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 االستمصاء العلمً 1-1الدرس 

 هو دراسة األحداث الطبٌعٌة والمعلومات الجدٌده الناتجة من هذه الدراسات الناتجة عنها . : )العلم(

  أفرع العلوم :

 ما أهمٌة التنوع للعلوم ؟............ توسع الفهم العلمً للعالم وحل المشكالت ............

 .من المهارات لإلجابة على االسئلة أو إلختبار األفكار متنوعة عملٌة تستخدم مجموعة  ( :االستمصاء العلمً)

  :اء العلمًاالستمصخطوات 

 (تحلٌل الناتج 4(اختبار الفرضٌة              3( وضع الفرضٌة      6( طرح األسئلة         0

 زٌد من االستفسار العلمً        م( ال7(مشاركة الناتج             6(صٌاغة الناتج         5

  أوال طرح االسئلة :

 ع المعلومات وتدوٌنها .هً استخدام حاسة واحدة أو أكثر لجم المالحظة: (أ

 تغٌٌر منطمً لمالحظة مستنبطة من معرفة او خبرة سابمة.  االستنتاج :(ب

 والتولع : ةثانٌا وضع الفرضٌ

 : تفسٌر محتمل لمالحظة ممكن اختبارها عن طرٌك االستمصاء العلمً . الفرضٌة (أ

 بٌان ما سٌحدث بعد ذلن فً سلسلة األحداث . : التولع( ب

 مالحظة ( –جمع بٌانات  –جمع األدلة  –نموذج  –تجربة  –التاكد من صحتها  ) تصمٌم  : ر الفرضٌةثالثا اختبا

 بعد تحلٌل النتائج ٌمكن التوصل إلستنتاجات إضافٌة . : رابعا تحلٌل النتائج

 تلخٌص المعلومات التً ٌتم تحصٌلها . :خامسا صٌاغة النتائج 

 أو تكرار التجربة للتؤكد من النتائج . مشاركة العلماء النتائج : ةسادسا مشارك

 الثبات الفرضٌة أو إلغائها . ))التكرار التجرٌبً ((االستمصاء العلمً سابعا المزٌد من 

 ................ تكرارها عدة مرات ................... ما العملٌة التً ٌتبعها العالم اذا تم دعم فرضٌتة ؟

 تعدٌل ومراجعة الفرضٌة ............... ذا كانت الفرضٌة غٌر مدعمة ؟ما العملٌة التً ٌتبعها العالم ا

 االستمصاء العلمً نتائج 

 . هً االستخدام العملً للمعرفة العلمٌة فً مجاالت صناعٌة وتجارٌة(لوجٌا والتكن) (0

 علم الفٌزٌاء علم االحٌاء) البٌولوجً ( علم االرض

األرض من صخور وتربة ومحٌطات  دراسة

 وأغلفة وبراكٌن وأحافٌر
 الكائنات  الحٌة ةهو دراس

 حٌوان ( –)نبات 

 والطالة المادة ةدراس
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 المانون العلمً النظرٌة العلمٌة وجة الممارنة

المعرفة المكتسبة من عدة  تفسٌر لمالحظات أو احداث بناءا على التعرٌف

 مالحظات أو فرضٌا

 لاعدة توضح نمطا فً الطبٌعة

 لانون حفظ الطالة  الجزئٌة الحركٌة نظرٌة المثل  مثال

 ممارنة ما تعرفه بالفعل والمعلومات التً تتلماها وٌتضمن :هو   التفكٌر النالد         )التفكٌر النالد (:

 خلط الحمائك  –4تحدٌد اآلراء  –3معلومات الخادعة وال تحدٌد الحمائك  –6 نشكتال -0

 الحمٌمة الرأي نشكتال

أو احساس أو  شخصٌة وجهة نظر هو أن تشن فً صحة شًء ما و دلته 

 شخص حول موضوع ما . ادعاء
عبارة عن لٌاس أو مالحظة او 

 بٌان ٌمكن تعرٌفه تعرٌفا دلٌما.

 المٌاس واألدوات العلمٌة – 1-2المسم 

 الشرح والوصف 

 موجز منطوق أو مكتوب للمالحظات هنان نوعان من الوصف .)الوصف (

 وموضوعاته شٌمة . جذابة وملونةباستخدام الحواس مثل كتاب العلوم أوراله  وصف نوعًأ( 

 صفحة . 311باستخدام األعداد والمٌاسات مثل عدد صفحات كتاب العلوم  وصف كمًب( 

 علٌه دولٌا وٌضم سبع وحدات لٌاس أساسٌة . نظام متفك النظام الدولً للوحدات :

 

 . 01هً عبارة  عن جزء من عشرة أو  مضاعفات العدد  : بادئات ال
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 Kgجرام الً  17.5حول 15ص  مسأله التحوٌالت مهارات رٌاضٌة

 

  المٌاس  والشن :

 احث فً تسجٌل البٌاناتسببه عدم الدلة فً المٌاسات سواء كانت من األدلة المستخدمة فً المٌاس أو من البٌ

 (     C       -     B   -A) ألل دلة وضبطأي الطالب  (  و     C  -B        -A     ) أكثر دلة وضبطأي الطالب 

 

 أسلوب لكتابة كل المٌم الصغٌرة للغاٌة أو الكبٌرة للغاٌة :   الترمٌز العلمً
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 وٌة من المٌمة الممبولة : هً التعبٌر عن الخطأ كنسبة مئالنسبة المئوٌة للخطأ

 

 االستخدام األدوات العلمٌة

 عبارة عن كراسة لتسجٌل المالحظات واألسئلة والفرضٌات .  كراسة الٌومٌات الخاصة بالعلوم 

 لٌاس الحجوم اإلسطوانة المدرجة

 هً أداء علمٌة تستخدم فً المختبر وفً النشاط العملً المٌدانً األألت  الحاسبة 

 ل السوائل وسكبهاحم الدورق

 لٌاس كتلة األشٌاء المٌزان األلكترونً

 لٌاس كتلة األشٌاء المٌزان ثالثً األزرع

 لٌاس درجة الحرارة التمومترات

 جمع المعلومات لموضوع ما وتسجٌل البٌانات وتحلٌلها الحواسٌب

 االستخدام فٌزٌاءاألدوات التً ٌستخدمها علماء ال

 لتمٌٌم مستوي حمضٌة مادة سائلة بسرعة نًورق مؤشر األس الهٌدروجٌ

 جهاز تسخٌن صغٌر تستخدم لتسخٌن المواد فً المختبر لوح التسخٌن

 بوحدة النٌوتنلٌاس الوزن أو ممدار الموة الوالعة علً شًء  مٌزان زنبركً

 لٌاس الولت بوحدة الثانٌة ساعة اإلٌماف
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 لمسم الثالث / دراسة الحالةالوحدة األولً ا

 هً تجربةٌتم التحكم فً جمٌع عواملها بدلة.:  (المضبوطة جربةالت)

 هو أي عامل ٌمكن أن ٌكون له أكثر لٌمة من التجارب المضبوطة . :(المتغٌر )

 عامل ترٌد اختباره .) ٌختبره الباحث (:  (المتغٌر المستمل)

 بع .المائم باالستمصاء لمالحظة مدى تؤثٌره فً متغٌر تا ةعامل ٌتم تغٌره بواسط

 ناء تجربة ماأثالعامل الذي تالحظه أو تمٌسه  :(المتغٌر التابع )

 :  عوامل التجربة التً الننغٌر الثوابت 

 المجموعات التجرٌبٌة  : تستخدم لدراسة كٌف أن  التغٌٌر فً المتغٌر المستمل ٌغٌر المتغٌر التابع 

  ة ولكن المتغٌر المستمل لم ٌتغٌرتتضمن العوامل نفسها مثل المجموعة التجرٌبٌ مجموعات الضبط :

  دراسة الحالة عن تحدٌد السبب العلمً إلنهٌار الجسر

 الجسور الجملونٌة  -6 الجسور ذات العوارض  البسٌطة -0 

وهً  بجلموٌنات جسر ٌمتد لمسافة طوٌلة وتتم تموٌته أبسط أنواع الجسور عارضة واحدة فوق دعامتٌن ف ٌالتعر

 مثلثات المترابطة مع بعضهاعبارة عن سلسلة من ال

 مسافة طوٌلة مسافة لصٌرة الطول 

 ماهً األلواح الواصلة لزواٌا الجسر ؟ 

  نمطة التماطع ون المثلثً والعمودي بعوارض الطرٌك العلوٌة  عند نمطة تسمًمتربط عناصر الجل

  وف علً األسباب من خاللتمرٌبا من اإلنهٌار لام االمحممون بالول ًثوان 11عندما انهار الجسر فً خالل 

 مراجعة الفرضٌات  -4     إنشاء نماذج بالحاسوب  -3        فرضٌة مبكرة -6طرح األسئلة   -0

 صٌاغة االستنتاجات - 7                             تحلٌل النتائج  -6              اختبار الفرضٌات -5

 ؟  5إلً   1رتب الخطوات التالٌة بكتابة األرلام من 

 

https://seraj-uae.com/file/7409/


 ................ /اطى انطبنت   -       اػلاك االٍزبم ِٖطفٟ ػجلاٌفزبػ     6107\6106  -انفصم األٔل             ثامنالصف ال

 

 العلم والهندسة والتكنولوجٌا -1-الدرس  –الوحدة الثانٌة 

 ٘ٛ كهاٍخ األؽلاس اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌغل٠لح إٌبرغخ ػٓ ٘نٖ اٌلهاٍبد ٚاٍزىْبفٙب . :؟ماالعلم  -

 ٚاإلٍزىْبف . ٘ٛ ػ١ٍّخ رَزقلَ ٌلهاٍخ اٌؼبٌُ اٌطج١ؼٟ ٚالزواػ رف١َواد اٍزٕبكا إٌٝ ك١ًٌعملٌة اإلستمصاء العلمً ؟ ما -

 : ٟ٘ رطج١ك اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌو٠ب١ٙبد ٌؾً ِْىٍخ أٚ رٍج١خ ؽبعخ . (إٌٙلٍخ)-

 عملٌة التصمٌم : هً سلسلة من الخطوات المستخدمة إلٌجاد الحلول لمشكالت محددة 

 * ما تشابه اإلستمصاء العلمً وعملٌة التصمٌم ؟

 جواْ إٌزبئظ ٠ٚؾٍٍٙب ٚثؼ١لاْ رم١ّٙب ٠ٚزجبكالٔٙب .٠قز -2   إ٠غبك إعبثخ ػٍٝ ٍؤاي أٚ َِأٌخ ِب . -1

 ٟ٘ رطج١ك اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّجبكٞء إٌٙل١ٍخ ٌّٕفؼخ اٌجْو . ماالممصود بالتكنولوجٌا ؟ -

 اٌؼٍَٛ + إٌٙلٍخ = اٌزىٌٕٛٛع١ب .

 ػ١ٍّبد اٌزىٌٕٛٛع١ب : -

 رّبَ اٌّٙبَ ثْىً أًٍٙألٔٙب ِّّٖخ إل    علل استخدام األدوات والماكٌنات فً التكنولوجٌا ؟

 .ٔمً ٕقٛه األ٘واِبد اٌٚقّخ فٟ اٍزقلِٛا اٌَطؼ إٌّؾله أٚ إٌّؾله * اٌّٖو٠ّْٛ اٌملِبء 

 ِّب ٍبػل فٟ رج١َٜ فلِخ ا١ٌَبهاد .فٜ رغ١ّغ     ١ٕ٘وٞ فٛهك* افزوع 

 اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼٍَٛ ٚإٌٙلٍخ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب . -

 ٠َزقلِٛا اٌّؼوفخ اٌؼ١ٍّخ فٟ ػٍّٙب . وٍُٙ     :؟كنولوجٌا ماوجه الشبه بٌن العلوم والهندسة والت -

 س: كٌف ترتبط مجاالت العلوم والهندسة والتكنولوجٌا ببعضها ؟

 وٍٙب ِغبالد كها١ٍخ ِقزٍفخ رؼزّل ػٍٝ ثؼٚٙب فٟ اٌّؼٍِٛبد .
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 اٌزىٌٕٛٛع١ب لجً اٌؼٍَٛ  - اٌؼٍَٛ لجً اٌزىٌٕٛٛع١ب : -

نشً من بناء طائرة مروحٌة ؟ لماذا لم ٌتمكن لٌوناردو داف -1
 ألْ اٌزىٌٕٛٛع١ب ٌُ رىٓ ِزبؽخ .

 ما وجه الشبه بٌن تصمٌم دافنشً وبٌن الطائرة المروحٌة الحدٌثة ؟ -2

 ٠ّٚب ٔٛػب اٌطبئواد اٌّوٚؽ١خ ِوٚؽخ ٌلفؼٙب ػٓ األهٗ . 

كْٚ  ٌؾبء اٌٖفٖبف األث١٘رىٌٕٛٛع١ب  اٌّٖو٠ْٛاٍزقلَ  -1

 ػالط األِواٗفٟ  زِٗؼوف

 ٠َّٝٚاألْ اوزْفٛا اٌؼٍّبء ِىْٛ   -2

  من لحاء الصفصاف تستخدم فً تخفٌف األلمالسالٌزٌن  

 أستٌل سالسٌلن أسٌد أو األسبرٌن تستخدم فً تخفٌف األلمأزبط ػمبه   -3

 . إٌّٙخ اٌزٟ رزّٚٓ كهاٍخ األؽلاس اٌطج١ؼ١خ ٚاٌّؼٍِٛبد اٌغل٠لح  إٌبرغخ ػٓ ٘نٖ األثؾبس ٚاٍزىْبفٙب: (اٌؼبٌُ) 

 رغؼً اٌزىٌٕٛٛع١ب األِٛه رؾلس .ث١ّٕب  ٠ْوػ اٌؼٍَٛ و١ف رؾلس األِٛه* 

 الوحده الثانٌة  الدرس الثانً من الفكرة الً المنتج

 :تصمٌم حذاء رٌاضً 

 ( الحشو 4( جسم الحذاء    3( النعل االوسط  2( نعال     1 أساسٌات الحذاء ما

 دمات لمرتدي الحذاء للص ة ماص ةٌوفر بطان ؟النعل االوسطما أهمٌة 

 علم االحذٌة : 

  ٌتمتع الكٌمٌائً بفهمهم حول المواد كالمطاط والناٌلون فضال عن مزاٌاها وعٌوبها:  دور الكٌمٌائً

 منها فً المدم . 26عظمة  31تحتوي رجل االنسان على  -1 علم المدم : 

 االربطة االوتار 

 تصل العظام بالعضالت 
 

 تصل العظم بالعظم
 

 تحافظ على شكل المدم وتسمح لها بالمرونة تساعد فً جعل المدم مرنة للحركة مٌة األه

 الوتر االهم للركض او السٌر الوتر العمبً مثال

 

 ٌتصل بعضلة الربلة وٌسمح برفع اصابع المدم:  الوتر العمبً 

 : انتاج حذاء ٌدعم المدم والكاحل اثناء المشً والركض  دور المهندس

  تسمح للفرٌك ابتكار حذاء بصورة صحٌحة رفه كٌفٌة عمل المدم ؟ما اهمٌة مع

 كٌمٌاء الحذاء : 

 ٌتم استٌراده من امرٌكا الجنوبٌة والوسطى  المطاط هو عصارة الشجر الطبٌعً .1

 فً الصٌف  الصمغتشبه  ةٌتجمد فً الشتاء وٌتحول الى ماد المطاط .2

  ماوما للطمستجعل المطاط مفكر فً البحث عن طرٌمة  تشارلز جودٌٌر .3
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 المطاط الصناعً هو مطاط منتج صناعٌا  -5المطاط المماوم للطمس هو المطاط المعالج بالكبرٌت  .4

 ما أهمٌة المطاط الصناعً ؟  -6

  ماص للصدمات –إضافة المزٌد من الموة او امتصاص الصدمات أو الحركة على السطح دون انزالق 

 الهواء للخارج  مركب رغوي ٌطرد   اٌثٌلٌن  فنٌل اسٌتات -7

  : ؟الخطوات الخمسة للتصمٌم الهندسً لحذاء الركضما 

 وضع نموذج تجرٌبً  -3ها  البحث عن حلول وتطوٌر -2  د المشكلة او الحاجة ٌتحد .1

 التصمٌم  ةمشاركة النتائج واعاد -5  ٌمها ٌاختبار الحلول وتم -4

 التكنولوجٌا والحذاء : 

 مٌم دائما ٌفكرون فً الحذاء الذي ٌتم انتاجه عن طرٌك المهندسون فً عملٌه التص .1

 انتاج بضائع بواسطة العمالة الٌدوٌة )) االشخاص (( او )) االالت ((  :التصنٌع .2

 تبدأ عملٌة التصنٌع بعد انتهاء التصمٌم والنموذج التجرٌبً  .3

 تكنولوجٌا جدٌدة للحذاء : 

 ٌتضمن داخل الحذاء  جٌباتوفر احدى شركات االحذٌة الرائدة االن  .1

  مستشعر الكترونً ٌتتبع المسافة الممطوعة فً التدرٌب 

رامج التتبع الجدٌدة عبر االلمار الصناعٌة بنظام تحدٌد الموالع العالمٌة مفٌدة  ب .2

 لتتبع االطفال وكبار السن واالفراد العسكرٌٌن فً اولات المعركة .

