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

 :أو على سطحها 

  الجيولوجيا الفيزيائية      جيولوجيا التعدين 
  الجيولوجيا التركيبية     الجيولوجيا التاريخية 

 يب زمني للتغييرات الفيزيائية والبيولوجية التي حدثت في الماضي:المجال الذي يسعى إلى وضع ترت -2

  الجيولوجيا الفيزيائية       جيولوجيا التعدين 
  الجيولوجيا التركيبية      الجيولوجيا التاريخية 

 ة هو:لميأول من درس المعادن دراسة عكان العالم العربي الذي -3

      الفزاري                     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 :  يحة وعالمة ) ( أمام العبارة الصح✓لسؤال الثاني:ضع عالمة ) ا
 (   )             ال يرتبط علم األرض بعلم الفلك -1
 ( )                  يجب دراسة تاريخ األرض قبل دراسة الجيولوجيا الفيزيائية   -2
 (   )                               ينص مبدأ الوتيرة الواحدة على أن الحاضر هو مفتاح الماضي -3
 (            )                                               العرب أول من درس تاريخ الجيولوجيا  -4
 

 الوحدة األولى: الكون واألرض:
 

 مقدمة في علم الجيولوجيا: األولالفصل 
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 السؤال الثالث :أكمل الفراغات التالية بما يناسبها :-
 ......تقسم الجيولوجيا إلى مجالين هما ....................... و ....................... -1

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

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

  ........المصاحبة لها هوالعالم الذي أعد سجال خاصا بالزالزل موضح تاريخ حدوثها وأشكال الدمار  -4

 واضع مبدأ الوتيرة الواحدة هو ...................................... -5

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

  أول محاولة لتحديد عمر األرض كانت باستخدام ........................... -7

 يقدر بحوالي ................................عمر األرض اإلجمالي  -8

 

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

 
 
 
 
 

مجال الجيولوجيا الذي يتناول المواد المكونة لألرض والعمليات التي تتم تحت سطح  -1
  على سطحها األرض أو

 حدثت التي والبيولوجية الفيزيائية للتغيرات زمنيا   ترتيبا   ضعي الذي الجيولوجيا مجال -2
  . الماضية الجيولوجية األزمنة في

 الماضي في نفسها هي االن القائمة والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية القوانين -3
  الجيولوجي

  هائلةث كوار  وقوع بعد تشكلت لألرض الطبيعية المواقع أن على تنص نظرية -4
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 -أكمل الجدول التالي :: خامسلسؤال الا
 االنجــــــــــــاز العالم العربي

 ......................................................................... إبراهيم الفزاري     

 دراسات في علم البحار وكيفية تكون الصخور الرسوبية .....................

 ......................................................................... ين السيوطيجالل الد  
 

 أكمل الخريطة الذهنية التالية
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 * باالستعانة بالخريطة الذهنية السابقة:
 ................... تتطلب الجيولوجيا فهما وتطبيقا لمبادئ .................. و .................... و

 

علم 

 األرض

 علم ..............

 

 

 

 علم الصخور

 
 ......... جيولوجيا

 

 

 

 جيولوجيا .........

 ..........علم ....

 

 

 ..............علم 

 
 

 

 جيولوجيا ..........

 

 

 التركيبيةجيولوجيا 

 علم ..............

علم 

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

 جيولوجيا الكواكب

 المحيطاتعلم  حافيرعلم األ

 ...........علم 

 الرسوبياتعلم  علم ...........
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 علل لما يأتي تعليال علميا صحيحا : :  السؤال األول 
 األرض في تغير دائم  . -1

............................................................................................................... 
 متغيرة  .يعتقد الكثيرون أن األرض ثابتة المالمح وغير  -2

............................................................................................................... 
 يمثل فهم األرض تحديا  كبيرا  . -3

............................................................................................................... 
 منطقيا  يجب أن تدرس الجيولوجيا الفيزيائية قبل دراسة تاريخ األرض . -4

............................................................................................................... 
 القدم ةن االرض بالغأهاتون جيمس اعتقد  -5

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

 
 بكل مما يلي :  جيولوجيا   ما المقصودالثاني: لسؤال ا

 علم األرض  :............................................................................................ -1

 دأ الوتيرة الواحدة   : ...................................................................................مب -2

 نظرية الكوارث  : ........................................................................................ -3

 .....................................................................الجيولوجيا التاريخية :............... -4

 ......................................................الجيولوجيا الفيزيائية :.............................. -5
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 :قارن بين كل مما يلي: ثالثالسؤال ال

 الجيولوجيا الفيزيائية   الجيولوجيا التاريخية وجه المقارنة

   المفهوم

 

 : أسئلة متنوعة  رابعالسؤال ال
 ؟وما هي أقسامها األساسية ؟ما هو معنى كلمة جيولوجيا -1

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

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

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

 .هافسر   –فهم كوكب األرض الذي نعيش عليه يمثل تحديا  كبيرا   –مقولة  -3
......................................................................................................... 

 

ر األرض تمت في عام الزمن الجيولوجي طويل جدا  وعمر األرض كبير ولكن أول محاولة تمت لتحديد عم-4
 .م1905

 .اذكر الطريقة المستخدمة 

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

 . ............................................... يقدر عمر األرض ب 
 ............ انقرضت الديناصورات منذ حوالي. ............... 
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( ✓اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تلي كل عبارة فيما يلي وذلك بوضع عالمة) السؤال األول:*
 أمامها :

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

 دوبلر         اينشتاين       لوميتر     ل كانتايمانوي 

 :  Big Bang( عالم فلك بلجيكي صاحب نظرية االنفجار العظيم 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                      يالعمر 

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

                        جورج لوميتر وليم سميث       ألبرت أينشتين    أودوين هابل 
 ( كان استنتاج هابل معاكس تماما  لنظرية أينشتين الذي كان يعتقد أن الكون:6)

                       يتحرك         يتوسع                   ساكن                ينكمش 
 ( اللبنة األساسية لبناء الكون هي : 7)

        النجوم              السدم               المجرات              الغازات 
 ( 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 وليم سميث       ألبرت أينشتين    أودوين هابل 
 
 

 الوحدة األولى: الكون واألرض 

 نشأة الكون الفصل الثاني : 
  

www.kwedufiles.com



 م 7201/8201 فترة الدراسية األولىال -بنك أسئلة الجيولوجيا -انة الفنية المشتركة للجيولوجياللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

8 

 

 :   من خصائص المجرات( 10)

            تتحرك في اتجاهات متقاربة        ثابتة في مكانها 
                                             تدور ككتلة واحدة تشابه حركه أجزائها الداخلية 

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

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

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

            أحمر                 برتقالي       يميل للزرقة           أصفر 
 :الكتلة الكبيرة اسم النجم والنجم البالغ ذ ىيطلق عل( 14) 

            العمالق              الكثيف              الضخم          الكبير 
 :قوة الجذب نحو المركز يتكون ىإذا تغلبت قوة إشعاع النجم عل( 15)

            القزم األبيض         النجم الكثيف       الثقب األسود            العمالق األحمر 
 :يتكون نجم العمالق األحمر في مرحلة  ( 16)

            النجم األولي          وغالبل                     لشيخوخةا               الموت 
 :   ىتعتمد مرحلة موت النجم عل( 17)

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

 النجم األولي         البلوغ                      الشيخوخة  الموت 

 ( تقع الشمس في أحد أذرع مجرة : 19) 

 درب التبانة             المرأة المتسلسلة سحابتا ماجالن        الدب القطبي 

 ( تعتبر مجرة درب التبانة من المجرات : 20) 

 القضيبية          الحلزونية       البيضاوية        دسية الع 

 ( 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 
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 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              كباتالكوي       سحابة الغبار        النجم الزائر 
 :   مكوناتها  تحرك ىأدي الضغط الناتج عن أشعة النجوم حول سحابة الغبار إل( 25)

          بسرعة في اتجاه واحد                  بسرعة في حركة عشوائية 
          ببطء في اتجاه واحد                                  ببطء في حركة عشوائية 

 :   كانت األرض في بداية تكونها ( 26)

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

 األرض: ىمن أول الكائنات التي ظهرت عل( 27)

          النباتات الالزهرية                النباتات الزهرية معراة البذور 
          النباتات الزهرية مغطاة البذور                       ريا الخضراء المزرقةيالبكت 

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

           األكسجين            ي أكسيد الكربونثان      النيتروجين         بخار الماء 
 ( تمايز مكونات األرض يعني : 29)

          . برودة مكونات األرض بعد أن كانت حارة ومنصهرة 
           . اختالط مكونات األرض ككتلة واحدة 
          . تقسيم مكونات األرض حسب كثافتها 
         ألرض إلى أغلفة متشابهة فيزيائيًا وكيميائيًا .تقسيم مكونات ا 

 ( أول األغلفة المتكونة على كوكب األرض هو الغالف : 30)
       الغازي                المائي        اليابس          الحيوي 

