
برٌستول  اكادٌمةمدربة تنمٌة بشرٌة معتمدة من *
TOTالبرٌطانٌة 

مستشار أسرى معتمد من األكادٌمٌة العالمٌة للتدرٌب **

برٌطانٌا فىوالتطوٌر 

األول لمدربٌن  التدرٌبى الملمتىمدربة معتمدة فً **

األحمدىمنطمة 
عام فً مجال الجٌولوجٌا 12خبرة تربوٌة **

.ممارس للغة اإلشارة والصم والبكم**
.الكوٌتىالهالل األحمر  فىمتطوعه *
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السٌرة الذاتٌة للمدربة 

“أسماء صمر”
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مادة الجٌولوجٌا

WWW.KweduFiles.Comالعلمىالعشر  الحادىللصف  



الكون: الفصل األول 

3

الجٌولوجٌا التارٌخٌةالجٌولوجٌا الفٌزٌائٌة
ما الممصود؟

الوتٌرة الواحدة مبدءالكوارث نظرٌة 
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ٍب اىَقصىد

ثبىغذً؟ -1

ثهب ّغجخ ػبىُخ ٍِ ,اىنىُ  ّشبحرجَؼبد ٍِ اىغبصاد واالرشثخ ثؼضهب قذٌَ اىْشأح ٍغ 

اىهُذسوجُِ واىهُيُىً وال رحزىي ػيً ػْبصش ثقُيخ

المجرات؟-2•

معا بموى جذب  ترتبط«السدم« النجوم او الحشود النجمٌة و وحدتةنظام كونى 

كونٌة متبادلة

النجم؟-3

ٌشع ضوء وحرارة ذاتٌا سماوىجرم 

4
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توهج الكتلة الغازٌة للنجم االولى حتى -1

ٌصبح مائال لالحمرار

ذرات الهٌدروجٌن وتكون  ألنوٌةبسبب االندماج النووي 

الهٌلٌوم وانطالق طالة حرارٌة عالٌة جدا

اخذت المجموعة الشمسٌة عند نشأتها شكل .2
لرص مفلطح

الناتج عن اشعة النجوم والذى ٌؤدى  الضغطبسبب 

لتحرن مكوناتها ودورانها فً اتجاه واحد

علل
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رغًَ اىثقىة اىغىداء ثبىَنبّظ اىفضبئُخ؟*

رزَُض ثجبرثُخ ػبىُخ جذا ورجزة فىرىّبد اىضىء  النها

فزظهش مَغبحبد غُش ٍضُئخ

تماٌز مكونات األرض؟*

تسالط األجسام الصغٌرة من سحابة الغبار على سطحها 

تحلل العناصر المشعة فً باطن األرض

احتكان مواد األرض مع بعضها اثناء دورانها

تكون االكاسٌد والتفاعالت الكٌمٌائٌة داخل االرض

6

علل
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:أمَو اىفشاغبد اىزبىُخ

......... اىْىفبَْزج ٍِ اّفجبس  -1

............ٌنتج من انفجار سوبر نوفا  -2•

7

المزم األبٌض

الثموب السوداء

احمر..............ٌكون لون النجم األولى -3

اصفر .......ٌكون لون النجم البالغ -4
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المعادن:  الثانىالفصل 

ال ٌعتبر البرد معدنا؟-1

لٌس صلب فً درجة حرارة سطح األرض النه

رؼذد أىىاُ ٍؼذُ اىنىاسرض؟ -3

ال َؼزجش األوثبه ٍؼذُ؟-2

علل

غُش ٍزجيىس الّه

ثه شىائت ٍِ امبعُذ اىَْجُْض اىجْفغجًثغجت وجىد اىشىائت ٍثبه اىنىاسرض 

ثه شىائت ٍِ أمبعُذ اىحذَذ اىىسديواىنىاسرض 
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ببرٌك شبه فلزى؟ الهٌماتٌتٌتمٌز -5