 المنافسة –3الولت  – 2االفكار-1  ما تحدٌات تطور المنتج ؟          تحدٌات تطور المنتج :

 التكلفة  –ٌتعذر تنفٌذ المنتج بسبب المٌود  -2  لٌست كل فكره تحول الى منتج   -1 االفكار :

 : تطوٌر المنتج لد ٌستغرق عام حتى تتوفر التكنولوجٌا الحدٌثة الولت 

 ستهلن بسبب كثرة الشركات المنافسة لزٌادة العالمات التجارٌة وخدمة الم المنافسة :
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 تأثٌر التكنولوجٌا على المجتمع -3-الوحده الثانٌة المسم 

  التكنولوجٌا واالحتٌاجات المترتبة علٌها

 الكمبٌوتر  –انظمة االلعاب  –تغٌٌر التكنولوجٌا واالحتٌاجات ٌومٌا مثل تطور الهواتف الخلوٌة 

  مكان العٌش–االكسجٌن  –لطعام ا –الماء  االحتٌاجات االساسٌة للبشر للبماء على لٌد الحٌاة أوال

 ( جنوب أفرٌمٌا  اكبر البالد فً انتاج الماس3 ( خاتم الخطوبة2 ( الهواتف الخلوٌة1 : االحتٌاجات االمحسوسةثانٌا

 تعتمد بععض الدول الوجبات السرٌعةوالمواصالت العامة  -2المعتمدات والتمالٌد  -1    االحتٌاجات الثمافٌة : ثالثا 

 هً الحاجة التً تتحدد بموجب طرٌمة المعٌشة والمكان الذي تعٌش فٌه اجات الثمافٌة ()االحتٌ -3

 التكنولوجٌا فً حد ذاتها لٌست جٌدة وال سٌئة فكٌفة استخدامنا لها تحدد ذلن   التطورات التكنولوجٌة االٌجابٌة : 

 التطورات االجتماعٌة : أوال 

  وث والتخلص من النفاٌات العامة والفضالت الحٌوٌة مشكلةمشكلة التلزٌاده التعداد فً المدن ٌجعل  -1

 دور فً المحافظة على البٌئة له : اتباع نظام الصرف الصحً  عالج تلن المشكلة

نظام المجاري هو سلسلة من االنابٌب تمتد من المنازل والشركات  )نظام الصرف الصحً (: -2

 لبكتٌرٌا وتصبح المٌاة نظٌفة مره اخرى تساعد فً نمل الفضالت الى محطات المعالجة ولتل ا

 هً استخدام المبادئ والتمنٌات الهندسٌة لحل المشكالت الطبٌة مثال األشعة السٌنٌة  (هندسة الطب الحٌوي)الهندسة والصحةثانٌا 

 (  ء جراحات الملبعملٌات المطع واجرالتنفٌذ عملٌات الجراحٌة )  اذرع الٌةاستخدام  -  1:  علوم االنسان األلى والطب ثالثا

  تكنولوجٌا تم انشاؤها لتكون صدٌمة للبٌئة وتحافظ على المواد الطبٌعٌة والبٌئةهً  التكنولوجٌا الخضراء : -رابعا

 السودانًالمنتجات البالستٌكٌة الخضراء مثل مواد التعبئة الرغوٌة على شكل حبات الفول 

 بد اٌزٟ َٔزقلِٙب ١ِٛ٠ب ٚإػبكح ر١ّّٖٙب ٌزىْٛ أوضو إِٔب ٌٍج١ئخ ٚاٌجْو .اٌؾٖٛي ػٍٝ إٌّزغ اٌٙلف ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌقٚواء -

 ثَجت ى٠بكح أػلاك اٌجْو . ػًٍ وضوح إٌفب٠بد ؟ -

 ٚل٠ٛخ رَزقلَ فٟ ِٛاك  اٌؾْٛ . حِضً ْٔب اٌنهح ِمبِٚخ ١ٌٍّب* إٌّزغبد اٌجالٍز١ى١خ اٌقٚواء 

 ألٔٙب ال رزؾًٍ . ِٓ اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌقٚواء ؟* اٌؾبفظبد اٌقٚواء اٌزٟ ٠َزقلِٙب األٛفبي ال رؼزجو 

 : رؼٕٟ اٌزٕبىي ػٓ اٍزقلاَ ّٟء ِمبثً اٌؾٖٛي ػٍٝ ّٟء أفو (المفاضلة)       فهم المفاضلة

    اٌّفبٍٙخ رىْٛ ِٓ ٔبؽ١خ اٌزىٍفخ ٚاٌَالِخ ٚاٌٛلذ .        . ِضبي اٌّفبٍٙخ ػٕل ّواء اٌؾبٍت األٌٟ .

 الذكاء التكنولوجً : -

 رغّغ اٌزىٌٕٛٛع١ب أصبه ٍٍج١خ ٚأصبه إ٠غبث١خ ػٍٝ اٌجْو ٚاٌج١ئخ . ؤصو اٌزىٌٕٛٛع١ب ػٍٝ اٌّغزّغ ؟ً: و١ف ر

 ٟ٘ أْ رىْٛ ػٍٝ كها٠خ ثى١ف١خ ػًّ األٍب١ٌت اٌزىٌٕٛٛع١خ اٌّقزٍفخ ٚو١ف ٠ّىٓ أْ رؤصو ػٍٝ ؽ١بره . ً: ِباٌّمٖٛك ثبٌّؼوفخ اٌزىٌٕٛٛع١خ ؟

 هاد ٚرمًٍ ِٓ اٌزأص١و ػٍٝ اإلَٔبْ أصٕبء ٚلٛع اٌزٖبكَ .رٛعل فٟ ا١ٌَب :(الوسائد الهوائٌة ) -

 اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ثطو٠مخ َِؤٌٚخ ؟ ػًٍ ٠غت -

  حِضً إهٍبي اٌّىبٌّبد ا١ٌٖٕخ أصٕبء اٌم١بكح ٚاٍزقلاَ اٌٙٛارف أصٕبء اٌم١بكألْ أصٕبء اٍزقلاَ اٌزىٌٕٛٛع١ب ثطو٠مخ غ١و َِؤٌٚخ رَجت اٌىض١و ِٓ اٌؾٛاكس 
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 : فرضٌة االنجراف الماري 1سم الم 3الوحده 

 لكوكب االرض . ةتشكلت من جمع الكتل الٌابس ةعمالل ةلار:بانجٌا ()

 الخطوط الساحلٌة المارٌة الحظر ن( مإسسها العالم الفرٌد فٌغ0:  فرضٌة االنجراف الماري

 6( مالممصود بفرضٌة االنجراف الماري؟ان المارات فً حالة حركة مستمرة على سطح االرض 

 حركة المارات او األدلة التً تدعم  فرضٌة االنجراف الماري ؟ ماهً االدلة على 

 األدلة الصخرٌة - 4دلة االحفورٌة األ -3دلة المناخٌة   األ -6حركة المارات    -0

 الممطوعة  مثل لطع احجٌة الصور هو ان المارات تظهر متطابمة مع بعضها ما الدلٌل علً حركة المارات؟ أوال حركة المارات :

  ثانٌا  االدلة المناخٌة : 

 المناخ فً نصف الكره الجنوبً كان اكثر برودة   -0كٌف دعمت االدلة المناخٌة فرضٌة االنجراف الماري؟

من خالل دراسة الرواسب التً خلفتها الكتل الجلٌدٌة فً امرٌكا الجنوبٌة وافرٌمٌا والهند واسترالٌا وجد  -6

 عبر االرض     الصخور احدثتها الكتل الجلٌدٌة المتحركة خدوش عمٌمة و اخادٌد فً

 رجحٌة لتحرن الماراتأهً االكثر  ثالثا األدلة االحفورٌة :

 كٌف دعمت االدلة االحفورٌة فرضٌة االنجراف الماري؟

 بٌنها  من خالل الحصول على احافٌر متماثلة فً عده لارات تفصل المحٌطات -1

 موجود فً صخور من امرٌكا الجنوبٌة وافرٌمٌا والهند واسترالٌا والمارة المطبٌة الجنوبٌة  سوبترٌس(وجد احافٌر نبات ) الجلو -2

 ٌدل على ان مناخ المنطمة مختلف عن االن فً المارة المطبٌة  ماذا تنستنتج من وجود نبات ) الجلوسوبترٌس ( فً بٌئة مستنمعات؟

  ةالجنوبٌ ةالمطبٌ ةس لارن بٌن مناخ وبٌئة المار

 ملٌون سنة 665مناخها لبل  ملٌون سنة 681مناخها لبل  الجنوبٌة  ةالمطبٌ ةالمار

 مستنمعات  ةبٌئ انهار الجلٌد  البٌئة 

 اكثر دفئا  بارد  المناخ 

 كٌف دعمت االدلة الصخرٌة فرضٌة االنجراف الماري؟      رابعا األدلة الصخرٌة :

 تكوٌنات الصخور لها اصول مشتركة  ب(  ا( السالسل الجبلٌة لها اصول مشتركة

  حدوث ثورات بركانٌة على نطاق واسع من الساحل الغربً الفرٌمٌا والساحل الشرلً المرٌكا الجنوبٌة فً الولت نفسهج( 

 ر(نوع الصخ–البنٌة  –ٌتشابه نطاق الجبال الكالٌدونٌة فً شمال اوروبا وجبال االبالش فً شرق امرٌكا الشمالٌة فً )العمر  د(

  ةالجبال الكالٌدونٌ –6    االبالش  -0س ماهً الجبال التً دعمت فرضٌة االنجراف الماري؟

 لماذا عارض العلماء نظرٌة االنجراف الماري لفٌغنر ؟

                المارات بطٌئة ولم ٌتمكن تحدٌد مدى سرعتها ة( حرك6                ( عدم تفسٌره لماذا تحركت المارات .0

 دم تفسٌر الموى التً تحركت بسببها المارات .( ع3
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 س أكمل خرٌطة المفاهٌم التالٌة ؟

 

 : تطور النظرٌة 2: المسم  3الوحدة 

 اوال : اعداد خرٌطة لماع المحٌط : 

 المحٌط باستخدام الموجات : ٌستخدم لتحدٌد اعماق   عرف  )مسبار االعماق(؟(0

 ( ؟.عرف )االرتفاعات المتطاولة المحٌطٌة   -6

 األرضعلى  ةوهو اطول من اي سالسل جبلٌالمحٌط فً وسط   ةالموجود ةالسالسل الجبلٌهً 

  نظرٌة االنجراف الماري امتداد لاع البحر فسر         ثانٌا : امتداد لاع البحر :

هو العملٌة التً تتكون من خاللها لشرة محٌطٌة جدٌدة  على طول  مالممصود با امتداد لاع البحر؟-1

 الرتفاع المتطاول المحٌطً بٌنما تتحرن المشرة المحٌطٌة المدٌمة بعٌدا عن االرتفاع المتطاول المحٌطًا

 علل :عند امتداد  لاع البحر تذوب طبمة الوشاح التالٌة وتتكون الصهارة ؟ -2

  ةطبمة المشره الصلب ةمن ماد ةالل كثاف ةالن الحمم البركانٌ

 ور تتكون عندما تبرد الحمم وتتبلور فً لاع المحٌط صخهً  عرف) صخور البازلت (؟  -3

 من الحمم البركانٌة عندما تثور فً المحٌط وتبرد بسرعة وتكون هٌاكل مستدٌرة  كٌف تتكون الحمم الوسادٌة ؟ -4

  أحدث كانتمن االرتفاع المتطاول المحٌطً  الربالمشرة كلما كانت  -5

 

https://seraj-uae.com/file/7409/


 ................ /اطى انطبنت   -       اػلاك االٍزبم ِٖطفٟ ػجلاٌفزبػ     6107\6106  -انفصم األٔل             ثامنالصف ال

 

 جبال ثالثا : طبوغرافٌا لاع المحٌط وتكون ال

 أ( ثوران كمٌات هائلة من الحمم البركانٌة وتكون سالسل الجبال الوعرة   كٌف تكونت الجبال ؟

 ب( تراكم الرواسب على سطح المشرة المحٌطٌة وجعل لاع البحر املس مكونا السهل السحٌك 

 رات؟كٌف لدمت نظرٌة امتداد لاع البحر تفسٌر علمٌا ل حركة الما       رابعا : حركة المارات

 أنها تتحرن من خالل امتداد لاع البحر على امتداد االرتفاع المتطاول المحٌطً ولٌس من خالل طبمة المشرة الصلبة او لاع البحر 

  تطور النظرٌة :  اوال االنعكاسات المغناطٌسٌة

  لالشمانحو  ةالبوصل ةمثل ابر ةتتجه فٌها االجسام الممغنط ةهً حال : المطبٌه االعتٌادٌة()( 0

  تحدث االنعكاسات كل مئة الف ملٌون سنة  او ملٌون سنةٌعكس المجال المغناطٌسً اتجاهه  : )انعكاسٌا مغناطٌسٌا(( 6

  الجنوبنحو تعكس فٌها االجسام الممغنطة اتجاهها وتوجه نفسها  ةحال المطبٌة المعكوسة (:)( 3

  علومات او انماط مغناطٌسٌة ممٌزةهو م عرف التولٌع المغناطٌسً ؟          التولٌع المغناطٌسً

                       ( عن طرٌك الحدٌد الموجود فً اللب الخارجً 0    كٌف تكشف الصخور عن تولٌع مغناطٌسً؟ 

 ( صخور البازلت تحتوي على معادن ممغنطة مثل الحدٌد 3       ( المعادن الموجودة فً الحمم البركانٌة 6 

 ذو لطبٌة اعتٌادٌة ٌشٌر الى الشمال  كرة االرضٌة ؟ماالمجال لمغناطٌسً لل

 توضح لطبٌة المجال المغناطٌسً لالرض اثناء التبرٌد  كٌف تساعد المعادن المغناطٌسٌة فً دعم نظرٌة امتداد لاع المحٌط ؟

 

       اكتب األدلة الداعمة علً نظرٌة امتداد لاع البحر     االدلة الداعمة لنظرٌة امتداد لاع البحر

 ( سمن الطبمات الرسوبٌة 4( عمر الرواسب 3 ( الطالة الحرارٌة 6 المغناطٌسٌة المتماثلة التوزٌع  االشرطة -0

 علل استخدام االشرطة المغناطٌسٌة مفٌدة فً نظرٌة امتداد لاع البحر ؟

المطبٌة العادٌة والمطبٌة  ةء فترحٌث وجد العلماء اشرطة مغناطٌسٌة موازٌة على احد جانبً االرتفاع المتطاول المحٌطً اثنا

 المعكوسة وان هذه االشرطة تبعد عن مركز االرتفاعات المتطاولة فً اتجاهٌن متعاكسٌن 

 نظرا لسرعة توسع الماع  علل تكون االشرطة المغناطٌسٌة فً المحٌط الهادي اعرض من المحٌط األطلنطً؟

 محٌط االرتفاع  المتطاول المحٌطً ؟لماذا توازي الشرائط المغناطٌسٌة الموجوده فً لاع ال

