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( ✓ما يلي وذلك بوضع عالمة ) اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تلي كل عبارة في السؤال األول:
 أمامها:
تحت سطح األرض  أحد مجاالت علم الجيولوجيا يتناول دراسة المواد المكونة لألرض والعمليات التي تتم -1

 سطحها: أو على 

  الجيولوجيا الفيزيائية                 جيولوجيا التعدين 
  الجيولوجيا التركيبية     الجيولوجيا التاريخية 
 المجال الذي يسعى إلى وضع ترتيب زمني للتغييرات الفيزيائية والبيولوجية التي حدثت في الماضي: -2
  الجيولوجيا الفيزيائية       جيولوجيا التعدين 
  الجيولوجيا التركيبية      الجيولوجيا التاريخية  
 ية هو:كان أول من درس المعادن دراسة علمالعالم العربي الذي -3
  فزاري    ال                     ابن سينا  
  السيوطي              الباز 
 ينص مبدأ اإلنتظام المستديم على أن:-4
  الحاضر مفتاح الماضي              الماضي مفتاح الحاضر  
     شكل األرض لم يتغير منذ زمن طويل   الزمن جيولوجي القديم له قوانينه الخاصة 

 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓لثاني:ضع عالمة ) لسؤال اا
 (      )             ال يرتبط علم األرض بعلم الفلك -1
 (      )                  يجب دراسة تاريخ األرض قبل دراسة الجيولوجيا الفيزيائية   -2
  (   ✓  )                       حدة على أن الحاضر هو مفتاح الماضيينص مبدأ الوتيرة الوا -3
 (      )                                               العرب أول من درس تاريخ الجيولوجيا  -4
 

 

 الوحدة األولى: الكون واألرض:
 

 مة في علم الجيولوجيامقد: األولالفصل 
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 السؤال الثالث :أكمل الفراغات التالية بما يناسبها :-
  .....التاريخيةالجيولوجيا  ... و .....وجيا الفيزيائيةالجيولتقسم الجيولوجيا إلى مجالين هما ....  -1

  ....ابن سينا أول من درس المعادن دراسة علمية وكانت له دراسات في علم البحار هو ...  -2

  ....ابراهيم الفزاريالعالم الذي صنع أول جهاز استخدمه العرب لتحديد ارتفاع النجوم والكواكب هو .. -3

جالل الدين  بالزالزل موضح تاريخ حدوثها وأشكال الدمار المصاحبة لها هو صاا خا العالم الذي أعد سجالا  -4
 السيوطي 

 .......... جيمس هاتونواضع مبدأ الوتيرة الواحدة هو ..... -5

 ........ الماضي. مفتاحعلى حسب مبدأ اإلنتظام المستديم فإن الحاضر ...... -6

  .......طاقة اإلشعاعيةالأول محاولة لتحديد عمر األرض كانت باستخدام .... -7

 ....... مليار سنة 4.5عمر األرض اإلجمالي يقدر بحوالي .... -8

 

 -ن القوسين االسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:يالسؤال الرابع :اكتب ب

 -أكمل الجدول التالي :: خامسلسؤال الا

 االنجــــــــــــاز العالم العربي
  صنع أول جهاز لتحديد ارتفاع النجوم والكواكب إبراهيم الفزاري

 سات في علم البحار وكيفية تكون الصخور الرسوبيةدرا  ابن سينا

  أعد سجاًل خاصًا بالزالزل موضحًا تاريخ حدوثها وأشكال الدمار المصاحبة لها جالل الدين السيوطي
 

مجال الجيولوجيا الذي يتناول المواد المكونة لألرض والعمليات التي تتم تحت سطح  -1
 .ى سطحهاعل األرض أو

 الجيولوجيا الفيزيائية

 حدثت التي والبيولوجية الفيزيائية للتغيرات زمنياا  ترتيباا  يضع الذي الجيولوجيا مجال -2
 الماضية. الجيولوجية األزمنة في

 الجيولوجيا التاريخية

 الماضي في نفسها هي ناآل القائمة والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية القوانين -3
 جيالجيولو 

 مبدأ الوتيرة الواحدة

 نظرية الكوارث هائلةث كوار  وقوع بعد تشكلت لألرض الطبيعية المواقع أن على تنص نظرية -4
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  أكمل الخريطة الذهنية التالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * باالستعانة بالخريطة الذهنية السابقة:
 األحياءو  الكيمياءو  الفيزياءبادئ تتطلب الجيولوجيا فهما وتطبيقا لم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علم 

 األرض

 لمعادناعلم .

 

 

 

 علم الصخور

 
 

 المياهجيولوجيا 
 

 
 البترولجيولوجيا 

 الزالزلعلم 

 

 

 البراكينعلم 

 
 

 

 فيزيائيةجيولوجيا 

 

 

 التركيبيةجيولوجيا 

 األحياءعلم 

علم 

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

 جيولوجيا الكواكب

 المحيطاتعلم  حافيرعلم األ

 لكالفعلم 

 الرسوبياتعلم  الطبقاتعلم 
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 : صحيحاا  علل لما يأتي تعليال علمياا : السؤال األول
 األرض في تغير دائم.  -1

 بسبب حدوث تغيرات سريعة مثل الزالزل والبراكين واالنزالقات األرضية، باإلضافة لتغيرات بطيئة جدًا غير ملحوظة.
 ة المالمح وغير متغيرة. يعتقد الكثيرون أن األرض ثابت -2

 الن حركتها بطيئة يصعب مالحظتها 
 يمثل فهم األرض تحدياا كبيراا.  -3

 ألن كوكبنا جسم ديناميكي ذو أجزاء متفاعلة عديدة وتاريخ معقد.
 منطقياا يجب أن تدرس الجيولوجيا الفيزيائية قبل دراسة تاريخ األرض.  -4
  .ن نحاول حل لغز الماضيأقبل  والً أرض دراك كيف تعمل األإن علينا أل
 . القدم ةن االرض بالغأهاتون جيمس اعتقد  -5

 ألن كل ما نالحظه من قوى وعمليات لتشكل كوكبنا اآلن لم يتغير منذ زمن طويل.
 

 
 بكل مما يلي :  جيولوجياا  ما المقصودالثاني: لسؤال ا

أتها وعالقتها باألجرام السماوية وتركيبها علم يختص بدراسة كل ما يتعلق باألرض من حيث نشاألرض: علم  -1

 تزال تؤثر فيها. واألحداث التي شهدتها والعوامل الداخلية والخارجية التي ال

  الجيولوجي الماضي في نفسها هي ناآل القائمة والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية القوانينمبدأ الوتيرة الواحدة:  -2

  هائلةث كوار  وقوع بعد تشكلتكالجبال والوديان  لألرض الطبيعية المواقع أن ىعل تنص نظريةنظرية الكوارث:  -3

 في حدثت التي والبيولوجية الفيزيائية للتغيرات زمنياً  ترتيباً  يضع الذي الجيولوجيا مجال الجيولوجيا التاريخية: -4

  الماضية. الجيولوجية األزمنة

ذي يتناول المواد المكونة لألرض والعمليات التي تتم تحت سطح مجال الجيولوجيا الالجيولوجيا الفيزيائية:  -5

  على سطحها األرض أو
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 :قارن بين كل مما يلي: ثالثالسؤال ال

 الجيولوجيا الفيزيائية  الجيولوجيا التاريخية  وجه المقارنة

 المفهوم

 زمنياً  ترتيباً  يضع الذي الجيولوجيا مجال

 حدثت تيال والبيولوجية الفيزيائية للتغيرات

 الماضية. الجيولوجية األزمنة في

مجال الجيولوجيا الذي يتناول المواد المكونة 

لألرض والعمليات التي تتم تحت سطح 

 .على سطحها األرض أو

 : أسئلة متنوعة  رابعالسؤال ال

 ؟وما هي أقسامها األساسية ؟ما هو معنى كلمة جيولوجيا -1

 وتعني " علم األرض". logyوتعني األرض ،  Geoكلمة التينية مكونة من مقطعين"      

 مجالين رئيسيين: الجيولوجيا الفيزيائية والجيولوجيا التاريخية .  تقسم إلى     

 دراسة الجيولوجيا الفيزيائية قبل الجيولوجيا التاريخية فسر ذلك. منطقياا يجب -2

 ن نحاول حل لغز الماضي أوال قبل أن علينا ادراك كيف تعمل االرض أل

 .رهافس  –ش عليه يمثل تحدياا كبيراا فهم كوكب األرض الذي نعي –مقولة  -3

 ألن كوكبنا جسم ديناميكي ذو أجزاء متفاعلة عديدة وتاريخ معقد ومن أجل فهم الصخور القديمة علينا أوال أن نفهم         

 العمليات الحالية ونتائجها، أي أن " الحاضر هو مفتاح الماضي"     

الجيولوجي طويل جداا وعمر األرض كبير ولكن أول محاولة تمت لتحديد عمر األرض تمت في عام  الزمن-4

  م .1905

 .الطريقة اإلشعاعية اذكر الطريقة المستخدمة 

  مليار سنة 4.5ب يقدر عمر األرض 

  مليون سنة 65 انقرضت الديناصورات منذ حوالي 
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( ✓بين اإلجابات التي تلي كل عبارة فيما يلي وذلك بوضع عالمة)اختر اإلجابة الصحيحة من  السؤال األول:*
 أمامها :

 ( اكتشف هابل أن المجرات تتباعد في جميع االتجاهات حسب ظاهرة : 1) 

 دوبلر         اينشتاين       لوميتر     ايمانويل كانت 

 :  Big Bangنفجار العظيم ( عالم فلك بلجيكي صاحب نظرية اإل 2)

            جورج لوميتر               وليم سميث       ألبرت أينشتين    أودوين هابل 

 ( كان الكون في بدء نشأته كتلة غازية عظيمة الكثافة والحرارة ُسميت بـــ :3)

             الكتلة النووية البيضة الكونية                البيضة النووية     الكتلة الكونية 

 عند حدوث االنفجار العظيم ونشوء الكون حدث تمدد وطرد للغازات مبتعدة عن المركز بسبب الفارق:( 4)

                   الطبقي الزمني                            الضغطي                     العمري 

 ( عالم أثبت تأييده لنظرية االنفجار العظيم بإعطاء دليل رصدي لها:5)

                        جورج لوميتر وليم سميث       ألبرت أينشتين    أودوين هابل 

 ( كان استنتاج هابل معاكس تماماا لنظرية أينشتين الذي كان يعتقد أن الكون:6)

                               يتحرك يتوسع                   ساكن                ينكمش 

 ة األساسية لبناء الكون هي : ( اللبن7)

        النجوم              السدم               المجرات              الغازات 

 

 الوحدة األولى: الكون واألرض 

 الفصل الثاني : نشأة الكون 
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 ( السدم القديمة والتي نشأت مع بداية نشأة الكون تحتوي على نسبة عالية من : 8)

           العناصر الثقيلة                  الهيدروجين والهيليوم  

                 األتربة والغازات                                       الحديد والنيكل 

 :قام بتصنيف المجرات حسب أشكالها :( عالم 9)

                 جورج لوميتر      سميث وليم      ألبرت أينشتين         أودوين هابل 

 :   من خصائص المجرات( 10)

            تتحرك في اتجاهات متقاربة                  ثابتة في مكانها 

            تدور ككتلة واحدة                                           تشابه حركه أجزائها الداخلية 

 :ينشأ النجم األول نتيجة انكماش سديم بارد جداً يتكون في معظمه من غاز ( 11) 

            مالهيليو               األكسجين       الهيدروجين       النيتروجين 
 :عندما يبدأ االندماج بين أنوية الهيدروجين في مركز النجم يتكون غاز ( 12)

            األرجون              الهيليوم       الكربتون       النيون 
 :غالباً ما يكون النجم البالغ ذو لون   ( 13)

            أحمر                 برتقالي       يميل للزرقة           أصفر 

 :سم النجملنجم البالغ ذو الكتلة الكبيرة إا ىيطلق عل( 14) 

            العمالق              الكثيف              الضخم          الكبير 

 :حو المركز يتكونقوة الجذب ن ىإذا تغلبت قوة إشعاع النجم عل( 15)

            القزم األبيض        النجم الكثيف       الثقب األسود            العمالق األحمر 

 :يتكون نجم العمالق األحمر في مرحلة  ( 16)

            النجم األولي          البلوغ                     لشيخوخةا               الموت 
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 :   ىمد مرحلة موت النجم علتعت( 17)

            عمر النجم           حجم النجم       بعده عن الشمس         موقعه في المجرة 
 ( تبدو شمسنا صفراء اللون ، فهي في مرحلة : 18)

 النجم األولي         البلوغ                      الشيخوخة  الموت 

 أذرع مجرة : ( تقع الشمس في أحد 19) 

 درب التبانة             المرأة المتسلسلة سحابتا ماجالن        الدب القطبي 

 ( تعتبر مجرة درب التبانة من المجرات : 20) 

 القضيبية          الحلزونية       البيضاوية         العدسية 

 ( يمر النجم خالل دورة حياته ب ......... مراحل : 21) 

           6          7                4                 5 

 ( عند انفجار العمالق األحمر فإنه يتحول إلى : 22) 

  ثقب أسود          قزم أبيض                نجم كثيف         نجم نيوتروني 

 : ( القزم األبيض نجم صغير ينتج خالل مرحلة من مراحل حياة النجم وهي 23) 

                 األولى البلوغ              الشيخوخة        الموت  

 :نظرية تفترض أن المجموعة الشمسية تكونت من سحابة ضخمة من الغبار والغازات( 24)

            السديمية              الكويكبات       سحابة الغبار        النجم الزائر 
 :   مكوناتها  أشعة النجوم حول سحابة الغبار إلى تحركاتج عن أدي الضغط الن( 25)

          بسرعة في اتجاه واحد                  بسرعة في حركة عشوائية 
          ببطء في اتجاه واحد                                 ببطء في حركة عشوائية 
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 :   كانت األرض في بداية تكونها ( 26)

          باردة وصلبة                           باردة وفي حالة سائلة 
          حارة جداً وفي حالة سائلة                           حارة جداً وصلبة 

 األرض: ائنات التي ظهرت علىمن أول الك( 27)

          النباتات الالزهرية                ة البذورالنباتات الزهرية معرا 
          النباتات الزهرية مغطاة البذور                     ريا الخضراء المزرقةيالبكت 

 ريا الخضراء المزرقة في تزويد األرض بغاز :يساهمت البكت( 28)

           األكسجين            ثاني أكسيد الكربون      النيتروجين         بخار الماء 
 مكونات األرض يعني : ( تمايز 29)

          . برودة مكونات األرض بعد أن كانت حارة ومنصهرة 

           . اختالط مكونات األرض ككتلة واحدة 

          . تقسيم مكونات األرض حسب كثافتها 

         . تقسيم مكونات األرض إلى أغلفة متشابهة فيزيائيًا وكيميائيًا 

 لمتكونة على كوكب األرض هو الغالف : ( أول األغلفة ا30)

       الغازي                المائي        اليابس          الحيوي 

 ( أحد الغازات التالية ليس من نواتج تصدعات القشرة األرضية وثوران البراكين : 31)

       األكسجين        الميثان              بخار الماء         أكسيد الكربون   ثاني 

 

 

 

 

 



 م 8201/1920 للفترة الدراسية األولى -بنك أسئلة الجيولوجيا -نة الفنية المشتركة للجيولوجيااللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

11 

 

     *السؤال الثاني : اكتب اإلسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية :  

 ( تجمع مادة الكون وطاقته في بؤرة صغيرة .     البيضة الكونية( )    1) 

  تجاهات وتناثر محتوياتها في جميع( نظرية تنص على انفجار البيضة الكونية في جميع اال     االنفجار العظيم    ( ) 2)

 االتجاهات                                 

 ( تتباعد المجرات وتتراجع في جميع االتجاهات.        قانون هابل ( )     3)

 ( كتلة غازية عظيمة الكثافة واللمعان والحرارة .     البيضه الكونية   ( )   4)

 ( نظام كوني وحدته النجوم والسدم ويرتبط معاا بقوى جذب كونية متبادلة .          المجرات    ( )    5)

 ( جرم سماوي يشع ضوء وحرارة .           النجم( )          6)

 ( كتلة ذات قوة جذب جبارة تكونت نتيجة انفجار النجم الكثيف .        ثقب اسود   ( )     7)

 بيض تكون نتيجة النفجار العمالق األحمر . ا ( نجم صغير     نجم نيتروني   ( )    8)

 بسبب انفجار النجم بعد أن تبلغ عملية التمدد مداها . ( ظاهرة تنتج         النوفا     ( )      9)

 إلى جسم مقسم من    مختلطة مع بعضها البعض ( تحول األرض من كتلة تتكون من مواد       التمايز  ( )       10)

 الداخل إلى أغلفة متحدة المركز .                                 

