٌف ٌفصل ما

تحتها من مواد مستقرة وما  

ٌحدث عندما تتحرك الكتل على  
 المنحدر كسائل كثٌف

 المفيوـ 

  

  

نتقالًإنزالق إ –نزالق دورانً إ  انسياب ارضي –نسياب ركامي إ    األنواع   

 

 -اكتب بجانب كؿ رسـ مف الرسوـ التالية نوع التحرؾ الكتمي الداؿ عميو: -السواؿ السادس :

              

 

 االنسياب الركامي

 

 

 

 

 

 التساقط
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 االنزالؽ االنتقالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنزالؽ الدوراني

 

 

 

 

 

 

 مع تمنياتنا لكـ بالتوفيؽ والنجاح

 