  ةزٌبسبب تكون طبمات صخرٌة جدٌدة ناتجة عن توازن الحمم البركانٌة وعند توسع لاع المحٌط تتفكن الطبمات وتنتشر فً اتجاهات متعاكسه ومتوا

 علل : التغٌٌر فً الطالة الحرارٌة مفٌدة فً نظرٌة امتداد لاع البحر ؟ 

 االرتفاعات المتطاولةتنبعث من باطن األرض بالمرب من  األكبرطالة الحرارٌة حٌث أظهرت الدراسات ان ال

  اسفل السهول السحٌمةالتً تخرج من  ممارنة بتلنالمحٌطٌة 
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 بسبب وجود الصهارة والحمم البركانٌة  علل: ارتفاع الطالة الحرارٌة كلما زاد المرب من االرتفاع المتطاول المحٌطً ؟

 لرواسب افاد فً نظرٌة امتداد لاع البحر ؟علل : معرفة تارٌخ ا

 حٌث اظهرت النتائج الرواسب المرٌبة من االرتفاعات المتطاولة المحٌطٌة أحدث من الرواسب البعٌدة 

 أو علل: سمن الطبمات الرسوبٌة افاد فً نظرٌة امتداد لاع البحر ؟علل : ٌزداد السمن كلما بعدنا عن االرتفاع المتطاول فً المحٌط ؟

 ٌث ٌزٌد سماكة الرواسب بالبعد عن االرتفاع المتطاول وتتراكم الرسوبٌات ح

 نظرٌة الصفائح التكتونٌة 3الثالثة : المسم  ةالوحد

 أْ ٍطؼ األهٗ ٠ْىً ِٓ ّوائؼ ٕقوٞ ٍٕجخ أٚ ٕفبئؼ رزؾون ِغ ثؼٚٙب اٌجؼ٘ . :(ٔظو٠خ اٌٖفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ ) 

 األلً وضبفخأٍفً اٌٖف١ؾخ  األوضو وضبفخؾخ ١رغٛٓ اٌٖف .ٚاٌجواو١ٓ  اٌٖفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ َِؤٌٚخ ػٓ ؽلٚس اٌيالىي

 ٕٚف اٌمٜٛ اٌزٟ رْىً ػٍٝ ٍطؼ األهٗ ٚثٕٟ اٌٖقٛه . (اٌزىز١ٔٛخ)

 األٍض١ٍٕٛف١و ا١ٌٍضٍٛف١و
 ١ٍّىخِضً اٌّٛاك اٌجالٍز١ى١خ  ٍبفٕخٛجمخ  ٍٕٚجخ خهل١م حثبهكٛجمخ  

ه١ٙخ ٚاٌطجمخ اٌؼ٠ٍٛخ ٠زىْٛ ِٓ اٌمْوح األ مخ ا١ٌبثَخ اٌقبهع١خطجاٌ

 اٌٍٖجخ ٌٍمْوح .

 ٟٚ٘ عيء ِٓ اٌمْوح  اٌطجمخ اٌّٛعٛكح رؾذ ا١ٌٍضٍٛف١و

٘ٛ اهرفبػبد ِزطبٌٚخ هل١مخ ٍف١ٍخ ٍٜٚ اٌّؾ١ٜ ٚاهرفبػبد ِزطبٌٚخ 

 ١ٍّىخ ٍف١ٍخ رؾذ اٌمبهاد .

ألْ ِبكح اٌمْوح اٌجالٍز١ى١خ أوضو ٍقٛٔخ اٌّٛعٛكح  ٛجمخ ِزؾووخ ؟

 رؾزٙب رزلفك
 رَبػل اٌزفبػالد ث١ٓ اٌٍض١ٍٛف١و ٚاألٍض١ٍٕٛف١و ػٍٝ رف١َو اٌٖفبئؼ اٌزىز١ٔٛخ . ٕفبئؼ ا١ٌٍضٍٛف١و ِزٛافمٗ ِغ ثؼٚٙب ِضً لطغ أؽغ١خ ٕٛهح ِمطٛػخ ِىجوح .رظٙو 

 يكبٌ رزفبػم فّٛ صفٛسزبٌ أٔ أكثز س عرف )حد الصفٌحة (؟هو                       اٌؾلٚك اٌٖفبئؾ١خ

 

 ؟ولوع الزالزل والبراكٌن والجبال دلٌل علً  الصفائح التكتونٌةعلل           ىز١ٔٛخك١ًٌ اٌٖفبئؼ اٌز

                     اٌغجبي ػٕل ؽلٚك رٖبكَ اٌمبهرٟألْ اٌٖفبئؼ اٌٍٖجخ رزفبػً فٟ ؽبٌخ أفٖبٌٙب أٚ رٖبكِٙب ٚرؤكٞ اٌطبلخ إٌٝ ؽلٚس اٌيالىي ٚرزىْٛ 
 األلًبر انصُبػٛخ . ٌوم ؟س: كٌف ٌمٌس العلماء حركة الصفائح ال
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 رؾلس ِؼظُ اإلٔفغبهاد ٚاٌجووب١ٔخ ٚاٌيالىي ػٕل ؽلٚك اٌٖفبئؼ س: كٌف ترتبط الزالزل والبراكٌن بنظرٌة الصفائح التكتونٌة ؟

 ألٌ انمبراد رزسزن ألٌ انغالف انًبئغ ٚزسزن رسذ انمشزح األرضٛخ س: علل حدوث حركة الصفائح ؟

 ر١بهد اٌؾًّ اٌؾواهٞ : 

 ْٕ دٔراٌ انًٕاد انُبرح ػٍ ٔخٕد فزٔلبد فٙ درخخ انسزارح ٔانكثبفخ . (؟الحمل الحراريلممصود )بما ا

 ْٕ انفزٔق فٙ انكثبفخ ٔدرخخ انسزارح . س: ماأسباب الحمل الحراري ؟

 رفؼّ .رظجت انطبلخ انسزارٚخ نألرض انذاخهٛخ فٙ رظخٍٛ انغالف ٔرًذدِ ٔ -1س: كٌف ٌحدث الحمل الحراري وغالف األرض ؟

 ػُذيب ٚصم انغالف نهمشزح ٚجزد انٕشبذ انظبخٍ ٔٚصجر أكثز كثبفخ ٔٚغٕص يكَٕب رٛبراد انسًم انسزار٘ .-2

 ثَجت ر١بهاد اٌؾًّ اٌؾواهٞ . :؟تتحرن الصفائح التكتونٌة  لماذا -

 اٌَؾت اٌٖف١ؾٟ -3اٌلفغ اٌغ١ٍلٞ  -2اٌَؾت اٌمبػلٞ  -1 ١ؾخاٌمٜٛ اٌزٟ رَجت ؽووخ اٌٖف -

 لدفع الجلٌدي ؟ ا ماس: 

 فبئؼ ثؼ١لا ػٓ اٌؾ١ل .٘ٛ لٛح رٕزظ ػٕلِب ٠ىْٛ اإلهرفبع اٌّزطبٚي اٌّؾ١طٟ أػٍٝ ِٓ األهٗ اٌّؾ١ط١خ األِو اٌنٞ ٠َّؼ ٌٍغبمث١خ ثَؾت اٌٖقٛه ألٍفً ٚرؾو٠ه اٌٖ

 اب اللوحً ؟حس: ماذا ٌسبب اإلنس

 . نًبدح انًسٛطخ ٔٚغٕص ألطفم انغالفٔثبرد َظجٛب ٔنٓذا فئَّ أكثز كثبفخ يٍ ا انهٕذ ْٕ غالف ٚبثض لذٚى

 ظجت فٙ ززكبرٓب.زلٕح رظست لبع انصفٛسخ انزكزَٕٛخ ٔر س: ماالسحب الماعدي ؟

 ػُذ انسذ ثٍٛ انهٛثٕطفٛز ٔاألطثُٕٛطفٛز س: أٌن ٌحدث السحب الماعدي ؟

 اٌَؾت اٌٖف١ؾٟ اٌلفغ اٌغ١ٍلٞ اٌَؾت اٌمبػلٞ 

رؤد٘ رٛبراد انسًم إنٗ ركٌٕ  ٍجت اٌزى٠ٛٓ

 ٕح انظست انمبػذ٘ل

٠زىْٛ ٔز١غخ ٌَؾت اٌغبمث١خ ٌٍٖقٛه اٌّؾ١طخ ثٙب ألٍفً ٚثؼ١لا ػٓ 

 اإلهرفبػبد اٌّزطبٌٚخ اٌّؾ١ط١خ إٌٝ إْٔبء ٛبلخ ٚٙغ ٌٍٖفبئؼ رزؾون

٠زىْٛ ٔز١غخ ألٍبً ٕف١ؾخ فٛق األفوٜ 

األوضو وضبفخ رغٛٓ ٚػٕلِب رغٛٓ 

 .اٌٖف١ؾخ رَؾت اٌٖف١ؾخ ثبلٝ اٌٖف١ؾخ

ا١ٌٍزٍٛف١و ٚرَؾجٙب رٛعل فٟ  ِضبي

 ٙخاألٍض١ٍٕٛف١و اٌّْبث

رؾو٠ه ا١ٌٍضٍٛف١و فٟ اإلرغب٘بد اٌّٚبكح ثؼ١لا ػٓ اإلهرفبػبد 

 خّؾ١طاٌ خّزطبٌٚاٌ
 

 

 نظرٌة لٌد التطوٌر : 

 انجزاكٍٛ . –انشالسل  –اندجبل  –رغٛزاد فٙ انمبراد  ؟ س : ماأنواع الظواهر التً تفسرها نظرٌة الصفائح التكتونٌة

  حيٍ خالل رمُٛبد خذٚذ حػُذ انسصٕل ػهٗ ثٛبَبد خذٚذ ذا تعدل نظرٌة الصفائح التكتونٌة بإستمرار؟س: لما
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 الزالزل -1-المسم  -4-الوحدة 

 : ػجبهح ػٓ ا٘زياىاد فٟ األهٗ رٕزظ ػٓ ؽووخ اٌفٛإً اٌّٛعٛكح فٟ ٛجمخ اٌٍض١ٍٛف١و ٌألهٗ  (اٌيالىي ) 

 األه١ٙخ . ٟ٘ اٌفٛإً اٌّزؾووخ ٌٍمْوح : (ٌٖلٚع)ا 

 . ثظجت يٕخٕد إَٔاع يٍ انمٕٖ س: لماذا تتحرن الصخور على طول الصدع؟

 . فٙ انًسٛطبد ػهٗ طٕل زذٔد انمبراد ٔفٙ ٔطظ انمبراد يٍ رشاٚذ انضغظ س: أٌن تحدث الزالزل؟

 خْٕطرٕزظ ِٓ ريا٠ل اٌٚغٜ ٚأطاللٗ ػٍٝ ٛٛي ؽلٚك اٌٖفبئؼ اٌ س: ماالعاللة بٌن الزالزل وحدود الصفائح ؟

 ؽلٚس اٌيالىي ػٍٝ ٛٛي ؽلٚك اٌٖف١ؾخ اٌّزجبػلح ؽلٚس اٌيالىي ػٍٝ ٛٛي ؽلٚك اٌٖف١ؾخ اٌّزمبهثخ  ؽلٚس ػٍٝ اٌيالىي ػٍٝ ٛٛي ؽلٚك اٌٖف١ؾخ اإلٔزمب١ٌخ

  –ألً وبهص١خ   –أوضو وبهص١خ ِلِوح  ِضً ٕلع أله٠بً فٟ وب١ٌفٛه١ٔب

 رطٍك و١ّبد ل١ٍٍخ ِٓ اٌطبلخ اٌطبلخ ِٓرطٍك و١ّبد ٘بئٍخ  خعجبي اٌّٙال٠ب ِْٛ٘

 رْٖٛ اٌٖقٛه

 رغ١وّىً اٌٖقٛه ؟تشوه الصخور س مالممصود ب

 اٌٛالغ ػ١ٍٙب  اٌٚغٜ ٔز١غخ  ٔز١غخ رأصو اٌٖقٛه ثمٛح وج١وح ٚرؼوٙٙب ٌٍزْٖٛ  رزْٖٛ  ؟تشوه الصخوركٌف ت

 َِججب االٔي٠بػألْ اٌٖقٛه اٌّْٛ٘خ رٕىَو رزؾون  س كٌف ٌؤدي تشوه الصخور الً حدوث انزٌاح لألرض؟

 اٌٖلٚع

 فبٕال فٟ ٛجمخ ا١ٌٍزٍٛف١و ٌٍمْوح األه١ٙخ ٠ّىٓ أْ رزؾون ف١ٙب وزٍخ ِٓ اٌٖقٛه فٟ ارغب٘بد ِزؼبوَخ . ٘ٛ ؟الصدع عرف-

 . َٕع انمٕح انًؤثزح ػهٗ انصذع س: ماالذي ٌحدد اتجاه الحركة التً تحدث على طول الصدع ؟

 ًٛاٌّؼى اٌؼبكٞ األٔياللٟ اٌّٚوثٟ ٔٛع اٌٖلع

رٕيٌك وزٍزبْ ِٓ اٌٖقٛه ثٖٛهح أفم١خ  

ثّؾبماح ثؼّٚٙب اٌجؼ٘ فٟ ارغب٘بد 

 ِزؼبوَخ 

رغنة اٌمٛٞ  وزٍزبْ ِٓ 

اٌٖقٛه ثؼ١لا ػٓ ثؼّٚٙب 

 اٌجؼ٘ 

رلفغ اٌمٛٞ وزٍزبْ ِٓ اٌٖقٛه 

 ِؼب 

 ؽلٚك اٌٖفبئؼ اٌّزمبهثخ ؽلٚك اٌٖفبئؼ اٌّزجبػلح  ؽلٚك اٌٖفبئؼ االٔزمب١ٌخ اٌّٛلغ

رزؾون وزٍخ اٌٖقٛه اٌّٛعٛكح أػٍٟ اٌٖلع  اٌؾووخ أفم١خ ٔٛع اٌؾووخ

 ألٍفً

 

 

 رزؾون وزٍخ اٌٖقٛه اٌّٛعٛكح أػٍٟ اٌٖلع ألػٍٟ 

 

  ثؤهح اٌيٌياي ِٚوويٖ اٌَطؾٟ -

 اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ ؟ِباٌنٞ ٠زَجت فٟ 

 . ٝ ّىً ا٘زياىادِٛعبد رْٕأ ِٓ رؾون اٌٖقٛه ػٍٝ ٛٛي اٌٖلع ٔز١غخ أجؼبس ٛبلخ ػٍ اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ :
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 يٕلغ فٙ ثبطٍ األرض .:  ؟اٌجؤهح ػوف -2

 . يكبٌ ػهٗ ططر األرض فٕق ثؤرح انشنشال يجبشزح :؟ِووي اٌيٌياي اٌَطؾٟ ػوف  -3

 و١ٍِٛزو . ٠666ؾلس اٌيٌياي فٟ أٞ ِىبْ ػٍٝ ٍطؼ األهٗ ٚأػّبق ػٍٝ ثؼل أوجو ِٓ  -

 

  رزكٌٕ انشالسل   ؟س: ماذا ٌحدث عندما تتحرن الصخور على طول الصدع 

 أٔٛاع اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ -

 اٌّٛعخ اٌَطؾ١خ     Sاٌّٛعخ اٌضب٠ٛٔخ   Pاٌّٛعخ األ١ٌٚخ 

ززكخ دائزٚخ أٔ ثٛضبٔٚخ فٙ  ػًٕد٘ َفض االردبِ يٕاس٘  ؽووخ ع١َّبد اٌٖقٛه

 َفض اردبِ ززكخ انًٕخبد 

 األثطب يزٕططخ األطزع اٌَوػخ

 ثؼذ رظدم ٔ شفركز رظدم ٔ ركزشف يٕخخ أٔل ِالؽظخ

 األٔنٛخ انًٕخبد

 يؼظى فٙ ػبو ثشكم رزظجت

 ثظطر ٚهسك انذ٘ انضزر

 األرض

  انصهجخ انصهجخ ٔانظبئهخ اٌّبكح إٌّزمٍخ فالٌٙب
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 هٍُ فو٠طخ ٌجبٛٓ األهٗ :

 ػٓ ٛو٠ك فٖبئٔ اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ ٌوٍُ فو٠طخ ٛجمبد ثبٛٓ األهٗ . س: كٌف ٌدرس العلماء باطن األرض ؟