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

       األكسجين        الميثان                بخار الماء           ثاني أكسيد الكربون 
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     *السؤال الثاني : اكتب اإلسم أو المصطلح العلمي الدال على كل من العبارات التالية :  

 ( تجمع مادة الكون وطاقته في بؤرة صغيرة .                     ( )1) 
 ( نظرية تنص على انفجار البيضة الكونية في جميع االتجاهات وتناثر محتوياتها في جميع                       ( )2)

 االتجاهات .                             
 ( تتباعد المجرات و تتراجع في جميع االتجاهات.                      ( )3)
 ثافة واللمعان والحرارة . ( كتلة غازية عظيمة الك                     ( )4)
 ( نظام كوني وحدته النجوم والسدم ويرتبط معا  بقوى جذب كونية متبادلة .                      ( )5)
 ( جرم سماوي يشع ضوء وحرارة .                      ( )6)
 كثيف . ( كتلة ذات قوة جذب جبارة تكونت نتيجة انفجار النجم ال                     ( )7)
 ( نجم صغير ابيض تكون نتيجة النفجار العمالق األحمر .                      ( )8)
 ( ظاهرة تنتج بسبب انفجار النجم بعد أن تبلغ عملية التمدد مداها .                      ( )9)
 إلى جسم مقسم من    لبعض( تحول األرض من كتلة تتكون من مواد مختلطة مع بعضها ا                    ( )10)

 الداخل إلى أغلفة متحدة المركز .                              
 ( أحد أذرع مجرة درب التبانة والذي تقع فيه المجموعة الشمسية .                     ( )11)
 ( ظاهرة تتكون نتيجة لالنفجار المروع للنجم الكثيف .                     ( )12)
 ( نجم بالغ أصفر اللون ينتمي إلى مجرة درب التبانة .                     ) (13)
 ( مرحلة من حياة النجم يحدث فيها انكماش سديم بارد جدا  من الغازات والغبار .                     ( )14)
 الكتلة الكبيرة .  ذو( اسم يطلق على النجم البالغ                     ( )15)
 ( نقط غير مضيئة تتميز بجاذبية عالية جدا تجذب كل ما يقترب منها.                     )( 16)
 

 *السؤال الثالث : اكتب كلمة )صح( أمام العبارة الصحيحة وكلمة )خطأ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يلي : 
 (          )                                                    . مجرة درب التبانة بيضاوية الشكل ( تعد1) 

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

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

 (          )                                        حل األربعة من دورة حياتها.  اوم في المر ( تتشابه النج4)
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 (          )                            ( تتشابة المجرات فيما بينها من حيث الحجم والكتلة وعدد النجوم.  5)

 (          )                     األكسجين .  ( ينتج عن االندماج النووي بين أنوية الهيدروجين تكون نواة6)

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

 (          )                                                            ( تعتبر شمسنا في مرحلة البلوغ . 8)

 (          )                                      ر من كتلة الثقب األسود . ي( كتلة القزم األبيض أكبر بكث9)

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

 (          )                                دة نجم جديد . ( النوفا والسوبر نوفا مصطلحات تعبر عن وال11)

 (          )                                                    ( تتميز الثقوب السوداء بجاذبية عالية . 12)

 (          )    ( احتكاك مواد األرض ببعضها البعض أحد األسباب التي أدت إلى ارتفاع درجة حرارتها . 13)

 (          )                        ( كانت سحابة الغبار في البداية حارة جدا و تتحرك في اتجاه واحد . 14)

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

 (          )                                   ا نحو مركز األرض .  ( كثافة مواد األرض تقل كلما اتجهن16)

 
 *السؤال الرابع : امأل الفراغ في العبارات التالية بما يناسبها من كلمات :

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

 نات أساسية هي ................و...................و..................( يتألف الكون من ثالث لب2) 

 ( تجمع الغازات واألتربة يكون ........................... 3) 

 ( تختلف المجرات فيما بينها في ..................و........................و......................4) 

 ع مراحل دورة حياتها ماعدا مرحلة ....................( تتشابه النجوم في جمي5) 

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

 ( الشمس والنجم الكثيف يختلفان في ......................... 7) 
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 .....................( عندما تبلغ عملية التمدد نتيجة اإلشعاع مداها ينفجر النجم مكونا  .....8)

 ( وفق نظرية سحابة الغبار فإن انكماش الدوامات الصغيرة أدى إلى تكون نواة ..................9)

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

 ...........و....................( يتكون الغالف الغازي األولي أساسا  من .................و..........11)

 ( مصدر األكسجين في الغالف الغازي هو ........................................12)

 *السؤال الخامس : أمعن النظر في األشكال التالية ، ثم أجب عما هو مطلوب : 

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

 .............................ذات الشكل ......      

 ( الشكل يوضح دورة حياة النجم :   2) 
 أكمل البيانات الناقصة على الرسم : 
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 ( الشكل المجاور يوضح تقسيم هابل ألشكال المجرات :3) 

 أكمل البيانات الناقصة على الرسم :       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ا  سليما  : *السؤال السادس : علل ما يلي تعليال  علمي 
 . (  حدوث انفجار كوني للبيضة الكونية1)

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

  تسمى الثقوب السوداء بالمكانس الفضائية .( 2)
 ........................................................................................................................................................ 

 حدوث ظاهرة النوفا . (3)
........................................................................................................................................................ 

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

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

 تتدرج النطاقات المكونة لكوكب األرض بالكثافة ، حيث تزداد الكثافة كلما اتجهنا للمركز .( 5)
........................................................................................................................................................ 

 مياه المحيطات عند تكون االرض كانت عذبة وفي الوقت الحالي اصبحت مالحة.( 6)

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

 ( يكبر حجم النجم في مرحلة الشيخوخة .  7)
........................................................................................................................................................ 

www.kwedufiles.com



 م 7201/8201 فترة الدراسية األولىال -بنك أسئلة الجيولوجيا -انة الفنية المشتركة للجيولوجياللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

14 

 

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

      . تكون دوامات صغيرة من سحابة الغبار( 9)
  ........................................................................................................................................................  

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

 وجه المقارنة-1 السدم الغازية السدم الغبارية
 النشأة  
 صر الثقيلةنسبة العنا  
 نسبة الهيدروجين والهيليوم  

 وجه المقارنة -2 النجم المتوسط النجم الكثيف
 ينتج عن تمدده  

 وجه المقارنة  -3 العمالق األحمر  العمالق األحمر الضخم   
 نواتج انفجاره   

 وجه المقارنة  -4 النوفا السوبر نوفا
 كتلة النجم المنفجر  

 وجه المقارنة -5 وليمرحلة النجم األ  مرحلة البلوغ
 لون النجم   

 وجه المقارنة  -6 النجم األصفر النجم العمالق األحمر
 اسم المرحلة   

 وجه المقارنة  -7 القزم األبيض الثقب األسود 
 سبب تكونه  

   

 *السؤال الثامن : ما المقصود في كل مما يلي : 

( الكون :  1) 
................................................................................................................................................................... 

 ( نظرية االنفجار العظيم : 2) 
................................................................................................................................................................... 

 ( البيضة الكونية : 3)
................................................................................................................................................................... 
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 هابل : ( قانون 4)
................................................................................................................................................................... 

 ( السدم : 5)
................................................................................................................................................................... 

 ( المجرات : 6)
................................................................................................................................................................... 

 ( مجرة درب التبانة : 7)
................................................................................................................................................................... 

 ( ذراع الجبار : 8)
................................................................................................................................................................... 

 

 ( النجم: 9)
................................................................................................................................................................... 

 ( ظاهرة النوفا : 10)
................................................................................................................................................................... 

 نوفا: ( ظاهرة السوبر 11) 
................................................................................................................................................................... 

 ( الثقب األسود: 12)
................................................................................................................................................................... 

 ( عملية التمايز : 13)
................................................................................................................................................................... 