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

 ( ظاهرة تتكون نتيجة لالنفجار المروع للنجم الكثيف .      السوبر نوفا    ( )  12)

 الغ أصفر اللون ينتمي إلى مجرة درب التبانة . ( نجم ب         الشمس   ( )    13)

 ( مرحلة من حياة النجم يحدث فيها انكماش سديم بارد جداا من الغازات والغبار .      النجم االولي  ( )    14)

 الكتلة الكبيرة .  و( اسم يطلق على النجم البالغ ذالعمالق االحمر الضخم( )15)

 قط غير مضيئة تتميز بجاذبية عالية جدا تجذب كل ما يقترب منها. ( ن     الثقب االسود   ( )  16)
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 ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي : ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )*السؤال الثالث : ضع عالمة )

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

 (   ( السدم التي تكونت من مخلفات النجوم تحتوي على عناصر خفيفة .                         )    2)

 (  ( تتحرك المجرة في الكون ككتلة واحدة رغم اختالف حركة أجزائها الداخلية .                   )    3)

 (  ها.                                          )    حل األربعة من دورة حياتا( تتشابه النجوم في المر 4)

 (    )                          ( تتشابة المجرات فيما بينها من حيث الحجم والكتلة وعدد النجوم.      5)

 (     كسجين .                      ) ( ينتج عن االندماج النووي بين أنوية الهيدروجين تكون نواة األ 6)

 (   )                              ( النجم األولي غالباا ما يكون مائل للون األبيض .                  7)

 (    )                              ( تعتبر شمسنا في مرحلة البلوغ .                                 8)

 (     )                             قب األسود .           ( كتلة القزم األبيض أكبر بكثير من كتلة الث9)

 (    ( عندما تتغلب قوة اإلشعاع على قوة الجذب نحو مركز النجم فإنه يتمدد وتقل درجة حرارته . )  10)

 (     )                              ( النوفا والسوبر نوفا مصطلحات تعبر عن والدة نجم جديد .    11)

 (   )                              ( تتميز الثقوب السوداء بجاذبية عالية .                         12)

 (    ى ارتفاع درجة حرارتها .     )  ( احتكاك مواد األرض ببعضها البعض أحد األسباب التي أدت إل13)

 (      د .                          ) تجاه واح( كانت سحابة الغبار في البداية حارة جدا وتتحرك في ا14)

 (   ( يتميز الغالف الغازي األولي بخلوه من األكسجين .                                         )    15)

 (   ( كثافة مواد األرض تقل كلما اتجهنا نحو مركز األرض .                                     )    16)
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 *السؤال الرابع : امأل الفراغ في العبارات التالية بما يناسبها من كلمات :

 ..............االنفجار العظيم ( من النظريات التي فسرت نشأة الكون هي نظرية ...1) 

 زيةالسحب الغا...و...........الغبار الكوني..........و...النجوم( يتألف الكون من ثالث لبنات أساسية هي.....2) 

 ........... السدم..ع الغازات واألتربة يكون .......( تجم3) 

 ..........كتلتها............و......احجامها.............و.....اشكالها.........ي( تختلف المجرات فيما بينها ف4) 

 ..........الموت.....ل دورة حياتها ما عدا مرحلة ....( تتشابه النجوم في جميع مراح5) 

 .............. الهيدروجين ( يتكون السديم النجمي في معظمه من غاز ...........6) 

 .......... الكتله( الشمس والنجم الكثيف يختلفان في ..........7) 

 ...............القزم االبيض( عندما تبلغ عملية التمدد نتيجة اإلشعاع مداها ينفجر النجم مكوناا ...........8)

 .......الكواكبنظرية سحابة الغبار فإن انكماش الدوامات الصغيرة أدى إلى تكون نواة ..... ( وفق9)

 ....... كلما اتجهنا نحو مركز األرض . تزيد( كثافة مواد األرض .......10)

 ......ميثانال...........و......2CO.....و..........ماءبخار ( يتكون الغالف الغازي األولي أساساا من ..........11)

 ..........البكتيريا الخضراء المزرقه ( مصدر األكسجين في الغالف الغازي هو .................12)
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 *السؤال الخامس : أمعن النظر في األشكال التالية ، ثم أجب عما هو مطلوب : 

 ............... مجرة( الشكل المجاور يمثل .......1) 

 .......................)لولبي( حلزوني.........ذات الشكل ...      

 ( الشكل يوضح دورة حياة النجم :   2) 

 أكمل البيانات الناقصة على الرسم : 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الشكل المجاور يوضح تقسيم هابل ألشكال المجرات :3) 

 أكمل البيانات الناقصة على الرسم :       

 

 

 

 

 بيضأقزم 

 عمالق أحمر

 الثقوب السوداء

 حلزونية
 بيضاوية عدسية
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 يلي تعليالا علمياا سليماا : *السؤال السادس : علل ما 

 . (  حدوث انفجار كوني للبيضة الكونية1)

ألن البيضة الكونية  تتميز بكثافه النهائيه وبدرجة حرارة عظيمة وبسبب تاثير الضغط الهائل المنبثق من شدة حرارتها 

 يؤدي ذلك الى انفجارها وقذف اجزائها.

  تسمى الثقوب السوداء بالمكانس الفضائية .( 2)

ألنها تتميز بجاذبية عالية جدا لدرجة أنها قادرة على جذب فوتونات الضوء، لذا تبدو كمساحات غير مضيئة في الفضاء  

 تجذب كل ما يقترب منها.

 حدوث ظاهرة النوفا . (3)

 بسبب استمرار التفاعالت النووية فتتغلب قوة االشعاع على قوة الجذب ويستمر التمدد حتى ينفجر النجم.

 تحول بعض النجوم بعد موتها الى قزم ابيض بينما يتحول البعض اآلخر الى ثقب اسود.( 4)

ثيف ينتج عنه انفجار قزم ابيض اما النجم الكالمتوسط ينتج عنه انفجار نوفا و  بسبب اختالف كثافة النجم حيث ان النجم

 الثقوب السوداء.سوبر نوفا و 

 ، حيث تزداد الكثافة كلما اتجهنا للمركز .ثافةات المكونة لكوكب األرض بالكتتدرج النطاق( 5)

بسبب عملية تمايز مكونات االرض حيث صعدت المواد المنصهرة األقل كثافة ناحية السطح مكونة القشرة االرضية هذه 

لمنصهر المواد غنية بالسليكا وااللمنيوم والصوديوم والبوتاسيوم، بينما غاصت المواد المنصهرة األكثر كثافة مثل الحديد ا

 لب االرض. اا الى باطن االرض مكون

 ن االرض كانت عذبة وفي الوقت الحالي اصبحت مالحة.مياه المحيطات عند تكو( 6)
ألنها في البداية تكونت نتيجة تجمع مياه األمطار في المناطق المنخفضة مكونة المحيطات األولية التي كانت مياهها 

 المعادن الموجودة في قشرة األرض ء الجاري لألمالح و جة اذابة المانتيزادت ملوحتها  عذبة ثم
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 ( يكبر حجم النجم في مرحلة الشيخوخة .  7)

 بسبب التفاعالت النووية فتتغلب قوة االشعاع على قوة الجذب نحو المركز بالحجم فيتمدد وتقل حرارته نسبيا فيكبر.

 . ي اتجاه واحد وبطء دوران مكونات سحابة الغبار المكونة للمجموعة الشمسية ف (8)

 بسبب الضغط الناتج عن أشعة النجوم المنتشرة في الكون حول السحابة. 

      . تكون دوامات صغيرة من سحابة الغبار( 9)

 كوكب نواة مكونة دوامة كل تكمشوان صغيرة دوامات تكونت القرص داخل سرعتها واختالف الجزيئات تجاذب لقوة نتيجة  

 . مستقل

 ابع :قارن بين كل زوج مما يلي حسب أوجه المقارنة المطلوبة : *السؤال الس

 وجه المقارنة -1 السدم الغازية السدم الغبارية
 النشأة مع بداية نشأة الكون ناتجة عن انفجار النجوم

 نسبة العناصر الثقيلة ال تحتوي عالية
 نسبة الهيدروجين والهيليوم عالية منخفضة

 وجه المقارنة -2 النجم المتوسط النجم الكثيف
 ينتج عن تمدده العمالق األحمر العمالق األحمر الضخم
 وجه المقارنة -3 العمالق األحمر العمالق األحمر الضخم

 نواتج انفجاره قزم أبيض ثقب أسود –نجم نيوتروني 
 وجه المقارنة -4 النوفا السوبر نوفا
 كتلة النجم المنفجر كتلة متوسطة كتلة كبيرة

 وجه المقارنة -5 لة النجم األوليمرح مرحلة البلوغ
 لون النجم أحمر أصفر

 وجه المقارنة -6 النجم األصفر النجم العمالق األحمر
 اسم المرحلة البلوغ الشيخوخة

 وجه المقارنة -7 القزم األبيض الثقب األسود
 سبب تكونه انفجار نوفا للنجم المتوسط انفجار سوبر نوفا للنجم الكثيف
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 صود في كل مما يلي : الثامن : ما المق *

 هو مجمل الوجود بما في ذلك الكواكب والنجوم والمجرات ومحتويات الفضاء بين المجرات من مادة وطاقة   ( الكون 1) 

. 

مليار  13،7من اكثر النظريات التي فسرت نشأة الكون وتنص بأن الكون بدأمن حوالي ( نظرية االنفجار العظيم : 2) 

 .لكون وطاقته مجتمعين في بؤرة صغيرة سميت بالذرة األم أو البيضة الكونية سنة عندما كانت مادة ا

على أساس تصور عالم الفلك جورج لوميتر وجد أن الكون في بدء نشأته كان كتلة غازية عظيمة  ( البيضة الكونية :3)

 . الكثافة واللمعان والحرارة وسماها البيضة الكونية

اهرة دوبلر فإن الكون ال يملك اتجاها مفضال وال مكانا مفضال و أن المجرات تتباعد .استنادا إلى ظ( قانون هابل :4)

  وتتراجع بعيدا في جميع االتجاهات

ة الكون واآلخر ناتج عن بقايا أمع بداية نش أهي تجمعات من الغازات واالتربة بعضها قديم التكوين نش( السدم : 5)

 انفجارات النجوم 

 ني وحدته النجوم أو الحشود النجمية والسدم التي ترتبط معا بقوى جذب كونية متبادلة. نظام كو .( المجرات :6) 

.تحوي أكثر من مائتي مليار نجم وتحوي الكثير من التجمعات الضوئية بما فيها المجموعة :  ( مجرة درب التبانة7)

 . الشمسية والتي ينتمي إليها كوكب األرض

 . رة درب التبانة والتي يقع فيها المجموعة الشمسيةهو أحد أذرع مج( ذراع الجبار : 8)

 .جرم سماوي يشع ضوء وحرارة ( النجم: 9)

ظاهرة انفجار النجم ) العمالق األحمر ( عندما تستمر عملية التمدد نتيجة اإلشعاع حتى تبلغ مداها ( ظاهرة النوفا : .10)

 م صغير أبيض يسمى القزم األبيض .لتبرد أجزاؤه المتناثرة على شكل سديم تارا القلب المشع كنج
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انفجار مروع للنجم الكثيف الذي يتميز بكتلة كبيرة والكتلة المتبقية تكون أكبر من القزام .ة السوبر نوفا:( ظاهر 11) 

البيض حيث تتمركز المواد الثقيلة الناتجة من اندماج ذرات الهليوم في مركز الكتلة مكونة كتلة ذات قوة جذب جبارة تسمى 

 ثقوب السوداء .ال

كتلة ذات قوة جذب جبارة تتميز بجاذبية عالية جدا لدرجة أنها قادرة على جذب فوتونات الضوء لذا ( الثقب األسود: 12)

 .تبدو كمساحات غير مضيئة في الفضاء تجذب كل ما يقترب منها 

ضها البعض ) متجانسة إلى هي عملية تحول األرض من كتلة تتكون من مواد مختلطة مع بع( عملية التمايز : 13)

 عضها البعض فيزيائيا وكيميائيا .جسم مقسم من الداخل إلى أغلفة متحدة المركز تختلف عن ب

 

 *السؤال التاسع : أجب عن األسئلة التالية : 

 ( ما هي اللبنات األساسية الثالث للكون؟ 1) 
  النجوم وهي اللبنة االساسية  -لغبارية (   الغبار الكوني ) السدم ا  -السحب الغازية ) السدم الغازية (    

 ( عدد أشهر أشكال السدم ؟ 2)
 سديم السرطان )د(جبارالسديم )ج(.سديم الوردة )ب( سديم رأس الحصان )أ(
 ذكر تصنيف هابل ألشكال المجرات ؟ ( ا3) 

  عدسية)ج( إهليجية)بيضاوية(. )ب(حلزونية )لولبية()أ(
 ذكر أقرب المجرات لنا ( ا4)
  سحابتا ماجالن )ب(                المرأة المسلسلةأ()
 ذكرها؟ م أثناء دورة حياته بأربع مراحل ا( يمر النج5)

  )د( الموت           الشيخوخة )ج(         البلوغ)ب(          نجم أولي)أ(
 ذكر العوامل التي أدت إلى زيادة درجة حرارة األرض في بداية تكونها ؟( ا6) 

    –احتكاك مواد األرض ببعضها تكون   –تحلل العناصر المشعه   –ألجسام الصغيره من سحابة الغبار تساقط ا
 تكون األكاسيد والتفاعالت الكيميائية

 ( ما مصدر طاقة النجم ؟7)
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 لتكوين الهليومووية اإلندماجية التي تحدث بداخله نتيجة اندماج انوية الهيدروجين التفاعالت الن
 

 

 

 

 

 العاشر: ماذا يحدث في الحاالت التالية :  *السؤال

 (  النجوم كلها بحجم واحد . 1)

 ...ستكون جميع النجوم متشابهة أثناء المراحل التي تمر بها خالل دورة حياتها وتكون طاقة اشعاعها متساوية جميعا.

 ( زيادة معدالت اندماج ذرات الهيدروجين في قلب النجم . 2)

 ........................بيضصفر أو من األصفر إلى األلى األإارة النجم ويتحول من االحمر ة حر ترتفع درج.........

 ( تحول كل الهيدروجين إلى هيليوم في قلب النجم . 3)

 …………………………………………وتنطلق طاقة أكبر  ثقلتندمج ذرات الهيليوم لتعطي ذرات أ………………

 الهيدروجين والهيليوم .  ( زادت طاقة اإلشعاع والتمدد على معدل تكاثف4)

 .............................يتكون عمالق أحمر واذا كانت الكتلة األصلية كثيفة يتكون العمالق األحمر الكثيف………

 مليون درجة مئوية .  15( عندما تصل درجة حرارة السديم إلى 5)

وتنطلق طاقة حرارية جبارة تعمل  مركز الكتلة يبدأ االندماج النووي بين انوية الهيدروجين فيتكون الهيليوم في..……

 ………………………………….……………………………………………………توهج الكتلة الغازيةعلى 

 ( تتغلب قوة اإلشعاع على قوة الجذب نحو مركز النجم . 6)

 ……………………………………………………………يتمدد وتقل حرارته نسبيا فيكبر في الحجم ..………

 في النجم أقصى مدى لها .  ( عندما تبلغ عملية تمدد اإلشعاع7)

 ...............................................وتحدث ظاهرة النوفا أو السوبر نوفا ينفجر النجم........................

 ( احتكاك مواد األرض بعضها ببعض في أثناء دوران األرض حول محورها . 8)
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 ………………………………………………………..........…………االرض تزداد حراره..…………………

 
 
 
 
 
 
 

( ✓اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تلي كل عبارة فيما يلي وذلك بوضع عالمة )  السؤال األول:
 أمامها :
 :واحدة مما يلي ليست من صفات المعدن  -1

 مادة صلبة متجانسة             طبيعية 
 ذات أصل عضوي             محدد. له تركيب كيميائي 

 المعدن الذي له تركيب كيميائي ثابت وغير متبلور هو :  -2
  الماس       الهاليت                    االوبال                الكوارتز 

  يعتبر من المعادن:ال واحد مما يلي  -3      

 الكوارتز                الماجنتيت               الكبريت          دالبر 
 من اشباه المعادن : -4      

 االوبال               السكر                    الملح       الكهرمان 
 من المعادن العنصرية: -6      

 الهاليت                               الكوارتز  الفضة                الماجنتيت 
صه :للتعرف على المعدن البد من دراسة خوا -7   

  الكيميائية                        الفيزيائية  البلورية       جميع ما سبق                     
 الوحدة البنائية للمعدن الواحد : - 8

 ثابتة في الشكل والحجم                                مختلفة في الشكل والحجم 
 ثابتة في الشكل ومختلفة في الحجم    ثابتة في الحجم ومختلفة في الشكل 

  :معدن لونه أصفر نحاسي ومخدشه أسود -9

 (1الوحدة الثانية: مواد األرض )
 

 المعادن: األول الفصل 
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          الذهب        البيريت                  الكالسيت                الكبريت 
  :يتضوأ معدن الكالسيت بلون -10
         أحمر          أصفر زاهي               بني        أزرق 

 
 المعدن الذي يتضوأ باللون األخضر الساطع عند تعرضه لألشعة فوق البنفسجية : -11

         التلك        المالكيت                 الكالسيت                الويلميت 
 يصنف .......... من حيث الشفافية بأنه معتم: -12

 الكوارتز                الجبس                   المايكا                التلك 
 تعد من الخواص التماسكية: ............. ال -13        

 الصالدة                المتانة                     المخدش                التشقق 
 يصنف معدن المايكا من حيث المتانة من ضمن المعادن ....... - 14        

 الهشة         المرنة                   القابلة للقطع               اللينة 
 مقياس موهس فيأعلى المعادن صالدة  -15  

         الهيماتيت            التوباز                  الماس          الكوراندوم 
 اقل المعادن صالدة هو: -16        

 الماس         التلك                    الجبس           الكوارتز 
 عندما تتكسر معادن عديدة على طول مسطحات محاذية يقال انها ذات : -17        

 كثافه نوعية           انشقاق                       روابط تساهمية               مكسر 
 معدن يتشقق في مستوى واحد هو: - 18         