 انؼهًبء انذ٘ ٚذرطٌٕ انشالسل . :؟فجواء اٌيالىي ػوف  -

 اٌّٛعبد اٌضب٠ٛٔخ ال٠ّىٓ أْ رٕزمً ػجو اٌٍت اٌقبهعٟ ٌألهٗ ألٔٗ ٍبئً . كٌف اكتشف العلماء أن اللب الخارجً لألرض سائل ؟

 اٌّٛبػ رىْٛ ِٓ ِبكح ٍٕجخ .* 

 صهت . ؟اللب الداخلً اذكر حالة * 

 انسذٚذ ٔانُٛكم .   ؟اللب الداخلً واللب الخارجً ما المعادن التً تدخل فً تركٌب * 

  رؼزّل ٍوػبد اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ ػٍٝ كهعخ اٌؾواهح اٌٖقٛه اٌزٟ رٕزمً ػجو٘ب ٚٙغطٙب ٚروو١جٙب

 اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ اٌَو٠ؼخ اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ اٌجط١ئخ 

 ة ِٓ ِٕبٛك األٔلٍبًفٟٙ اٌّٛبػ ثبٌمو فٟ ِٕبٛك اٌّٛبػ أٍفً ِٕبٛك ؽ١ل ٍٜٚ اٌّؾ١ٜ  اٌّىبْ

 ِٕبٛك ثبهكح ِٕبٛك ٍبفٕخ ؽبٌخ إٌّطمخ 

 رؾل٠ل ِٛلغ ِووي اٌيٌياي اٌَطؾٟ : -

 أكاح ٌم١بً ؽووخ األهٗ ٚرَغٍٙب . -: (ِم١بً اٌيٌياي ) -أ

 ٍغً ؽووخ األهٗ ث١ب١ٔب ٌٍّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ .:  (اٌَغً اٌيٌياٌٟ) -ة

 ٌزؾل٠ل ِٛلغ ِووي اٌيٌياي اٌَطؾٟ . ٝ اٌزض١ٍشّر٠ََزقلَ فجواء اٌيالىي ٛو٠مخ  -ط

 رَزقلَ ٍوػبد اٌّٛعبد اٌيٌيا١ٌخ ٚأٚلبد ؽووزٙب ٌزؾل٠ل اٌَّبفخ إٌٝ ِووي اٌيٌياي اٌَطؾٟ  :(اٌزض١ٍش ) -ك

 ؟المسافة إلى مركز الزلزال السطحًاكتب الطرق الثالثة  المستخدمة  لتحدٌد 

اٌّٛعخ األ١ٌٚخ األٌٚٝ ٚاٌّٛعخ اٌضب٠ٛٔخ األٌٚٝ  ػلك اٌضٛأٟ ث١ٓ ٕٚٛي : أٚعل اٌفوق فٟ ىِٓ إٌٛٛي -1

 فوق اٌزٛل١ذ ) فزوح اٌزأف١و (.٠َّٝ 

 ٔوٍُ ػاللخ ث١ب١ٔخ ث١ٓ فزوح اٌزأف١و ٚاٌَّبفخ ِٓ ِووي اٌيٌياي اٌَطؾٟ . ؟ أٚعل اٌَّبفخ إٌٝ ِووي اٌيٌياي اٌَطؾٟ -2

 . ثئٍزقلاَ َِطوح ِٚم١بٍبد هٍُ ِٕبٍجخ : ِضً اٌَّبفخ ػٍٝ اٌقو٠طخ -3

 رؾل٠ل لٛح اٌيالىي :  -

 ِم١بً ٌمٛح ؽووخ األهٗ ػٍٝ َِبفخ ِؼ١ٕخ ِٓ اٌيٌياي ٌزؾل٠ل اٌمٛح . : (ِم١بً ه٠قزوػوف ) -1

 َ .1966ثّم١بً ه٠قزو فٟ ١ٍّٟ  9.5ألٜٛ ىٌياي ٍغً  -2

 ِم١بً ٌم١بً إعّبٌٟ اٌطبلخ اٌزٟ أٍٛمٙب اٌيٌياي . :(ِم١بً كهعخ اٌؼيَ ػوف )  -3

 من الزالزل ؟  طالة المطلمة تعتمد الكٌف  -4

 لٛح اٌٖقو اٌزٟ أىَو ِٕٙب . –  3       اٌؾووخ اٌزٟ رؾلس ػٍٝ ٛٛي فٜ اٌٖلع  – 2    ؽغُ اٌٖلع  -1

 رّضً وً ى٠بكح ٚلله٘ب ٚؽلٖ ٚاؽلح ػٍٝ اٌّم١بً ػْوح أٙؼبف ؽووخ األهٗ اٌَّغٍخ فٟ ٍغً اٌيالىي . -5

 . 7أٙؼبف ػٓ ىٌياي ثمٛح  16 ه٠قزو 8ري٠ل لٛح ا٘زياى اٌيٌياي ثمٛح  -6
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 . 6ٙؼف ػٓ ىٌياي ثمٛح  166ه٠قزو  8ري٠ل لٛح ا٘زياى ىٌياي ثمٛح  -7

 ٙؼفب . 315ٌىً ى٠بكح لله٘ب ٚؽلح ٚاؽلح ػٍٝ اٌّم١بً ٠طٍك ٛبلخ أوجو ثّملاه  -8

 ٙؼفب  992ثّملاه  ٠6طٍك ٛبلخ أوجو ِٓ اٌيٌياي اٌنٞ رجٍغ لٛرٗ  8اٌيٌياي اٌزٟ لٛرٗ  -9

 . يمٛبص رٚخزز ٔيمٛبص درخخ انؼشو اٌّم١بٍبْ اٌٍناْ ٠َزقلِٙب اٌؼٍّبء فٟ ٕٚف لٛح اٌيالىي ؟ِب -16

 (. ١ٌِٟووب)ِم١بً ٕٚف ٠م١ُ اٌٚوه اٌنٞ ٠ٕزظ ػٓ اإل٘زياى ثئٍزقلاَ عٙبى :(ٕٚف ّلح اٌيٌياي ) -

 ِقبٛو اٌيالىي : - 

 س: كٌف ٌمسم خبراء الزالزل المخاطر ؟

 ىي ػٍُ اٌغ١ٌٛٛع١ب ٚإٌْبٛ اٌيٌياٌٟ اٌَبثك ٚاٌىضبفخ اٌَىب١ٔخ ٚر١ُّٖ اٌّجبٟٔ فٟ اؽلٜ إٌّبٛك .ػٓ ٛو٠ك كهاٍخ ػٍّبء اٌيال

 س: فً أي نستخدم تمٌٌمات مخاطر الزلزال؟

 انسكٕيبد رظزخذو فٙ اإلطزؼذاد نهشالسل انًظزمجهٛخ .     -2                يٍ انشالسل .  أيُخ فٙ ثُبء يجبٌ  -1

 .ػهٗ طٕل انصذع َٕٛيذرٚذ فٙ إزذٖ انًُبطك الزل األكبر لوة فً الوالٌات المتحدة ؟س: أٌن حدثت الز

 البراكٌن   -2-المسم  -4-الوحدة 

 . حصمت فٟ اٌمْوح األه١ٙخ رٕلفغ ِٓ فالٌٗ اٌٖقٛه اٌّٖٙٛهح إٌّٖٙو: (اٌجووبْ) -

 ً: و١ف رزىْٛ اٌجواو١ٓ ؟

 نٗ زذٔس انثٕراد انجزكبَٛخ .َزٛدخ ززكخ انصفبئر انزكزَٕٛخ فٙ األرض ٔرؤد٘ إ

 اٌؾُّ اٌّٖٙٛهح اٌؾُّ اٌجووب١ٔخ 

 رؾذ ٍطؼ األهٗاٌٖقٛه إٌّٖٙوٖ اٌّٛعٛكٖ   ٍطؼ األهٗاٌٖقٛه اٌّٖٙٛهح اٌزٟ رٕلفغ إٌٝ  انزؼزٚف

 فٕخ إٌمبٛ اٌَب ١خػٓ ٛو٠ك ٕؼٛك اٌٖٙبهح إٌٝ ٍطؼ األهٗ ٍٛاء ػٍٝ ٛٛي اٌؾٛاف اٌٖفبئؼ اٌفٛل ؟كٌف ٌتكون البراكٌن  -

١غخ رٖبكَ اٌٖفؾز١ٓ اٌزى١ٕٔٛز١ٓ ٔز :(اٌؾلٚك اٌّزمبهثخ ) -1؟و١ف ٠زىْٛ اٌجواو١ٓ 

 

 اهرفبع اٌؾُّ اٌّٖٙٛهح ػجو اٌفزؾبد فٟ اٌمْوح األه١ٙخ ٔز١غخ رٖلع ٚرجبػل اٌٖفبئؼ  :(اٌؾلٚك اٌّزجبػلح ) -2

 

https://seraj-uae.com/file/7409/


 ................ /اطى انطبنت   -       اػلاك االٍزبم ِٖطفٟ ػجلاٌفزبػ     6107\6106  -انفصم األٔل             ثامنالصف ال

 

 جواو١ٓ اٌّٛعٛكح فٟ ٍٍٍَخ اٌغجبي األِجواٛٛه اٌجؾو٠خ فٟ عي٠وح ٕبٚاٞ ٟ٘ ثواو١ٓ غ١و ِمزؤخ ثبٌؾلٚك اٌٖفبئؾ١خ ِضً اٌ :(إٌمبٛ اٌَبفٕخ ) -3

 

 . ثبنمزة يٍ زٕاف انصفبئر س: أي موالع ٌكثر بها البراكٌن ؟

 رزكٌٕ فٕق انزصبػذاد انسزارٚخ نًبدح انٕشبذ انظبخُخ . س : كٌف تنشأ النماط الساخنة ؟

 فٙ يُطمخ انسشاو انُبر٘ .س: أٌن تتكون البراكٌن ؟ 

 ِٕطمخ ْٔبٛ اٌيالىي ٚاٌجواو١ٓ اٌزٟ رؾ١ٜ ثبٌّؾ١ٜ اٌٙبكٞ . -:؟ (منطمة الحزام الناريعر ف ) -

 ؟فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة الموجودة البراكٌن اكتب  بعض  -

 . 06رٕخذ فٙ انٕالٚبد انغزثٛخ يثم كبنٛفٕرَٛب ٔأٔرٚفٌٕ ٔٔاشُطٍ ٔأالطكب ْٔبٔ٘ ٔػذدًْب  -1

 ْٛئخ انًظبزخ اندٕٛنٕخٛخ األيزٚكٛخ ة التً ترصد النشاط البركانً فً الوالٌات المتحدة ؟ماالوكالة الحكومٌ

 س: ماالعوامل التً ٌرصدها العلماء لمساعدتهم على تمٌم احتمالٌة الثورانات المستمبلٌة ؟

 رصذ َشبط انشالسل ٔانزغٛزاد فٙ شكم انجزكبٌ .

 إٌٝ أّىبٌٙب ٚأؽغبِٙب ٕٛهح ٔٛع اٌجواو١ٓ رٖٕف اٌجواو١ٓ اٍزٕبكا  أنواع البراكٌن : -

 

 بركان درعً بركان مركب بركان مخروط الرماد كالٌدرا

انخفاض كبٌر فً مركز البركان ٌتكون 

عندما تنهار لمة البركان أو تتطاٌر نتٌجة 

 كم 71النشاط البركانً عرضها 

بركان صغٌر الحجم شدٌد 

االنحدار وشكله مخروطً 

 مثل جبال أدامز بسبب

 الثورانات البركانٌة

بركان كبٌر وشدٌد االنحدار 

ناتج عن خلٌط من الحمم 

 البركانٌة وطبمات الرماد

بركان كبٌر على شكل درع ٌحتوي على 

منحدرات بسٌطة ناتجة عن الحمم 

 البركانٌة البازلتٌة

 ما تؤثٌر البراكٌن على الغالف الجوي؟    

 فٌمل البناء الضوئً وتموت الكائنات الحٌة النباتٌة التً تتغذى علٌهالرماد البركانً والغازات تحجب ضوء الشمس 

 ٌساهم تكوٌن الصهارة ونمط الثوران فً شكل بركان س: ماالذي ٌحدد شكل البركان ؟

 اٌضٛهاد اٌجووب١ٔخ :

 .انغالف اندٕ٘ ضئٛهخ انسدى يٍ انصخٕر ٔانشخبج انجزكبَٙ انًفزذ ُٚزشز فٙ  ػجبرح ػٍ خظًٛبد (؟اٌوِبك اٌجووبٟٔػوف ) -
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  Sio2ا١ٍ١ٌَىب  –و١ّخ ثقبه ا١ٌّبٖ  –و١ّ١بء اٌٖٙبهح  س: ماالعوامل المإثرة فً طرٌمة الثوران ؟ ٛو٠مخ اٌضٛهاْ : -

 انًمبٔيخ انزٙ ٚجذٚٓب انظبئم فٙ زبنخ رذفمّ . ( ؟اللزوجة عرف ) -

 ؟ س: كٌف ٌإثر مكون السلٌكا على لزوجة الصهارة

 اٌٖٙبهح اٌزٟ رؾٛي و١ّخ وج١وح ِٓ ا١ٌٍَىب ١ٍٍخ ِٓ ا١ٌٍَىباٌٖٙبهح اٌزٟ رؾٛي و١ّخ ل

 ِٕقفٚخ اٌٍيٚعخ .

 خ .ف١ٕل ٍٜٚ اٌّؾ١ٜ ٚٔمبٛ اٌّؾ١ط١خ اٌَبؽّبئؼخ ػٍٝ ٛٛي 

 ػب١ٌخ اٌٍيٚعخ .

 فٟ ِٕطمخ اإلٔلٍبً فٟ اٌجواو١ٓ ٚإٌمبٛ اٌمبه٠خ اٌَبفٕخ .