ولدرته على تحوٌل اشكال  التضوءبسبب تمٌزه بظاهرة 

الطالة المختلفة إلى ضوء

بسبب فمدانه اللمعان نتٌجة تعرضه للهواء وتكون طبمة خارجٌة باهته

باللون األحمر عند تعرضه  الكالسٌتٌتضوء -6

لألشعة فوق البنفسجٌة؟

علل

؟إنفصامال ٌحتوى الكوارتز على مستوٌات  -7

بسبب لوة تماسن جزٌئاته
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العوامل التً تتولف علٌها صالدة المعادن؟ ماهىس  

المخالف من المفاهٌم التالٌة مع ذكر السبب حدد س 

   »الجبس    -  األرثوكلٌز  -الكوارتز    -  الهالٌت»  

للصالدة موهسغٌر موجود فً ممٌاس :  والسبب

الهٌدروكسٌلنوع الرابطة ووجود مجموعة 

واألخرى بٌرٌتس أمامن عٌنتٌن احداهما 

كٌف تفرق بٌنهما؟ أرسٌنوبٌرٌت 

رائحة الكبرٌت و البٌرٌتعند حن كل منهما ٌصدر 

رائحة الثوم بٌرٌت االرسٌنو
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ٌستخدم الكوارتز فً صناعة الساعات؟*

عند تعرضه للضغط تتولد على بلورته شحنات كهربائٌة النه

بم تفسر

ألنه عند تعرضه للحرارة تتكون على بلورته شحنات 

كهربائٌة

فً صناعة السخانات الحرارٌة؟ التورمالٌنٌستخدم *
WWW.KweduFiles.Com
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5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

5cm

لطع   عندما هو النظام البلوري الناتج 
 ؟الموضحبمستوى المطع  تالىالالشكل 

  البلورىالنظام 

المائم المعٌنى

 البنائىارسم التركٌب 

السلٌكاتٌةللمعادن 
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ما الممصود

بالبلورة؟* 

جسم صلب متجانس تحده من الخارج اسطح مستوٌة تكونت بفعل عوامل طبٌعٌة فً ظروف 

والحراراةمناسبة من الضغط 

الوحدة البنائٌة؟*

أصغر جزء فً البلورة تتضح فٌها صفات البلورة نفسها
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إذا دار حول  الرأسى الدورانىس ماذا تتولع أن ٌكون نوع محور التماثل 

نفسه دورة كاملة؟

3cm
3cm

9cm

محور تماثل 

راسً  دورانى

رباعى
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 اىجيىادحجٌ اسعٌ اىؼالقخ ثُِ * 

 .اىزجشَذ ػيً اىشنو اىزبىٍ وعشػخ 

.  ……………:  نىع العالقة  -أ
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فصل الصخور النارٌة: ثانٌا

حجم البلورات

سرعة التبرٌد

عكسٌة
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اخزش اإلجبثخ اىصحُحخ

..غنى ب البٌتونٌتمعدن *

الكالسٌوم  -الصودٌوم                                                     ب-أ

المغنٌسٌوم -الحدٌد                                                       د -ج

16

..بغنى  األلبٌتمعدن  -*

الكالسٌوم  -الصودٌوم                                                     ب-أ

المغنٌسٌوم -الحدٌد                                                       د -ج

..االوبسٌدٌاننسٌج  -*

خشن التبلور  -بدلٌك التبلور                                                    -أ

زجاجى -د                                                      بورفٌرى -ج
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ػيو رؼيُال ػيَُب عيَُب

المنمطع بالسلسلة الغٌر متصلة؟ التفاعلىٌسمى التتابع *

وخواصها الفٌزٌائٌة والبلورى الكٌمٌائىمن حٌث تركٌبها  المتبلورهبسبب اختالف المعادن =

؟األوبسٌدٌانتكون صخور الزجاج مثل *

تنتظم  كىلألٌونات  كافىبسبب حدوث تجمد سرٌع جدا للمواد المنصهرة فال ٌكون هنان ولت =