 الميكا                    الفلسبار                  الكالسيت         الهاليت 
 : 90تساوي  معدن يتشقق ثالث اتجاهات بزاوية ال -19         

 المسكوفيت                الهورنبلد                  الكالسيت          الهاليت 
يت:أحد األشكال التالية يوضح التشقق في معدن الهال -20  
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 :بب قوة تماسك جزيئاتهبس تحتوي على مستويات تشقق يعتبر ..............من المعادن التي ال -21       

 الكالسيت         الهورنبلند                 الفلسبار         الكوارتز 

 
 :المحاري همعدن .......... يتميز بمكسر  -22       

 الكالسيت         البيريت                   االسبستوس        الكوارتز 
 كسر:يتميز معدن البيريت بالم- -23       

 المستوي         غير المستوي             المحاري          الليفي 
 اا:مزدوج اا يكسر الضوء كسر  هنأتميز ......... بي -24

 الهاليت         الفلوريت                  الكالسيت         مسكوفيت 
 :لضغطمعدن تتراكم على أطراف بلوراته شحنات كهربية عند تعرضها ل -25

 الكوارتز         الجالينا                   التورمالين          الكبريت 
 أحد المعادن التالية يتميز بملمسه الدهني : -  26       

 الهاليت                البيريت                   الجبس         الجرافيت 

 : ة الثوم عند حكهيتميز برائحة كرائحالذي معدن ال -27       

 االرسينوبيريت        البيريت                   الماجنتيت         الجرافيت 

 : المعدن الذي يتميز برائحة الكبريت عند حكه أو تسخينه -28

 البيريت                    األرسينوبيريت الجرافيت         التورمالين 
 لجميع المعادن السيليكاتية هي : األساسية الوحدة البنائية - 29        

 صفيحة سيليكونية               جزيء ثاني اكسيد السيليكون 
  لسيليكونيارباعي االوجه                 سلسلة مزدوجة سيليكاتية 

 تتميز المادة المتبلرة غالباا ب : - 30        

  يوجد مكسرال يوجد انفصام و               يوجد تركيب شبكي فراغيال  
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 عدم وجود ترتيب هندسي للذرات أو األيونات      يوجد انفصام ومكسر  
: ال تعد من الخواص الخارجية للبلورات -31  

 األوجه البلورية        مركز التماثل 
  الزاوية المجسمة        األحرف البلوري 

 ي أحد األنظمة التالية :عدد مستويات التماثل يساوي تسعة ف -32       
                                                 

 

 

 

 :ال يحتوي على أي مستويات تماثلنظام بلوري  --33     

 السداسي         ثالثي الميل              المكعب        الرباعي 
 معدن بلوراته ليس لها أي مستويات تماثل: -34    

 بريتالك         األوكسينيت               الفلورايت                الهاليت 
 درجة: 120محور تتكرر حوله األوضاع المتشابهة كل  -35    

 الثنائي         الثالثي                   الرباعي          السداسي 
 : العضويةيلي ال يعد من األحجار الكريمة  واحدة مما -36    

 الكهرمان                             اللؤلؤ الياقوت                العاج 
 تعد من المعادن النفيسة : -37     

 رجان واللؤلؤمال        الذهب والفضة            الماس والبالتين       الكهرمان والياقوت 
 :يصنف .......... من األحجار شبه الكريمة -38

 لماساأل         الياقوت االحمر           المالكيت        الكهرمان 
 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي :  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓لسؤال الثاني:ضع عالمة ) ا
 (       )                . يعتبر الماس الصناعي معدناا     -1
 (     )                                     دنان .يعتبر ملح الطعام والسكر مع -2
 (   ✓    )  .     أشباه المعادن تفتقر التركيب الكيميائي المحدد أو الشكل البلوري أو كليهما   -3
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   )                                       يتميز الهيماتيت ببريق فلزي المع.  -4
) 
 (       )                            اف. يعتبر معدن التلك معدن شف -5
 (       )           احتواء الكوارتز على أكاسيد حديد يكسبه اللون البنفسجي                -6
 (   ✓)                  لون المخدش يعبر عن لون المعدن.غالباا   -7
 (    )                               بمدى مقاومته للتآكل والخدش. تقاس متانة المعدن -8
 (       )         تتميز المعادن ذات الرابطة االيونية بأنها قابلة للقطع                              -9

 (       )                                 يستخدم مقياس موهس في تعيين مخدش المعدن . -10
 (    ✓   )                          على مقياس موهس أقل المعادن صالدة معدن التلك -11
 (       )                                          يتناسب االنفصام طردياا مع قوة الرابطة  -12
 (   ✓    )                                  يتشقق الهورنبلند في اتجاهين غير متعامدين  -13
 (    ✓   )                          ليت في ثالثة اتجاهات متعامدة . يتشقق معدن الها -14
 (       )                          .  يتميز معدن االسبستوس بالمكسر غير المستوي  -15
   ✓    )                                         .هيتميز معدن االرسينوبيريت برائحة الثوم عند حك -16

) 
 (  ✓     )                                          ينجذب معدن الماجنتيت للمغناطيس. -71

 (       )                            معدن الذهب من المعادن السيليكاتية. -18
 (   ✓    )                            المادة المتبلرة ذات بناء ذري داخلي منتظم .  -19
 (       )                            .تعتبر بلورة مادة ذات أسطح ملساء مستوية كل -02

 (   ✓    )                            عدد أنماط الوحدات البنائية أربعة عشر نمطا . -21
               (   ✓    )       لكنها تبقى ثابته في بلورات المعدن الواحد.درجة التماثل باختالف المعادن و  تختلف -22
 (       )       تكرار األوجه البلورية مرتين في الدورة الكاملة يعبر عن وجود محور تماثل ثالثي.  -23
 (       )                                  يعتبر معدن األلماس من األحجار العضوية . -24

 
 -: هايناسب بما التالية الفراغات :أكمل الثالث السؤال

  المعادن أشباه تسمى المعدن تعريف عليها ينطبق ال ولكن الطبيعة في موجودة مركبات .1

  األوبال متبلور غير ولكن محدد كيميائي تركيب له الذي المعدن .2

 والبلورية   الكيميائيةو   الفيزيائية منها خواص بعدة المعادن تتميز .3

 يفلز  ال و فلزي شبه و  فلزي  الى المعادن بريق يصنف .4
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 من  والميكا الجبس بينما .الشفافة المعادن من والكالسيت ( ةشفاف غير ) المعتمة المعادن من التلك .5
 الشفافة. نصف المعادن

  االخضر باللون الويليميت معدن يتضوأ بينما األحمر باللون الكالسيت معدن يتضوأ .6

    يةالكيميائ الرابطة بنوع االجهاد تأثير تحت المعادن تكسر سهولة ترتبط .7

 . لينة تكون الفلزية الروابط ذات بينما هشة متانة ذات تكون االيونية الروابط ذات المعادن .8

 جزيئاته تماسك بسبب تشقق مستويات على يحتوي ال الكوارتز معدن .9

 ليفي مكسرب واالسبستوس  محاري بمكسر الكوارتز يتميز  .10

 لالفلزات النوعي الوزن من اثقل للفلزات النوعي الوزن .11

  كهربائية شحنات الحاد الطرف على يتولد التورمالين معدن بلورة تسخين عند .12

  الضغطية الكهرباء بخاصية الكوارتز معدن يتميز .13

  الفلزية المعادن من والفضة الذهب تصنيف يتم .14

 و  البلورية االحرف او الحواف و البلورية االوجه هي عوامل بعدة للبلورات الخارجية الخواص تتحدد .15
 المجسمة الزوايا و الوجهية ينب الزاوية

  االوجه مكتملة و االوجه ناقصة و االوجه عديمة الى األوجه اكتمال حيث من البلورات تقسم .16

  جونيومتر يسمى الوجهية بين الزاوية قياس في المستخدم الجهاز .17

 ذراتال بين الكيميائية الروابط طبيعة و  الفراغي الترتيب على يعتمد للبلورات الداخلي البناء .18

  درجة 90 كل الرباعي المحور حول المتشابهة االوضاع تتكرر .19

 درجة و  التبريد حدوث مكان و  التبريد معدل و  المحلول نوع على بناءا البلورات احجام تختلف .20
  المحلول نقاوة

  البلورات حجم صغر التبريد معدل زاد إذا .21

  عالية بـصالدة تتميز الثمينة االحجار .22

  الكريمة وليست الثمينة المعادن من  ةوالفض الذهب يعتبر .23

 

 -ن القوسين االسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يلي:يالسؤال الرابع :اكتب ب

 بلوري ونظام محدد كيميائي تركيب لها عضوية غير طبيعية متجانسة صلبة مادة كل -1
 مميز

 المعدن

 البنائية الوحدة املة نفسها أصغر جزء في البلورة ولها صفات البلورة الك -2

 أشباه المعادن مركبات تفتقر إلى التركيب الكيميائي المحدد أو الشكل البلوري أو كليهما  -3

 البريق شدة الضوء المنعكس أو نوعيته من على سطح المعدن  -4
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 لزيشبه ف بريق المعادن الفلزية التي تكون طبقة باهتة تفقد لمعانها عند تعرضها للهواء -5

 الشفافية قدرة المعدن على انفاذ الضوء  - 6
 متانة مقاومة المعدن للكسر أو التشوه -7

لون مسحوق المعدن الناتج عن حك المعدن على قطعة من الخزف الصيني غير  -8
 المصقول 

 المخدش

 صالدة مقياس مقاومة المعدن للتآكل أو الخدش  -9

10- 
مرتبة من األقل صالدة إلى األعلى  ة معادنسبي للصالدة يتكون من عشر مقياس ن

 صالدة

 موهس

11- 
قابلية المعدن للتشقق واالنفصام في اتجاهات محددة ومنتظمة عند تعرضه لضغط 

 معين.

 اإلنفصام

 المكسر شكل سطح المعدن عند كسره في اتجاه غير مستويات االنفصام . -12

13- 
 درجة 4 حرارة درجه عند ماءال من له مساو حجم وزن الى المعدن وزن نسبة

 ليزيةيس

 الوزن النوعي

 معادن اقتصادية نطاق كبير في تصنيع المنتجات التي يستخدمها مجتمعنا الحديث معادن تدخل على -14

 البلورة جسم صلب متبلور ومتجانس يحده من الخارج أسطح ملساء مستوية -15

16- 
شكلها  ها بلورات المعدن والتي تعينتتكون من التيالذرات طريقة ترتيب االيونات و  

 الهندسي المنتظم

 بناء ذري داخلي

 بلوري حرف األحرف الناتجة عن تالقي وجهين بلوريين متجاورين. -18

 الوجهية بين الزاوية الزوايا المحصورة بين العمودين المقامين على وجهين بلوريين متجاورين -19

 المجسمة الزاوية وجهين في البلورة  الزاوية الناتجة عن تالقي أكثر من -20
 التماثل الزوايا المجسمة في البلورةلترتيب المنظم لألوجه والحواف و ا -21

مستوي يقسم البلوره نصفين متساوين ومتشابهين بحيث يكون احد النصفين صوره  -22
 .مرآه للنصف االخر

 المحوري المستوى

23- 
ولها األوجه البلورية والحواف والزوايا في نقطه وهميه مركزيه في البلوره تترتب ح

 ازدواج

 مركز التماثل

 محور التماثل تدور حوله البلورة .خط وهمي يمر بمركز البلورة و   -24
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 ما يأتي تعليال علميا صحيحا : علل ل:  السؤال األول 
 اا.يعتبر معدنالمتساقط معدنا بينما البرد ال  يعتبر الثلج -1
ألن الثلج يحافظ على حالته الصلبة في درجات سطح األرض بينما البرد يتحول للحالة السائلة بعد نزوله لسطح   

  األرض .
 .ال يعتبر كل من النفط والكهرمان من المعادن -2

 سائل بينما المعادن صلبة والكهرمان أصله عضوي بينما المعادن تكون غير عضوية .الن النفط 
   .يختلف التركيب الكيميائي لمعدن ما بين عينة وأخرى -3

الشحنات الكهربائية محل بعضها اآلخر بدون قيود في ل العناصر التي لها الحجم نفسه و ألنه من الشائع أن تح
 المعادن .

  .عام معدنا بينما السكر ليس معدناا يعتبر ملح الط  -4 
ألن ملح الطعام مادة صلبة غير عضوية متبلرة توجد بصورة طبيعية على األرض . بينما السكر مادة عضوية 

 وصناعية
 .معدناا   ال يعتبر األلمونيوم -5

  ليست طبيعيةيتم استخالصه من خاماته و ألنه 
 .م التشابه في التركيب الكيميائياختالف معدن الماس والجرافيت في الصالدة رغ -6

  في قوية فهي الجرانيت في أما قوية رابطةال تكون األلماس ففي ربونكال ذرات بين تربط التي لكيميائيةا الرابطة اختالف بسبب
  ضعيفة. أخرى برابطة البعض بعضها مع ترتبط ولكنها صفائحال

 على المعدن .ال يعتمد على دراسة التركيب الكيميائي فقط للتعرف  -7
 الكيميائي التركيب في متشابه المعادن من كثير

        .اختالف ألوان معدن الكوارتز -8
 أكاسيد الحديد والتيتانيوم .ب الطفيفة مثل أكاسيد المنجنيز و بسبب بعض الشوائ

 استخدام اللون كوسيلة لتحديد المعادن عادة يكون غير دقيق . -9
 عض الشوائب فتعطيه درجات متعددة من األلوان أو ألوان مختلفة .ألن بعض المعادن تحتوي على ب

 محور تماثل ثنائي في الدورة الكاملة . مرتينمحور تماثل تتكرر حوله األوضاع المتشابهة  -25
 محور تماثل ثالثي في الدورة الكاملة . ثالث مراتبهة محور تماثل تتكرر حوله األوضاع المتشا -26

 محور تماثل تتكرر حوله األوضاع المتشابهة أربع مرات في الدورة الكاملة . -27
محور تماثل 

 رباعي

 محور تماثل تتكرر حوله األوضاع المتشابهة ست مرات في الدورة الكاملة . -28
محور تماثل 

 سداسي
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 .اختالف معدن الجبس واألنهيدريت في الصالدة -10
 O2Hو الماء أ OHبسبب وجود مجموعة الهيدروكسيل 

     .اختالف صالدة معدن األلماس عن معدن الجرافيت   -11
 رتبط ذرات الجرافيت برابطة فان ديرفال الضعيفةألن االلماس ترتبط ذراته برابطة تساهمية قوية بينما ت

 ال يحتوي الكوارتز على مستويات انفصام ) تشقق (. -12

 بسبب قوة تماسك جزيئاته

 
 .يستطيع خدش الكالسيت وال معدن الجبس يخدش التلك -13

س موهس يافي مق 1خدش التلك الذي يحمل رقم  فيستطيع 2ألن حسب مقياس موهس للصالدة يحمل الجبس رقم 
 يستطيع خدشه في مقياس موهس للصالدة فال 3بينما الكالسيت يحمل رقم 

  .قابلية بعض المعادن للطرق والسحب -14
 ألنها معادن ذات روابط فلزية

 .اكبر من الوزن النوعي للجرافيت  لأللماسالوزن النوعي  -15
 الترتيب الذري الفراغيبسبب اختالف الراوابط الكيميائية و 

 .خدام معدن الكوارتز في صناعة الساعاتاست -16
 ألنه تتولد على بلوراته شحنات كهربائية عند تعرضه للضغط

 .استخدام معدن التورمالين في أجهزة قياس درجات الحرارة العالية -17
 ه شحنات كهربائية عند تعرضه للحرارةبلورات اطراف ألنه تتولد على

 سم.يسمى محور التماثل الثالثي بهذا اال -18
 بسبب تكرار األوضاع المتشابهة ثالث مرات في الدورة الكاملة 

 .اختالف أحجام البلورات وأشكالها -19
 بسبب عدة عوامل مثل : نوع المحلول ، معدل التبريد ، مكان حدوث التبلر ، درجة نقاوة المحلول .

 .ال يعتبر الذهب والفضة والبالتين من األحجار الكريمة -20
 صياغتها شكيلها و بسبب سهولة ت

 
  : يأتي ما أذكر ( أ ) : الثاني  السؤال

    المعدن: خواص .1
 متبلرة *                                   صلبة مادة *

  محدد كيميائي تركيب لها *                                 عضوية غير *
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 : للبلورات الخارجية الخواص .2

  البلورية االحرف او الحواف *                          البلورية االوجه *

  .                            المجسمة الزوايا *                      الوجهية بين الزاوية *

                                   : البلوري التناسق أو التماثل عناصر .3

 التماثل. مستوى -              التماثل. محور -          التماثل. مركز -
 :ـ يلي مما كل عليها يتوقف التي العوامل ما ـ )ب( 

                                                                                                          الداخلى البناء *               المعدن: صالدة 
  تهاوقو  الروابط نوع *                              

 االيونات. أو للذرات الفراغي الترتيب *       للبلورات: الداخلي البناء 
   الكيميائية. الروابط طبيعة *                                   

 وأشكالها البلورات أحجام اختالف 
                                                    المحلول نوع *
 التبريد معدل *
    التبريد حدوث مكان *
  المحلول نقاوة درجة *

               
 تجارياا: الكريمة األحجار تقييم 

 . الصفاء*
 . *اللون
 . *القطع
 *القيراط

 : يلي مما بكل جيولوجياا  المقصود ما : الثالث السؤال

 ذري نظامو  محدد كيميائي تركيب ولها عضوية غير طبيعية عوامل بفعل تكونت متجانسة صلبة مادة كل: المعدن -1
 . منتظم داخلي

 إلى تفتقر فهي المعدن، تعريف عليها ينطبق ال ولكن الطبيعة في موجودة المركبات بعض : المعادن أشباه -2
 . كليهما أو البلوري الشكل أو المحدد الكيميائي التركيب
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 بالكامل البلورة شكل نفس ولها البلورة في جزء أصغر : البنائية الوحدة -3

 . معدن أي سطح على من المنعكس الضوء شدة هو اللمعان:-4

 أو البنفسجية فوق األشعة أو الحرارة مثل المختلفة الطاقة أشكال يحول عندما متضوء بأنه المعدن يوصف التضوء:-5
 . األصلي لونه عن يختلف ضوء إلى السينية األشعة

 . الضوء إنفاذ على المعدن قدرة هي الشفافية:-6

  المعدن حوقمس لون : المخدش -7

 . التشوه أو للكسر المعدن مقاومة هو : المتانة -8

 .الخدش أو للتآكل المعدن مقاومة مقياس هي : الصالدة -9

 بحيث ، معين لضغط تعرضه عند منتظمة و محددة أجزاء إلى نفصامواأل  للتشقق المعدن قابلية هو : االنفصام -10
 في الضعف مستويات أو االنفصام مستويات تسمى مستوية سطحأ امتداد على أو متوازية الضغط اتجاهات نتكو

 المعدن.