 س: لارن بٌن الحمم البركانٌة والرماد البركانً ؟

 اٌوِبك اٌجووبٟٔ جووب١ٔخاٌؾُّ اٌ

 خظًٛبد ضئٛهخ انسدى يٍ انصخٕر ٔانشخبج انجزكبَٙ انًفزذ ُٚزشز فٙ انغالف اندٕ٘ انصٓبرح انزٙ رزذفك ػهٗ ططر األرض 

 اٌغبىاد اٌّناثخ س ما أنواع الغازات المذابة فً الصهارة ؟ بخار الماء وثانً أكسٌد الكربون وثانً أكسٌد الكبرٌت

 زات فً الصهارة عندما ترتفع الصهارة نحو سطح األرض ؟ماذا ٌحدث للغا
 فً الحمم البركانٌة عالٌة اللزوجة ٌتعذر خروج الغازات بسهولة وٌحدث ثوران بركانً - 2            ٌنخفض الضغط وتبدأ الغازات فً الخروج  -1

 نوٌا بركانا مختلفا س 61ٌثور  فً المتوسط حوالً         اصبه اٌضٛهاد اٌجووب١ٔخ 

  ( التدفمات الطٌنٌة3( سموط الرماد   6( تدفك الحمم البركانٌة  0ماأثار الثورات البركانٌة ؟

  النها بطٌئة نسبٌا علل  تدفمات الحمم البركانٌة نادرا ما تسبب ولوع لتلى ؟

 اٌزلفمبد اٌط١ٕ١خ ٍمٛٛ اٌوِبك رلفمبد اٌؾُّ اٌجووب١ٔخ

صهر الطالة الحرارٌة التً ٌطلمها ت كٌلومٌتر 41تصل الى  ال تسبب لتلى 

 البركان الثلج والجلٌد 

 تكون االنهٌارات الطٌنٌة البركانٌة  تعطٌل حركة المالحة الجوٌة  لها اثار مدمرة 

 تسبب مشاكل كبٌرة فً التنفس  تمثل تهدٌدا للمجتمعات المرٌبة 

 تؤثر على المناخ  فتؤدي الى حجب الشمس وانخفاض حرارة الغالف الجوي  اخالء المنازل 

 عرف التدفمات الطٌنٌة او االنهٌارات الطٌنٌة البركانٌة ؟

 العذبة الناتجة من البراكٌن مع الطٌن او الرماد الموجودٌن على الجبال  ةامتزاج المٌا

 ت البركانٌة ( انبعاث الغازا1 كٌف ٌمكن التنبإ بالثورات البركانٌه ؟

 ( الصور الفوتوغرافٌة التً ٌتم التماطها بالمروحٌة او االلمار الصناعٌة3( تصبح المٌاه الجوفٌة اكثر حمضٌة      2

 : الثورات البركانٌه وتغٌر المناخ 

 الشمس ٌتفاعل غاز ثانً اكسٌد الكربون مع لطرات الماء لٌكون حمض الكبرٌتٌن فً طبمات الجو العلٌا مما ٌعكس ضوء  

 ٌمل ضوء الشمس وٌمل البناء الضوئً  ما االثار االخرى المحتملة لمله ضوء الشمس نتٌجة الرماد البركانً ؟

 تثري التربة والصخور بالمواد الغذائٌة ما التؤثٌرات االٌجابٌة للثورات البركانٌة ؟

  منخفضه اللزوجةلبركانٌة اادٌة والحمم الصدوع الععند حد الصفائح التباعد مثل حدود المحٌط علٌن ان تتولع ان تجد 

  ثالثة  مماٌٌس زلزالٌةمن الممكن تحدٌد مولع الزالزل من بٌانات ممٌاس الزالزل المسجلة باستخدام على االلل 
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 االحافٌر – 1المسم  ةالوحده الخامس

  ةدلتها المحفوظأاو  ةهً بماٌا االجسام المدٌم:  (االؽبف١و)

 ةوعنٌف ةعلى كوكب االرض تتغٌر باحداث سرٌع ةوالكائنات الحٌان الظروف  : خ(اٌىبهص١)

 االنتشار واالعاصٌر والزالزل  ةوالفٌضانات واسع ةمثل االنفجارات البركانٌ

 : ٌٍؼبٌُ ع١ٌّ ٘ٛرْٛ  حاٌٛاؽلحِجلأ اٌٛر١و

 بعبارة اخرى الحاضر مفتاح الماضً اوفً الماضً  ولعتلتلن التً  ةالتً تحدث الٌوم مماثل ةان العملٌا ت الجٌولوجٌ : ةنص النظرٌ

 ةوالنٌازن العمالل ةالتً تمع احٌانا مثل االنفجارات البركانٌ ةان االحداث الكارثٌ : ةلصور النظرٌ

  ةتؤدي الى تغٌر سطح كوكب االرض بسرعه بالغ

 التً توجد الٌوم ؟ ةشرح التضارٌس المختلف ةوالكارث ةالواحد ةفسر مبدأ الوتٌرٌكٌف 

 والدلتا  ةالضٌم ةهً التً تكون التضارٌس كاالودٌ ةتحدث كالتعرٌ التً  ةٌات التدرٌجٌان العمل

 و :١ظوٚف رىْٛ االؽبف

 مثل الهٌاكل واالسنان والعظام والحوافر  ة( ان ٌحتوي الكائن على هٌاكل صلب0

 والطٌن حتى تحمٌه من التحلل أشروط الدفن السرٌع تحت طبمات من الرمل  توفر(2

  ةماس بٌن الكائن الحً والمعادن فً المٌاه الباطنٌ(حدوث ت3

  ةتاخذ االحافٌر جمٌع االحجام ابتداء من الداٌناصورات الى االحافٌر الدلٌم

 انواع الحفظ ) طرق حفظ االحافٌر (

 االثار االحفورٌة النموذج المالب استبدال المعادن طبمات الكربون )البماٌا المحفوظة(

ان ٌحفظ الكائن 

مل او جزء بالكا

منه مثل الحشرة 

المحفوظة فً 

 الكهرمان

 

هو تكون اشرطة من  

الكربون تحٌط بالكائن 

المتحفر نتٌجة تعرضه 

للضغط والحرارة 

وخروج الغازات 

والسوائل من االنسجة 

 وبماء الكربون

هو ان تحل المادة 

المعدنٌة محل انسجة 

الكائنات الحٌة 

 المٌتة

اثر فً صخرة تركه 

 كائن حً لدٌم

حفورٌة أنسخة 

لكائن حً معٌن 

بالرواسب او 

الترسبات 

 المعدنٌة

هً االثار التً تدل 

على حركة او نشاط 

 كائنات حٌة

هً البصمة فً 

 الرسابة

لكائن  الكربون المتحجرمثل  

 حً او جزء منه

االخشاب  مثل 

  -المتحجرة 

 االصداف

مثل اوراق االشجار 

 االصداف االشجار

االلدام  أثار 

ت والجحور والفضال

 واألعشاش

  ةالداخلٌ ةالدلٌم ةاالنسج ماهً اجزاء الكائنات الحٌه التً لد ال تتحجر ؟

  تتحلل بماٌاها بالكامل ؟ التً ال تتحول الى احافٌر ةماذا تعتمد ان سٌحدث للكائنات الحٌ

 التً تمال المالب الى احفوره ؟  ةكٌف ٌمكن ان تتحول الرساب

 من المواد وتصلبت بحٌث تتشكل على هٌئه شكل الكائن الحً االصلً اكبر  ةاذا دفنت تحت كمٌ

 اٌج١ئبد اٌمل٠ّخ : 

 العلماء الذٌن ٌدرسون االحفورٌات  )علماء االحافٌر( : (0

 ةالمدٌم ةعلى الكائنات الحٌ الٌتعرفو ةٌستخدم علماء االحافٌر مبدأ الوتٌره الواحد (6

 التً تعٌش الٌوم من خالل ممارنتها بالكائنات  ةوالبٌئات المختلف

 ةالمحٌطٌ ةالحصان تعٌش فً المٌا ةالفصوص وسرطان حدو ةالمفصلٌات ثالثٌ ةاحفور (3

  مما ٌدل على انهما متشابهتان ةالضحل
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 لاع المحٌط  ةفً دراس ةالضحل ةالمحٌطٌ ةتساعد احافٌر المٌا (4

 اٌظوٚف إٌّبف١ٗ فٟ اٌّبٟٙ : 

  لد ارتفعت وانخفضت مرات كثٌرة فً الماضً توضح االحافٌر ان حرارة مناخ كوكب االرضأ( 

 ب( علل :تدل االحافٌر النباتٌة بشكل خاص على مإشرات جٌدة على التغٌر المناخً ؟ 

 ملٌون سنه  055احافٌر السراخس والنباتات المدارٌة االخرى تدل على ان كوكب االرض كان دافئا منذ 

  ج( احافٌر الماموث الصوفً تدل على المناخ البارد

 

 د( ماذا كان مناخ االرض عندما كانت الدٌناصورات تعٌش ؟ 

 كان المناخ دافئا الن عمر النباتات المدارٌة هو نفس عمر الدٌناصورات 

 العظمً  ؟ ما الجهاز الموجود فً جسم الكائنات الحٌة  الذي ٌمكن ان ٌكون احفورة

  مناخ دافئ النخل تدل على اي مناخ ؟ ةحفورأ

 

 

 

 

 

https://seraj-uae.com/file/7409/


 ................ /اطى انطبنت   -       اػلاك االٍزبم ِٖطفٟ ػجلاٌفزبػ     6107\6106  -انفصم األٔل             ثامنالصف ال

 

 العمر السنً :  2الدرس  ةلخامسالوحده ا

  هو عمر الصخور والخصائص الجٌولوجٌة ممارنة بالصخور والمالمح الطبٌعٌة االخرى المجاورة )العمر النسبً (

  هو مبدأ ان الصخور المدٌمة تكون فً الماع فً تتابع طبمات الصخور  مالم تغٌر لوه ما الطبمات بعد ان تكونت:  أوال)مبدأ التراكب(

  حٌاناأتتكون معظم المواد التً كونت الصخور على شكل طبمات افمٌة وٌتغٌر شكلها  ٌا )مبدأ االفمٌة االصلٌة (:ثان

 هو ان الترسبات تتكون على شكل طبمات كبٌر متواصلة فً كل االتجاهات :  ثالثا )مبدأ االستمرارٌة الجانبٌة(

 

 ( االنمالب 6( المٌل   0الصخور ؟ اذكر بعض الطرق التً ٌمكن ان تإدي الى اختالل طبمات

  ةالجاذبٌ ةلو ما الموة الطبٌعٌة التً تإدي الً تكون الرسوبٌات ؟ 

ن إخر فأمن صخر  عةاذا احتوى صخر على لط رابعا  مبدأ المكتنفات )المطع الداخلٌة(

 بها  ةحدث من المطع الداخلٌأعلى المطع  ةالمحتوٌ ةالصخر

 اخرى فان الماطع احدث من الممطوع  ةاذا لطع صدع او لاطع ناري سم:  خامسا عاللة الماطع والممطوع
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 سطح عدم التوافك هو سطح تآكل عنده الصخر ونتج عن ذلن : (عدم التوافك)سادسا

 فجوة فً السجل الزمنً لطبمات الصخور انمطاع او                               

 فمط  ةطبمات الصخور المتآكل ٌوجد بٌن                                  

 فً الصخر  ةفجوة فً السجل الزمنً لطبمات للصخور ولٌس فجوة مجوف سطح عدم التوافك :

  ةفً موالع متفرل ةربط الصخور واالحافٌر المتطابم ةعملٌ : ةالمضاهاسابعا 

 مضاهاه احفورٌة مضاهاه صخرٌة المضاهاة نوعان 

ة لوراسٌا  بٌن طبمات الصخور مثل لار التعرٌف

 )صخور اوروبا وصخور امرٌكا الشمالٌة (

بٌن االحافٌر عن طرٌك 

 االحافٌر المرشدة

 رضعلى كوكب األ ةهً انواع من الكائنات كانت موجود -1         : (االحافٌر المرشدة)

 ةماكن متعددأ تسكن و ةبوفر ةلصٌر ةزمنٌ ةلفتر   - 6                        

 ةرٌبمجدا وال ةاالماكن البعٌد ةممارن تستخدم فً -   3

 فً التؤرٌخ بالعمر النسبً ؟  ةالحافٌر المرشدا ةمافائد

 للصخور التً تحتوي علٌها بعصر من العصور الى العصر المشابه  ةالخاصتثٌر االحافٌر المرشدة  

 فً التارٌخ الجٌولوجً ؟ ةال تعطً فائد ةحافٌر ذات االعمار الطوٌلعلل : األ

  ةالكبٌره ال تسمح بالمضاها ةالنسبٌ ةالفتر -1الن 

  مثل الكائن المفصلً ثالثً الفصوص ةحسن فً المضاهاموما هً األعحافٌراأل
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 تأرٌخ العمر المطلك 3المسم  – 5الوحدة 

 لصخر أو جسم بالسنوات حدد العمر الم  ) العمر المطلك( 

 ائص العنصر أصغر جسٌمات العنصر التً تحتفظ بكل خص )    الذرة     (

 صور مختلفة لنفس العنصر تتفك فً العدد الذري وتختلف فً العدد الكتلً الختالفها فً عدد النٌوترونات. )   النظائر   (

 3 -نواة الهٌدروجٌن  2 -نواة الهٌدروجٌن  نواة الهٌدروجٌن 

 1 1 1 عدد البروتونات

 2 1 - عدد النٌوترونات

 لٌة التً ٌتحول خاللها عنصر غٌر مستمر إلى عنصر مستمر .هو العم ) االنحالل اإلشعاعً (

 ]النظٌر المشع[النظٌر غٌر المستمر الذي ٌتحلل  ) النظٌر األصلً (

 ]النظٌر الولٌدة  [العنصر الجدٌد الذي ٌتشكل  )النظٌر التابع (

 ) عمر النصف ( هو الولت المطلوب لتتحلل نصف عدد العناصر األصلٌة إلى عناصر تابعة.

 

 عدد أربعة أعمار نصفٌة عدد ثالثة أعمار نصفٌة  فترة عمر النصف الثانٌة  فترة عمر النصف األولى 

 %6225 %1225 % من النظائر األصلٌة25 % من النظائر األصلٌة51

 %93275 %8725 % من النظائر التابعة75 % من النظائر التابعة51
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  مسالة عمر النصف

 

 ملٌار سنة. 4828إذا كان عمر النصف  18-ار نصفٌة لعنصر روبٌدٌومكم ٌبلغ طول ثالثة أعم

 الحل :

 (g 9= 2÷18،  18=2÷ 36 )الحل  :كم سٌتبمى بعد عمرٌن نصفٌن g 36إذا بدأت بعنصر ٌزن  مسألة أخرى:

 ما الذي ٌتم لٌاسه فً التارٌخ بالمٌاس اإلشعاعً؟ 

 نسبة بٌنهم.لٌاس كمٌة النظٌر األصلً والنظٌر الولٌد وٌجدون ال

 هو استخدام النظائر المشعة فً لٌاس عمر الصخور ألنها تحلل بممدار ثابت . ) التأرٌخ بالمٌاس اإلشعاعً ( 

 جسٌم فً ذرته . 04( هنان C-14( أو )04-هو الكربون المشع )الكربون )التارٌخ بالكربون المشع(

  دما ٌموت الكائن الحً؟بالتغٌر عن 04-إلى الكربون  06-س لماذا تبدأ نسبة الكربون 

 ؟06-هو الكربون 04-ألن الكائن الحً ال ٌعود ولذلن ٌصبح المصدر الوحٌد للكربون 

 كل نظٌر له معدل تحلل خاص به. تحدٌد عمر الصخور :

  ال ٌفٌد التأرٌخ بالكربون المشع إال فً تحدٌد عمر المواد العضوٌة المتبمٌة من الكائنات الحٌة 

 النارٌة : خورصأوالً تحدٌد عمر ال

ولٌاس النسبة بٌنهما. 617-وتحولهإلى عنصر الرصاص 635-عن طرٌك الٌورانٌوم   

U235                                                               Pb207 

 ثانٌاً تحدٌد عمر الصخور الرسوبٌة :

 ؟ لماذا ال تفٌد النظائر المشعة فً تحدٌد عمر الصخور الرسوبٌة –س 
ألن الصخور الرسوبٌة تكونت من صخر بركانً وسٌؤدي تحدٌد عمر هذه الحبٌبات إلى تحدٌد أعمار المواد 

 الصخور الرسوبٌة تبٌن ولت تشكٌل المعدن فً الحبٌبات .   .األصلٌة ولٌس عمر الصخر الرسوبً 

 ما فائدة النظٌر المشع ذي عمر النصف الطوٌل فً تؤرٌخ الصخور المدٌمة؟ –س 
 ن جمٌع أعمارها النصفٌة طوٌلة كافٌة للمٌاس.أل 

 ملٌار سنة 4228 –ملٌار سنة  4213ٌتراوح ما بٌن                         .عمر كوكب األرض

 ؟ملٌار سنة 4068 –ملٌار سنة  4013األدلة التً تبٌن أن عمر األرض ٌتراوح بٌن ما
 ملٌارات سنة. 4لممر بأنها أكثر من عمر صخور النٌازن وا  -2  عن طرٌك عمر التكوٌن الصخري -1

 األدلة تدل على أن عمر كوكب األرض والممر والنٌازن تشكلة جمٌعها فً الولت تشكلت فً الولت نفسه. -3         

 فحم نباتً مأخوذ من نار مخٌم لدٌم ؟04 –أي مما ٌلً تستطٌع تحدٌد عمره بالكربون 

https://seraj-uae.com/file/7409/


 ................ /اطى انطبنت   -       اػلاك االٍزبم ِٖطفٟ ػجلاٌفزبػ     6107\6106  -انفصم األٔل             ثامنالصف ال

 

 ر الحٌاةالتارٌخ الجٌولوجً وتطو 1المسم  – 6الوحدة 

 الوحدات فً الممٌاس الزمنً الجٌولوجً:

 

 العهود العصور الحمب الدهور

أطول وحدات الزمن  التعرٌف

 الجٌولوجً

وحدات زمنٌة 

صغٌرة من 

 الدهور

وحدات صغٌرة من 

 األحماب

 أجزاء من العصور

 اٌّم١بً اٌيِٕٟ ٚاألؽبف١و : -

 ح ٚث١َطخ َٔج١ب . ٕغ١و ح* اٌٖقٛه األللَ رؾزٛٞ ػٍٝ أؽبف١و ألّىبي ؽ١ب

 * اٌٖقٛه األؽلس رؾزٛٞ ػٍٝ أؽبف١و أوضو رؼم١لا ِضً اٌل٠ٕبٕٛهاد .