فً شبكة بلورٌة

؟النوعىوجود عاللة بٌن الوان الصخور النارٌة ووزنها *

ولونها منخفضة السلٌكا تحتوى على كمٌات كبٌرة من الحدٌد والماغنسٌوم  األوجٌتمجموعة 

مرتفع  النوعىداكن ووزنها 

المحتوٌة على نسبة سلٌكا عالٌة تمل فٌها نسبة الحدٌد  الفلسبارمجموعة فً والعكس 

خفٌف النوعىولونها فاتح ووزنها  والماغنسٌوم 

17
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ػيو رؼيُال ػيَُب عيَُب

؟الزجاجىالتبرٌد السرٌع لٌس االلٌة الوحٌدة لتكوٌن النسٌج •

من السلٌكا تكون سلسلة تراكٌب طوٌلة لبل اكتمال  العالىالصهارة ذات المحتوى  =

األوبسٌدٌانفتتصلب مكونة وتزٌد لزوجة الصهارة  االٌونىالتبلور تعٌك النمل 

؟البورفٌرىتكون النسٌج *

عندما تموم الصهارة المحتوٌة على بلورات كبٌرة بالثوران عند السطح فجزء من =

ٌبرد بسرعه نسبٌا لذا ٌتكون النسٌج من بلورات كبٌرة تحٌط بها بلورات  الالفا

صغٌرة

ٌمكن رؤٌة الصخور النارٌة المتداخلة؟*

عندما تتعرض الطبمات فولها للتعرٌة=

18
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المصطلح:التالىالجدول  فىاو المصطلح الدال على كل عبارة  العلمىاكتب االسم  -1م

نسٌج الصخر الذى ٌحتوى على بلورات كبٌرة محاطة ببلورات صغٌرة1

البورفٌرىالصخر ذو النسٌج  فىالبلورات الكبٌرة 2

البورفٌرىالصخر ذو النسٌج  فىالبلورات الصغٌرة 3

النسٌج الممٌز لالوبسٌدٌان والناتج عن التبرٌد السرٌع للحمم4

جدائل الزجاج البركانى الناتجة عن الحمم البركانٌة من براكٌن هاواى5

  السكورٌانسٌج ٌمٌز الصخور دلٌمة التبلور المحتوٌة على فجوات غازٌة مثل 6

بسبب هروب الغازات اثناء تصلب الحمم والبٌومس

الصخور الرسوبٌة بانسجةاالكثر شبها  النارى الصخرىالنسٌج 7

احد انواع الصخور النارٌة ذات النسٌج الفتاتى الناري8

النسٌج الصخرى النارى المتكون فً المراحل المتأخرة من التبلور  بسبب البٌئة 9

سم 1<السائلةعبارة عن بلورات كبٌرة متشابكة لطرها  

البورفٌرىالنسٌج 

البلورات البارزة

الكتلة السفلٌة

الزجاجىالنسٌج 

بٌلىشعر 

  االسفنجىالنسٌج 

الفماعى/

النارى الفتاتى

الملتحمة الطفة

البجماتٌتًالنسٌج 
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أكمل الناقص بالجدول
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التركٌب (اندٌزٌتٌة ) وسٌطة  مافٌةفوق 

     

انواع الصخور اندٌزٌت/ دٌورٌت كوماتٌت/ برٌدوتاٌت

مافٌة

بازلت -جابرو

فلسٌة جرانٌتٌة

رٌولٌت-جرانٌت 
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فصل الصخور الرسوبٌة