 . مكعب متريسنت لكل بالجرام عنها يعبر / الحجم وحدة كتلة : الكثافة -11

 .4ْ عند الماء من له مساو حجم وزن إلى المعدن وزن نسبة : النوعي الوزن -12

  ومركبة عنصرية الى ميائيالكي تركيبها وفق المعادن تقسم : السيلكاتية المعادن -13

 على أساسي بشكل وتحتوي الطبيعة في انتشاراا  وأكثرها المعدنية المجموعات أهم من هي : الالسيلكاتية المعادن -14
 السيليكون و األكسجين عنصري

  ثالثةال األبعاد في شبكيا تركيباا  مكوناا  للذرات هندسي ترتيب بوجود تتميز التي المادة : المتبلرة المادة-15

 وال بنائية وحدة او شبكي تركيب وال االيونات او للذرات هندسي ترتيب بها يوجد ال الي هي متبلرة: الغير المادة-16
 مكسر. بها ولكن انفصام مستوى بها يوجد وال بلورة تتكون

  وتعبر المنتظم دسيالهن شكلها تعيق والتي الخارج من البلورة تحد التي المستويات أو األسطح البلورية: االوجه-71
 للبلورة. الداخلي الذري التركيب عن

  .متجاورين بلوريين وجهين تالقي عن ناتج البلورة من جزء البلورة: حواف -18

 متجاورين بلوريين وجهين على المقامين العمودية بين المحصورة الزاوية :الوجهية بين الزاوية-19
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 البلورة في وجهين من أكثر قيتال عن الناتجة الزاوية المجسمة: الزاوية-20

  .البلورة في المجسمة والزوايا والحواف لألوجه المنظم الترتيب : التماثل-21

 ازدواج في والزوايا والحواف البلورية األوجه حولها تترتب البلورة في مركزية وهمية نقطة : التماثل مركز -22

 مرتين البلورة من جزء  أي ظهور يتكرر بحيث البلورة ولهح وتدور البلورة بمركز يمر وهمي خط التماثل: محور -23
 .الكاملة الدورة خالل أكثر أو

 اآلخر للنصف مرآة صورة النصفين أحد يكون بحيث متساويين نصفين إلى البلورة يقسم مستوى التماثل: مستوي -24

 بريق ولها جذابة معينة الوان لها ، التحمل وشديدة العالية بصالدتها وتتميز االنواع اغلى هي الثمينة: االحجار-25
  . متالق

 . لوفرتها او لشفافيتها او صالدتها لقلة الثمينة لالحجار االقتصادية بالقيمة ليست هي الكريمة: شبه  االحجار-26

 السؤال الرابع:قارن بين كل مما يلي: 

 البريق الالفلزي البريق الفلزي وجه المقارنة

 يميز المعادن فاتحه اللون غالبا الفلزات بريق المع وله مظهر مميزات

 التفسفر التفلر وجه المقارنة

الضوء بعد ازالة ر استمرا
 المؤثر

 يستمر الضوء ال يستمر الضوء                 

 االسبستوس الكوارتز وجه المقارنة

 مكسر ليفي مكسر محاري                      المكسر

 المادة غير المتبلرة ة المادة المتبلر  وجه المقارنة

 ال يوجد يوجد  االنفصام

 ال يوجد يوجد المكسر 

 ال يوجد يوجد ترتيب الذرات 

 يوجد التركيب الشبكي 

 
 ال يوجد
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  :السؤال الخامس : أسئلة متنوعة 
 

 من خالل الصورة التالية يظهر لدينا المواد التالية : -1
 ...كوارتز أي العينتين تمثل معدناا ؟. 

 .اذكر صفات المعدن  

 صلبة............... .......................... 

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

 لها تركيب كيميائي محدد................ ....... 

 لها نظام بلوري مميز................ .......... 
 

 : أكمل المخطط السهمي التالي -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ا ليس معدن مع ذكر األسباب.درس األشكال التي لديك وحدد أيها معدن وأيهأُ  -3

 معدن الهاليت األلبيتمعدن  

 9 ال يوجد عدد مستويات التماثل

 ثنائيال الدوراني التماثل محور محور التماثل الدوراني الرباعي 

األوضاع المتشابهة تكرار 
 مرتين أربع مرات في الدورة الكاملة

 درجة 180 درجة 90 مقدار زاوية إعادة كل وضع

 احلجري الفحم الكوارتز

 

 العنصر

 ورصخ معدن

صخور 

 نارية

صخور 

 رسوبية

صخور 

 متحوله

القشرة 

 االرضية
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 .......معدن .........    ...........      مادة عضوية...معدن ليس ..........       .معدن...... 

    

 
 
 
 
 
 

        ...عضوي...معدن ليس .....   فلزات مصنع....معدن ليس ..   ....سائل..عضوي..معدن ليس ........
 

 . اوبالصورة المرفقة يظهر .في ال -4

 ........... .من أشباه المعادن . ............؟ هل يعتبر من المعادن      

 ...... .ليس له نظام بلوري مميز. ........مع ذكر السبب     
 
 

في الشكل المرفق يظهر لدينا معدن الكوارتز وهو من المعادن التي ال  -5

ف يمكن الحصول على مخدش تترك أثراا على لوح المخدش بين كي

 ؟مثل هذه المعادن

 ............................سحق هذا المعدن...............

 لدينا عينات لمعادن التلك والجبس والميكا حسب الترتيب كل منها تتميز بنوع معين من المتانة وضح ذلك.-6

 

 الفحم الكوارتز األلماس
 الحجري

 األلمنيوم الكهرمان النفط
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 ........مرنا......                   ......له للقطعقاب......      ......         قابله للقطع........

 

 
 وفيم يستخدم؟؟ ما هو مقياس موهس من خالل الشكل المجاور-7

 مقياس لقياس صالدة المعادن..
 ي سلم يتكون من عشرة معادنوهو عبارة عن ترتيب نسبي أ

 
 

 

 
 

 ى الورقة.من خالل الشكل المجاور يظهر معدن يعطي الخطوط مرتين عند وضعه عل -8

 .اذكر هذه الخاصية 

 ..............................خاصية االنكسار المزدوج للضوء

 .اذكر مثال على هذه الخاصية 

 ...........................................معدن الكالسيت

 

 

 
الشكل المجاور يظهر العناصر المكونة للقشرة األرضية والتي  -9

ذا األساس تقسم المعادن في تتكون منها المعادن وعلى ه
 مجموعتين رئيسيتين:

 معادن سليكاتية. ............................ 

 معادن ال سليكاتية........ ................... 

 امليكا
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 بعاملين اثنين اذكرهما. كما يظهر في الشكل المجاور يتعلقالبناء الداخلي للبلورة  -10

 الفراغيالترتيب  ❖

 . ئيةطبيعة الروابط الكيميا ❖

 

 
 

 الشكل المجاور وأكمل المطلوب: ادرس -11

 زاوية مجسمة( يدل على : 1السهم رقم )  -

 بلوري وية الناتجة من تالقي اكثر من وجههي الزا:.وتعرف بأنها 

   ف ويعر  بلوري وجه: .( يدل على 2السهم رقم )  -

 : تتوقف طبيعتها علىو   اسطح او مستويات تحد البلورة من الخارج.بأنه

 على الظروف الطبيعية او الكيميائية السائدة اثناء النمو

 حافه بلورية( يدل على  3السهم رقم )   -

 ناتج عن تالقي وجهين بلوريين متجاوريينوتعرف بأنها: 

 

 أكمل األشكال المرفقة التالية بما يناسبها. -12

 

 

 

 

 

1 

3 

2 

 البلورة مظهر

 اوجة بلورية احرف بلورية
 زاوية جمسمة زاوية بني وجهية
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 قايم       سداسي        احادي الميل       ثالثي الميلمعين         معكب          رباعي                   

 

 -أمامك مجموعة من المواد والمطلوب صنف هذه المواد حسب الجدول الموضح مع ذكر السبب  : -13

 
 
 
 
 

 
 السبب التصنيف

دن
معا

 
 عنصرية

 ذهب-1
 فضة -2

 معادن تتكون من عنصر واحد

 مركبة

 كوارتز -1
 ماجنتيت -2

 حمل -3

 ثلج -4

 تتكون من عنصرين او اكثر

 له تركيب كيميائي و ليس له نظام بلوري اوبال -1 أشباه معادن

 ئبقز الومنيوم فحم ذهب بالستيك زجاج نفط

 ملح ثلج ماجنيتيت كوارتز حديد برد فضة

 كهرمان

 سكر

  كهرمان

 

 أوبال 
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ال يعتبر من 
 المعادن

 نفط .1
 برد .2

 حديد .3

 زئبق .4

 فحم .5

 سكر .6

 عضوي
 سائل
 فلز
 سائل

 عضوي
 عضوي

 

 

 

 

  

في احدى الرحالت الجيولوجية داخل احدى المناجم لوحظ ظهور بعض المعادن بألوان جذابة  -14

باللون اآلخر بينما ظهر  (A)ف عن الوانها األصلية حيث ظهر بعضها باللون االحمر الباهرتختل

وعند نقلها إلى غرف مظلمة استمر بعضها في الظهور بهذه األلوان  )@( بينما  (B)االخضر الساطع 

 اختفت من البعض اآلخر )@@(.

 . ساعد فريق البحث في التعرف على هذه الخاصية

 الويليميت ( Bكالسيت  A)  A , B المعدنين سما تتوقع ماذا -

 تفلر &  )@@ ( تفسفر)@( . النوعين بين الفرق ما -

 

سار محمد في الجبل فالحظ بلورات متعددة األلوان سداسية األشكال واختبر صالدته فلم يخدش لوح المخدش -15

المعدن وبخاصة اللونين  د ألوان هذاوتعجب لماذا تعددت ألوان هذا المعدن هل تستطيع مساعدته في تفسير تعد

 اكاسيدوجود شوائب و  البنفسجي ؟الوردي و 

 صالدة اعلى من لوح المخدش كيف تفسر عدم خدشه للوح المخدش ؟-
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  في مقياس موهس او قطع زجاج في رأيك كيف يمكن تعيين صالدة هذا المعدن ؟-

 كوارتز ماذا تتوقع أن يكون ؟-

 

في رحلة إلى إحدى البالد األوربية وهناك شاهدت األسرة الثلج المتساقط الذهاب  يقررت أسرة عل -16

؟ وهل هناك فرق بينه وبين البرد المتساقط ؟ وسأل علي والده هل يعتبر هذا الثلج معدناا في بالدنا 

لب وله تركيب كيميائي محدد ونظام بلوري مميز نعم الثلج المتساقط معدن النه ص فبماذا أجاب الوالد ؟

 لكن البرد يتحول الى سائللى صالبته في درجة حرارة االرض و حافظ عيو 

لمادة األولى مرنة قابلة قد لوحظ أن اية في أحدي الرحالت الجيولوجية و تم العثور على بعض المواد المعدن-17

أن األولي وعند اختبار امرارها للضوء وجد  إلى عدة رقاقات دقيقة والثانية قابلة للقطع للثني وتتشقق بسهولة

حين أن األخرى ال يمكن نفاذ الضوء منها فما هو  يمكن تمييز الصورة من خاللها على تنفذ الضوء ولكن ال

 الثانيه جبساالولى مايكا و  توقعك للعينتين ؟
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 -الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية :السؤال األول : اكتب االسم أو المصطلح 

 ( الصخر    )        .األرضيةوحدة بناء القشرة  -1

 ( الصخور النارية والمتحولة عن اصل ناري)             من القشرة األرضية. %95صخور تشكيل  -2

 (الصخور النارية)     صخور تتكون عندما تبرد المادة المنصهرة وتتصلب. -3

 (الحمم البركانية / الالفا)       رض.يطلق على المادة المصهورة عندما تصل إلى سطح األ  -4

 (البركانية/الطفحية)    .الصخور النارية التي تتكون عندما تتصلب المادة المنصهرة على سطح األرض -5

 (الجوفية/المتداخلة)        الصهارة التي تفقد القدرة على الحركة قبل بلوغها إلى سطح األرض وتتبلور. -6

 ( النسيج     )    كل وترتيب بلورات الصخر المتشابكة.النسبة إلى الحجم والش -7

 (نسيج دقيق التبلور نسيج الصخور النارية التي تتكون على السطح أو التي تبرد بسرعة ككتل داخل القشرة.) -8

 ( لجرانيتا   )  صخر ناري غني بالسيليكا يتكون بعيداا عن سطح  األرض وذو نسيج خشن. -9

 (النسيج البورفيري)    لورات كبيرة تحيط بها بلورات صغيرة.نسيج يحتوي على ب -10

 (2: مواد األرض ) الثةالوحدة الث
 

 الفصل األول: الصخور النارية 
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 ( النسيج الزجاجي)   نسيج ناتج عن قذف الحمم إلى الغالف الجوي وتبريدها بسرعة. -11

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

 (النسيج الفقاعي/االسفنج).أثناء تصلب الالفا ة هروب الغازاتنتيجنسيج يصف صخوراا دقيقة التبلور به فجوات  -13

 (نسيج فتاتي نسيج يصف الصخور البركانية الناتجة من تصلب الفتات الصخرى الذي يقذفه الثوران البركاني.) -14

 ( السد      ) من األوضاع التي تتخذها الصخور النارية كتداخل ناري افقي تحت القشرة األرضية. -15

 ( القاطع    من األوضاع التي تتخذها الصخور النارية كتداخل ناري رأسي تحت القشرة األرضية.) -16
 -السؤال الثاني :  اختار اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية :

 هو: باونالصخور النارية بناءاا على سلسلة تفاعل  يف ةفى السلسلة المتواصلأول المعادن المتبلرة  -1
   بيتونايتال       األلبيت          فينياألول     الكوارتز 

 يكون غنى بـعنصر: باونالصخور النارية بناءاا على سلسلة تفاعل  يالسلسلة المتواصل ف يأخر المعادن تبلوراا ف -2
الكالسيوم         الصوديوم  البوتاسيوم  السيليكون 

 هو: باونالصخور النارية بناءاا على سلسلة تفاعل  يف ةالمتواصل السلسلة غيري أول المعادن المتبلرة ف -3
بيوتيتال      األلبيت          فينياألول  الكوارتز 

 هو. باونالصخور النارية بناءاا على سلسلة تفاعل  يف ةالمتواصل السلسلة غير يأخر المعادن تبلور ف -4
البيوتيت      األلبيت          فينياألول  الكوارتز 

 فين والبيروكسين:يعلى األول يمجموعة من الصخور فوق مافية تحتو  -5
األوجيت      البريدوتيت          البالجوكليز  الفلسبار 

 المعادن الغالبة فى الصخور الجرانيتية هي: -6
السيليكا       البيروكسين  األمفيبول  المايكا 

 بالكالسيوم: ياتية داكنة اللون والفلسبار البالجوكليزي الغنبالمعادن السيليك غنيةصخور  -7
البازلت      الجرانيت          إنديزيت  بريدوتيت 

 صخور غنية بالسيليكا والفلسبار وفقيرة فى المعادن السيليكاتية داكنة اللون . -8
 البازلت      الجرانيت           إنديزيت  بريدوتيت 
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 يتكون من بلورات بارزة وكتلة سفلية وتكون على مرحلتين:نيسج نارى  -9
  زجاجي        فقاعي           بورفيري  بجماتيتي 

 نسيج يميز صخر األوبسيديان من خالل التبريد السريع للصهارة: -10
زجاجي       فقاعي             بورفيرى           بجماتيتي 

 :يز بنسيجصخور الطفة الملتحمة تتم -11
 فتاتى ناري              فقاعي          بورفيري  بجماتيتي 
 

 -العبارات التالية بما يناسبها : كملاالسؤال الثالث :  

  بـالصهارةللصخور النارية  المكونة األمالمادة  ىتسم -1

 على سطح األرض. هاخروج عندبركاني ثوران مسببة أقل كثافةتتصاعد كتلة الصهارة نحو السطح كونها  -2

 كبير. وبحجمقليل  بعدد يعزز التبريد البطيء نمو بلورات -3

 صغير.وبحجم كبير  بعدد يعزز التبريد السريع نمو بلورات -4

 بأن بلورات المعادن المكونة له التميز سوى بالمجهر.دقيق التبلور في الصخور النارية، يتميز النسيج  -5