 . زمت انسٛبح انسذٚثخ س: ماالحمبة التً تعٌش فٌها ؟

 يهٌٕٛ ػبو . 242لجم  س: متى كانت بداٌة حمب الحٌاة المدٌمة ؟

 لجٌولوجً ؟س: ماالذي ٌمكن استنتاجه بشؤن كٌفٌة تغٌر أشكال الحٌاة بمرور الزمن ا

 أْ ثّوٚه اٌٛلذ رطٛهد أّىبي اٌؾ١بح أٚ رغ١ود ثٕؾٛ رله٠غٟ إٌٝ وبئٕبد ؽ١خ أوجو أٚ أوضو رؼم١لا .

 س: ماذا تستنج إذا وجدت كائنات تعٌش فً الصخور المدٌمة والحدٌثة ؟

 أْ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ اٌمبكهح ػٍٝ اٌزى١ف .

 لزمن الجٌولوجً ؟س: مانوع األدلة التً تم استخدامها لتؤسٌس الممٌاس ا

 اٍزقلاَ اٌزغ١واد اٌّفبعئخ فٟ اٌَغً األؽفٛهٞ .

 س: لماذا تعد األحفورٌات مهمة فً تصمٌم الممٌاس الزمن الجٌولوجً ؟

 ألْ اٌزغ١واد اٌّفبعئخ فٟ اٌَغً األؽفٛهٞ ر١ْو إٌٝ اٌزغ١واد اٌىجوٜ فٟ ربه٠ـ األهٗ .

 اإلٍزغبثخ ٌٍزغ١و : -

 أمواٗ اٌؼل٠ل ِٓ األٔٛاع ػٍٝ األهٗ فالي فزوح ى١ِٕخ ل١ٖوح . ٘ٛ :(اإلٔمواٗ اٌغّبػٟ ) -1

 اٌزغ١واد فٟ إٌّبؿ رَجت اإلٔمواٗ اٌغّبػٟ : -2

 * ِضً رٖبكَ اٌؾغو ا١ٌٕيوٟ * اٌغبى ٚاٌغجبه إٌبعّبد ػٓ اٌجووبْ * ى٠بكح كهعبد اٌؾواهح .

 اٌغغواف١ب ٚاٌزطٛه : -3

بٔزب ِٕفٍٖز١ٓ فٟ اٌَبثك ػٍٝ ِلاه اٌيِٓ  رٕزمً اٌىبئٕبد ٟ٘ عَٛه ث١ٓ لبهر١ٓ و : (اٌغَٛه اٌجو٠خ) -أ

 اٌؾ١خ ػجو اٌغَٛه ٚرطٛه أصٕبء رى١فٙب ِغ اٌج١ئبد اٌغل٠لٖ .

ٟ٘ فًٖ ِغّٛػخ ِٓ اٌىبئٕبد اٌؾ١خ ػٓ ثم١خ أٔٛاػٙب ثَجت ثؼ٘ اٌؾٛاعي  :(اٌؼيٌخ اٌغغواف١خ ) -ة

 . اٌطج١ؼ١خ ِضً اٌَالًٍ اٌغج١ٍخ أٚ اٌّؾ١طبد

 أن تإثر العزلة الجغرافٌة على التطور ؟س: كٌف ٌمكن 

 رغؼً اٌّغّٛػبد إٌّفٍٖخ رزطٛه ثْىً ِقزٍف أصٕبء رى١فٙب ِغ اٌج١ئبد اٌّقزٍفخ .
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 ػٖو ِبلجً اٌىّجوٞ : -

 . ػٖو ِبلجً اٌىّجوٞ ٟ٘ اٌفزوح اٌي١ِٕخ اٌزٟ رَجك ػٖو اٌىّجوٞ -1

 % ِٓ ربه٠ـ األهٗ .96ػٖو ِبلجً اٌىّجوٞ ٠ّضً  -2

 ٘ٛ اٌظٙٛه اٌّفبعٟء ٌؼلح أٔٛاع عل٠لح ِٓ أّىبي اٌؾ١بح ػل٠لح اٌقال٠ب ػٍٝ األهٗ  : (اإلٔفغبه اٌىبِجوٞظب٘وح  )-3

 ماالسبب المحتمل لحدوث اإلنفجار الكامبري ؟ -4

 اٌزغ١واد اٌج١ٌٛٛع١خ ػٍٝ اٌَّزٜٛ اٌقٍٛٞ  -ط اٌزغ١واد فٟ إٌّبؿ . -ة اٌزغ١واد فٟ ِٛالغ اٌىزً األه١ٙخ  -أ

 . ْٕ يخطظ ٚظزخذو فٙ رُظٛى انٕلذ ػهٗ يمٛبص انؼبو ثبألشٓز ٔاألطبثٛغ التموٌم الزمنً ؟س: عرف  -5

 ثَجت اٌزغ١واد اٌؼل٠لح اٌزٝ ؽلصذ ػٍٝ األهٗ . ؟صخور ما لبل الكمبري تحتوي على عدد للٌل من األحافٌرعلل  -6

 حمب الحٌاة المدٌمة – 2 –المسم  –الوحدة السادسة  

 مدٌمة :بداٌة حمب الحٌاة ال -

 ٟ٘ اٌؾمجخ األللَ فٟ ك٘و اٌؾ١بح اٌظب٘وح . ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ :

 : ٟ٘ اٌؾمجخ األٍٜٚ فٟ ك٘و اٌؾ١بح اٌظب٘وح . ؽمت اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ

 : ٟ٘ اٌؾم١جخ األؽلس فٟ ك٘و اٌؾ١بح اٌظب٘وح . ؽمت اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخ

 األردوفٌشً .الكمبري و س: ماالعصران الذان ٌشكالن بداٌة حمب الحٌاة المدٌمة ؟

 بداٌة حمب الحٌاة المدٌمة : - 

 ع١ٌٛٛع١خ ثلا٠خ اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ  - ػٖو اٌالفمبه٠بد : -

:  اٌالفمبه٠بد -1

ؽ١ٛأبد ١ٌٌ ٌٙب 

ٚوبٔذ  ػّٛك فموٞ .

رؼ١ِ فمٜ فٟ 

 اٌّؾ١طبد

 إٌّبؿ كافئب . -3وبٔذ أّىبي اٌؾ١بٖ فٟ اٌّؾ١طبد .  -2ٌُ رىٓ ٕ٘بن ؽ١بح ػٍٝ ا١ٌبثَخ .  -1

 اهرفبع َِٕٛة اٌّبء فٟ اٌجؾبه . -4

 ٘ٛ َِطؼ ِبئٟ رْىً ػٕلِب غّود ١ِبٖ ِؾ١ٜ لبهاد ِضً أِو٠ىب اٌّْب١ٌخ . : اٌجؾو اٌلافٍٟرىْٛ  -5

 ػٖٛه ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ : -

 ثوِٟ ووثٟٛٔ ك٠فٟٛٔ ٞهاٌؼٖو ا١ٌٍَٛ ٟاألٚهكف١ْ اٌؼٖو اٌىبِجوٞ

542-488 488-444 444-416 416-359 359-299 299-251 
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 * ِٕزٖف ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ :

 رّىٓ اٌؼل٠ل ِٓ اٌالفمبه٠بد فٟ اٌجمبء . -2  أزٙذ ثلا٠خ ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ ثؾلٚس أمواٗ عّبػٟ . -1

 ػبّذ أّىبي عل٠لح ِٓ اٌؾ١بح فٟ اٌْؼبة اٌّوعب١ٔخ ػٍٝ ٛٛي ؽٛاف اٌمبهاد . -3

 لها عمود فماري .ٟٚ٘ ؽ١ٛأبد  اٌفمبه٠بدظٙود  -4

 * منتصف حمب الحٌاة المدٌمة :

 ع١ٌٛٛع١خ ِٕزٖف اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ  - -* ػٖو األٍّبن :

 ٠طٍك ػٍٝ ِٕزٖف ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ ػٖو األٍّبن إلٔزْبه٘ب . -1

 رزّزغ ثلهع صم١ً . أٍّبن اٌلٔى١ٍٍٛز١ًٛ ) أٍّبن ِلهػخ ( -2

 ػٍٝ األهٗ  اٌٖوا١ٕو ٚؽْواد ا١ٌؼَٛةظٙٛه  -3

 ٚوبٔذ ٕغ١وح . حػٍٝ األهٗ فٟ ا١ٌّب جبربدأٚي إٌظٙود  -4

 ٚعٛك أكٌخ ر١ْو إٌٝ اإلٕطلاِبد اٌىج١وح ث١ٓ اٌمبهاد اٌّزؾووخ  -1

 س: كٌف تكونت جبال األبالش ؟

رىْٛ عجبي األثالُ ٔز١غخ رٖبكَ اٌؼل٠ل ِٓ اٌىزً األه١ٙخ 

 ثبٌَبؽً اٌْولٟ ألِو٠ىب اٌّْب١ٌخ .

 ٔٙب٠خ ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ : -

 مت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ إٔجؼ ٛٛي عجبي األثالُ ٘ٛ ٔفٌ ٛٛي عجبي اٌّٙال٠ب .ٔٙب٠خ ؽ

 * افزفبء اٌؼل٠ل ِٓ اٌالفمبه٠بد اٌجؾو٠خ ٚاٌؾ١ٛأبد اٌجو٠خ .

 نهاٌة حمب الحٌاة المدٌمة : -

 اٌؾ١بح اٌمل٠ّخٔٙب٠خ  ؽمت ع١ٌٛٛع١خ  - ػٖو اٌجوِبئ١بد : -

 ١خ هئ٠ٛخ .أللَ اٌجوِبئ١بد ٟٚ٘ وبئٕبد ؽ اٌز١ىزب١ٌه : -1

 اٌيٚاؽف ظٙود . -2

٘ٛ ث١ئخ رفزمو إٌٝ األٚوَغ١ٓ ؽ١ٓ ٠زؾٛي اٌّٛاك إٌجبر١خ إٌٝ فؾُ  مستنمعات الفحم : -3

 ثئٍزقلاَ ٛبلخ اٌٌّْ .

 اٌىوثٟٛٔ ٚاٌجوِٟ . س: ماعصور مستنمعات الفحم ؟

 س: اذكر تكٌفات البرمائٌات ؟

 ٌؾووخ ػٍٝ ا١ٌبثٌ .أٛوافٙب اٌم٠ٛخ رًَٙ ا –عٍل٘ب ١ٍّه ال رغف  –هئزبْ 

 لْٛه اٌٍٖجخ ػٍٝ ث١ٚٙب ٠ّٕغ اٌغفبف . س: اذكر تكٌفات الزواحف ؟

: ٟ٘ اٌمبهح  لارة البانجٌا -1

 اٌؼظّٝ ػجبهح ػٓ وزٍخ أه١ٙخ لل٠ّخ 

أمَّذ إٌٝ اٌمبهاد اٌّٛعٛكح  -2

 ا١ٌَٛ 

 رْىٍذ ثبٌموة ِٓ فٜ اإلٍزٛاء . -3

ِٕبؿ األهٗ إٔجؼ أوضو ثوٚكح  -4

 ٚعفبفب .

 

 اإلٔمواٗ اٌجوِٟ اٌغّبػٟ : -

 س: ماالذي كشفته األدلة األحفورٌة فً نهاٌة حمب الحٌاة المدٌمة ؟

 % ِٓ ع١ّغ اٌؾ١ٛأبد ا١ٌبثَخ لل أموٙذ .76% ِٓ أّىبي اٌؾ١بح اٌجؾو٠خ 95ٚاألكٌخ األؽفٛه٠خ 

 س:ماهً أسباب حدوث اإلنمراض الجماعً البرمً ؟

 اهرطبَ ا١ٌٕبىن . -3-ب١ٔخ اٌضٛهاد اٌجوو -2-رىْٛ اٌجبٔغ١ب  -1

 اٌىوثٟٛٔ ٚاٌجوِٟ . س: ماالعصران الجٌولوجٌان اللذان تتؤلف منها حمب الحٌاة المدٌمة ؟
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 حمبة الحٌاة الوسطى -3-المسم  –الوحدة السادسة 

 ١ٍِْٛ ػبَ . ١ٍِ65.5ْٛ ػبَ إٌٝ  ٠251ّزل ِٓ  -1

 طجبّوٞ .اٌغٛهاٍٟ ٚاٌٚ ٟب٠ٍزوا٠ٌٕمَُ إٌٝ صالس ػٖٛه  -2

 )األؽلس (طجبّوٞ .اٌ غٛهاٍٟ اٌ )األللَ ( ٟب٠ٍزوٌا

201.6- 251 201.6  - 145.5 145.5 – 65.5 

 

 ع١ٌٛٛع١خ ؽمت اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ : -

  ٌٛها١ٍب –عٕلٚأبالٔل ثلأد فٟ اٌزفىه فٟ ٔٙب٠خ اٌزو٠بٍٟ ٌزٕمَُ فٟ ٔٙب٠خ األِو إٌٝ وزٍز١ٓ أه١ٙز١ٓ ِٕفٍٖز١ٓ ّ٘ب :  رفىه اٌجبٔغ١ب : -1

 ٌٛها١ٍب ٚأب الٔلعٕل

 اٌمبهح اٌّْب١ٌخ اٌمبهح اٌغٕٛث١خ

 أ١ٍب  –أٚهٚثب  –ِو٠ىب اٌّْب١ٌخ أ ِو٠ىب اٌغٕٛث١خ .أ –اٍزوا١ٌب  –مبهح اٌمطج١خ اٌغٕٛث١خ اٌ –أفو٠م١ب 

  -ػٛكح اٌجؾبه اٌٚؾٍخ : -2

 األٍَٟٛ . ْىً اٌّؾ١ٜر -ِٕبؿ ؽمت اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ أوضو كفئب ِٓ ِٕبؿ ؽمت اٌؾ١بح اٌمل٠ّخ . ة -أ

 س: ماالسبب فً تشكل البحار الداخلٌة خالل حمب الحٌاة الوسطى ؟

 مٚثبْ اٌمُّ اٌغج١ٍخ اٌغ١ٍل٠خ ٚرفىه اٌجبٔغ١ب .

 س: كٌف أثر تفكن بانجٌا على الكائنات الحٌة التً كانت تعٌش فً البحار الضحلة ؟

 اٌٚؾٍخ .امك٘به اٌىبئٕبد اٌؾ١خ فٟ اٌجؾبه  –ى٠بكح ػلك اٌّٛاٛٓ اٌَبؽ١ٍخ . 

 ؽمت اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ شكل ؟تس: متى بدأ المحٌط األطلسً فً ال

 أِو٠ىب اٌّْب١ٌخ فٟ اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ  : -5.

 ٍؼ ِٚؾبثٌ إٌفٜ ٔز١غخ ى٠بكح اٌجؾو ٚاهرفبع ا١ٌّبٖ .ّ* رىْٛ ِؾبثٌ اٌ

 * س: كٌف تكون جبال الروكً ؟

 ؾخ اٌّؾ١ط١خ اٌمل٠ّخ ِىٛٔب عجبي اٌوٚوٟ .رؾووذ لبهح أِو٠ىب اٌّْب١ٌخ ثبإلرغبٖ اٌغوثٟ ٚألٍذ ثبٌٖف١

 رْىٍذ وضجبْ ه١ٍِخ .  -6

 * فٟ ِٕزٖف اٌمبهح رىْٛ ِغوك كافً كافٟء . -7
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 كائنات الحٌاة الوسطى : -

 . أّغبه اٌٖٕٛثو ٚا١ٌَىبكظٙٛه أٔٛاع عل٠لح ِٓ األّغبه اٌّقو١ٛٚخ ِضً  -1

 ١بح اٌٍٛطٝ .: وبئٕبد فمبه٠خ ثو٠خ ٍبئلح فٟ ؽمت اٌؾ اٌل٠ٕبٕٛهاد -2

 اٌل٠ٕبٕٛهاد ٌٙب ه٠ِ ٚأعٕؾخ ٚرَزط١غ اٌط١واْ . س: ماالصلة التطورٌة بٌن الدٌناصورات والطٌور ؟

 ................ٟ ث١ٕخ اٌٛهن .ف ................... س: فٌما تختلف الدٌناصورات عن الزواحف الٌوم ؟

 ر١َو ٚأهعٍٙب أٍفً أٚهاوٙب ِجبّوح ......س: علل العدٌد من الدٌناصورات كانت تمشً مستمٌمة ؟

 س: علل طائر األركٌوبتركس حلمة الوصل بٌن الزواحف والطٌور ؟

 ...................................ٌٚل٠ٗ ِقبٌت ٚإٍٔبْ وبٌيٚاؽف . ٌل٠ٗ أعٕؾخ ٚه٠ِ وبٌط١ٛه....................