 
 *السؤال التاسع : أجب عن األسئلة التالية : 

 ( ما هي اللبنات األساسية الثالث للكون؟ 1) 

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

 ( عدد أشهر أشكال السدم ؟ 2)

  .................................)د( ......................................)ج( ...................................)ب(................................... )أ(
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 ذكر تصنيف هابل ألشكال المجرات ؟ ا( 3) 

  ......................................)ج( ...................................)ب(................................ ...)أ(

 ( أذكر أقرب المجرات لنا 4)

  ...................................)ب(...................................                 )أ(

 دورة حياته بأربع مراحل أذكرها؟  ( يمر النجم أثناء5)

  .................................)د( ......................................)ج( ...................................)ب(................................... )أ(

 ونها ؟( أذكر العوامل التي أدت إلى زيادة درجة حرارة األرض في بداية تك6) 

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

 ( ما مصدر طاقة النجم ؟7)

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

 *السؤال العاشر: ماذا يحدث في الحاالت التالية : 

 (  النجوم كلها بحجم واحد . 1)

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

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

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

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

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

 ( زادت طاقة اإلشعاع والتمدد على معدل تكاثف الهيدروجين والهيليوم . 4)

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

 مليون درجة مئوية .  15تصل درجة حرارة السديم إلى  ( عندما5)

................................................................................................................................................................... 
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 ركز النجم . ( تتغلب قوة اإلشعاع على قوة الجذب نحو م6)

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

 ( عندما تبلغ عملية تمدد اإلشعاع في النجم أقصى مدى لها . 7)

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

 ( احتكاك مواد األرض بعضها ببعض في أثناء دوران األرض حول محورها . 8)

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

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

 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         البرد 
 من اشباه المعادن : -4      

 االوبال               السكر                    الملح       الكهرمان 
 من المعادن العنصرية: -6      

 الهاليت                               الكوارتز   الفضة               الماجنتيت 
للتعرف على المعدن البد من دراسة خواصه : -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

          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

 (1الوحدة الثانية: مواد األرض )
 

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

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

 الصالدة                المتانة                     مخدشال                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 
أحد األشكال التالية يوضح التشقق في معدن الهاليت: -20  

                                                                                                                     

                              

                     

 
 

 :بسبب قوة تماسك جزيئاته تحتوي على مستويات تشقق يعتبر ..............من المعادن التي ال -21       

 الكالسيت         الهورنبلند                 الفلسبار         الكوارتز 
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 :حاريالمه معدن .......... يتميز بمكسر  -22       

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

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

 الهاليت         الفلوريت                  الكالسيت         مسكوفيت 
 :معدن تتراكم على أطراف بلوراته شحنات كهربية عند تعرضها للضغط -25

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

 لهاليتا                البيريت                   الجبس         الجرافيت 

 : يتميز برائحة كرائحة الثوم عند حكهالذي معدن ال -27       

 االرسينوبيريت        البيريت                   الماجنتيت         الجرافيت 

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

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

 صفيحة سيليكونية               جزيء ثاني اكسيد السيليكون 
  لسيليكونيارباعي االوجه                 سلسلة مزدوجة سيليكاتية 

 تتميز المادة المتبلرة غالبا  ب : - 30        

 ال يوجد انفصام ويوجد مكسر              ال يوجد تركيب شبكي فراغي 
 عدم وجود ترتيب هندسي للذرات أو األيونات       يوجد انفصام ومكسر 
: ال تعد من الخواص الخارجية للبلورات -31  

 لبلوريةاألوجه ا        مركز التماثل 
  الزاوية المجسمة        األحرف البلوري 
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 عدد مستويات التماثل يساوي تسعة في أحد األنظمة التالية : -32       
                                                 

 
 

 :ال يحتوي على أي مستويات تماثلنظام بلوري  --33     

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

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

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

 الكهرمان                             اللؤلؤ  الياقوت               العاج 
 تعد من المعادن النفيسة : -37     

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

 األلماس         الياقوت االحمر           المالكيت        الكهرمان 
 

 ة غير الصحيحة فيما يلي : ( أمام العبار  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) ✓لسؤال الثاني:ضع عالمة ) ا
 (       )                . يعتبر الماس الصناعي معدنا      -1
 (    )                                     يعتبر ملح الطعام والسكر معدنان . -2
 (         )  .     أشباه المعادن تفتقر التركيب الكيميائي المحدد أو الشكل البلوري أو كليهما   -3
 ()                                          يتميز الهيماتيت ببريق فلزي المع.  -4
 (       )                            يعتبر معدن التلك معدن شفاف.  -5
 (       )           احتواء الكوارتز على أكاسيد حديد يكسبه اللون البنفسجي                -6
 ()                     عن لون المعدن. لون المخدش يعبرغالبا   -7
 ( )                           تقاس متانة المعدن بمدى مقاومته للتآكل والخدش. -8
 (       )         تتميز المعادن ذات الرابطة االيونية بأنها قابلة للقطع                              -9
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 (       )                                 س في تعيين مخدش المعدن .يستخدم مقياس موه -10
 (       )                          أقل المعادن صالدة على مقياس موهس معدن التلك -11
 (       )                                          يتناسب االنفصام طرديا  مع قوة الرابطة  -12
 (       )                                  هورنبلند في اتجاهين غير متعامدين يتشقق ال -13
 (       )                          يتشقق معدن الهاليت في ثالثة اتجاهات متعامدة .  -14
 (       )                          .  يتميز معدن االسبستوس بالمكسر غير المستوي  -15
 (       )                                         .همعدن االرسينوبيريت برائحة الثوم عند حك يتميز -16
 (       )                                          ينجذب معدن الماجنتيت للمغناطيس. -17
 (       )                            معدن الذهب من المعادن السيليكاتية. -18
 (       )                            المادة المتبلرة ذات بناء ذري داخلي منتظم .  -19
 (       )                            .كل مادة ذات أسطح ملساء مستوية  تعتبر بلورة -20
 (       )                            عدد أنماط الوحدات البنائية أربعة عشر نمطا . -21
               (       )        تختلف درجة التماثل باختالف المعادن ولكنها تبقى ثابته في بلورات المعدن الواحد. -22
 (       )        تكرار األوجه البلورية مرتين في الدورة الكاملة يعبر عن وجود محور تماثل ثالثي.  -23
 (       )                                  يعتبر معدن األلماس من األحجار العضوية . -24

 
 -السؤال الثالث :أكمل الفراغات التالية بما يناسبها :

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

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

 عادن بعدة خواص منها ........................و..................... و......................تتميز الم -3

 و ...................... و............................... يصنف بريق المعادن الى ........ -4

 .المعادن نصف الشفافة نالتلك من المعادن ........ والكالسيت من المعادن ............ بينما ........ م -5

 ... باللون االخضر  معدن .... يتضوأبينما  معدن الكالسيت باللون .......... يتضوأ -6

 د بنوع ................................... هااالجتأثير لة تكسر المعادن تحت هو ترتبط س -7

  تكون لينة  ........بينما ذات الروابط . هشة. تكون ذات متانة  المعادن ذات الروابط ........ -8
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 العوامل التي يتوقف عليها كل مما يلي :ـ ما ـ (ب)
 *....................................            صالدة المعدن: 

                               ....................................* 

 .....................................*   داخلي للبلورات:البناء ال 

                               *.................................... 

 اختالف أحجام البلورات وأشكالها 

                                   ............................................*

.............*............................... 

                                   ............................................*

............*................................                   

 تقييم األحجار الكريمة تجاريا : 

         ............................................*                          

.........................*................... 

                                   ............................................*

.....................*........................                   
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  التركيب الشبكي 

 
 

 معدن الهاليت األلبيتمعدن  

عدد مستويات 
 التماثل

  

 ثنائيال الدوراني التماثل محور محور التماثل الدوراني الرباعي 

تكرار األوضاع 
المتشابهة في الدورة 

 الكاملة
  

مقدار زاوية إعادة 
   كل وضع

  :السؤال الخامس : أسئلة متنوعة 
 اد التالية :من خالل الصورة التالية يظهر لدينا المو  -1
 العينتين تمثل معدنا  أي. .................................... 

 .اذكر صفات المعدن 

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

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

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

 . ....................................................... 
 احلجري الفحم الكوارتز
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 : أكمل المخطط السهمي التالي -2
 

 

 

 

 

 

 
 درس األشكال التي لديك وحدد أيها معدن وأيها ليس معدن مع ذكر األسباب.أُ  -3

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

 
 

 

 
 

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

 
 

 في الصورة المرفقة يظهر ................................ . -4

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

 ..................... ........... ...................مع ذكر السبب     

 

 العنصر

  

 

 

 

 

 الفحم الكوارتز األلماس
 الحجري

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

تترك أثرا  على لوح المخدش بين كيف يمكن الحصول على مخدش 

 ؟مثل هذه المعادن

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 

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

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

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

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

 .اذكر هذه الخاصية 

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

 .اذكر مثال على هذه الخاصية 

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

 

 امليكا
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الشكل المجاور يظهر العناصر المكونة للقشرة األرضية والتي  -8
تتكون منها المعادن وعلى هذا األساس تقسم المعادن في 

 مجموعتين رئيسيتين:
 . .............................................................. 

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

 

 

 
 
 البناء الداخلي للبلورة كما يظهر في الشكل المجاور يتعلق -9

 بعاملين اثنين اذكرهما. 

❖ . ............................................................................... 

❖ ................................ ................................................ 

 
 

 

 الشكل المجاور وأكمل المطلوب: ادرس-11 

 ( يدل على :...................................... 1السهم رقم )  -

وتعرف بأنها 

.............................................................: 

 على: .............................( يدل  2السهم رقم )  -

 تتوقف طبيعتها على :و   .................................ف بأنهويعر   

 ( يدل على ............................................ . 3السهم رقم )   -

 ...وتعرف بأنها: ..................................................................

 

 

1 

3 

2 
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 أكمل األشكال المرفقة التالية بما يناسبها. -12

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

 
 

 السبب التصنيف

دن
معا

 

 .................-1 عنصرية
2- ................  

 مركبة

1- ................. 
2- ................. 