 خشن الحبيباتج نسيذو بأنه  الجرانيتيتميز -6

 الحادة الصلبة القاطعةذو الحافة المحاري أعتبر األوبسيديان عبر األزمنة القديمة بأنه مادة مهمة بفصل مكسره  -7

في تكوين الصخور النارية عندما تطفح الصهارة الجرانيتية الغنية بالسيليكا على سطح األرض تتصلب وتكون صخر  -8

 ذو النسيج الفقاعي أو االسفنجي. بيومس

 التي تعزز التبلور . البيئة السائلةالبلورات في البيجماتيت كبيرة جداا نتيجة  -9

 الماغنيسيومو الحديد كا الداكنة غنية بعنصري  يالسيل -10

 امفيبولو  نبيروكسيو  اوليفينأهم المعادن الشائعة في القشرة األرضية التي تتكون من السيليكات الداكنة هي  -11

  الكالسيومو  الصوديومو البوتاسيوم  بعناصركا الفاتحة تكون غنية يالماجما الغنية بالسيل-12

 اللون. فاتحةالكوارتز والميكا البيضاء من معادن السيليكات  -13
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 جرانيتيالمعادن التي يسود فيها الكوارتز والفلسبار لها تركيب  -14

 بازلتيالمعادن السيليكا داكنة اللون لها تركيب الصخور التي تحتوي على وفرة من  -15

 عاليةوتتميز بأنها ذات كثافة  الحديد سبب احتوائها على عنصربتكون المعادن المافية داكنة اللون  -16

فيها أكبر  كايتكون نسبة السيل الجرانيتية%  والصخور  45كا أقل منيتكون نسبة السيل المافية فوقالصخور  -17

 .%70من

 : ةالتالي اتالمخططاكمل ل الرابع : السؤا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تقسم المعادن السيليكاتية من حيث اللون إلى – 2

 
 
 
 
 

 

 

 سيليكات داكنة
 سيليكات فاتحة
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 تتميز الصخور الوسيطة ) األنديزيتية ( باملعادن التالية: -3

 

 

 

 

 

 

 

 أشكال الصخور النارية فى الطبيعة: -4

 

     

 

 
             

 
 

 لل لما يأتى تعليال علميا دقيقا :ع: خامسالسؤال ال

 عليها   علينا دراسة وفهم الصخور النارية والتعرف – 1 
 % من صخور القشرة األرضية 95لكي نفهم تكوين األرض وتركيبها حيث أنها تشكل حوالي       

 على أنها كتله ضخمة من الصخور النارية األرضيمكن وصف  – 2
%  82% من القشرة األرضية كما ان الوشاح الذي يغطي  95ة عن اصل ناري حوالي النها تشكل مع الصخور المتحول  

  من حجم االرض يتكون من مادة صخرية نارية
 الناري يستخدم مصطلح النسيج الصخرى لوصف الصخر – 3
 ألنه يعتبر وصف للمظهر العام باالستناد الى الحجم والشكل وترتيب بلوراته المتشابكة  
 .خرى خاصيه مميزة مهمة للنسيج الص -4
 ألنه يكشف تفاصيل كثيرة عن البيئة التي تكون منها الصخر وعن مصدره 
 .األرضال تظهر صخور الجرانيت والجابرو مباشرة على سطح  -5
 ألنها تنشأ بعيدا عن السطح فال تظهر اال بعد تعرية الصخور التي تعلوها  
 النسيج الزجاجى يميز صخر األوبسيديان -6

 فلسبار بالجيوكليزي          بيوتيت        بيروكسين        أمفيبول    

     

 اللوبوليث  الباثوليث الالكوليث  السد قاطع
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نه ال يحتوي على بلورات نتيجة التبريد السريع جدا فال تنتظم البلورات بشكل منتظم وذلك نتيجة سلسلة التراكيب المكونه أل 
  من الصهارة الجرانيتية التي تعيق النقل األيوني وتزيد اللزوجه فتطفح الصهارة ككتلة واحده وتتصلب مكونة األوبسيديان

                 الجرانيت ة مشابه لتركيب صخرتركيب معظم الصخور البجماتيتي – 7
 الحتوائها على بلورات كبيرة من الكوارتز والفلسبار والمسكوفيت المتواجدين نتيجة البيئة السائلة التي تعزز التبلور   
 .عرفت مجموعة الصخور الوسيطة ) أنديزيتية ( بهذا األسم –8
 نيتية والبازلتية حيث له صفات تشترك مع المجموعتان نسبة لصخر األندزيت الواقع بين الصخور الجرا 
 .التفاعلية بهذا االسمباون سلسلة  يتواصلة فالمغير  تسمى السلسه – 9

 ألنها تنقطع لتدخل فيها معادن جديدة تختلف في تركيبها الكيميائي عن بعضها البعض 
 

 .ةأختالف ألوان الصخور الناري يمعادن الفلسبار فة تؤثر مجموع – 10
 ألنها تتميز بوفرة السيليكا وندرة المعادن الغنية بالحديد والماغنيسيوم وبالتالي يصبح لونها فاتح 

 .تتميز مجموعه معادن األوجيت بلون داكن ووزن نوعى ثقيل -11
 تحتوي نسبة عالية من المعادن الغنية بالحديد والماغنيسيوم وندرة السيليكا 

 .ال مختلفةلجوفية أشكاتتخذ كتل الصخور النارية ا -12
  ذلك وفقا للشكل الذي تصلبت عليه في باطن األرض أو على سطحها 

  يصف الجيولوجيون الصخور البازلتية بأنها مافية   –13
 الحتوائها على نسبة عالية من الحديد والماغنيسيوم 

 
 :كيفية تكون كل من فسر جيولوجياا  :سادسالسؤال ال

 

 .الصخور النارية ي) دقيق الحبيبات ( ف الدقيق التبلورالنسيج – 1
 عن طريق التبريد السريع نتيجة تكونها على السطح او ككتل صغيرة داخل القشرة السطحية 

  (نسيج خشن التبلور ) خشن الحبيبات بعض الصخور النارية ذات – 2
 طيء ألنها تتكون من تصلب كتل كبيرة من الصهارة عميقا داخل األرض حيث معدل التبريد ب

 الصخور النارية  يالنسيج البورفيرى ف – 3
النه ينشأ على مرحلتين حيث تتصلب الصهارة داخل األرض مكونة بلورات كبيرة نتيجة التبريد البطيء وتحتوي بينها جزء 

 سائل من الصهارة فيقذفها البركان وتتعرض لتبريد سريع فتكون بلورات صغيره من الجزء السائل المتبقي 
  النارية الصخور ييج الزجاجى فالنس – 4

نتيجة التبريد السريع جدا فال تنتظم البلورات بشكل منتظم وذلك أيضا نتيجة سلسلة التراكيب المكونه من الصهارة الجرانيتية 
 التي تتشكل أيضاوتعيق النقل األيوني وتزيد اللزوجه فتطفح الصهارة ككتلة واحده وتتصلب
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 .الصخور النارية يف يالنسيج األسفنجى والفقاع  - 5
 نتيجة تسرب الفقاعات الغازية أثناء تصلب الالفا على السطح مخلفة فجوات  
 .الصخور النارية يالنسيج الفتاتى النارى ف – 6
نتيجة دمج وتصلب الفتات الصخري الذي يقذفه الثوران البركاني الشديد وهي عبارة عن رماد دقيق أو نطاف منصهرة أو  

 رة منتزعة من جدران فوهة البركان كتل صخرية كبي
 .الصخور النارية يالنسيج البجماتيتي ف – 7
في الصهارة المتبقية المواد الطيارة مثل الماء والكلور والفلور والكبريت  تنشأ في المراحل المتأخرة من التبلور بعد أن يبقى    

ة تعزز التبلور فتكون بلورات كبيرة يزيد قطرها عن سنتيميتر بنسبة عالية مما يجعلها سائلة ويقلل من لزوجتها والبيئة السائل
 واحد 

 في مناطق مختلفة األرضسطح  ىوجود صخر الجرانيت عل -8
 ألنه يظهر بعد أن تزيل عوامل التعرية الصخور التي تعلوه وتعمل على نقله 

 
 : أجب عما يلي :السابعالسؤال 

 معدل التبريد  العامل السائد والمؤثر في حجم البلورات هو-1

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

 تتصلب وتشكل بلورات صغيرة -

 أليونات الصهارة عندما تتعرض لتبريد بطيء ؟  -

 تتصلب مكونة بلورات كبيرة الحجم -

 

 كمل  المقارنات التالية:ا  -أ :لثامنالسؤال ا

 ه المقارنةوج
 سريع جداً  تبريد معدل سريع تبريد معدل طيءب تبريد معدل

 ال يوجد كثيرة قليلة عدد البلورات

 نسيج زجاجي صغيرة كبير حجم البلورات
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النسيج اسم  وسرعة التكون ومكان ظروف 
 التبريد

البلورات حجم  مثال 

 دقيق التبلور 
تبريد سريع نسبيا-على السطح  

 
لمجهرصغيرة جدا تميز با  البازلت 

 خشن التبلور 
تتصلب ببطء -بعيدا عن السطح  
 

الجابرو -الجرانيت كبيرة ومتساوية  

 بورفيري 

اذا ثارت كتلة الصهارة العميقة 
المحتوية على بلورات كبيرة عند 
السطح فان جزء الالفا  المتبقى 

 سيبرد بسرعة نسبيا

البارزة ( تحيط بها  البلورات)بلورات كبيرة 
يرة ) الكتلة السفلية (بلورات صغ  

 صخر بورفيرى

 زجاجي
 على السطح بسرعة

 
 االوبسيديان لم تتكون بلورات

 فقاعي/اسفنجي
 المنطقة العليا للحمم البركانية

 
 -السكوريا دقيقة التبلور+ وجود فجوات غازية

 البيومس

 فتاتي ناري 

دمج وتصلب الفتات الصخرى 
 الذى يقذفه الثوران الركانى

نطاف منصهرة او كتل  -رماد دقيق
نسيجه يشبه الصخور  0حجرية ذات زوايا

 الرسوبية اكثر من الصخور النارية
 

 الطفة الملتحمة

 بجماتيتي

عند حواف كتل الصخور الجوفية 
الكبيرة فى المراحل األخيرة من 

رالتبلو   

سم1خشنة الحبيبات بلوراتها <   صخور البجماتيت 

 المعادن الفاتحة المعادن الداكنة السيليكاتيةأنواع المعادن 

البوتاسيوم والصوديوم  حديد ومغنيسيوم العناصر الموجودة بها بكثرة

 والكالسيوم

 غنية بالسيليكا قليل محتواها من السيليكا

 الفلسبار وامليكا البيضاءالكوارتز ،  البيروكسيناألوليفين ، مثالين
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 الصخور النارية التي تتكون من مجموعة جه المقارنةو 
 معادن الفلسبار

لنارية التي تتكون من الصخور ا
 مجموعة معادن األوجيت

 نسبة السيلكا
 

 ندرة السيليكا وفرة السيليكا

نسبة الحديد 
 والماغنسيوم

 
 وفرة الحديد واملاغنيسيوم ندرة الحديد واملاغنيسيوم

 الوزن النوعي
 

 ثقيل خفيف

 اللون  
 

 داكن فاتح

 

 

 

 

 

 

وجه 
 المقارنة

 لي المتواصلالتتابع  التفاع
 )السلسلة المتواصلة (

 التتابع التفاعلي المتقطع
 )السلسلة غير المتواصلة (

 المفهوم
 

تتابع يظهر طريقة تكون معادن 

 البالجيوكليز مثل البيتونايت

التتابع الذي يتضمن املعادن الغنية بعنصري 

 الحديد واملاغنيسيوم

تدرج 
 السلسلة

 في يومبالكالس الغنية املعادن هذه تتشكل

 حرارةمرتفعةإلى درجات السلسلةعلى بداية

 نهاية في منخفضة حرارة درجات بلغت أن

 السلسلة

 البالجيوكليز  معادن وتتكون 

 األلبيت ومنهامعدن الغنيةبالصوديوم

يبدأ التفاعل بتبلور معدن األوليفين ثم 

تتكون معادن البيروكسين واألمفيبول ويليها 

 معدن امليكا ) البوتيت (
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 بالرسم  مستعينا  : السؤال التاسع

 اشرح دورة الصخر في الطبيعة -أ        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

تبدأ من الصهارة التي تتصلب على مراحل وأشكال مختلفة مكونة صخور نارية بركانية أو جوفية والتي بدورها تظهر 

لتجوية والتعرية وعند تعرضها للتجوية تتفتت وتتكسر وتتحول إلى على السطح بعد ثوران البراكين أو بعمليات ا

فتات يتم نقله عن طريق عوامل التعرية ومن ثم يحدث له ترسيب في بيئات مختلفة وتحدث له عمليتي تراص 

وسمنته فيتحجر مكونا صخرا رسوبيا التي بدورها تتعرض للضغط والحرارة وتتحول لصخور متحولة وتعود لتكون 

 رة من جديد عبر االنصهار الجزئي الصها
 

 كمل البيانات على الرسم :ا:   ب

 في الطبيعة . الرسم التالي يعبر عن أشكال الصخور النارية

 األرقام التالية تشير إلى :

 لوبوليث .1

 سد .2

 قاطع .3

 باثوليث .4

 الكوليث .5

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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 -:كمل الجدول  أسفلهماادرس االشكال التخطيطية التالية ثم  –ب 
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 تراكيب جرانيتية وجه المقارنة

 ) فلسية (

 تراكيب وسطية

 ) إنديزيتية (

 تراكيب بازلتية

 ) مافية (

تراكيب فوق 
 مافية

 خالية ضئيلة متوسطة كبيرة محتواها من السيليكاكمية  

 Fe  ،Mمحتواها من كمية 
 بصورة كاملة عالية متوسطة خالية

 

 معادنال

 السيليكاتية 

 

 الفاتحة

–كوارتز 

-مسكوفيت 

 فلسبار

فلسبارات 

 بالجيوكليزية
- - 

 الداكنة
 أمفيبول 

 بيريت

–أمفيبول 

–بيروكسين 

بيوتيت بنسبة 

25% 

-بيروكسين–اوليفين 

-بيوتيت-امفيبول 

فلسبار بالجيوكليزي 

 غني بالكالسيوم

-اوليفين 

 بيروكسين

–يوم بوتاس العناصر الموجودة بها بكثرة

-صوديوم

اكسجين -كالسيوم

 وسيليكون 

اكسجين 

 وسيليكون 

-ماغنيسيوم -حديد

 كالسيوم

حديد 

 وماغنيسيوم

 مكان تواجدها في األرض
على السطح حيث 

من  %40يمثل 

 الصخور النارية

تترافق مع النشاط 

البركاني الذي 

ينحصر عند 

 حواف القارات

قاع املحيط 

وجزر بركانية 

داخل األحواض 

انية وسيول برك

 على القارات

املكون 

األساس ي في 

 طبقة الوشاح

 كوماتيت بازلت أندزيت ريوليت صخور فوق السطحأمثلة  

 بريدوتيت جابرو  ديوريت جرانيت صخور تحت السطح أمثلة

 داكن جدا داكن متوسط فاتح اللون السائد      

 ثقيل جدا ثقيل متوسط خفيف الوزن النوعي

 سائل قليل اللزوجة متوسط لزج لزوجة الصهير

 حار جدا حار متوسط بارد درجة حرارة التبلور
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 : ارة الصحيحة في العبارات التالية( امام العب السؤال االول :اختر االجابة الصحيحة من العبارات التالية بوضع عالمة ) 
 -ة والكيميائية تسمى رواسب :الرواسب التي تنشأ وتنقل كجسيمات صلبة ناجمة عن كل من التجوية الميكانيكي -1

 فتاتية                                                     عضوية 
                                                  كيميائية  طينية 

 تتمثل بداية نشأة الصخور الرسوبية بعملية: -2
 التجوية                                                   النقل 
                                                    التعرية الترسيب 

 يحدث ترسيب المواد الخام للصخور الرسوبية عند : -3
                                        زيادة سرعة الرياح     تغير إتجاه الرياح 

                               حدوث عواصف                  إنخفاض سرعة الرياح   
 المكونان الرئيسيان لمعظم الصخور الرسوبية الفتاتية هما: -4

 المعادن الطينية والكوارتز                                    الكربونات والكوارتز 
                               المعادن الطينية والكربونات زالكالسيت والكوارت 

 أحد أنواع الحبيبات الرسوبية التالية يحتاج الى طاقة أكبر من غيره لنقله: -5
 الحصى                                                  الرمل 
                                                    الطين الطمى 

 أصغر الحبيبات الرسوبية التالية من حيث الحجم: -6
 لوميرات                                           الكونج البريشيا 
                                            الحجر الرملي الطين الصفحي 

 من الصخور الكربوناتية: -7
 الدولوميت                                                        الهوابط والصواعد 
  الحجر الجيري                                           ما سبق جميع 

 :كبريتات الكالسيوم المائية تمثل التركيب الكيميائى لمعدن -8

                                                األنهيدريت الجبس 
 الكوكينا                                                   الدولوميت 
 
 

 (2): مواد األرض  لثةالوحدة الثا
 

 الفصل الثاني : الصخور الرسوبية 
  



 م 8201/1920 للفترة الدراسية األولى -بنك أسئلة الجيولوجيا -نة الفنية المشتركة للجيولوجيااللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

52 

 