 .ظٙٛه اٌضل٠بد وبٔذ ل١ٍٍخ ٕٚغ١وح اٌؾغُ -3 ١وٕٚٛهاد اٌز -2 اٌج١ٍيٕٚٛهاد  -1 فمبه٠بد اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ األفوٜ : -

 إطلاَ اٌؾغو ا١ٌٕيوٟ ثبألهٗ . -اٌضٛهاْ اٌجووبٟٔ   ؽلٚس اإلٔمواٗ اٌطجب١ّوٞ : -

 (اٌّغٕؾخ ٕٚٛهاد ) اٌَؾبٌٟ ز١واٌ اٌج١ٍيٕٚٛهاد ) اٌج١ٍبٕٛهاد (

 ىٚاؽف ٛبئوح فٟ اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ  ىٚاؽف ثؾو٠خ فٟ اٌؾ١بح اٌٍٛطٝ

 ِضً اٌىٛر١ي اٌىٛرٌٍ 12mأٛٛاٌٙب  14mؼٚٙب ٛٛي ث

 ٚٙغ ِٕجَطب اإلٍزمبِخأٛوافٙب رٛفو  ٌٍؾ١ٛاْ ٖجبزٚٙؼب ِٕأٛوافٙب رٛفو 

 ٌٙب أعٕؾخ وج١وح ّج١ٗ ثبٌقفبُ  ٚهلجخ ٠ٍٛٛخ فٌٙب هأً ٕغ١و ٚىػبٔ

 

 فً الحٌاة الوسطى ؟صورات لم تصل أبدا إلى حجم العدٌد من الكائنات المعاصرة لها لتٌرس: لماذا تعتمد أن ا

 ثَجت اٌطو٠مخ األ١ٌٚخ اٌزٟ وبٔذ رزؾون ثٙب اٌط١واْ ػجو اٌٙٛاء .

 اٌٛٙغ إٌّزٖت ٌٍغَُ اٌٛٙغ إٌّجَٜ ٌٍغَُ

 اٌل٠ٕبٕٛهاد ٚاٌط١ٛه اٌيٚاؽف اٌّؼبٕوح
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 حمب الحٌاة الحدٌثة -4 –المسم  –الوحدة السادسة 

 

 جٌولوجٌة حمب الحٌاة الحدٌثة :

 ١ٍِْٛ ػبَ إٌٝ ا١ٌَٛ اٌؾبٙو . ١65.5بح اٌؾل٠ضخ ِٓ ٔٙب٠خ اٌؼٖو اٌطجبّوٞ لجً ٠ّزل ؽمت اٌؾ -1

 ٠ٚزفوػبْ إٌٝ ػٙٛك اٌيِٓ اٌغ١ٌٛٛعٟ . إٌٝ ػٖو٠ٓ ّ٘ب اٌؼٖو اٌضبٌش ٚاٌؼٖو اٌواثغ٠مَُ  -2

 ؼ١ِ ف١ٗ األْ .ٔاٌنٞ ثلأ ِٓ ػْوح االف ٍٕخ ٘ٛ اٌنٞ  ػٙل ا١ٌٌٍٛٛٙٓ -3

 : اٌؼٖو اٌواثغ - اٌؼٖو اٌضبٌش : 

 ا١ٌٌَٛٙٓ  –اٌجٍَز١ٍٛٓ  –اٌج١ٍٛ١ٍٓ  –ا١ٍٛ١ٌّٓ  األ١ٌٚغ١ٍٛٓ –١ٍٛ٠ٓ اإل –١ٍٛ١ٓ ٌػٙل اٌجب اٌؼٙٛك

 ١ٍِْٛ ػبَ اٌٛلذ اٌؾبٌٟ 2.6ِٓ  ١ٍِْٛ ٍٕخ ١ٍِ2.6ْٛ ٍٕخ ؽزٝ  65.5 اٌيِٓ 

 

 رْى١ً اٌغجبي فٟ ؽمت اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخ : :فبَِب 

 فٟ اٌَبؽً اٌغوثٟ ألِو٠ىب اٌّْب١ٌخ . (ا١ٔفبك ١ٍجوا)ٚ(ه٠ٕظ  وبٍى١ل)عجبيرْى١ً  -أ

 فٟ اإلهرفبع فٟ أِو٠ىب اٌّْب١ٌخ ريا٠ل عجبي هٚوٟ  -ك ألػٍٝ ٔز١غخ اإلهرطبَ ثبٌٕٙل ثأ١ٍب . عجبي اٌّٙال٠برىْٛ  -ة

 ٔز١غخ رملَ إفو٠م١ب ٔؾٛ أٚهٚثب ٌزْىً عجبي األٌت . عجبي األٌترىْٛ  -ط

 ٙئ١ً فٟ اٌَبؽً اٌْولٟ ألِو٠ىب اٌّْب١ٌخ .ثفؼً إٌْبٛ رىزٟٛٔ  رأوً عجبي األثالُ -ٖ

 

 إٌّبؿ

 

 ػٙل اٌجٍَز١ٍٛٓ ػٙل اٌج١ٍٛ١ٍٓ اٌؼٖو اٌضبٌش اٌغيء اٌّجىو ِٓ ؽمت اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخ

 حامكاكد اٌجوٚك غطذ اٌضٍٛط اٌمطج١ٓ ِٕبؿ ثبهك كافئب

 .% ِٓ ٍطؼ األه36ٗ ثٗ  ػلح ِوادرملِذ األٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ ٚرواعؼذ  –أٚي ػٙل فٟ اٌؼٖو اٌواثغ  ػٙل اٌج١ٍٛ١ٍٓ : -1

 (% ِٕٙب36) فزوح ى١ِٕخ وبْ اٌغ١ٍل ف١ٙب ٠غطٝ عيءا وج١وا ِٓ ٍطؼ األهٗ  اٌؼٖو اٌغ١ٍلٞ -2

 () ٟ٘ أفبك٠ل رٖٕؼٙب اٌٖقٛه اٌّؾٌّٛخ ثبألٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ أؽل أكٌخ اٌؼٖو اٌغ١ٍلٞ  األفبك٠ل اٌغ١ٍل٠خ -3
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 َِٚزٜٛ اٌجؾو ٚعفبف اٌجؾبه اٌلاف١ٍخ . حثَجت أقفبٗ ١ِب َٛ ؟ػًٍ ى٠بكح ػوٗ ّجٗ عي٠وح فٍٛه٠لا ػٓ ا١ٌ -4

 ػٖو اٌضل١٠بد :  -  اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخؽمت  -

 ألْ اٌضل١٠بد ٔغؾذ فٟ اٌزى١ف ثْىً وج١و ِغ اٌج١ئخ ً: ػًٍ ر١َّخ ؽمت اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخ ثؼٖو اٌضل١٠بد ؟

 اٌضل١٠بد اٌؼّاللخ : أٚال.

 األ١ٌٚغ١ٍٛٓ ٚا١ٍٛ١ٌّٓاٌؼٖٛه اٌزٟ ػبّذ ف١ٙب ٟ٘  -2 ؽمت اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخ .ٟ٘ اٌضل١٠بد اٌٚقّخ اٌزٟ ػبّذ فٟ  -1

 ً: اموو أِضٍخ ػٍٝ أٔٛاع اٌضل١٠بد اٌؼّاللخ ؟

 اٌمطٜ ١ٍف١خ األٍٕبْ. –اٌنئبة اٌن٘ج١خ  –اٌىَالْ اٌؼّالق  –اٌّبِٛس اٌٖٛفٟ  –اٌغّبي اٌؼّاللخ 

 بّذ فالي ؽمت اٌؾ١بح اٌؾل٠ضخ ؟ً: و١ف ػٍُ اٌؼٍّبء ثأْ اٌضل١٠بد اٌؼّاللخ اٌىج١وح ػ

 ٚعٛك اٌّبِٛس اٌٖٛفٟ فٟ اٌىزً اٌغ١ٍل٠خ فٟ عجبي ١ٍجو٠ب -2ٚعٛك عّغّخ ٌمٜ ١ٍفٟ األٍٕبْ فٟ َِزٕمؼبد لطواْ ًٌٛ أٔغًٍٛ -1

 ً: فٟ أٞ اٌؼٖٛه ظٙود اٌمطٜ ١ٍف١خ األٍٕبْ ؟ ٚفٟ أٞ ِٕبؿ ؟

 . ا٢ف ٍٕخ 16ال١٠ٓ إٌٝ ِ 5إٌّبؿ اٌلافٟء لجً  ز١ٍٛٓ ؟َاٌؼٖو٠ٓ اٌج١ٍٛ١ٍٓ ٚاٌجٍ

 ٛه اٌجو٠خ :غَاٌمبهاد إٌّؼيٌخ ٚاٌصب١ٔب 

  ِضً اٌىٕبغواٌغواث١بد ؽ١ٛأبد رؾًّ ٕغبه٘ب فٟ أو١بً  -2  اٌغواث١بد ِؼظُ اٌضل٠بد اٌزٟ رؼ١ِ فٟ اٍزوا١ٌب ا١ٌَٛ ِٓ -1

 و٠ك اٌغَٛه اٌجو٠خ ٚرى١فبد ِغ اٌج١ئخ .أٍالف اٌغواث١بد ٘بعوٚا إٌٝ أٍزوا١ٌب ِٓ أِو٠ىب اٌغٕٛث١خ ثؼ١لا ِٓ اٌمطج١ٓ ػٓ ٛ -3

 ظٙٛه اٌجْو : صبٌضب 

  اٍّٗ )ٌٍٟٛ(رُ اوزْبف أللَ أؽبف١و ٌجمب٠ب أٍالف اٌجْو فٟ أفو٠م١ب  -1

 ِال١٠ٓ ػبَ  6ػّو ٘نٖ األؽبف١و  ٠جٍغ -2

  

 ز١ٍٛٓ :َاإلٔمواٙبد فٟ ػٙل اٌج١ٍهاثؼب 

 ؽٍذ اٌغبثبد ِؾً اٌؾْبئِ -3  االف ػبَ . 16ثَجت رغ١و إٌّبؿ ِغ ٔٙب٠خ ػٙل اٌج١ٍز١ٍٛٓ لجً  -1

 أمواٗ اٌضل١٠بد اٌؼّاللخ ٌؼلَ رى١فٙب ِغ اٌج١ئخ . -4  وبْ ػٙل ا١ٌٌٍٛٛٙٓ أوضو كفئب ٚعفبفب . -2

 اٌزغ١واد اٌَّزمج١ٍخ :فبَِب 

 لٜ اٌموْٚ اٌم١ٍٍخ اٌّب١ٙخ .ثَجت اٍزقلاَ اٌفؾُ ٚإٌفٜ ٚاألٔٛاع األؽفوٞ ٌٍٛلٛك األؽفٛهٞ ػٍٝ ِ ً: ػًٍ ؽلٚس اإلؽزواه اٌؼبٌّٟ ؟
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 االنهار الجلٌدٌة وصفائح الجلٌد المطبٌة : --1 : المسم  ةالوحده الثامن

  المٌاه العذبة :

 % 106المٌاه العذبة هً التً تحتوي على للٌل من الملح الذائب  اٌؼنثخ؟ حثب١ٌّب كِب اٌّمٖٛ

 داول وبحٌرات % موجود فً ج1.2؟ل ا١ٌّبٖ اٌؼنثخ ػٍٝ وٛوت االهٗ ٠ٓ رٛعأ 

 أنهار جلٌدٌة (%68.7موجود فً صورة جلٌد  ةاكثر من ثلثً المٌا ( 

 الجوفٌة (  ة) المٌا%30.1سائلة مخزنة تحت سطح االرض  ةالثلث البالً مٌا 

 االنهار الجلٌدٌة والصفائح الجلٌدٌة :

تغطً االنهار وهً كتل كبٌرة من الجلٌد المتحرن على الٌابسة ثبالٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ ؟  كِب اٌّمٖٛ

 توجد فً المطب الشمالً والمطب الجنوبً ولمم الجبال % من سطح كوكب االرض 05الجلٌدٌة 

 ن ٌذوب أأ( تسالط الكثٌر من الثلج وتراكمه بدل من و١ف رزْىً االٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ ؟

 الجلٌد  ةمن الثلج المتراكم ضغطا على السفلى فتتكون مشكل ةب( تضع طبمات جدٌد

  فً كل المارات عدا لارة استرالٌا ا٠ٓ رٛعل االٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ االٌج١خ ؟ لٌدٌه االلبٌة :االنهار الج

 النهر الجلٌدي الذي ٌتكون فً الجبال  هو ػوف االٔٙبه اٌغ١ٍل٠ٗ االٌج١خ ؟

  ةالجلٌد الذائب المٌا ػوف اٌٖفبئؼ اٌغ١ٍل٠خ اٌنائج١خ ؟

 ة جرٌن الند والمارة المطبٌة الجنوبٌة جزٌر ا٠ٓ رٛعل اٌٖفبئؼ اٌغ١ٍل٠خ ػٍٝ وٛوت االهٗ ؟

 إٌٙو اٌغ١ٍلٞ اٌنٞ ٠ّزل ػٍٝ ا١ٌبثَخ فٟ ع١ّغ االرغب٘بد  ؟ االٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ اٌمبه٠خ()ػوف اٌٖف١ؾخ اٌغ١ٍل٠خ

 نهار تتشكل فً الجبال (أ( االنهار الجلٌدٌة االلبٌة  ) 0 ِب ٔٛػب االٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ ؟

 الصفائح الجلٌدٌة ) انهار جلٌدٌة تمتد فوق االرض فً جمٌع االتجاهات (( 6                               

 انهما بعٌدتٌن عن خط االستواء ولرٌبتٌن من المطبٌن  ِبٚعٗ اٌْجٗ ث١ٓ اٌٖف١ؾزبْ اٌغ١ٍل٠زبْ ؟

 ِب أٛاع اٌٖفبئؼ اٌغ١ٍل٠خ ؟؟ 

 فً جرٌن الند ب( الصفٌحة الجلٌدٌة  أ( الصفائح الجلٌدٌة بالمارة المطبٌة الجنوبٌة   

 ( اكبر صفٌحة على كوكب االرض 0

 كم   5كم واحٌانا 604( سمكها من 6

 ملٌون مساحتها اكبر من الوالٌات المتحدة  04( مساحتها 3

  تمسم الصفٌحه الجلٌدٌة الً لسمٌن

 فً شرق المارة المطبٌة الجنوبٌة  الصفٌحة الجلٌدٌة( 1

  ٌة الجنوبٌةفً غرب المارة المطب ( الصفٌحه الجلٌدٌة2

 ( ثانً صفٌحه على كوكب االرض 0

 كم  603( سمكها من 6

   ملٌون كم مربع1.8( مساحتها 3
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 هً  فترات طوٌلة من الزمن غطت االنهار الجلٌدٌه فٌها مساحات كبٌره من االرض  العصور الجلٌدٌة :

ٌنخفض اثناء تغٌر ٌرتفع مستوى البحر او  رؤصو االٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ ػٍٝ َِزٜٛ ٍطؼ اٌجؾو ؟و١ف 

 و تكونها أ ةذوبان االنهار الجلٌدٌ ةالمناخ نتٌج

 ةجزٌر ةمتر مثل شب 65ٌرتفع مستوى البحر بممدار  ِبما ٠ؾلس اما ماثذ وً االٔٙبه اٌغ١ٍل٠ٗ اٌنائجخ ؟