:  ادسط اىشنو اىزبىٍ واجت ػٌ ٍب َيٍ

ّىع اىصخش اىشعىثٍ اىَىضح ؟  ٍبهى* 

:اعٌ اىصخش اىزٌ ََثيه* 

  --------------------------------- -أ 

  -------------------------------- -ة 

ٍب اىغجت فٍ إجبثزل؟*

) أ (

) ب (

الكونجلومٌرات

البرٌشٌا

مستدٌرة الحواف بسبب النمل لمسافات  الكونجلومٌرات

بعٌدة

البرٌشٌا حادة الزواٌا بسبب النمل لمسافات لرٌبة

WWW.KweduFiles.Com
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علل

وفرة الكوارتز فً الصخور الرسوبٌة المٌكانٌكٌة؟*

متٌن ومماوم جدا للتجوٌة النه=

بٌنما الرمل ٌنمل  االرضٌهالحصى ٌنمل بفعل األنهار الجارفة أو االنزاللات *

بفعل الرٌاح؟

كلما كان التٌار لوى كان حجم الحبٌبات التً ٌنملها أكبر بٌنما الرٌاح  النه=

تحمل الرمل الن حجم حبٌباته صغٌر وخفٌف الوزن

اعلى صالدة من الحجر الجٌري؟ الدولومٌت*

ألنه ٌتكون من كربونات كالسٌوم وماغنٌسٌوم=

WWW.KweduFiles.Com
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تماثل ,اتجاه التٌار : من حٌث  والتذبذٌة التٌارٌةقارن بٌن عالمات النٌم •

المسبب العامل,العالمات

عالمات النٌم وجه الممارنة

التٌارٌة

عالمات النٌم 

التذبذبٌة

اتجاهٌناتجاه واحداتجاه التٌار

تماثل 

العالمات

متماثلةغٌر متماثلة

العامل 

المسبب

الرٌاح او 

التٌارات 

المائٌة

األمواج 

السطحٌة

WWW.KweduFiles.Com



24

 التطبكس على ما ٌدل وجود 

المتدرج فً طبمات صخرٌة؟

ٌدل على ترسٌب سرٌع فً =

بٌئة مائٌة

 التطبكس فسر جٌولوجٌا تكون 

المتدرج فً طبمات الصخور الرسوبٌة

ٌتكون عندما ٌفمد تٌار الماء الطالة بسرعة 

فٌرسب الحبٌبات األكبر حجما أوال ثم األلل 

فاأللل
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طغٌان البحر؟*ما الممصود؟

 الشاطًءارتفاع مستوى سطح البحر نتٌجة حركة أرضٌة هابطة بحٌث تغطى =

 الترسٌبًوتصبح المنطمة الشاطئٌة ضمن الحوض 

البحر؟ إنحسار* 

انخفاض مستوى سطح البحر نتٌجة حركة أرضٌة رافعه بحٌث ٌضاف جزء =

الساحلٌة المارٌة للمساحه المارىمن الرف 

تجاوٌف صخرٌة ذات تكوٌنات بلورٌة داخلٌة الجزء الخارجً لمعظمها

 جٌرىحجر  

الجٌود*
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فصل الصخور المتحولة

الصخر األصلًالتحولعامل اسم الصخر

صخر جٌري..............الرخام

.................الحرارة والضغطالشٌست

الجرانٌت................النٌس

صخر طٌنًالحرارة والضغط...............

.....................الحرارة.................

 التحهل عامل *اسم الصخر*:  بينقارن 
الصخر األصلي*            

الحرارة

إردواز

الضغط والحرارة

اإلردواز

رملىحجر الكوارتزٌت
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المتورلةاألنسجة 

النٌسوزى الشٌستوزى الصخرىاالنشماق 

النٌسالشٌستاإلردواز

ارسم خرٌطة مفاهٌم توضح فٌها أنسجة الصخور المتحولة 

مع ذكر امثلة
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المتورلةاالنسجة غٌر 

حبٌبات متساوٌة األبعاد

WWW.KweduFiles.Comكوارتزٌترخام
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س عدد بٌئات التحول؟
التحول  -2,بٌئة التحول الحرارى او التالمسى -1