3- ................ 

4- ................ 

 

  ................ -1 أشباه معادن

 البلورة مظهر

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

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

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

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

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

 زئبق 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

1. ................. 
2. ................. 

3. ................ 

4. ................ 

5. ................ 

6. ................ 

 

 

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

باللون االخضر اآلخر بينما ظهر  (A)عن الوانها األصلية حيث ظهر بعضها باللون االحمر الباهر

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

 من البعض اآلخر )@@(.

 . فريق البحث في التعرف على هذه الخاصيةساعد 

 A , B المعدنين اسم تتوقع ماذا -

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

 

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

ساعدته في تفسير تعدد ألوان هذا لوح المخدش وتعجب لماذا تعددت ألوان هذا المعدن هل تستطيع م

 المعدن وبخاصة اللونين الوردي والبنفسجي ؟

 كيف تفسر عدم خدشه للوح المخدش ؟-      

 في رأيك كيف يمكن تعيين صالدة هذا المعدن ؟-      

 ماذا تتوقع أن يكون ؟-      
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هدت األسرة الثلج الذهاب في رحلة إلى إحدى البالد األوربية وهناك شا يقررت أسرة عل -16

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

 فبماذا أجاب الوالد ؟ ؟ المتساقط

 

 

قد لوحظ أن المادة األولى مرنة و تم العثور على بعض المواد المعدنية في أحدي الرحالت الجيولوجية -17

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

حين أن األخرى ال يمكن نفاذ الضوء  ىأن األولي تنفذ الضوء ولكن ال يمكن تمييز الصورة من خاللها عل

 منها فما هو توقعك للعينتين ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.kwedufiles.com



 م 7201/8201 فترة الدراسية األولىال -بنك أسئلة الجيولوجيا -انة الفنية المشتركة للجيولوجياللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

37 

 

 
 
 

 -الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات التالية : السؤال األول : اكتب االسم أو المصطلح

 (   )        .يةاألرضوحدة بناء القشرة  -1

 (   )      .يةاألرض% من القشرة 95صخور تشكيل  -2

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

 (   )    .األرضسطح  إلىتصل يطلق على المادة المصهورة عندما  -4

 (                ) .األرض سطح ىعندما تتصلب المادة المنصهرة عل الصخور النارية التي تتكون -5

 (            )  وتتبلور.األرض سطح لى الحركة قبل بلوغها إ ىد القدرة علالصهارة التي تفق -6

 (   )    .المتشابكة الصخر الحجم والشكل وترتيب بلورات إلىالنسبة  -7

 (   ).ككتل داخل القشرة تبرد بسرعةالتي السطح أو  ىتكون علالتي تالصخور النارية  نسيج -8

 (   )  .نسيج خشن ذواألرض و  بعيدا  عن سطح غني بالسيليكا يتكون ناري  صخر -9

 (    )    .بلورات كبيرة تحيط بها بلورات صغيرة ىنسيج يحتوي عل -10

 (               )   .بسرعة تبريدهاالجوي و الغالف  إلىقذف الحمم عن نسيج ناتج  -11

 (   )    .صخر مكسرة المحاري الممتاز ذي الحافة الحادة القاطعة -12

 (   ) .الفالتصلب ا أثناءدقيقة التبلور به فجوات غازية تسربت  ا  صخور يصف نسيج  -13

 (  ).ه الثوران البركانيلذي يقذفامن تصلب الفتات الصخرى  ةناتجالنية الصخور البركا يصفنسيج  -14

 (   ) ية.األرضتداخل ناري افقي تحت القشرة من األوضاع التي تتخذها الصخور النارية ك -15

 (   ).يةاألرضتداخل ناري رأسي تحت القشرة من األوضاع التي تتخذها الصخور النارية ك -16

 

 (2: مواد األرض ) الثةالوحدة الث
 

 لنارية الفصل األول: الصخور ا
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 -: السؤال الثاني :  اختار اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التالية

 بناءا  على سلسلة تفاعل بوين هو: الصخور النارية يف ةفى السلسلة المتواصل المتبلرةأول المعادن  -1
   البيتونايت       األلبيت          فينياألول     الكوارتز 

 عنصر:ن غنى بـيكوالصخور النارية بناءا  على سلسلة تفاعل بوين  يف ةالسلسلة المتواصل يف لورا  بأخر المعادن ت -2
الكالسيوم         الصوديوم  البوتاسيوم  السيليكون 

 بناءا  على سلسلة تفاعل بوين هو: الصخور النارية يف ةالمتواصل السلسلة غير يف المتبلرةأول المعادن  -3
بيوتيتال      األلبيت          فينياألول  الكوارتز 

 .بناءا  على سلسلة تفاعل بوين هو الصخور النارية يف ةالمتواصل رالسلسلة غي يأخر المعادن تبلور ف -4
البيوتيت      األلبيت          فينياألول  الكوارتز 

 فين والبيروكسين:يألولعلى ا يمجموعة من الصخور فوق مافية تحتو  -5
األوجيت      البريدوتيت          البالجوكليز  الفلسبار 

 هي: ة فى الصخور الجرانيتيةبالالمعادن الغ -6
السيليكا       البيروكسين  األمفيبول  المايكا 

 بالكالسيوم: يالغن ياللون والفلسبار البالجوكليز  بالمعادن السيليكاتية داكنة غنيةصخور  -7
البازلت      الجرانيت          إنديزيت  بريدوتيت 

 فى المعادن السيليكاتية داكنة اللون . صخور غنية بالسيليكا والفلسبار وفقيرة -8
 البازلت      الجرانيت           إنديزيت  بريدوتيت 

 :نيسج نارى يتكون من بلورات بارزة وكتلة سفلية وتكون على مرحلتين -9
  زجاجي        فقاعي           بورفيري  بجماتيتي 

 :السريع للصهارة دالتبري من خاللاألوبسيديان  صخر نسيج يميز -10
زجاجي       فقاعي             بورفيرى           بجماتيتي 

 :صخور الطفة الملتحمة تتميز بنسيج -11
 فتاتى ناري              فقاعي          بورفيري  بجماتيتي 
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 -العبارات التالية بما يناسبها : كملاالسؤال الثالث :  

 ..........................بـ للصخور النارية  كونةمال المادة األم ىتسم -1

 عند خروجها على سطح األرض.مسببة................تتصاعد كتلة الصهارة نحو السطح كونها ................ -2

 .....................وبحجم ..................... بعدد يعزز التبريد البطيء نمو بلورات -3

 ....................وبحجم ....................... بعدد السريع نمو بلوراتيعزز التبريد  -4

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

 ذو نسيج ...............بأنه  الجرانيتيتميز -6

 .......ذو الحافة .............ادة مهمة بفصل مكسره .....م ة بأنهعبر األزمنة القديم أعتبر األوبسيديان -7

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

 ذو النسيج الفقاعي أو االسفنجي..............

 جماتيت كبيرة جدا  نتيجة ....................التي تعزز التبلور .بيالالبلورات في  -9

 .............عنصر............و عنصر الداكنة غنية ب كايالسيل -10

التي تتكون من السيليكات الداكنة هي............و ............... ية األرضأهم المعادن الشائعة في القشرة  -11

 ............و

 ...................... و ...............و .............لعنصرغنية بتكون الفاتحة  كايالسيلا الغنية بالماجم-12

 اللون. ...................... تالسيليكا معادن الكوارتز والميكا البيضاء من -13

 المعادن التي يسود فيها الكوارتز والفلسبار لها تركيب ................ -14

 وفرة من المعادن السيليكا داكنة اللون لها تركيب ...................... ىصخور التي تحتوي علال -15

 ذات كثافة .........وتتميز بأنها .............عنصر ىالمعادن المافية داكنة اللون يسبب احتوائها علتكون  -16

 %70فيها أكبر من كايالسيل ةتكون نسب...%  والصخور .... 45أقل من كايالسيلنسبة تكون . الصخور ..... -17
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 : ةالتالي اتالمخططاكمل السؤال الرابع : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لىمن حيث اللون إ تقسم المعادن السيليكاتية – 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالمعادن التالية لصخور الوسيطة ) األنديزيتية (تتميز ا -3
 

                                          

       

 

 

 

 

 

 أشكال الصخور النارية فى الطبيعه -4
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 علل لما يأتى تعليال علميا دقيقا :: خامسالسؤال ال

عليها         علينا دراسة وفهم الصخور النارية والتعرف – 1 
.......................................................................................................... 

على أنها كتله ضخمة من الصخور النارية   األرضيمكن وصف  – 2
................................................................................................ 

 الناري يستخدم مصطلح النسيج الصخرى لوصف الصخر – 3
............................. ........................................................................... 
للنسيج الصخرى خاصيه مميزة مهمة   -4

.....................................................................................................................  
 األرضوالجابرو مباشرة على سطح ال تظهر صخور الجرانيت  -5
..................................................................................................................... 
النسيج الزجاجى يميز صخر األوبسيديان  -6
............................................................................................................. 