 يز صخر الدولوميت عن صخر الحجر الجيري بأنه:يتم -9

 أثقل وأكثر صالبة                                          يتكون من كربونات الصوديوم والكالسيوم               
 سريع التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف          أخف وأقل صالبة 
 متبخرات  :يعتبر من ال أحد الصخور التالية ال -10

               الجبس                                     الجوانو 
          االنهيديريت                                     الصخري الملح 

 صخر يتكون من ترسب مادة كربونات الكالسيوم المذابة في المحاليل :  -11

                                   الجبس                 الحجر الجيري 
  الصخريالملح                                           الكوكينا 
 كربونات الكالسيوم حول حبات الرمل ثم تماسكها هو :ترسب كريات صغيرة من  كونصخر ناتج عن ت -12

                                                الترافرتين  ري                               الحجر الجي 
 الحجر الجيري البطروخي                                 الدولوميت 
 المعدن األساسي المكون ألعمدة الصواعد والهوابط هو: -13

 الكالسيت                                                 الكوارتز 
              الجبس                                      الهاليت 

 :هو الرسوبية التالية يتفاعل مع حمض الهيدروكلوريك من الصخور واحد -14

                                             الحجر الرملي الطين الصفحي 
 الحجر الجيري                                            الكونجلوميرات 

 التالية ال يعتبر من الصخور العضوية :واحد من الصخور  -15

                                           الجوانو         الكوكينا 
 الفلنت                                                    الطباشير 

 صخر ناتج عن تراكم هياكل المرجان هو : -16

                    الطباشير                               الجوانو 
                                              الكوكينا     الحجر الجيري المرجاني 

 الصخور الرسوبية التالية يعتبر صخر رسوبي عضوي: أحد -17

                                             األنهيدرت    الصفحي الطين 
             الدولوميت                                    الجوانو 
 ماده الحمه:بكسرات االصداف  من تجمعأحد الصخور الرسوبيه التاليه تكون  -18

                                       حجر الطباشير                الحجر الجيري المرجاني 
 الكوكينا                                                   الجوانو 
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 :هو أبرز المظاهر التضاريسية إرتفاعا بأرض الكويت -19

 جال الزور                                                 هضبة الوادي 
                                  وادي الباطن              منخفض الروضتين 
 -وايابا في بيئة ضحلة قريبة من الشاطيء :حركة االمواج السطحية ذهابا تركيب ناتج عن  -20

                                     عالمات النيم التيارية  عالمات النيم المدرجة 
                             عالمات النيم الموجية         عالمات النيم التذبذبية  

 ضمن الحوض الترسيبي البحري :من بح صالذي يارتفاع مستوى مياه البحر بحيث يغطي الشاطيء  -21

 طغيان البحر                                               انحسار البحر 
                                                 تسونامي وجزر مــــد 

 البحر تترتب طبقات الرواسب من األقدم لألحدث كالتالي: تراجعفي حال  -22
 قاري –الي انتق -بحري                                   بحري –قاري  -بحري 
  قاري                     -بحري –قاري                  بحري –انتقالي  –قاري 
قاعدة الى الدقيق, يشار الى العندما يتغير حجم الحبيبات داخل الطبقة الرسوبية الواحدة تدريجيا من الخشن عند  -23

 نه:ذلك على أ

                      التطبق المتقاطع                     التطبق المتدرج  
                          التطبق المائل                   التطبق الكاذب  

 تركيب أولي للصخور الرسوبية يحدث في البحيرات الضحلة أو األحواض الصحراوية هو : -24

 التشققات الطينية                                        الجيودات 
                                            عالمات النيم التطبق المتقاطع 

 رواسب الحبيبات الرملية والحصوية تدل على بيئة : -25

 بحرية شاطئية                                                 قارية شاطئية 
 بحرية عميقة                                                  ضحلة دافئة 

 :أن البيئة كانت بحرية الرواسب المرجانية تدل على -26

 ضحلة ودافئة                                            ضحلة وباردة 
 عميقة ودافئة                                            عميقة وباردة 

 تدل على بيئة قارية نهرية هي الرواسب: التي اسبرو ال -27

 الطمية                                                   المرجانية 
                                               الشاطئية الكربوناتية 
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 هي الرواسب : تدل على بيئة بحرية عميقةالتي رواسب ال -28

           الطينية                                       الكربوناتية 
                                      الملحية             الشاطئية 

 الصخور:هي أحد أنواع الصخور التالية يستخدم في صناعة الفخار والقرميد وأحجار البناء  -29

             الملحية                                     الطينية 
                                         الرملية           الكلسية 
 

  -( أمام العبارة الغير صحيحة فيما يلي:( أما العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال الثاني :ضع عالمة )
 

  قل المواد والمكونات الذائبة والجسيمات الصلبة بفعل عوامل التعرية .تتن 1
  .عملية السمنتة تعني تماسك الرواسب بوساطة مادة الحمة 2

جدًا نه مقاوم الرسوبية أل الكوارتز من المعادن الشائعة المتوفره بكثره في الصخور يعتبر 3
 .للتجوية الكيميائية

 

  عند انخفاض سرعة التيارات المائية أو الهوائية فإن الحبيبات الصغيرة تترسب أوال. 4

  .لتيارات المائية والهوائية الحبيبات حسب التركيب الكيميائيتفرز ا 5
  المعادن الطينية هي المنتج األكثر وفرة من التجوية الكيميائية لمعادن الفلسبار. 6

  .الصخور الرسوبية يدل على سرعة عملية التعرية والترسيب يفوجود معادن الطين إن  7
  .ية الفيزيائية لمعادن السيليكاتتتشكل المعادن الطينية من التجو  8
  المعدن الذي يترسب أوال من المحاليل الكيميائية المشبعة هو األقل ذوبانًا . 9

  كالسيت .الأثناء تكون الصخور الرسوبية الكربوناتية يتحول األراجونيت إلى  10

  األحماض بسرعة .الدولوميت يختلف عن الحجر الجيري بصالدته المرتفعة وال يتفاعل مع  11

  .ن الكالسيت بمرور الوقت تزيد نسبة معدن األرجونيت فى الطبيعة عن معد 12

 الحجر الجيري العضوي يتكون بفعل نشاط الكائنات الحية وتراكم البقايا كالعظام والقواقع . 13
 

  .بحرية وحيدة الخليةالحيوانات التنتج صخور الفوسفات من هياكل  14

  كل مستوى تطبق نهاية حقبة ترسيبية وبداية حقبة جديدة. يمثل 15

  تجاه التيارات المائية                           إتستخدم عالمات النيم التذبذبية لمعرفة  16

17 
إن وجود تتابع طبقى بالترتيب من األعلى لألسفل كالتالي : الرمل والطين والحجر الجيرى يدل 

 عة                                                                    على حركة أرضية راف
 

  من الدولوميت بينما الداخلي يتكون من الكوارتز . غالباً الجزء الخارجي للجيودات يتكون  18
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  توفر معلومات مفيدة عن أنواع بيئة الترسيب   الرسوبي إن أحجام الحبيبات المكونة للصخر  19

  ال يمكن التعرف على تاريخ االرض من خالل دراسة الصخور الرسوبية   . 20

  البيئة الصحراوية من البيئات المناسبة لتكون الحجر الجيرى البطروخى . 21

  .تتميز جميع البيئات الترسيبية بأنها ذات ظروف فيزيائية وكيميائية واحدة 22

  اء والزراعة.                       تستخدم  بعض الصخور الملحية في الكيمي 23

 
 -:السؤال الثالث :  أكتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التالية

 

 العبارة المصطلح العلمي م

عملية يحدث بموجبها دفن الرواسب القديمة تحت الطبقات الحديثة وتتحول إلى  تحجر 1
 صخر رسوبي.

ويتم نقلها كجسيمات صلبة ناجمة عن التجوية الميكانيكية  أالمواد التي تنش رواسب الفتاتية 2
  والكيميائية معا

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

 صخر رسوبي كيميائي ينتج من ترسيب السيليكا من المحاليل الفلنت 4
 من تراكم تبرزات الطيور في بعض االماكن الجافة كونت صخر فوسفاتي الجوانو 5

صخر لين ناصع البياض قليل الصالدة مكون من أجزاء دقيقة للغاية من هياكل  حجر الطباشير 6
 يةلحيوانات بحرية وحيدة الخ

 سمك صخري متجانس يتميز بسطحين محددين ومتوازيين الطبقة 7

لذي يظهر على اسطح الطبقات الرسوبية بفعل حركة تموجات صغيرة في الرمل ا عالمات النيم 8
 المياه او الهواء

 المكان الذي تتراكم فيه الرواسب بيئة ترسيبية 9

تكوينات صخرية جيولوجية تكونت في الصخور الرسوبية وبعض الصخور النارية  الجيودات 10
 البركانية وهي عبارة عن تجاويف صخرية ذات تكوينات بلورية داخلية

 طبقات من رقائق مائلة بالنسبة إلى مستويات التطبق الرئيسية التطبق المتقاطع 11
 المستويات الفاصله بين الطبقات مستويات التطبق 12

 جال الزور 13
حواف من الصخور الرسوبيه شديده اإلنحدار من جهه البحر وتطل على جون 

 الكويت
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  -الية بما يناسبها علميا:: اكمل الفراغات في العبارات التالسؤال الرابع 
 الذوبان في الماء  . قابلة تعتبر السيليكا من المواد   - 1
 فلسبار وميكا وجود معادنيمكن تمييز الترسيب السريع للماء المحتوي على رواسب ذات احجام متنوعه عن طريق  – 2
 حجم الحبيباتيمكن التمييز بين الصخور الرسوبيه الفتاتيه من خالل  - 3
 كلسية غالبا تتماسك حبيبات الصخر البطروخي بمادة الحمة  -4
 المساحة القارية.تقل   في حالة الطغيان البحرى  -5
 

  -علل لما يأتي تعليال علميا سليما : السؤال الخامس:
 .تتواجد المعادن الطينية والكوارتز بكثرة في الصخور الرسوبية الفتاتية -1

 .ادن السيلكا بينما الكوارتز متين ومقاوم للتجوية الكيميائيةالطين بسبب التجوية الكيميائية لمع
 تعتبر الفلسبارات والميكا من المعادن الشائعة في الصخور الفتاتية  -2

 ألن التعرية والترسيب كانا سريعين بدرجة كافية لحفظ بعض المعادن األولية من الصخر األصلي . 
 .ن الرمليةعدم وجود الحصى كبير الحجم  ضمن مكونات الكثبا -3

 اكبر يتطلب نقله طاقة 
 إنخفاض صالدة الجبس عن االنهيدريت . -4

  وهي كبريتات الكالسيوم المائية تقلل من صالتها س على الماءبسبب احتواد الجب          
 تكون الصخور الكربوناتية . -5

 يوم الذائبةنتيجة ترسيب كربونات الكالسيوم من المحاليل الكلسية المحتوى علي كربونات الكالس  
 حدوث التشققات الطينية في بعض البيئات . -6

الطين المبتل تماما اوبة ولدى تعرضه للهواء يجف يدل ذلك على أن الراسب الذي تكونت فيه كان مبتال وجافا بصورة متن
  وينكمش منتجا تشققات

 تحدث ظاهرة التخطي على البيئة الشاطئية . -7

سب الرواسب البحرية الجديدة فوق التتابع االقدم لتتخطاه إلى المنطقة التي كانت ألنه عندما يرتفع مستوى مياه البحر تر 
 شاطئية قارية 

 وجود التطبق المتدرج في صخور منطقة ما . -8

 ألن التطبق المتدرج هو أكثر ما يميز الترسيب السريع من الماء المحتوي على رواسب مختلفة الحجم وعندما يفقد تيار                 
 الماء الطاقة بسرعة تترسب الحبيبات الكبيرة أوال وتليها األصغر فاألكثر صغرا                

 .جدا لتفسير تاريخ االرض ةالصخور الرسوبية مهم -9

  توفر التراكيب الرسوبية معلومات اضافية لتفسير تاريخ األرض وتعكس الظروف المختلفة التي ترسب فيها كل طبقة
 



 م 8201/1920 للفترة الدراسية األولى -بنك أسئلة الجيولوجيا -نة الفنية المشتركة للجيولوجيااللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

57 

 

 ج في دراسة تاريخ األرضيستخدم التطبق المتدر  -10

 ألن التطبق المتدرج في الطبقات يمثل نهاية حقبة الترسيب وبداية حقبة جديدة         
 تكون مستويات التطبق -11

 بسبب وقف الترسيب المؤقت ألن الفرص لتكون المادة المترسبة نفسها من جديد تكون ضئيلة
  يؤدي التوقف عن الترسيب الى التطبق -12

 المادة المترسبة نفسها من جديد تكون ضئيلة ألن الفرص لتكون 
 وجود الطبقات الرقيقة في التطبق المتقاطع بشكل مائل عن مستوى التطبق . -13

 بسبب التغير في حجم الحبيبات أو تركيب الصخور المترسبة
 

  -السؤال السادس : قارن بين كل مما يلي :
 

 ذبذبيةعالمات النيم الت عالمات النيم التيارية وجه المقارنة

 سبب التكون
بواسطة الهواء أو املاء املتحركين بإتجاه 

 واحد فقط

تنتج عن حركة األمواج السطحية ذهابا 

 وايابا في بيئة ضحلة قريبة من الشاطيء

الرسم مع تحديد إتجاه 
 التيار

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 شكلها
 

 متماثل غير متماثل

 لمتدرجالتطبق ا التطبق الكاذب ) المتقاطع ( وجه المقارنة 

 مفهومها
 
  

 

تبدو الطبقات على شكل رقائق مائلة 

 بالنسبة إلى مستويات التطبق

 

 

 

التدرج في حجم الحبيبات في الطبقة 

الواحدة من الخشن في األسفل إلى الدقيق 

 في األعلى
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 الدولوميت  الكوكينا وجه المقارنة 

 تركيبها 
كسرات أصداف تجمعت بواسطة مادة 

 الحمة 
 الكالسيوم واملغنيسيومكربرنات 

 كيميائية عضوية نوعها 

 الرمل الحصى وجه المقارنة
 

 عامل النقل

 

 األنهار الجارفة 

 االنزالقات األرضية 

 األنهيارات الجليدية 

 

 الرياح  

 كونجلوميرات بريشيا وجه المقارنة
 مستديرة  مدببة الحواف  شكل حواف الحبيبات

 لدولوميتا الحجر الجيري وجه المقارنة
  أعلي صالدة أقل صالدة الصالدة

سرعة التفاعل مع 
HCl  

  بطئ التفاعل سريع التفاعل 

 الصخور السليسية رواسب المتبخرات وجه المقارنة
 سليكا  امالح ذائبة  نوع الرواسب

 متفاوتة  درجة ذوبان المواد

 

  شحيحة الذوبان

 عديمة التبلور  متبلورة  التبلور

 عقد أو درنات أو طبقات توجد علي شكل طبقات شكل(الهيئة )ال

 فلنت ، شيرت  جبس، أنهيدريت ، ملح أمثلة للصخور

 كالسيت أراجونيت وجه المقارنة
 مستقر  غير مستقر                   ثباته كيميائياا 
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  -السؤال السابع : ماذا تتوقع ان يحدث في الحاالت التالية :
 محاليل بيكربونات الكالسيوم الكلسية محتواها من الماء وغاز ثاني اكسيد الكربون في الكهوف .عندما تفقد  -1

 تتشكل الصواعد والهوابط 

 عند ترسب السيليكا من المحاليل . -2
 تتكون صخور مثل الفلنت والشيرت 

 ترشح المياه الغنية بالكالسيوم حول الفوارات والينابيع الحارة . -3
 رافرتين يتكون صخر الت

  .عند زيادة درجة الحرارة على بيئة بحرية مغلقة -4

 . تتكون الرواسب امللحية

 .  احالل الحجر الجيري بكربونات المغنيسيوم الذائبة -5

 يوم واملغنسيوم ويتكون الدلوميت يتحول الى كربونات الكالس

 .اذا فقد الجبس الماء -6
 .يتكون االنهيدريت وتزاد صالدة املعدن 

 جة الحرارة على بيئة قارية برية طينيةعند زيادة در  -7

 تتكون التشققات الطينية 

 حدوث حركة ارضية رافعه وانكشاف جزء من قاع الرف القاري . -8
 انخفاض مستوى مياه البحر

 الترسيب السريع فى الماء المحتوى على رواسب ذات أحجام متنوعة -9

 تكون التطبق املتدرج . ويتتدرج الحبيبات من الخشن في األسفل إلى الدقيق في األعلى 

  .وجود رسوبيات حديثة تعلو رسوبيات أقدم -10

 صخر رسوبي بفعل التحجر  طبقة وتكون تتكون 

 انفصال االيونات من المحاليل بفعل العمليات غير العضوية أو البيولوجية. -11

 تتكون الصخور الرسوبية الكيميائية

 قعات.تراكم بقايا النباتات التي ماتت وتجمعت عند قعر المستن -12

 تتكون رواسب فحمية / الفحم الحجري 
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 -السؤال الثامن : اجب عن االسئلة التالية في الرسومات التي امامك :
 

 ( أ. عندما تترسب الرواسب البحرية الجديدة فوق التتابع االقدم 1)
 لتتخطاه الى المنطقة التي كانت شاطئية قارية ماذا تسمى       
 تلك الظاهرة ؟       

 ظاهرة التخطي           
 

 ب. حدد اسم كل ظاهرة على الرسم ؟                      
 ............                  طغيان........    ........إنحسار......                                                         

 
 ( أ.  ما اسم الشكل الذي امامك ؟2)

 ................عالمات النيم ........      
 ........عالمات النيم التيارية ... -1ب.     