اإلللٌمىالتحول  -4,التحول بالدفن  -3,بالمحالٌل الحارة

 المعدنىالتركٌب  -2, وحرارتة النارىكتلة الجسم  -1

للصخر المضٌف

العوامل التً ٌتولف علٌها حجم هالة التحول الحرارى؟ ذكرإس 

1

2

؟التحول؟ولماذأكثر تأثرا بهالة  النمطٌتنس أي 

وذلن ألنها لرٌبة من هالة التحول وبالتالً تتأثر ..  2=

اكثر
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عوامل التحول؟, بٌئات التحول ,ذهنٌة توضح فٌها انسجه الصخور المتحولة  خرٌطهارسم 
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الكتلىالتحرن : فصل

:اكتب المصطلح العلمً الدال على العبارات التالٌة •

المشترن للتحرن  التاثٌرعن األرضٌة الناتجة من أهم معالم التضارٌس ( )                    •

.الكتلً والمٌاه الجارٌة 

انزاللات ارضٌة تشٌر إلى تحرن الصخور والركام والتربة نحو أسفل )                    ( •

.المنحدر تحت تأثٌر الجاذبٌة األرضٌة 

.انسٌاب المواد السطحٌة المشبعة بالماء بعد أن تفمد تماسكها (  )                   •

.السموط الحر لمطع إفرادٌة مهما كان حجمها فً المنحدرات )                    ( •

تحرن كتلً ٌحدث مع وجود نطاق ضعٌف  ٌفصل ما بٌن الكتل المتحركة )                    ( •

.وما تحتها من مواد مستمرة 

.تحرن كتلً ٌكون فٌه السطح الفاصل على شكل منحنى ممعر (     )                    •

 

ودٌان الجداول

الكتلىالتحرن 

التسٌٌل

التسالط

اإلنزالق

الدورانىاالنزالق 
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علل

؟الكتلىٌساعد النبات فً مماومة التحرن *

كما أن النبات ٌعمل كدرع ٌحمى ,ألن الجذور تربط حبٌبات التربة والطبمة السطحٌة =

التربة من التعرٌة الناتجة من هطول األمطار

خالل حرائك الغابات؟ الكتلىٌزٌد التحرن *

بسبب تكون طبمة طاردة غٌر منفذة للماء تزٌد من كمٌة المٌاه الجارٌة أثناء هطول =

الصخرىاالمطار فٌتولد سٌل من الطٌن اللزج والركام 

124؟ شكل الكتلىللماء تأثٌر كبٌر على التحرن *

عندما تكون كمٌة الماء نادرة فً التربة تكون حبٌبات التربة اعلى تماسكا وبالتالً ٌمل =

بٌنما عندما تكون التربة مشبعة بالماء تندفع الحبٌبات بعٌدا عن بعضها  الكتلىالتحرن 

وٌتالشى تماسكها وتنزلك
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؟الكتلىالعوامل المحفزة لحدوث التحرن *

الزالزل, إزالة النبات, االنحدارات بالغة الحدة ,الماء =

العوامل التً تسبب الزحف؟*

تنااااوب التمااادد واالنكمااااا فاااً الماااواد الساااطحٌة بفعااال التجماااد =

والذوبان أو الرطوبة والجفاف

الظواهر التً تدل على حدوث الزحف؟*

إزاحة االعمدة, االسوار  إلتواء=

؟الكتلىالتحرن  والصخورأثناءأنواع حركة الرواسب *

االنسٌاب,االنزالق , التسالط=

عدد
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إحذي اىششمبد ىجُغ اىؼقبساد رخفُضبد هبئيخ  ذػشض

,ػيً ٍْبصه فٍ أٍبمِ ٍزفشقخ فٍ اىؼبىٌ , 
وقغ اخزُبس اعشرل ػيً هزا اىَْضه فَب سأَل ٍغ رمش 

اىغجت؟

َقغ هزا اىَْضه أعفو اىَْحذس ٍَب َجؼيه 

ػشضه ىحذوس رغبقط مزو صخشَخ وحذوس 

ٍْطقخ خطشح غُش صبىحخ  فهًرحشك مزيً 

ىيغنِ وغُش ٍغزقشح
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أتمنى لكم التوفٌق والنجاح
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