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============================== ==========================================  
 أجب عن جميع األسئلة اآلتية وعددها )4( أسئلة فقط 

  درجة( 21) األول:ؤال ــــــــــــالس
 في الجدول اآلتي: في القائمة )أ( هفي المكان المخصص لإلجابة وبما يناسب من الدليل العلمي اآلتي وضعهفقط اختر 

المعـــدنل الرلـــوررل الررقـــةل القســاورل المكســـرل اةنفصـــامل الحكا ـــةل الــوان النـــوعيل الســـيليكا ل اةحجـــار  :الــدليل العلمـــي
ل الريجماتيــ ل ال يمررليــ ل الرســوايا ل التصــخرل ل النســي  الرــورفيري أو الســما يبــةل اةنصــهار الجائــيل النســي ال رقمــةل الا

                         .   تغذية المياه الجوفيةالسمنتةل المساميةل 

 القائمة )أ( الر م
المكان المخصص 

 لإلجابة

1 
أو خشًنال أو ذا حواف  (محاري ) وس  شكل سطح المعدن النات  عند كسرهل يظهر على شكل

                                                                                 مسننة.
 

1 
مادر طريعية صلبةل غير عضويةل لها مكونا  كيميائية معينةل واناء رلوري محددل وغالًبا ما 

                                           ظم شكل الرلورر نفسها.تيمثل الرناء الداخلي المن

                               الضوء السا ط على سطحه. ال يفية التي يعكس رها المعدن   3
  .عنصر آخر أو أ ثر-على األغلب –مع وجود محتوية على األ سجين والسيليكون المعادن ال 4
                                                        . ماجما تتدفة على سطح األرض 5

                   حجم الرلورا  أو الحريبا  التي يت ون منها الصخرل وشكلها وتواقعها. 6

  . العروق التي تحتوي على معادن حريباتها خشنة جًدال وت ثر عادر في صخور الجراني  7

2 
أللماس ومعادن أخرى ت ون  تح  ضغط عال صخور نادرر فوق  اعديةل تحتوي تحديًدا على ا

                                                                                   جًدا. 
 

  تاوقد مياه األمطار الخاان المائي الجوفي في محتواه المائي.     2
        ديا  والجاذرية. طع صغيرر من الصخر انتقل  وترسر  بفعل المياه والرقاح والجلي 21

22 
ترسب معادن جديدر والتحام حريبا  الرسوايا  مًعا بفعل الضغط كأحد العوامل مشكلة صخوًرا  

                                                                                 صلبة. 
 

                                                                    لون مسحوق المعدن. 11
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  درجة(  22: )الســــــــــــؤال الثاني
اختيار نوع  ؛( الجدول اآلتي يمثل تصنيف ل ل من الصخور النارقة والصخور الرسواية والصخور المتحولةل المطلوب منكأ)

 الصخر الوراد في الدليل العلمي ووضعه في التصنيف الصحيح لتلك الصخور. 
  ل وارتاق .االررقشيال الرخامل الديورق ل الجاررول الجارن ل حجر الغرقنل ال ونجلوميرا ل الجراني ل يل العلمي: الدل

 الصخور المتحولة الصخور الرسواية الصخور النارقة
   
   
   

 من خال دراستك لموارد المياه الجوفيةل أجب عن األسئلة اآلتية: (ب)
 
 الجيولوجي اآلبار..وضح المقصود بالمصطلح 2

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

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

 
 
 . ما العا ة رين الضخ الجائر من عدر آبار متجاورر ومخارقط اةنخفاض؟1

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

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

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

 
 كيف يت ون الرئر اةرتوااي؟ وضح وادون رسم:. 3

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

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

 
 
 وضح المقصود بالعبارر العلمية: "يؤدي الضخ الجائر للمياه الجوفية حدوث مشكلة الخسف". .4

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

.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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 درجة( 12الســــــــــــؤال الثالث:   )

                     ارن رين كل أثنين مما يلي على أساس علمي صحيح.)أ( 
  .ل ل منهما كمية السيليكون و  الجراني ( من حيث درجة اةنصهارو  صخور )الباال -2