 ............عالمات النيم التذبذبية .... -2        
 

 حدد بالسهم اتجاه التيار ؟ -
 

 
 
 ما إسم التركيب الموضح بالشكل ؟ (4)

 .......الجيودات ........
 
 

 
 من مستويان للتطبق والطبقات المائلة بينها . حدد على الشكل الموضح للتطبق المتقاطع كل (5)

 
 

 

 
 
 

 

1 

2 

مستويات 

 التطبق
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 من خالل الصور الموضحة لنوعين من الصخور الرسوبية (6)
 .....B..... أي الصخرين أحدث ؟. -

 ما إسم الصخر عند كل من : -

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

- (B........ )كونجلوميرات ............. 

 

 :سوم احدى التراكيب االولية للصخور الرسوبية ادرس جيدا هذا الشكل واجب عن المطلوب يمثل الشكل المر  (7)

              
 ؟ماذا يمثل هذا القطاع -

  ........................................................................................ظاهرة طغيان البحر .......
 

 

 .ظاهرةفسر تشكل هذه ال -
 ....................................................................... تحدث حركة أرضية هابطة للشاطئ  -1......
 .................................................................................. ارتفاع مستوى سطح البحر  -2
  ..............................................................وق القديمة تترسب الرواسب البحرية الجديدة ف -3

 

 ؟ما اهمية دراسة هذه التراكيب -
  .......................................................تفسير تاريخ األرض والظروف المختلفة أثناء الترسيب .....

  .ياه البحر وحركة اليابسةحدد على الرسم باستخدام االسهم حركة م -
 .بيئة الترسيب االنتقالية Xحدد باشارة  -
 
 
 
 
 
 

A B 

X 
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 خط البحر

 المطلوب التالي : البيئات الترسيبية حدد على مخطط أنواع  (8)
  (1)بوضع الرقمتواجد الرواسب الكربوناتية لموقع واحد  -
  ( 2)بوضع الرقم  موقع واحد لبيئة ترسيبية قارية -
 (3بوضع الرقم ) راتبيئة واحدة لتكون المتبخ -
 (4بوضع الرقم ) موقع واحد لبيئة إنتقالية -

 

 

 
 
 
 
 
 

 حدد نوع الصخور الرسوبية  من خالل الصور التالية : (9)

 )الصواعد والهوابط(        
 

   الحجر الجيري البطروخي 
 

 الحجر الجيري المرجاني    

 
   1 

2 

3 

   4 
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 : ع البيئة إذا كانت بحرية أو إلنتقالية أو قاريةحدد في الفراغات على مخطط البيئات الترسيبية نو  (10)
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  -السؤال التاسع : اجب عن االسئلة التالية  :
سيبيريا المتجمدة وعند دراسة التتابع الصخري وجد رواسب مرجانية بين التتابعات ذهب فريق كشفي الى منطقة  -1

 ستدل من ذلك ؟الصخرية ؟ على ماذا ت

 كانت بحرية ذات مياه ضحلة ودافئة  يدل على أن البيئية
 

ذهب عالم جيولوجي الى كهف من الكهوف الجيولوجية ووجد بها نوع من الصخور التي تحتوي على تجاويف   -2
 ؟اسم هذا النوع من الصخور  ما هي هذه التكوينات و ما . صخرية باإلضافة الى تكوينات بلورية داخلية 

 الجيود ، صخور رسوبية ) حجر جيري ( 
 

التجوية الميكانيكية والكيميائية معا سيمات الصلبة الناجمة عن " تتكون الصخور الرسوبية الفتاتية نتيجة نقل الج -3
 ولم تتوافر بكثرة ؟ (  –)ما المعادن األكثر انتشارا في الصخور الرسوبية الفتاتية ؟ من العبارة السابقة  ".

  ...............................يائية لمعادن السيليكات وبخاصة الفلسبار المعادن الطينية: بسبب التجوية الكيم..........

  ......................................................................الكوارتز: ألنه يقاوم التجوية الكيميائية ..........
 

ى المحاليل الكيميائية بواسطة عمليات كيميائية تتكون الصخور الرسوبية الكيميائية نتيجة ترسب المعادن المذابة ف -4
 –) الجبس  مثل التبخير والترسب من المحاليل المشبعة ويكون المعدن الذي يترسب أوال هو األقل ذوبانا 

 الملح الصخرى ( –األنهيدريت 

 رتب التتابع الطبقى لتلك المعادن تبعا لتكونها فى الطبيعة -

  ................................................الملح الصخرى -األنهيدريت  -الجبس .......... -

 هل من الممكن أن يتغير ذلك التتابع فى بعض القطاعات الجيولوجية فى الطبيعة -

  ...............................................................................................نعم ......... -

 ..انتقالية... .....قارية .....

 ....بحرية .... 
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 ب يدل على بيئة الترسيب السائدة .... وضح ذلك باألدلة العلمية؟نوع الرواس  -5

  ....................................................... بئية مستنقعات استوائية..........:  الرواسب الفحمية
 ............................ بيئة ذات حرارة عالية وبحار مغلقة أو بيئة صحراوية..........:  الرواسب الملحية

 .............................................................. بيئة بحرية عميقة.......:  الرواسب الكربوناتية
 ............................................................... بيئة قارية نهرية..........:  الرواسب الطمية

 تفسير تاريخ األرض فمن خالل فهم الظروف التي تكونت فيها الصخور يمهمة للغاية فتعد الصخور الرسوبية  -6
  .الرسوبية يستطيع العلماء استنتاج تاريخ صخر ما

 اختر صخريين رسوبيين من الصخور التالية ووضح كيف نستفيد من رؤية كل منهما لمعرفة تاريخ المنطقة  -أ

 األنهيدريت ( –الطباشير  -) الفحم الحجرى
 ج

  .................................................. الفحم الحجري يدل على بئية مستنقعات استوائية..

  ......................... األنهيدريت يدل على بيئة ذات حرارة عالية وبحار مغلقة أو بيئة صحراوية.

 

  .زات كل صخرللصخور أنواع عديدة واستخدامات كثيرة تختلف باختالف صفات وممي -7

وصخر أخر لنحت بعض األشكال الجمالية ، اذا أردت اختيار صخر لتغليف مبنى وانشاء سلم لذلك المبنى  -
 صخور طينية ( –رخام  –لتوزيعها فى المبنى ) جرانيت 

 ؟ وبين استخدامهصخر فسر سبب اختيارك ألى  -

 تقاوم التجوية والتعرية  ألنها لتغليف مبنى وانشاء سلم لذلك المبنىالجرانيت أو الرخام : 
  ألنه يسهل تشكيلها   المبنى ينحت بعض األشكال الجمالية لتوزيعها فصخور طينية: 

اثناء رحلتك الى احد المناطق وجدت صخر يحتوي على عالمات نيم ما الذي يمكن ان يقدمه هذا الصخر من  -8
 .معلومات جيولوجيا ناقش ذلك

طيع معرفة السبب وهو حركة المياه او الرياح ونستطيع تحديد اتجاه حركة التيارات القديمة  اذا كانت غير متماثلة الشكل نست*
 والرياح

 *اما اذا كانت متماثلة فهي تدل على حركة امواج سطحية في بيئة ضحلة قريبة الشاطئ
  

هذا الصخر تتبع  صخر رسوبي متكشف على سطح االرض في تسلسل دورة الصخور واشرح كيف يمكن ان يتحول  -9
 .الى صخر رسوبي اخر

يتعرض الى عوامل التجوية.... النقل .... عملية من خالل وجود صخر رسوبي متماسك من قبل .... يتعرض لقوى رفع ....
 الترسيب ....وتتشكل الرسوبات..... تتحجر بفعل التراص والسمنتة ......لتعطي صخر رسوبي جديد
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  .لة بالمياه لمسافات طويلة واخرى منقولة بالرياحكيف يمكن أن تميز بين حصى منقو  -10
 المنقولة بالمياه تكون ملساء ومدورة اما بالرياح فتكون حادة قليال وسطحها مخدش

 
 اقرأ القطعة التالية ، ثم اجب عما يليها من اسئلة : -11

الحجر الطيني و  الجيريهاألحجار و  الرمليه مثل األحجارمساحات كبيرة على سطح األرض رسوبيه الصخور ال تغطي
 .والصوان الفحمو  الملحيه الرواسبو  الصفحي

 عضوية (–كيميائية –صنف الصخور السابقة على حسب نوع الصخور الرسوبية إذا كانت )ميكانيكية  -
 بيئة الترسيب نوعه اسم الصخر

 بيئة قارية شاطئية ميكانيكي األحجار الرملية
  ة عميقةبحريبيئة  كيميائي األحجار الجيرية

 نهريةبيئة قارية  ميكانيكي الحجر الطيني الصفحي
 بحار مغلقة او بيئة ذات حرارة عالية  أوصحراوية بيئة  كيميائي رواسب ملحية

 استوائية مستنقعاتبيئة  عضوي الفحم
 بحريةبيئة  كيميائي الصوان

 الفحم أي من الصخور السابقة تركيبها الكيميائي ليست بها عناصر معدنية ؟ -
 الرواسب الملحية  أي من الصخور السابقة يستخدم في الكيمياء والزراعة ؟ -
 الحجر الرملي أي من الصخور السابقة تعتبر أفضل خازن للنفط ؟ -

 اقرأ الفقرة التالية ثم أجب على األسئلة التي يليها :-12
يزيائي للصخور الظاهرة فوق سطح األرض )تبدأ نشأة الصخور الرسوبية بعملية التجوية التي تتضمن التفتيت الف

وينتج عنها رواسب مختلفة األحجام مثل الجلمود ) صخر ضخم ( وحصى بعضها كبير ذو حواف حادة وبعضها 
حصى في حجم النقود المعدنية وله حواف مستديرة ، والرمال والغرين والطين ، وكذلك تتعرض الصخور سابقة 

 ( إلى عمليات كيميائية مختلفة تؤدي إلى تكوين األيونات المحلولة (التكوين ) نارية ورسوبية ومتحولة 
 ما هي المرحلة التي تلي العملية التي ذكرت في الفقرة  ؟ -1

 التعرية )نقل الرواسب(
 
 بماذا تفسر وجود الجلمود والحصى الكبير حاد الحواف قريباا من الصخر األصلي ؟ -2

 عدم تعرضها للنقل لمسافات طويلة

 تى تبدأ عملية الترسيب ؟م -3
 عندما تنخفض طاقة عامل النقل
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 كونجلوميرات   ما هو الصخر الناتج عن تماسك الحصى المستدير بواسطة مادة الحمة ؟ -4
 األقل ذوباناً    أي المواد تترسب أوالا من المحاليل الكيميائية ؟ -5
 األنهيدريت . –الجبس  –ري رتب الصخور التالية على حسب أولوية التكوين : الملح الصخ -6 

 األنهيدريت _ الملح الصخري –الجبس 
 الصخور السيليسية   ؟ما نوع الصخور الناتجة عن ترسب السيليكا عديمة التبلور على شكل درنات أو طبقات  -7
 

ألفكار والكلمات أكمل الخرائط مستخدما ا نواع الصخور الرسوبيةأالمفاهيم التالية توضح  يطةخر السؤال العاشر : أمامك  
 -التي درستها :المناسبة 
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المناسبة أكمل الخرائط مستخدما والكلمات  نواع الصخور الرسوبيةأتوضح  ذهنية  يطةخر السؤال الحادي عشر : أمامك  
 -التي درستها :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الصخور 
 الرسوبية

 ميكانيكية

 )فتاتية(

 وبريشيا كونجلوميرات

 رملي حجر

 حجر طيني

 حجر صفحي

 حجر جيري

 

 السليسية

 المتبخرات

 الصواعد الترافرتين

 والهوابط

 الجيري

 البطروخي

 

 كيميائية

 

 العضوية

 الدولوميت

 فلنت

 

 شيرت

 جبس

 نهيدريتا

 صخري ملح

 جيري

 عضوي

 جيري

 مرجاني

 نايكوك جوانو طباشير

 

 فوسفات
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 لسؤال الثاني عشر : ماذا تستدل من المشاهدات التالية :

      وجود معادن الفلسبارات والمايكا في الصخور الرسوبية الميكانيكية -1

 أن التعرية والترسب كانا سريعين بدرجة كافية لحفظ المعادن األولية من الصخر األصلي قبل تحللها
                             طقة ما تدرج في صخور منمتكون التطبق ال -2

 حدوث ترسيب سريع من الماء المحتوى على رواسب باحجام متنوعة نتيجة انخفاض طاقة الماء بشكل سريع 
                         ور منطقة ما خوجود التشققات الطينية في ص -3

 أن الراسب الذي تكونت فيه كان مبتال وجافا بصورة متناوبة 
   حجر جيري – حجر طيني – كونجلوميرات  :  التالي للرواسب من األسفل لألعلى تابعوجود الت -4

 حدوث طغيان بحري نتيجة حركة أرضية هابطة
                             وجود رواسب قارية فوق الرواسب البحرية. -5

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

 وجود بقايا لهياكل وعظام فقارية في الكهف
                                               .وجود مستويات التطبق -7

 حدوث تغير في حجم الحبيبات أو تركيب الصخور او حدوث توقف في الترسيب
 

 رسم المطلوبإ -: الثالث عشر السؤال 
    الحبيبات الخشنة والدقيقة  وحدد مستوى تطبق واحد. موضحا التطبق المتدرج -1

 

        

 

 مستوى تطبق      

 

 

 
       الرسم التخطيطي للتابع العمودي للطبقات الناتجه عن طغيان البحر -2
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 ( أمامها :السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل التالية وذلك بوضع عالمة) 
 ل يعني :التحو (1)

  تغير الشكل الخارجي للصخر                              تغير درجة تجانس الصخر 
 تغير نوع الصخر إلى نوع آخر                             تغير اللون الشائع للصخر 

 ينتج عن تحول الصخر تغير في : ( 2)
                              تركيبه الكيميائي فقط              تركيبه المعدني فقط 

      تركيبه المعدني والكيميائينسيجه و       نسيج الصخر فقط  

 ( عند تعرض الصخر إلى عوامل التحول يستجيب لها حتى بلوغ : 3)
    التوازن مع البيئة والظروف الجديدة      حالة من إعادة التبلور للمعادن المكونة  

    يائي له أقصاه التغير الكيم           حالة االنصهار الكامل ثم التجمد 

 ( اإلردواز صخر متحول عن صخر رسوبي يسمى : 4)

    الطفل الصفحي         الحجر الرملي                   الحجر الجيري الكونجلوميرات 

 ( يظهر االنشقاق الصخري جيداا في صخر : 5)
    الشيست                 اإلردواز                      الكوارتزايت الرخام 

 

 الرسم البياني الذي يوضح العالقة بين حجم هالة التحول وكتلة الجسم الناري وهي :  (6)

                                                                                              

بدو الصخر المتحول على هيئة أحزمة منفصلة عن بعضها من بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن (عندما ي7)
 السيليكاتية الفاتحة ، يوصف نسيجه عندئذ بالـ : 

 النيسوزي                    الشيستوزي اإلردوازي       الحبيبي 

 (2: مواد األرض ) لثةالوحدة الثا
 

 الفصل الثالث : الصخور المتحولة
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  (أحد العبارات التالية صحيحة بالنسبة لإلجهاد التفاضلي :8) 
   تنكمش الصخور باتجاه اإلجهاد التفاضلي     
   تكون القوى متساوية في جميع االتجاهات 

           تتفلطح الصخور باتجاه اإلجهاد التفاضلي 
  تنكمش الصخور في االتجاه المتعامد مع االجهاد التفاضلي 

 ت النارية على الصخور المحيطة بها تعرفبيئة التحول الناشئة عن تأثير الحرارة العالية نتيجة التداخال(9)

 بالتحول :  

 بالتالمس     بالدفن                      بالمحاليل الحارة اإلقليمي 
 (عندما تتوفر ظروف مستوى التحول الضعيف للطبقات العميقة ، فإن بيئة التحول تكون بـ: 10) 

        الدفن                        التالمس              المحاليل الحارة  الحرارة 
 

  -السؤال الثاني : أكتب اإلسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية :
 (     عملية التحولتغير نوع من الصخور إلى نوع آخر .                                             )     (1)

 (    االجهاد التفاضليصخر في مختلف االتجاهات فتؤدي إلى تشوهه .  )  قوى غير متساوية تؤثر على ال (2)

 ( غير متورق–الحبيبي نسيج الصخر الذي يحوي معادن ذات توزيع عشوائي .                          )  (3)

 نسيج الصخر الذي يحوي معادن صفائحية أو معادن مستطيلة تبدو حبيباتها المعدنية في صفوف متوازية   (4)

 (صفائحي-نسيج شيستوزي)                                                                شبه متوازية . أو

 (   االنسجة المتورقةترتيب وفق مسطحات للحبيبات المعدنية أو المظاهر التركيبية في الصخر .       )     (5)

 (  االنشقاق االردوازيمطرقة .        )  أسطح مستوية متقاربة جداا ينشق الصخر على طولها عند طرقه ب  (6)

 (   التحول   هالة  نطاق تقع فيه أجزاء الصخر التي تعرضت للتغير .                                )  (7)

 (     الحرارة       عامل التحول الذي يحفز على التفاعالت الكيميائية، ويسبب إعادة تبلور المعادن.)  (8)

  (   االردواز     تحول الطين الصفحي تحوالا حرارياا .                       ) ( صخر متحول ناتج عن9)
 (      التالمسي    ( نوع من التحول يحدث عندما يكون الصخر محاطاا لجسم ناري منصهر .         )10)
 ( متورقةالغير النسجة ا( نسيج يظهر فيه الصخر على هيئة حبيبات متبلرة متساوية الحجم ومتراصة .    )  11)    
 (    الرخام    ( صخر متحول يتكون نتيجة التحول التالمسي للحجر الجيري .                   )12)    
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 -فيما يلي: الخاطئة( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة)ضع عالمة )السؤال الثالث : 

 ( ✓   صخر الذي تكون منه .                   )يختلف نسيج الصخر المتحول ولونه وتركيبه عن ال (1)

 عند تعرض الصخر للتحول فإنه يستجيب للظروف الجديدة حتى يصل إلى حالة التوازن مع (2)

 (    ✓)                                                                           البيئة الجديدة .   