                  الجرانيت تركيب معظم الصخور البجماتيتية مشابه لتركيب صخر – 7
....................................................................................................... 

ديزيتية ( بهذا األسم الوسيطة ) أنعرفت مجموعة الصخور  –8
...................................................................................................... 
سلسلة بون التفاعلية بهذا االسم  يتواصلة فغير الم تسمى السلسه – 9

....................................................................................................... 
 .أختالف ألوان الصخور النارية يفمعادن الفلسبار ة تؤثر مجموع – 10

..................................................................................................... 
ل تتميز مجموعه معادن األوجيت بلون داكن ووزن نوعى ثقي -11
........................................................................................................ 
تتخذ كتل الصخور النارية الجوفية أشكاال مختلفة  -21
................................................................................................................ 

  يصف الجيولوجيون الصخور البازلتية بأنها مافية   –13
............................................................................................................... 
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 :كيفية تكون كل من فسر جيولوجيا   :سادسالسؤال ال

 

 .يةالصخور النار  يفالحبيبات ( قيق النسيج الدقيق التبلور ) د– 1
............................................................................................................. 

  (نسيج خشن التبلور ) خشن الحبيبات بعض الصخور النارية ذات – 2
............................................................................................................. 

 الصخور النارية  يفالنسيج البورفيرى  – 3
............................................................................................................. 

  الناريةالصخور  يف يالنسيج الزجاج – 4
...........................................................................................................  

الصخور النارية  يفالنسيج األسفنجى والفقاعى   - 5
............................................................................................................. 

الصخور النارية  يفالنسيج الفتاتى النارى  – 6
............................................................................................................. 
الصخور النارية   يفالنسيج البجماتيتي  – 7

............................................................................................................. 
 في مناطق مختلفة األرضسطح  ىوجود صخر الجرانيت عل -8

............................................................................................................. 
 : أجب عما يلي :السابعالسؤال 

 والمؤثر في حجم البلورات هو ............................. .العامل السائد -1

 : ماذا يحدث في الحاالت التالية ؟ ب
 أليونات الصهارة عندما تفقد الحرارة إلى ما يحيط بها ؟  -
- ...................................................... 
 أليونات الصهارة عندما تتعرض لتبريد بطيء ؟  -
- ................................................................  
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 كمل  المقارنات التالية:ا  -أ :لثامنالسؤال ا

 وجه المقارنة
 معدل سريع جداً  معدل سريع معدل بطيء

 .................. كثيرة ................ عدد البلورات

 .................. .................. كبير حجم البلورات

 

                

 

 

النسيج اسم  وسرعة التكون ومكان ظروف 
 التبريد

البلورات حجم  مثال 

............... 
تبريد سريع نسبيا-على السطح  

 
 البازلت صغيرة جدا تميز بالمجهر

............... 
تتصلب ببطء -بعيدا عن السطح  
 

الجابرو -الجرانيت كبيرة ومتساوية  

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

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

 سيبرد بسرعة نسبيا

البارزة ( تحيط بها  البلورات)بلورات كبيرة 
 بلورات صغيرة ) الكتلة السفلية (

 صخر بورفيرى

............... 
 على السطح بسرعة

 
 االوبسيديان لم تتكون بلورات

...............  
 المنطقة العليا للحمم البركانية

 
 -السكوريا دقيقة التبلور+ وجود فجوات غازية

 البيومس

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

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

فة الملتحمةالط  

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

عند حواف كتل الصخور  
الجوفية الكبيرة فى المراحل 

راألخيرة من التبلو   

سم1خشنة الحبيبات بلوراتها <  صخور البجماتيت    
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 الصخور النارية التي تتكون من مجموعة وجه المقارنة
 معادن الفلسبار

النارية التي تتكون من  الصخور
 مجموعة معادن األوجيت

 نسبة السيلكا
 

  

نسبة الحديد 
 والماغنسيوم

 

  

 الوزن النوعي
 

  

 اللون
 

  

 المعادن الفاتحة المعادن الداكنة أنواع المعادن السيليكاتية

 ............................. سيومحديد ومغني العناصر الموجودة بها بكثرة

 غنية بالسيليكا ....................... محتواها من السيليكا

 الكوارتز ، ....................... األوليفين ، ................ مثالين

وجه 
 المقارنة

 التتابع  التفاعلي المتواصل
 )السلسلة المتواصلة (

 التتابع التفاعلي المتقطع
 السلسلة غير المتواصلة ()

 المفهوم
 

 
 
 

 

تدرج 
 السلسلة
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 بالرسم  مستعينا  : ال التاسعالسؤ

 اشرح دورة الصخر في الطبيعة -أ 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 كمل البيانات على الرسم :ا:   ب

 في الطبيعة . الرسم التالي يعبر عن أشكال الصخور النارية

 تشير إلى :األرقام التالية 

1. ................................ 

2. ................................ 

3. ................................. 

4. .................................. 

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

محتواها من كمية  
 السيليكا

   متوسطة 

   متوسطة  Fe  ،Mمحتواها من كمية 

 

 المعادن

 السيليكاتية 

 

 الفاتحة

    

  الداكنة

 

   

العناصر الموجودة بها 
 بكثرة

    

   -   األرضمكان تواجدها في 

صخور فوق أمثلة  
 السطح

    

     صخور تحت السطح أمثلة

     اللون السائد      

     الوزن النوعي

     لزوجة الصهير

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

                                                    فتاتية  عضوية 
 ة                                                 كيميائي  طينية 

 :بعمليةتتمثل بداية نشأة الصخور الرسوبية  -2

                                                   التجوية النقل 
                                              التعرية       الترسيب 

 عند : لخام للصخور الرسوبيةالمواد ايحدث ترسيب  -3

       زيادة سرعة الرياح                                      تغير إتجاه الرياح 
                               حدوث عواصف                    إنخفاض سرعة الرياح 

 المكونان الرئيسيان لمعظم الصخور الرسوبية الفتاتية هما: -4

  الطينية والكوارتز                                المعادن    الكربونات والكوارتز 
                               المعادن الطينية والكربونات الكالسيت والكوارتز 

 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

                                       الكونجلوميرات      البريشيا 
                               الحجر الرملي              الطين الصفحي 

 من الصخور الكربوناتية: -7

 الدولوميت                                                        الهوابط والصواعد 
                                            الحجر الجيري جميع ما سبق 

 (2): مواد األرض  لثةالوحدة الثا
 

 الفصل الثاني : الصخور الرسوبية 
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 :لمعدنكبريتات الكالسيوم المائية تمثل التركيب الكيميائى  -8

                                                األنهيدريت الجبس 
 الكوكينا                                                   الدولوميت 

 يتميز صخر الدولوميت عن صخر الحجر الجيري بأنه: -9

 أثقل وأكثر صالبة                                          ون من كربونات الصوديوم والكالسيوميتك               
 سريع التفاعل مع حمض الهيدروكلوريك المخفف          أخف وأقل صالبة 

 يعتبر من المتبخرات  : 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  كونعن تصخر ناتج  -12

                                                الترافرتين                                 الحجر الجيري 
                                 الحجر الجيري البطروخي الدولوميت 

 األساسي المكون ألعمدة الصواعد والهوابط هو: المعدن -13

                                                 الكالسيت الكوارتز 
              الجبس                                      الهاليت 

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

 لي                                            الحجر الرم الطين الصفحي 
                                      الحجر الجيري       الكونجلوميرات 

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

                                           الجوانو         الكوكينا 
                                               الفلنت      الطباشير 

 

www.kwedufiles.com



 م 7201/8201 فترة الدراسية األولىال -بنك أسئلة الجيولوجيا -انة الفنية المشتركة للجيولوجياللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

50 

 

 صخر ناتج عن تراكم هياكل المرجان هو : -16

                    الطباشير                               الجوانو 
                                              الكوكينا     انيالحجر الجيري المرج 

 الصخور الرسوبية التالية يعتبر صخر رسوبي عضوي: أحد -17

                                             األنهيدرت    الصفحي الطين 
                                            الدولوميت     الجوانو 

 الحمه:ماده بكسرات االصداف  من تجمعأحد الصخور الرسوبيه التاليه تكون  -18

                                       حجر الطباشير                الحجر الجيري المرجاني 
                                             الكوكينا       الجوانو 

 :هو أبرز المظاهر التضاريسية إرتفاعا بأرض الكويت -19

                              جال الزور                    هضبة الوادي 
                                  وادي الباطن              منخفض الروضتين 

 -حركة االمواج السطحية ذهابا وايابا في بيئة ضحلة قريبة من الشاطيء :تركيب ناتج عن  -20

                                     عالمات النيم التيارية ت النيم المدرجة عالما 
                             عالمات النيم الموجية          عالمات النيم التذبذبية 

 ضمن الحوض الترسيبي البحري :من صبح الذي 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                   –انتقالي  -بحري                 بحري –قاري  -بحري 
  قاري                     -بحري –قاري                  بحري –انتقالي  –قاري 