 الجراني   صخور الباال  نقاط المقارنة
ن درجة اةنصهار )أيهما أ ل أو أعلى م

 األخرى(
  

كمية السيليكون )أيهما يحتوي أ ل أو 
 أعلى من األخرى(

  

  .من حيث اسم صخر ومكونها المعدني الصخور المتحولة المتور ة والصخور المتحولة غير المتور ة-1
 الصخور المتحولة غير المتور ة الصخور المتحولة المتور ة نقاط المقارنة

   مثال ألسم صخر واحد فقط
   مكون معدني واحد فقطاسم 

 .تبريد الالبة بسرعة وتبريد الالبة بسرعة كبيرة جدًا من حيث تّكون البلورات-3
 تبريد الالبة بسرعة كبيرة جدًا تبريد الالبة بسرعة  وجه المقارنة

   تّكون البلورات

 .من حيث اسم صخر لكل منهما تبلور جدًاناعمة الالكيميائية/ الصخور و أصداف مجهرية وصلصالالكيميائية الحيوية/ الصخور-4
 ناعمة التبلور جدًاالكيميائية/  أصداف مجهرية وصلصالالكيميائية الحيوية/  وجه المقارنة

   اسم صخر واحد فقط

 
ضع كلمة صح في نهاية العبارر الجيولوجية الصحيحة وكلمة خطأ في نهاية العبارر الجيولوجية الخاطئة ل ل من  )ب(

                                                                                                                                                        اآلتية:  
 ( ................... من العوامل التي تؤثر في ت وقن الماجما؛ المحتوى المائي ويغّير في درجة انصهار الصخور. )2
 ( ......................تاداد درجة حرارر الجاء العلوي من القشرر األرضية راقادر العمة. ).1
.يسمى نسي  الصخر الذي يتميا روجود رلورا  واضحة المعالمل ومحاطة ررلورا  صغيرر الحجم من المعدن نفسه أو من 3

                                                                                              ( ...........................معادن مختلفة بالنسي  الفقاعي. )
 ( .............................) بالتجوية. للمناطة المنخفضة أسفل المنحدرا  ونقلها .تسمى عملية إاالة الرسوايا 4
 ( ....................بالتطرة المتدرج. )نحو األسفل ا أ رر حجمً الحريبا  أثقل و ي تصبح فيه يسمى نوع التطرة الذ.5
  في تموجا  صغيرر ت ون  بفعل الرقاح او األمواج أو التيارا  النهرقة. تتشكل عاما  النيم عندما تترسب الرسوايا  .6

                                                                              ...().................................. 
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 درجة( 22 الســــــــــــؤال الرابع:   ) 
 ا تب التفسير الجيولوجي الد ية للعبارا  العلمية اآلتية: 

 ا. يعد الفحم الحجري معدنً  ة-2
..........................................................................................................................................................

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

 ا.ظهر بعض الصخور النارقة نسيجا فقاعيً ت  -1
..........................................................................................................................................................

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

 لجعل أدوا  القطع أ ثر حدر.( ال ورندوم) ال ورونديوم معدنستعمل ي  -3
..........................................................................................................................................................

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

 ختلف مكونا  الماجما ال يميائية عن المكونا  ال يميائية للصخر األصلي.ت  -4

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

 ي ظهر الصوان والجاسرر وال السيدوني مكسًرا محارًقا.-5
..........................................................................................................................................................

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

.......................................................................................................................................................... 
 يمكن أن نجد تطبًقا متقاطًعا وتطبًقا متدرًجا في طبقة واحدر.-6

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

 دائًما دا نة اللون.ي  وتالريرودالصخور فوق القاعديةل ومنها صخر -7
..........................................................................................................................................................

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

 ر.ة يستعمل التلك لجعل أدوا  القطع أ ثر حدّ -2
..........................................................................................................................................................

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

 يهتم علماء األرض باألحافير بشكل كرير. -2
..........................................................................................................................................................

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

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

 األسئلة انته 