 (        صدر الطاقة التي تحفز التفاعالت الكيميائية .                )تعتبر المحاليل المائية النشطة م (3)

 (    )                               تتعرض الصخور المدفونة في األعماق إلى ضغط موجه .  (4)

 (   ✓ تتعرض الصخور للطي والتصدع واالنبساط نتيجة لتأثير اإلجهاد التفاضلي عليها .             ) (5)

 (   ✓)                ز صخر الشيست بالنسيج الصفائحي . يتمي (6)

 (     .             ) كلما زادت كتلة الجسم الناري كلما بلغت سماكة هالة التحول إلى عدة سنتيمترات (7)

 ( ✓   يتكون معدن الكلوريت بشكل متمايز لدرجة الحرارة المنخفضة .                                ) (8)

 (  ✓     حدث التحول بالمحاليل الحارة بالتزامن مع التحول التالمسي .                           )غالباا ي (9)

 (       في الصخور الغنية بمعادن الميكا واألمفيبول .             )يظهر النسيج غير المتورق غالباا ( 10)

 (    ✓ )                                      ( يتكون صخر الهورنفلس نتيجة تحول الطين حرارياا .   11)    

 (    ✓ ( تنكمش الصخور باتجاه اإلجهاد التفاضلي وتزيد في الطول باالتجاه المتعامد عليه .         )12)    

 ( ✓      ( تعتمد عملية التورق على مستوى التحول والتكون المعدني للصخر األم .                    )13)    

 (  ✓   )( للمحاليل الحارة القدرة على تغيير التركيب الكيميائي للصخر المضيف .                       14)    
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  -السؤال الرابع :أكمل الفراغ بالجمل التالية بما يناسبها من كلمات :

 من أهم عوامل التحول .  الحرارةتعتبر  (1)

 المحيطط تتعرض الصخور المدفونة في باطن األرض إلى الضغ (2)

 من المكونات المتطايرة الموجودة في السوائل النشطة  .  ثاني أكسيد الكربونيعتبر  (3)

 فهو من المعادن المستطيلة .  األمفيبولأما  الصفائحيةتعتبر الميكا من المعادن  (4)

 الفلسبارو  الكوارتزقد يحوي الشيست على حبيبات مشوهة من  (5)

 التركيب المعدني للصخر المضيفو  ناري وحرارتهكتلة الجسم اليتوقف حجم هالة التحول على  (6)

  الطاقة الحرارية المخزنة و اإلشعاعيالتحلل حرارة األرض الداخلية تنشأ من الطاقة المنبعثة الناتجة عن  (7)

    اإلجهاد التفاضليعندما تكون القوى التي تشوه الصخر غير متساوية في مختلف االتجاهات يسمى ذلك بـ  (8)

 إقليميات القشرة األرضية البانية للجبال والقارات تحول يصاحب حرك( 9)    

 المحاليل الحارة(عندما تمر المحاليل الحارة الغنية باأليونات عبر شقوق الصخور يحدث تحول بـ 10)    

 الكوارتزيتو  الرخام( من الصخور ذات النسيج غير المتورق 11)    

 النيسوزيدن الفاتحة يميز النسيج ( وجود أحزمة من المعادن الداكنة والمع12)    

 
  -ما يلي تعليالا علمياا سليماا :السؤال الخامس : علل 

 تعد الحرارة من أهم عوامل التحول .  (1)
ألنهـا مصــدر الطاقــة التــي تحفــز التفــاعالت الكيميائيــة، فتعيــد تبلــور المعــادن الموجــودة. وقــد تعمــل أيضــاا علــى تكــوين 

 معادن جديدة.
 الموجه والضغط المحيط على الصخور األصلية .  يختلف تأثير الضغط (2)

 الضغط المحيط تكون القوى متساوية من جميع االتجاهات مما يؤدي إلى تشوه الصخر بتقلص الحجم. أما
الضغط الموجه تكون القوى غير متساوية فتؤدي إلى قصر وانكماش باتجاه اإلجهاد األقوى وزيادة في الطـول وتفلطـح 

 د عليه.في االتجاه المتعام
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 تتميز بعض الصخور المتحولة بالنسيج الشيستوزي .  (3)
بسبب نمو حبيبات الميكا والكلوريت الدقيقة في اإلردواز إلـى حجـم أكبـر بعـدة مـرات مـن الحجـم األصـلي )بحيـث يمكـن 

 تمييزها بالعين المجردة( نتيجة الضغط ودرجات الحرارة المرتفعة.
 وازي . يتميز اإلردواز بخاصية االنشقاق االرد (4)

 بسيب وجود األسطح المتقاربة جداا والتي ينشق الصخر على طولها عند طرقه بمطرقة إلى صفائح.
 يتزامن التحول بالمحاليل الحارة مع التحول التالمسي .  (5)

 ألن وجود االجسام النارية يوفر الحرارة الضرورية لدورة المحاليل الغنية باأليونات لتغير التركيب الكيميائي
 الدفن على تحول بعض الصخور . يساعد  (6)

بســبب زيــادة الضــغط والحــرارة الجوفيــة األرضــية علــى الصــخور المدفونــة ممــا يــؤدي إلــى اعــادة تبلــور المكونــات 
 المعدنية

 
 السؤال السادس : قارن بين كل مما يلي حسب أوجه المقارنة المطلوبة : 

 
 الضغط الموجه الضغط المحيط (1وجه المقارنة )

 غير متساوي متساوي الصخر مقداره على

 النسيج غير المتورق النسيج المتورق وجه المقارنة

 غير مرتبة مرتبة ترتيب المعادن فيه

 يةنيسوز ال االنشقاق الصخري (2وجه المقارنة )

 المفهوم

 
أسطح مستوية متقاربة جدا  ينشق 
الصخر على طولها عند طرقه 

 بمطرقة
 

عمليات التحول تكون على مستوي 
لي مما يؤدي إلى انفصال بلورات عا

البيوتيت الداكنة والمعادن السليكاتية 
 الفاتحة ويظهر على شكل احزمة

 الكلوريت الجارنت (3وجه المقارنة )
 قلأ علىأ حرارة التحول
 الشيست الحجر الجيري (4وجه المقارنة )

 عامل التحول
 الضغط والحرارة الحرارة
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 التحول اإلقليمي فنالتحول بالد (5وجه المقارنة )

 حركات القشرة البانية للجبال حواض الترسيبأ مناطق انتشاره

 المحاليل النشطة الحرارة (6وجه المقارنة )

تحفز التفاعالت الكيميائية فتعيد  دوره في تحول الصخر
 التبلور

 محفزات العادة عملية التبلور

 

  -أجب عن األسئلة التالية :السؤال السابع : 

 
ضرب إلى الزرقة أو الخضرة. ويستعملوني في سقوف المنازل، ي داكنأنا صخر متحول صفائحي، صلصالي، ذو لون ( 1)

 وُيتخذ مني ألواح للكتابة، كما ُيصنع مني أحياناا أنابيب المياه. فمن أنا؟
 االردواز

ن مـن  صخر( أنا 2)  النقـي جـداا. يسـتعملوني فـي النحـت، وأيضـاا فـي العديـد مـن األغـراض  الكالسـيتكلسي متحول، أتكـون
ثل إكساء األرضيات والجدران وجدران الحمامات. وقد أتكون تحت ظروف نادرة من الضـغط والحـرارة الهـائلتين فـي األخرى م

يطاليــا التــي تعــد فــي المرتبــة  جــوف األرض. تشــتهر عــدة دول فــي إنتــاجي، فلســطين، تركيــا، إســبانيا، البرازيــل، اليونــان واا
 األولى. فمن أنا؟

 الرخام

ا تكـوين شبه كثيراا صخر اإلردواز إال أنني أحتاج رتبـة تحـول أعلـى مـن تلـك التـي نـتج عنهـ( أنا صخر متحول متورق أ3)
كبــر مــن حجــم بلــورات اإلردواز وتمتــاز صــخوري بــأن لهــا لمعــان أو بريــق يظهــر علــى مســتويات أاإلردواز وتظهــر بلــوراتي 

 تورقاتي. فمن 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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 في كل من الفراغات التالية ؟ تمعن بالصورة التي أمامك واكتب نوع التحول (4)

 
يحدث التحول عادة بين درجات حرارة مختلفة وضغوط تزيد عن أضعاف الضغط الجوي، من خالل الشكل التالي ما  (5)

 هي الصخور المتوقع تكونها بناءا على التركيب المعدني والبيئة؟

 )ج(المناسبة من المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعتين )ب( و  صل الكلمة

 

 

 
 

 

 

 

 المجموعة )أ(

 نسيج متورق

 نسيج 

 غير متورق

 

 المجموعة )ب(

 إردواز

 رخام

 كوارتزايت

 شيست

 هورنفلس

 فياليت

 نايس

 

 المجموعة )ج(

 ر جيريحج

 طين صفحي

 ركوزأ

 حجر رملي

 

 التالمسيالتحول 

 اإلقليميالتحول  بالدفن التحول 
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ونه في كل من الفراغات التالية تمعن بالصورة التي أمامك واكتب نوع الصخر المتحول المتوقع تك(6)

 

يحدث التحول عادة بـين درجـات حـرارة مختلفـة وضـغوط تزيـد عـن أضـعاف الضـغط الجـوي، مـن خـالل الشـكل (7) 
 دني والبيئة؟ءا على التركيب المعالتالي ما هي الصخور المتوقع تكونها بنا

 
 

 النيس

 

 الشيست

 

 االردواز

 

 النيس
 الشيست

 الطفل

 االردواز
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 -( في المربع المجاور لها :السؤال األول: أختر اإلجابة األكثر صحة لكل عبارة مما يلي وضع) 

 اإلنحدارات البالغة الحدة تتسبب بــــ -1
            الزحف              اإلنزالق الصخري التدهور             اإلنسياب الطيني 

 باا ما يسمى .......اإلنسياب الركامي غال -2
       انسياباا أرضيا اإلنسياب الطيني                         تدهوراا اا انزالقاا صخري  

 تحدث اإلنهيارات الصخرية عندما تندفع الصخور والركام إلى أسفل المنحدر بسرعة تتعدى ..... -3
   100           كم  022 كم                  25    مياَل          500  َميال 

 من العوامل المحفزة لعمليات التحرك الكتلي : -4
           الماء            انحدارات بالغة الحدة        إزالة النباتات   جميع ماسبق 

 عندما تكون وديان األنهار أكثر اتساعاا من عمقها يعد ذلك دليالا على :  -5
  قوة تأثير التحرك الكتلي                                       ضعف تأثير التحرك الكتلي 
                           عدم التأثير                 ال توجد اجابة 
 

 -السؤال الثاني: اكتب األسم أو المصطلح العلمي محل كل عبارة مما يلي:

 (      التحرك الكتلي)     ذبية األرضية  تحرك الصخور والركام والتربة نحو أسفل المنحدر تحت تأثير الجا -1
 (         نزالق اإل )         تحرك الكتل مع وجود نطاق يفصل ما بين الكتل المنزلقة وما تحتها .            -2
 (      زالق الدورانيناإل يكون السطح الفاصل فيه على شكل منحنى مقعر إلى أعلى يشبه الملعقة .       )   -3
    (     نتقاليزالق اإل ناإل  الحركة فيه على سطح مستو كفاصل أو صدع أو سطح طبقة   .           ) تكون -4
 (     نسياب الركامياإل اإلنسياب الذي يتضمن تحرك التربة والغطاء الصخري المفكك مع كمية من الماء.  )  -5
  (نسياب األرضي  اإل ء المطر الغزير .  )  اإلنسياب الذي يحدث على جوانب التالل في المناطق الرطبة أثنا -6
 (                         الزحف         ).ء الصخري المفكك مع كمية الماء أحد أنواع التحرك الكتلي الذي ينقل التربة والغطا -7
 
 

 الوحدة الرابعة : العمليات التي تغير تضاريس األرض
 

 الفصل األول : التحرك الكتلي
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 -يلي:فيما  غير الصحيحة( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة)ضع عالمة ) السؤال الثالث:

 (  القوة الرئيسية المسؤولة عن تحرك الكتل األرضية هي قوة الجاذبية األرضية  .                  )   -1

 (  الخطوة الثانية الهامة التي تلي التجوية في تكوين معظم المظاهر والتضاريس هي التصخر   .  )    -2

 (    )   ه الجارية الوديان والجبال .               من أهم التشكيالت الناتجة عن التحرك الكتلي والميا -3

 (   )   تحدث معظم التحركات الكتلية السريعة والمفاجئة في الجبال الوعرة قديمة التكوين .             -4

 (  )      تنتج التضاريس االرضية عن التجوية بحد ذاتها دون تحرك النواتج من مكانها    .           -5

 (   )     هم المحفزات التي تحدث االنزالقات االرضية الحرائق.                                   أمن  -6

 (    )      وجود نطاق ضعيف ما بين الكتل المنزلقة وما تحتها من مواد مستقرة يسمى تساقط  .      -7

 

 -السوال الرابع : علل كل مما يلي تعليال علميا:

 زل من أهم المحفزات لعمليات التحرك الكتلي.تعتبر الزال  -1
ماسكة وتسمح متالغير كميات ضخمة من الصخور والمواد  رتدادات مباشرة تسمح بخلخلةألن الزالزل يتبعها إ

 قتالعها.بإ
 تسنرع الحرائق من عملية التحرك الكتلي. -2

نزالق، ويمكن أن تشكل الكتل إلى اإل لجاف وبالتالي تميل ألن الطبقة العليا تتفك وتجف نتيجة الحرائق والطقس ا
 من الطين اللزج والركام الصخري. مما يزيد كمية المياه الجاريه فيتولد سيالا  الحرائق طبقة غير منفذة للماء

 بسرعة كبيرة. نهيارات األرضية )الصخرية(تتحرك اإل  -3
 سرعة كبيرة.سفل بر فإن اإلنهيارات الصخرية تندفع إلى أنحداعندما يكون المنحدر شديد اإل 

 مالحظة عملية الزحف. من الصعب ميدانياا  -4
عن طريق  ها إالألن عملية الزحف تحتاج الى وقت طويل وهي عملية تحدث بشكل بطيئ جدا فال يمكن مالحظت

زاحة االعمدة.  إلتواء األسوار واا
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 تؤدي إزالة النباتات إلى التحرك الكتلي . -5
ستقرار المنحدر ، فالجذور تربط حبيبات التربة والطبقة د في إاعد في مقامة التعرية، يساعألن النبات يس

 ذا كان المنحدر شديد.وخاصة إ لى التحرك الكتليوبالتالي إزالة النبات يؤدي إ السطحية المفككة ببعضها البعض،
 يمكن أن يحدث التحرك الكتلي بدون وجود محفزات ظاهرة . -6

 تتواجد ن لمواا حتى األرضية  الجاذبية وهو أساسي بدافع كاموالر  الصخور تحرك عن عبارة الكتلي التحرك ألن
 .خرىأ محفزات

 

 -قارن بين كل مما يلي : -السوال الخامس:

 وجه المقارنة  نسياب الركامياإل  نزالق األرضياإل 

  مكان الحدوث  المناطق الجبلية المدارية جوانب التالل

كة مع الماءتربة وغطاء صخري مفك تربة وغطاء صخري مفكك بالماء  طبيعة المواد المتحركة  

و قطراتعلى شكل السنة أ  شكل الرواسب الناتجة  كرواسب مروحية 

 

  

 وجه المقارنة  ت الصخرية انهيار اإل  الزحف 

 معدل الحركة   سريع  بطئ

  

تناوب التمدد واالنكماش في  

المواد السطحية بفعل التجمد 

  والذوبان والرطوبة والجفاف

-تحرك السريع للكتل الصخريه معدل ال 

 تحركات مفاجئة
 العوامل المسببة 
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 وجه المقارنة  نسياب اإل  نزالق اإل 

تحرك يحدث مع وجود نطاق  
بين الكتل المنزلقة  ضعيف يفصل ما

تحتها من مواد مستقرة وما  

يحدث عندما تتحرك الكتل على  
 المنحدر كسائل كثيف

 المفهوم 

  

  

نتقاليإنزالق إ –نزالق دوراني إ  انسياب ارضي –نسياب ركامي إ    األنواع   

 

 -اكتب بجانب كل رسم من الرسوم التالية نوع التحرك الكتلي الدال عليه: -السوال السادس :

              

 

 االنسياب الركامي

 

 

 

 

 

 التساقط
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 االنزالق االنتقالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االنزالق الدوراني

 

 

 

 

 

 

 لكم بالتوفيق والنجاح مع تمنياتنا

 