لى إقاعدة الى الدقيق, يشار العندما يتغير حجم الحبيبات داخل الطبقة الرسوبية الواحدة تدريجيا من الخشن عند  -23

 ذلك على أنه:

                      التطبق المتقاطع                      التطبق المتدرج 
            التطبق المائل                                 التطبق الكاذب  
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 تركيب أولي للصخور الرسوبية يحدث في البحيرات الضحلة أو األحواض الصحراوية هو : -24

  التشققات الطينية                                       الجيودات 
                                            عالمات النيم طبق المتقاطعالت 

 رواسب الحبيبات الرملية والحصوية تدل على بيئة : -25

     بحرية شاطئية                                             قارية شاطئية 
                          بحرية عميقة                         ضحلة دافئة 

 :يةأن البيئة كانت بحر  الرواسب المرجانية تدل على -26

                                            ضحلة ودافئة ضحلة وباردة 
 عميقة ودافئة                                            عميقة وباردة 

 تدل على بيئة قارية نهرية هي الرواسب: التي رواسبال -27

                                                 الطمية مرجانية  ال 
                                               الشاطئية الكربوناتية 

 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 )ة )السؤال الثاني :ضع عالم
 

  قل المواد والمكونات الذائبة والجسيمات الصلبة بفعل عوامل التعرية .تتن 1

  .عملية السمنتة تعني تماسك الرواسب بوساطة مادة الحمة 2

3 
جدًا نه مقاوم الرسوبية أل ي الصخورالكوارتز من المعادن الشائعة المتوفره بكثره ف يعتبر

 .للتجوية الكيميائية
 

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

  .تفرز التيارات المائية والهوائية الحبيبات حسب التركيب الكيميائي 5
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  الكيميائية لمعادن الفلسبار. المعادن الطينية هي المنتج األكثر وفرة من التجوية 6

  .الصخور الرسوبية يدل على سرعة عملية التعرية والترسيب يوجود معادن الطين فإن  7
  .تتشكل المعادن الطينية من التجوية الفيزيائية لمعادن السيليكات 8

  المعدن الذي يترسب أوال من المحاليل الكيميائية المشبعة هو األقل ذوبانًا . 9

  كالسيت .الأثناء تكون الصخور الرسوبية الكربوناتية يتحول األراجونيت إلى  10

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

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

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

  .بحرية وحيدة الخليةالحيوانات التنتج صخور الفوسفات من هياكل  14

  يمثل كل مستوى تطبق نهاية حقبة ترسيبية وبداية حقبة جديدة. 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 
 على حركة أرضية رافعة                                                                    

 

  يت بينما الداخلي يتكون من الكوارتز .من الدولوم غالباً الجزء الخارجي للجيودات يتكون  18

    .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

  ى البطروخى .البيئة الصحراوية من البيئات المناسبة لتكون الحجر الجير  21

  تتميز جميع البيئات الترسيبية بأنها ذات ظروف فيزيائية وكيميائية واحدة 22

  تستخدم  بعض الصخور الملحية في الكيمياء والزراعة.                        23
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 -:كتب المصطلح العلمي الدال على العبارات التاليةاالسؤال الثالث :  
 

 العبارة يالمصطلح العلم م

1  
عملية يحدث بموجبها دفن الرواسب القديمة تحت الطبقات الحديثة وتتحول إلى 

 صخر رسوبي.

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

3  
ية المواد الذائبة الناتجة بكمية كبيرة عن التجو الرواسب الناتجة عن ترسب 

 الكيميائية
 صخر رسوبي كيميائي ينتج من ترسيب السيليكا من المحاليل  4
 من تراكم تبرزات الطيور في بعض االماكن الجافة تكون صخر فوسفاتي  5

6  
صخر لين ناصع البياض قليل الصالدة مكون من أجزاء دقيقة للغاية من هياكل 

 يةلحيوانات بحرية وحيدة الخ
 يتميز بسطحين محددين ومتوازيين سمك صخري متجانس  7

تموجات صغيرة في الرمل الذي يظهر على اسطح الطبقات الرسوبية بفعل حركة   8
 المياه او الهواء

 المكان الذي تتراكم فيه الرواسب  9

تكوينات صخرية جيولوجية تكونت في الصخور الرسوبية وبعض الصخور النارية   10
 ف صخرية ذات تكوينات بلورية داخليةالبركانية وهي عبارة عن تجاوي

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

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

 

  -لية بما يناسبها علميا:: اكمل الفراغات في العبارات التاالسؤال الرابع 
 الذوبان في الماء  . ............................تعتبر السيليكا من المواد   - 1
 ..................وجود معادنيمكن تمييز الترسيب السريع للماء المحتوي على رواسب ذات احجام متنوعه عن طريق  – 2
 ........................ه من خالل يمكن التمييز بين الصخور الرسوبيه الفتاتي - 3
 ............................ غالبا تتماسك حبيبات الصخر البطروخي بمادة الحمة  -4
 المساحة القارية............................. في حالة الطغيان البحرى  -5
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  -السؤال الخامس:علل لما يأتي تعليال علميا سليما :
 .ينية والكوارتز بكثرة في الصخور الرسوبية الفتاتيةتتواجد المعادن الط -1

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

 تعتبر الفلسبارات والميكا من المعادن الشائعة في الصخور الفتاتية  -2

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

 .عدم وجود الحصى كبير الحجم  ضمن مكونات الكثبان الرملية -3

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

 إنخفاض صالدة الجبس عن االنهيدريت . -4

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

 تكون الصخور الكربوناتية . -5

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

 حدوث التشققات الطينية في بعض البيئات . -6

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

 تحدث ظاهرة التخطي على البيئة الشاطئية . -7

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

 وجود التطبق المتدرج في صخور منطقة ما . -8

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

 .جدا لتفسير تاريخ االرض ةالصخور الرسوبية مهم -9

...................................................................................................................
........................... ....................................................................................... 
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 يستخدم التطبق المتدرج في دراسة تاريخ األرض -10

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

 تكون مستويات التطبق -11
...................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 

  يؤدي التوقف عن الترسيب الى التطبق -12
...................................................................................................................

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

 لتطبق .وجود الطبقات الرقيقة في التطبق المتقاطع بشكل مائل عن مستوى ا -13

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

 

  -قارن بين كل مما يلي :السؤال السادس : 
 

 عالمات النيم التذبذبية عالمات النيم التيارية وجه المقارنة

  سبب التكون
  

الرسم مع تحديد إتجاه 
 التيار

 
 
 
 
 
 

 

 شكلها
 
 
 

 

 التطبق المتدرج التطبق الكاذب ) المتقاطع ( وجه المقارنة 

 مفهومها 
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 الدولوميت  الكوكينا وجه المقارنة 

 بها تركي
 
 
 

 

  نوعها 
 

 

 الرمل الحصى وجه المقارنة
  عامل النقل

 
 

 كونجلوميرات بريشيا وجه المقارنة
  شكل حواف الحبيبات

 

 

 الدولوميت الحجر الجيري وجه المقارنة
  الصالدة

 
 

سرعة التفاعل مع 
HCl  

 
 

 

 الصخور السليسية رواسب المتبخرات وجه المقارنة
   نوع الرواسب

  ذوبان المواد درجة
 

 

  التبلور
 

 

  الهيئة )الشكل(
 

 

  أمثلة للصخور
 

 

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

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

 عند ترسب السيليكا من المحاليل . -2
.....................................................................................................................  

 ترشح المياه الغنية بالكالسيوم حول الفوارات والينابيع الحارة . -3
.....................................................................................................................  

  .مغلقة عند زيادة درجة الحرارة على بيئة بحرية  -4

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

 .  احالل الحجر الجيري بكربونات المغنيسيوم الذائبة -5

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

 .ذا فقد الجبس الماءإ -6
.....................................................................................................................  

 عند زيادة درجة الحرارة على بيئة قارية برية طينية -7

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

 حدوث حركة ارضية رافعه وانكشاف جزء من قاع الرف القاري . -8
.....................................................................................................................  

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

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

  .وجود رسوبيات حديثة تعلوها رسوبيات أقدم -10

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

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

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

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

.....................................................................................................................  
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 -لتي امامك :السؤال الثامن : اجب عن االسئلة التالية في الرسومات ا
 

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

 تلك الظاهرة ؟       
           .................................. 

 

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

 
 

 
 ( أ.  ما اسم الشكل الذي امامك ؟2)

      .............................................. 
 ..................................... -1ب.     

        2- ..................................... 
 

 حدد بالسهم اتجاه التيار ؟ -
 

 
 
 ما إسم التركيب الموضح بالشكل ؟ (4)

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

 

1 

2 
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 يان للتطبق والطبقات المائلة بينها .حدد على الشكل الموضح للتطبق المتقاطع كل من مستو  (5)

 
 
 
 
 
 
 

 
 من خالل الصور الموضحة لنوعين من الصخور الرسوبية (6)

 .......... أي الصخرين أحدث ؟. -

 ما إسم الصخر عند كل من : -

 )أ( .............................. -

 )ب( ............................. -
 

 :الولية للصخور الرسوبية ادرس جيدا هذا الشكل واجب عن المطلوب يمثل الشكل المرسوم احدى التراكيب ا (7)

              
 ؟ماذا يمثل هذا القطاع -

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

 .فسر تشكل هذه الظاهرة -
.....................................................................................................................  