 .  فلورٌدا وجزء كبٌر من لوٌزٌان تكون تحت الماء

 شكل صلب  ١ل اٌجؾوٞ ٚث١ٓ اٌضٍظ ؟ِب ٚعٗ اٌْجٗ ث١ٓ اٌغٍ الجلٌد البحري والغطاء الثلجً

 هو الجلٌد الذي ٌتشكل حٌن تتجمد مٌاه البحر ثبٌغ١ٍل اٌجؾوٞ ؟ كِب اٌّمٖٛ

 ْ ٠ؤصو ػٍٝ إٌّبؿ ؟ أٚ اٌغطبء اٌضٍغٟ أو١ف ٠ّىٓ ٌٍغ١ٍل اٌجؾوٞ 

 سطح األرض والفضاء حرارة  ةاالنعكاس تنخفض درج ةٌعكس ضوء الشمس نحو الفضاء نتٌج

 رض وٌمتص الطالة الشمسٌة وٌسخن الهواءتنكشف مساحة األ

 

  نهار الجلٌدٌةاأل الجلٌد البحري

 رفع مستوى سطح البحر  رفع مستوى سطح البحر ت رفع مستوى سطح البحر تال 

 المكان  توجد على سطح االرض   ةٌوجد فً المٌا

ػًٍ ال  ٠ؤصو اٌغ١ٍل اٌجؾوٞ اٌنائت ػٍٝ َِزٜٛ ٍطغ 

 اٌجؾو ؟

الذي ٌزٌحها فً  ةالمٌا ةوكمٌ ةود فً المٌان الجلٌد موجأل

 الموجوده فً الجلٌد البحري  ةالمحٌط مساوٌة لكمٌة المٌا

ػًٍ رؤصو االٔٙبه اٌغ١ٍل٠خ اٌنائجخ ػٍٝ َِزٜٛ 

 ٍطغ اٌجؾو ؟

الذائبة  ةالنها توجد على سطح االرض والمٌا

 تنهمر نحو المحٌط 

 

 

  ً :خاندالئل التغٌٌر الم

 نهار الجلٌدٌة خذها من األأمن الجلٌد تم  ةعمدة طوٌلأعن  ةهً عبار ٌة:الجلٌد بلبا( األ1

 ذوبان الجلٌد  و حرارةالثانً اكسٌد الكربون تإدي الى زٌادة درجة  ة( ارتفاع نسب6
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  رةراة الحهً العاللة الطردٌة بٌن ذوبان الثلج وارتفاع درج سلسلة التفاعالت البٌئٌة االٌجابٌة 

 التً تمتصها االرض ةالطاله الشمسٌ ةستزٌد كمٌ اٌغ١ٍل ؟ِبما ٠ؾلس اما ماة 

 ذوبان المزٌد من الجلٌد والثلج  ِبما ٠ؾش اما ىاكد و١ّخ اٌطبلخ اٌزٟ ٠زُ اِزٖبٕٙب ؟

 الجداول والبحٌرات : 8-2المسم 

 التً تتدفك فوق سطح االرض  ةالمٌا ( ِب اٌّمٖٛك ثبٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ؟؟1:  الجرٌان السطحً

 النها تمنع تسربها الى االرض  ػٍٝ إٌّبٛك اٌّّٙلح اصٕبء ٘جٛة اٌؼٛإف ٚاٌو٠بػ ؟ حرغوٞ ا١ٌّب( ٌّبما 2

 او تتبخر  ةاي مٌاه التمتصها الترب –الجلٌد الذائب  –الثلج  –االمطار  ( ِب ِٖله اٌغو٠بْ اٌَطؾٟ ؟3

 من دورة المٌاة( الجرٌان السطحً جزء 5عن تدفك الجرٌان السطحً   ةهً المسإول ة( الجاذب4ٌ

 الجداول المائٌة : 

 السطح المائً الذي ٌتدفك داخل المناة        ( ِب اٌّمٖٛك ثبٌغلٚي اٌّبئٟ ؟1

 نهٌر  –غدٌر  –نهر  غل٠و ؟ –١ٙٔو  –( هرت اٌىٍّبد اٌزب١ٌخ : ٔٙو 2

  النهر جدول كبٌر والنهٌر جدول صغٌر : الغدٌر اكبر من النهٌر واصغر من النهر( 3

 حت الصخور والتربة نفً اتجاه منحدر و ةتدفك المٌا-1فطٛاد رىْٛ اٌغلٚي ثبٌزور١ت :  ( اوزت4

  ةت تزداد المناحزٌاده الن ةنتٌج  -3تسمى الغدٌر     ةصغٌر ةتشكل مٌا-6

 ٌسمى جدول مائً  ةٌصبح الغدٌر كافٌا لٌدعم تدفما دائما للمٌا-4

 االحواض والجنادل 

 ضحلة وهادئة  ةطك بطول الجدول تكون فٌها المٌاهً مناِب اٌّمٖٛك ثبالؽٛاٗ ؟ 

 خرى مسار المٌاه أجسام أو أهً اماكن بطول الجدول حٌث تغٌر الصخور ؟ِب اٌّمٖٛك ثبٌغٕبكي

 ن تدفك الجدول ابطؤ فٌه أل ٌّبما ٠ؾلس اٌزو١ٍت اوضو فٟ االؽٛاٗ ؟

 اه فً هذا االجزاء الن التدفك العنٌف ٌغٌر المٌلماذا ٌحدث اغلب التعرٌة فً الجنادل ؟؟

 فً المنخفضات او البماع المنخفضه من الجدول  ٠ٓ رزْىً االؽٛاٗ ؟أ

 مناطك الدوامات  –الجندل الوعرة واالنحدار الشدٌد  ةفً لنا ٠ٓ رزْىً اٌغٕبكي ؟أ

 ِب اٌّمٖٛك ثَّزغّغ االِطبه ؟ مستجمعات االمطار :

 دول أو بحٌرة أو محٌط أو تجمع مائً اخر محددهً منطمة من االرض تنصرف المٌاة الجارٌة بها الى ج 

 تجمعات االمطار وتمسمها الى مناطك ممٌزة سمن االرض محٌطة بم ةعلى نمطأهً  ِب اٌّمٖٛك ثبٌّمَّبد ؟
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 تبدأ الجداول بالمنابع وتنتهً بالمصب     من المنابع الى المصبات : 

 ب الممسمات الجداول الصغٌره التً تتكون لر ِب اٌّمٖٛك ثبٌّٕبثغ ؟

  منطمة ساحلٌه تختلط فٌها المٌاة العذبة من االنهار والجداول مع المٌاه المالحة من البحار والمحٌطات ػوف اٌّٖت ؟

 ً٘ ٠ٛعل ِٖت فٟ ٔٙب٠خ وً علٚي ؟ ٌّٚبما ؟ 

 ن كل الجداول ال تصب فً المحٌط فبعضها ٌصب فً االنهار او البحٌرات ال . أل

 العذبة والمالحة  ةخلٌط من المٌا -6   ةالملوح ةهها للٌلمٌا -0 خصائص المصبات :

 موطن هام لكثٌر من الكائنات الحٌة  -5غنٌة بالمعادن     -4كلما التربت من المحٌط     ةتصبح اكثر ملوح -3

 

  البحٌرات :

 % من البحٌرات موجود فً كندا 61( هً سطح مائً كبٌر ٌتكون فً حوض محاط باالرض 0

  ( توجد اغلب بحٌرات االرض فً نصف الكرة الشمال3ًعذبة  ةواغلبها مٌا ةهً خزانات لتخزٌن المٌا (البحٌرات6

 ( و١ف ٠ؤصو اٌٙطٛي ػٍٝ َِزٜٛ ا١ٌّبٖ فٟ اٌجؾ١واد ؟4

  ةالهطول المنخفض ٌتسبب فً انخفاض مستوى المٌاه فً البحٌر –مستوى المٌاه فً البحٌرة  ةالهطول الزائد ٌسبب زٌاد

 بسبب التعرٌة او االنهٌارات االرضٌة او حركات المشرة االرضٌة او انهٌار المخروطٌات البركانٌة  ْ اٌجؾ١واد ؟و١ف رزىٛ

  خصائص وتراكٌب البحٌرات :

 تسخن ابطأ من االرض  ةن المٌاأل ؟ حثوك فٟ اٌجؾ١وح ػٕٗ فٟ االهٗ اٌّؾ١طخ ثبٌجؾ١وأٌّبما ٠ىْٛ اٌغٛ 

 لٌها الضوء تصبح باردة إوالتً ال ٌصل  ةن ضوء الشمس ٌسخن الطبمة السطحٌة فمط وتصبح ساخنأل ؟ حٌجؾ١وٌّنا رقزٍف كهعبد اٌؾواهح كافً ا

  تأثٌر البشر على الجداول والبحٌرات :

 ٌولد الكهرباء  –ٌمد المناطك بالمٌاه  اموو ا٠غبث١بد اٌَل ٌؾغي اٌّبء ؟
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 والهجرة  ةالبرٌ ةطن الحٌاضرار بموااإل – ةتحوٌل تدفك المٌا اموو ػبًِ ٍٍجٟ ٌٍَل ؟

مٌاه الصرف  –والمبٌدات  ةاالسمد -لسدودا و١ف رؤصو أْطخ اٌجْو ػٍٝ اٌغلاٚي ٚاٌجؾ١واد ؟

 التً تعٌش فً الجداول واالنهار  ةالمضرة بالكائنات الحٌ

 اموو صالس ٛوق ٠مَٛ ثٙب افواك اٌّغزّغ ٌزم١ًٍ اصوٖ ػٍٝ اٌغلاٚي ٚاالٔٙبه ؟

 استخدام مواد كٌمٌائٌة زراعٌة الل  –تدوٌر المخلفات الضارة  ةاعاد – ةترشٌد استهالن المٌا

 ةالرطب ًضارالمٌاه الجوفٌة واأل – 3المسم  ةالثامن ةالوحد

 هً االرض التً تستمر اسفل سطح االرض وتخزن فً مسام التربة :  ةالمٌاه الجوفٌ

 مثل اكثر من ثلثً المٌاه العذبة ت -0                                 الجوفٌة : ةاهمٌة المٌا

لنباتات عبر الجذور الطوٌلة         ل-3            مصدر هام للجداول والبحٌرات واالنهار - 6

 توفرها المٌاه الجوفٌة  ة% من االستخدام الٌومً للمٌا61 -5لالنسان    مداد المٌاه مصدر إل - 4

  همنسوب المٌا

 ال تمتلئ تماما بالمٌاه الن المسام فٌها غٌر ممتلئة بالمٌاه  هً مناطك ( المنطمة المتشبعة :0

 هً مناطك  تمتلئ تماما بالمٌاه الن المسام فٌها ممتلئة بالمٌاه ( المنطمة المشبعة :6

 الحد العلوي من المنطمة المشبعة  : ةمنسوب المٌا( 3

 ممٌاس لمدرة الصخور على االحتفاظ بالمٌاه   -أ ( المسامٌة :4

  فً الصخر كلما ازدادت المسامٌة ازدادت نسبة المٌاه -ج  فً الصخر حٌن زٌادة عدد المسام ةداد المسامٌتز -ب

 على التدفك عبر الصخور والرواسب  هالمٌا ةممٌاس لدر ( النفاذٌة :5

  التوصٌالت بٌن المسام –تتولف النفاذٌة على حجم المسام 

 ؟ اّوػ  خػب١ٌ اٌَّب١ِخ ثٕفبم٠خ خ( ً٘ رز١ّي اٌٖقٛه ػب6١ٌ

 ذات نفاذٌة عالٌة حتى تصبح  ةمتصلفٌشترط ان تكون المسامات  ةذات مسامٌة عالٌن الصخور اذا كانت ال . أل

 تتدفك باتجاه منحدر فوق سطح االرض -0  : ةتدفك المٌاه الجوفٌ

 رتفاع الدنى لى األإعلى تدفك من االرتفاع األ -6 

 الجاذبٌة  ٗ ِٓ االػٍٝ اٌٝ االكٔٝ ؟ِب اٌَجت ٚهاء رلفك ا١ٌّبٖ اٌغٛف١ -3

 فً االرض تستخدم الخراج المٌاه الى السطح  ةعمٌم ةحفر ما الممصور بالبئر ؟      االبار : 

 من المٌاه  ةمن الرواسب تحتفظ بكمٌات كبٌرةهً منطم ثبٌطجمخ اٌٖقو٠خ اٌّبئ١خ ؟ كِب اٌّمٖٛ

 بمة الصخرٌة المائٌة هً الطٛجمخ رزلفك ف١ٙب ا١ٌّبٖ اٌغٛف١خ ٌٍجئو ؟  أٞ
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 ٌتكون فً المناطك التً ٌرتفع فٌها مستوى المٌاه الى السطح  الٌنابٌع  :

 و ذوبان الثلج أمطار بغزارة ال بعد هطول األإرض ال تظهر بعض الٌنابٌع على سطح األ

 

    راضً الرطبة :ألا

 ت المستنمعا -  3هوار   األ  -6بخات   سال -0 هاٟٙ اٌوٛجخ :أٛاع األ

 

https://seraj-uae.com/file/7409/


 ................ /اطى انطبنت   -       اػلاك االٍزبم ِٖطفٟ ػجلاٌفزبػ     6107\6106  -انفصم األٔل             ثامنالصف ال

 

 هً منطمة متشبعة بالمٌاه لجزء من العام او لعام كامل  ِب اٌّمٖٛك ثبألهاٟٙ اٌوٛجخ ؟

او المنخفضات  ةتكون حٌن تتجمع المٌاه فً المناطك المستوٌت ؟ و١ف رزىْٛ األهاٟٙ اٌوٛجخ

 السطحٌة الضحلة بدرجة بالغة ال تكفً لتكوٌن بحٌرة 

 السفاجنوم وٌحتفظ الخث بالمٌاه  هً البماٌا المتحللة جزئٌا من طحلب الخث

 لوجود الخث الذي ٌحتفظ بالمٌاه اٌَجقبد ؟  رغفػًٍ : ٔبكها ِب 

 ال تكون خث  -هوار والمستنمعات : تتكون فً مناخ دافًء واكثر جفاف    األ

  أهمٌة األراضً الرطبة

 راضً الرطبة موطنا مهما للنباتات والكائنات الحٌةتوفر األ -0

 الترشٌح -4    التحكم فً عوامل التعرٌة -3 اضانات السٌطرة على الفٌ -6

 ٌّبما رؼزجو االهاٟٙ اٌوٛجخ ِّٙخ وّٛٛٓ؟

 توفر الغذاء والمؤوى والبرمائٌات والطٌور -6أماكن راحة لهجرة الطٌور  -0

  ػًٍ رَبػل األهاٟٙ اٌوٛجخ فٟ ا١ٌَطوح ػٍٝ اٌف١ٚبٔبد؟

 االراضً  ألنها تخزن كمٌات كبٌرة من المٌاه حٌن تنبعث بها

 ػًٍ رَبػل االهاٟٙ اٌوٛجخ فٟ اٌزؾىُ فٟ ػٛاًِ اٌزؼو٠خ؟

 تمك من طالة حركة األمواج -6تساعد االراضً الساحلٌة على منع تآكل الشاطئ -0

  ػًٍ رَبػل االهاٟٙ اٌوٛجخ فٟ أ١ّ٘خ اٌزو١ّؼ؟

لجوفٌة تمنع الرواسب والملوثات من الوصول إلى الجداول المائٌة أو البحٌرات أو المٌاه ا

 عن طرٌك امتصاص النٌتروجٌن الزائد من األسمدة أو النفاٌات الحٌوانٌة.

 تأثٌر البشر على األراضً الرطبة:

  كٌف تؤثر االنشطة البشرٌة على االراضً الرطبة ؟

 تجفٌف الكثٌر من االراضً الرطبة وملئها بالتربة  -1

 طارات استخدام االراضً المجففة ألنشاء الطرق والمبانً والم -6

 اختالل النظام البٌئً بموت كائنات وظهور كائنات أخرى. -3 

  لماذا لد تمنع استفادة االراضً الرطبة فً الوزان الفٌضانات الناتجة عن االعاصٌر ؟

ألن المساحة الصغٌرة بٌن المنازل لن تتمكن من االمتصاص مٌاه الفٌضان مثلما تستطٌع 

 ئبة من األعاصٌر وتمنع الفٌضاناتراضً الذااالراضً الرطبة امتصاص األ
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