 

 ؟ما اهمية دراسة هذه التراكيب -
.....................................................................................................................  

 

 .حدد على الرسم باستخدام االسهم حركة مياه البحر وحركة اليابسة -
 .بيئة الترسيب االنتقالية Xحدد باشارة  -

A B 
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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 ) بيئة واحدة لتكون المتبخرات-
 (4بوضع الرقم ) موقع واحد لبيئة إنتقالية-

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

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

...............................   
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  .............................  
 : حدد في الفراغات على مخطط البيئات الترسيبية نوع البيئة إذا كانت بحرية أو إلنتقالية أو قارية (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 ؟لصخرية ؟ على ماذا تا

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

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 . افة الى تكوينات بلورية داخلية صخرية باإلض

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

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

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

 
 
 
 

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

............. 
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تتكون الصخور الرسوبية الكيميائية نتيجة ترسب المعادن المذابة فى المحاليل الكيميائية بواسطة عمليات كيميائية  -4
 بخير والترسب من المحاليل المشبعة ويكون المعدن الذي يترسب أوال هو األقل ذوبانا مثل الت

 الملح الصخرى ( –األنهيدريت  –) الجبس         

 رتب التتابع الطبقى لتلك المعادن تبعا لتكونها فى الطبيعة -

- .............................................................................................................  

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

- .............................................................................................................  
 ائدة .... وضح ذلك باألدلة العلمية؟نوع الرواسب يدل على بيئة الترسيب الس  -5

  ...................................الرواسب الفحمية : 
 ...................................الرواسب الملحية : 

 ................................الرواسب الكربوناتية : 
 ....................................الرواسب الطمية : 

 تفسير تاريخ األرض فمن خالل فهم الظروف التي تكونت فيها الصخور يالصخور الرسوبية مهمة للغاية ف تعد -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 ( –ر الطباشي -) الفحم الحجرى
 ج

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

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

  .دامات كثيرة تختلف باختالف صفات ومميزات كل صخرللصخور أنواع عديدة واستخ -7

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

 ؟هوبين استخدامفسر سبب اختيارك ألى صخر  -

- ........................................................................................................ 

- ........................................................................................................ 

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

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

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

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

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

  .كيف يمكن أن تميز بين حصى منقولة بالمياه لمسافات طويلة واخرى منقولة بالرياح -10
........................................................................................................ . 

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

 اقرأ القطعة التالية ، ثم اجب عما يليها من اسئلة : -11
الحجر الطيني و  األحجار الجيريهو  الرمليه مثل األحجارمساحات كبيرة على سطح األرض رسوبيه الصخور ال تغطي

 .والصوان الفحمو  الملحيه الرواسبو  الصفحي
 عضوية (–كيميائية –)ميكانيكية الرسوبية إذا كانت الصخور صنف الصخور السابقة على حسب نوع  -

 بيئة الترسيب نوعه اسم الصخر
   األحجار الرملية
   األحجار الجيرية

   الحجر الطيني الصفحي
   رواسب ملحية

   الفحم
   الصوان

 ...................... أي من الصخور السابقة تركيبها الكيميائي ليست بها عناصر معدنية ؟ -
 ............................؟  أي من الصخور السابقة يستخدم في الكيمياء والزراعة -
 ............................. أي من الصخور السابقة تعتبر أفضل خازن للنفط ؟ -

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

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

 محلولة (ورسوبية ومتحولة ( إلى عمليات كيميائية مختلفة تؤدي إلى تكوين األيونات ال
 العملية التي ذكرت في الفقرة  ؟هي المرحلة التي تلي  ما -1

........................................................................................................ . 
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 بماذا تفسر وجود الجلمود والحصى الكبير حاد الحواف قريبًا من الصخر األصلي ؟ -2
........................................................................................................ . 

 متى تبدأ عملية الترسيب ؟ -3
........................................................................................................ . 

 ما هو الصخر الناتج عن تماسك الحصى المستدير بواسطة مادة الحمة ؟ -4
........................................................................................................ . 

 أي المواد تترسب أواًل من المحاليل الكيميائية ؟ -5
........................................................................................................ . 

 األنهيدريت . –الجبس  –على حسب أولوية التكوين : الملح الصخري  رتب الصخور التالية -6
........................................................................................................ . 

 ما نوع الصخور الناتجة عن ترسب السيليكا عديمة التبلور على شكل درنات أو طبقات ؟ -7
......................................................................................................... 

 
أكمل الخرائط مستخدما األفكار والكلمات  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

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

 حجر طيني

 حجر صفحي

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

 السليسية

 راتالمتبخ

 الصواعد .............

 والهوابط

......... 

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

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

 العضوية

 الدولوميت

 شيرت ..........

 جبس

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

 صخري ملح

 جيري

 عضوي

 جيري

 مرجاني

 فوسفات ........ .......... طباشير

www.kwedufiles.com



 م 7201/8201 فترة الدراسية األولىال -بنك أسئلة الجيولوجيا -انة الفنية المشتركة للجيولوجياللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

66 

 

 
 السؤال الثاني عشر : ماذا تستدل من المشاهدات التالية :

 عادن الفلسبارات والمايكا في الصخور الرسوبية الميكانيكيةوجود م -1

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

 في صخور منطقة ما  تدرجمالتكون التطبق  -2

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

 ور منطقة ما خوجود التشققات الطينية في ص -3

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

 حجر جيري – حجر طيني – ميرات كونجلو  :  التالي للرواسب من األسفل لألعلى وجود التتابع -4

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

 وجود رواسب قارية فوق الرواسب البحرية. -5
................................................................................ .......................... 

 .وجود صخور فوسفاتية مدفونة في بعض الهوف -6

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

 .وجود مستويات التطبق -7
.......................................................................................................... 

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

 
 
 
 
 

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

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

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

      نسيجه وتركيبه المعدني والكيميائي      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     

     التغير الكيميائي له أقصاه      حالة االنصهار الكامل ثم التجمد 

 اإلردواز صخر متحول عن صخر رسوبي يسمى :   (4)

    الطفل الصفحي         الحجر الرملي                   الحجر الجيري الكونجلوميرات 

 اق الصخري جيدا  في صخر : يظهر االنشق  (5)
    الشيست                 اإلردواز                      الكوارتزايت الرخام 

 

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

                                                                                              

عندما يبدو الصخر المتحول على هيئة أحزمة منفصلة عن بعضها من بلورات البيوتيت الداكنة والمعادن  (7)
 السيليكاتية الفاتحة ، يوصف نسيجه عندئذ بالـ : 

 النيسوزي                    الشيستوزي اإلردوازي       الحبيبي 

 (2مواد األرض ):  لثةالوحدة الثا
 

 الفصل الثالث : الصخور المتحولة
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 ات التالية صحيحة بالنسبة لإلجهاد التفاضلي : أحد العبار  (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 

عن تأثير الحرارة العالية نتيجة التداخالت النارية على الصخور المحيطة بها تعرف  بيئة التحول الناشئة (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 :

 (     تغير نوع من الصخور إلى نوع آخر .                                               ) (1)

 (     قوى غير متساوية تؤثر على الصخر في مختلف االتجاهات فتؤدي إلى تشوهه .    ) (2)

 (     نسيج الصخر الذي يحوي معادن ذات ترتيب عشوائي .                             )  (3)

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

 (     )                                                                  أو شبه متوازية .

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

 (     أسطح مستوية متقاربة جدا  ينشق الصخر على طولها عند طرقه بمطرقة .        )  (6)

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

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

  (           ( صخر متحول ناتج عن تحول الطين الصفحي تحوال  حراريا  .                       )9)
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 (     ( نوع من التحول يحدث عندما يكون الصخر محاطا  لجسم ناري منصهر .         )10)

 (           ( نسيج يظهر فيه الصخر على هيئة حبيبات متبلرة متساوية الحجم ومتراصة .    )11)    

 (      )        ( صخر متحول يتكون نتيجة التحول التالمسي للحجر الجيري .           12)    

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

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

 ل إلى حالة التوازن مععند تعرض الصخر للتحول فإنه يستجيب للظروف الجديدة حتى يص (2)

 )          (                                                                       البيئة الجديدة .   

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

 (  )                               عماق إلى ضغط موجه . تتعرض الصخور المدفونة في األ (4)

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

 )          (            يتميز صخر الشيست بالنسيج الصفائحي .  (6)

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

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

 (  غالبا  يحدث التحول بالمحاليل الحارة بالتزامن مع التحول التالمسي .                           ) (9)

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

 (  ( يتكون صخر الهورنفلس نتيجة تحول الطين حراريا  .                                         )11)    

 (  لمتعامد عليه .         )( تنكمش الصخور باتجاه اإلجهاد التفاضلي وتزيد في الطول باالتجاه ا12)    

 (   ( 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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  -راغ بالجمل التالية بما يناسبها من كلمات :السؤال الرابع :أكمل الف

 تعتبر ................... من أهم عوامل التحول .  (1)

 تتعرض الصخور المدفونة في باطن األرض إلى الضغط ................ (2)

 يعتبر ....................... من المكونات المتطايرة الموجودة في السوائل النشطة  .  (3)

 لمعادن ...................... أما ....................... فهو من المعادن المستطيلة . تعتبر الميكا من ا (4)

 قد يحوي الشيست على حبيبات مشوهة من ................... و..............................  (5)

 ....................يتوقف حجم هالة التحول على ................................... و .................. (6)

   حرارة األرض الداخلية تنشأ من الطاقة المنبعثة الناتجة عن .......................و......................... (7)

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

 األرضية البانية للجبال والقارات تحول .....................  يصاحب حركات القشرة( 9)    

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

 .............( من الصخور ذات النسيج غير المتورق ...........................و..................11)    

 ( وجود أحزمة من المعادن الداكنة والمعدن الفاتحة يميز النسيج ..........................12)    
 

  -ما يلي تعليال  علميا  سليما  :السؤال الخامس : علل 

 تعد الحرارة من أهم عوامل التحول .  (1)
....................................................................................................................

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

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

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

www.kwedufiles.com



 م 7201/8201 فترة الدراسية األولىال -بنك أسئلة الجيولوجيا -انة الفنية المشتركة للجيولوجياللج –التوجيه الفني العام للعلوم  –وزارة التربية  

 

71 

 

 تتميز بعض الصخور المتحولة بالنسيج الشيستوزي .  (3)
....................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 زي . يتميز اإلردواز بخاصية االنشقاق االردوا (4)

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

 الحارة مع التحول التالمسي . يتزامن التحول بالمحاليل  (5)
....................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 يساعد الدفن على تحول بعض الصخور .  (6)

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

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

 
 الضغط الموجه الضغط المحيط (1وجه المقارنة )

 مقداره على الصخر
 
 

 

 النسيج غير المتورق النسيج المتورق وجه المقارنة

 ترتيب المعادن فيه
 
 
 

 

 الشيستوزية االنشقاق الصخري (2وجه المقارنة )

 لمفهوما
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 الكلوريت الجارنت (3وجه المقارنة )

 حرارة التحول
 
 

 

 الشيست الحجر الجيري (4وجه المقارنة )

 عامل التحول
 
 

 

 التحول اإلقليمي التحول بالدفن (5وجه المقارنة )

 مناطق انتشاره
 
 

 

 المحاليل النشطة الحرارة (6وجه المقارنة )

 دوره في تحول الصخر
 
 
 

 

 
  -أجب عن األسئلة التالية :ؤال السابع : الس

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

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

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

ن مـن  صـخر( أنا 2) النقـي جـدا . يسـتعملوني فـي النحـت، وأيضـا  فـي العديـد مـن األغـراض  الكالسـيتكلسـي متحـول، أتكـوم

األخرى مثل إكساء األرضيات والجدران وجدران الحمامات. وقد أتكون تحت ظروف نادرة من الضـغط والحـرارة الهـائلتين فـي 

يطاليــا التــي تعــد فــي المرتبــة جــوف  األرض. تشــتهر عــدة دول فــي إنتــاجي، فلســطين، تركيــا، إســبانيا، البرازيــل، اليونــان واي

 األولى. فمن أنا؟

..................................................................................................................... 
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ا تكـوين متورق أشبه كثيرا  صخر اإلردواز إال أنني أحتاج رتبـة تحـول أعلـى مـن تلـك التـي نـتج عنهـ( أنا صخر متحول 3)

كبــر مــن حجــم بلــورات اإلردواز وتمتــاز صــخوري بــأن لهــا لمعــان أو بريــق يظهــر علــى مســتويات أاإلردواز وتظهــر بلــوراتي 

 تورقاتي. فمن أنا؟

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

 

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

 

 
 
 
 

 ...............التحول .........

 ...............التحول ......... ...............التحول .........
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 المناسبة من المجموعة )أ( بما يناسبها من المجموعتين )ب( و )ج( صل الكلمة (5)

 

 

 
 

 

 

 
 

 ك واكتب نوع الصخر المتحول المتوقع تكونه في كل من الفراغات التالية ؟تمعن بالصورة التي أمام (6)

 

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

. 

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

.. 

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

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

. 

 المجموعة )أ(

 نسيج متورق

 نسيج 

 غير متورق

 

 المجموعة )ب(

 إردواز

 رخام

 كوارتزايت

 شيست

 هورنفلس

 فياليت

 نايس

 

 المجموعة )ج(

 حجر جيري

 طين صفحي

 ركوزأ

 حجر رملي
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يحدث التحول عادة بين درجات حرارة مختلفة وضغوط تزيد عن أضعاف الضغط الجوي، من خالل الشـكل التـالي  (7)
 ما هي الصخور المتوقع تكونها بناء  على التركيب المعدني والبيئة؟

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 
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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 

 اإلنسياب الركامي غالبا  ما يسمى ....... -2
       انسيابا  أرضيا  نسياب الطيني           اإل               تدهورا ا  انزالقا  صخري  

 تحدث اإلنهيارات الصخرية عندما تندفع الصخور والركام إلى أسفل المنحدر بسرعة تتعدى ..... -3
   100           كم  220            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 اتساعا  من عمقها يعد ذلك دليال  على :  -5
              قوة تأثير التحرك الكتلي               ف تأثير التحرك الكتلي            ضع 
                           عدم التأثير                 ال توجد اجابة 

 -اكتب األسم أو المصطلح العلمي محل كل عبارة مما يلي: السؤال الثاني:
 (                    )       تحرك الصخور والركام والتربة نحو أسفل المنحدر تحت تأثير الجاذبية األرضية   -1

                                                (                 )                 تحرك الكتل مع وجود نطاق يفصل ما بين الكتل المنزلقة وما تحتها .     -2

                                                     (                   )            يكون السطح الفاصل فيه على شكل منحنى مقعر إلى أعلى يشبه الملعقة .  -3

                                                              (                 )                   تكون الحركة فيه على سطح مستو كفاصل أو صدع أو سطح طبقة   . -4

                                           (                 )        تحرك التربة والغطاء الصخري المفكك مع كمية من الماء.  نسياب الذي يتضمن اإل  -5

 (                 نسياب الذي يحدث على جوانب التالل في المناطق الرطبة أثناء المطر الغزير .   )      اإل  -6

 (                 )      .  الذي ينقل التربة والغطاء الصخري المفكك مع كمية الماءاحد أنواع التحرك الكتلي  -7

 الوحدة الرابعة : العمليات التي تغير تضاريس األرض
 

 الفصل األول : التحرك الكتلي
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 -فيما يلي: غير الصحيحة( أمام العبارة ( أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة)ضع عالمة ) السؤال الثالث:
 )        (              ة األرضية  .    القوة الرئيسية المسؤولة عن تحرك الكتل األرضية هي قوة الجاذبي -1

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

 )        (   ن والجبال .               من أهم التشكيالت الناتجة عن التحرك الكتلي والمياه الجارية الوديا -3

 )        (   ة قديمة التكوين .           كتلية السريعة والمفاجئة في الجبال الوعر تحدث معظم التحركات ال -4

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

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

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

 -السوال الرابع : علل كل مما يلي تعليال علميا:
 تعتبر الزالزل من أهم المحفزات لعمليات التحرك الكتلي. -1

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

 تسمرع الحرائق من عملية التحرك الكتلي. -2
................................................................................................................

...............................................................................................................  
 بسرعة كبيرة. نهيارات األرضية )الصخرية(تتحرك اإل  -3

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

 لزحف.مالحظة عملية ا من الصعب ميدانيا   -4
................................................................................................................

...............................................................................................................  
 لتحرك الكتلي .تؤدي إزالة النباتات إلى ا -5

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

 حرك الكتلي بدون وجود محفزات ظاهرة .يمكن أن يحدث الت -6
................................................................................................................  
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 -قارن بين كل مما يلي : -السوال الخامس:
 

 وجه المقارنة لركاميانسياب اإل  األرضينزالق اإل 

 مكان الحدوث  
 

 بيعة المواد المتحركةط  

 شكل الرواسب الناتجة  

 

 وجه المقارنة نهيارات الصخريةاإل  الزحف

  
 معدل الحركة

 
 

 العوامل المسببة  

 

 
 وجه المقارنة نسياباأل  نزالقاإل 

  
 المفهوم

 
 

 األنواع  
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 -ل عليه:اكتب بجانب كل رسم من الرسوم التالية نوع التحرك الكتلي الدا -السوال السادس :
              

 
 
 

 

 

 

……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………… 
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……………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………     
 
 
 
 
 
 

 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح
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