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بسم هللا الرحمن الرحيم
أسئلة المقترحة للوحدة النجوم و المجرات للعام  2017 /2016م
المدارس العمرية – ثانوية البنين

إعداد األستاذ  -:محمود الجرادات

علوم أرض مستوى ثالث ( الدورة الصيفية )

07787341093

األسئلة المقترحة على الوحدة األولى ( النجوم والمجرات ) -:
السؤال األول :أ -وضح المقصود ب شدة اإلضاءة الظاهرية؟هي المجموع الكلي للطاقة الواصلة من النجم إلى عين الراصد .
 أذكر العوامل التي تعتمد عليها شدة إضاءة النجوم الظاهرية ؟  -1بعد النجم ( عكسية ) و  -2سطوع النجم ( طردية) .ب -:ادرس الشكل التالي الذي يمثل احدى مراحل دراسة شدة اإلضاءة الظاهرية -:
 -1يمثل الشكل مرحلة من مراحل دراسة شدة إضاءة النجوم
الظاهرية أذكرها ؟
 -2ما قدر أخفت جرم سماوي يمكن رؤيته بالضوء المرئي
باستخدام مقراب هابل الفضائي ؟
 -3ما قدر أشد النجوم إضاءة في السماء ليال ؟
 -4لماذا ترك التدرج نحو اليمين مفتوحا في حين أغلق من جهة أشد األجرام السماوية إضاءة بالقدر 26.7 -؟

ج -نجم من القدر الرابع شدة إضاءته  0.1من شدة إضاءة نجم آخر  ,أحسب قدر النجم اآلخر ؟

د -ما المقصود بكال من  -:سطوع النجم  -:هي القدرة اإلشعاعية للنجم أي مقدار الطاقة التي يشعها النجم فعليا من كامل
مساحته في الثانية الواحدة  (.تعتمد على مساحة سطح اإلشعاع أو حجم النجم طردية و درجة حرارة سطح النجم طردية ) .
 القدر المطلق -:هو القدر الظاهري لنجم على بعد  10فراسخ فلكية .هـ  -تقل شدة اإلضاءة الظاهرية لنجم بزيادة المسافة بين الراصد و النجم ؟
 -يصعب مقارنة سطوع النجوم المختلفة ؟

و -عند وضع نجم على بعد ( )10فراسخ فلكية من األرض يتغير قدره الظاهري من ( )9إلى ( , )4أجب عما يلي -:
 -1ماذا يحدث لشدة إضاءته الظاهرية ؟ و لماذا ؟
 -2احسب البعد الحقيقي لهذا النجم عن األرض .

ز  -:نجم قدره الظاهري ( )2و يبعد عن األرض (  ) 3 10فرسخ فلكي  ,فإذا تحرك هذا النجم مسافة (ف) و أصبح قدره
الظاهري ( )7احسب  -1 -:نسبة التغير في شدة اإلضاءة الظاهرية لهذا النجم .

 -2البعد الجديد لهذا النجم عن األرض .

السؤال الثاني  -:أ -يبين الجدول المجاور القدر الظاهري و المطلق لعدد من النجوم ادرسه ثم أجب عما يأتي :
 -1ما رمز النجم األكثر شدة إضاءة ظاهرية ؟

رمز النجم القدر الظاهري القدر المطلق

 -2ما رمز النجم الذي ال يرى بالعين المجردة ؟

ب

4-

10

 -3ما رمز النجم الذي يبعد عن األرض  10فراسخ فلكية ؟

ج

صفر

1-

 -4ما رمز النجم األكثر سطوعا ؟

د

2

2

 -5إي النجمين ج  ,و أقرب إلى األرض ؟

هـ

10

10-

 -6احسب النسبة بين شدتي اإلضاءة الظاهريتين للنجمين ب  ,د ؟

و

4

1-

ب  :يبين الجدول المجاور عددا من النجوم أسير إليها بالرموز (م  ,ع ,و ,ل  ,ي ) و بيانات متعلقة بها  ,ادرسه ثم أجب
عما يأتي -:
 -1رتب النجوم (ع  ,م  ,ل  ,ي ) تصاعديا حسب السطوع .
درجة الحرارة
القدر
القدر
رمز
 -2ما سبب اختالف النجمين (م  ,و) في السطوع ؟
-3ما الرمز الذي يمثل نجم بعده عن األرض عشرة فراسخ فلكية ؟
 -4ما الرمز الذي يمثل نجم قزم أبيض ؟
 -5ما معامل المسافة للنجم ( ع ) ؟

النجم

الظاهري

المطلق

السطحية (كلفن)

م

2

8-

3500

ع

4-

9-

23000

و

0

3-

3500

ل

3-

10

19000

ي

3

3

8000

ج -:أ -أدرس الشكل المجاور و الذي يوضح معلومات عن النجوم أ,ب,ج عما يلي -:
 -1ما رمز النجم األكثر سطوعا .
 -2ما رمز النجم الذي معامل المسافة له صفر .
 -3ما رمز النجم األقل شدة إضاءة ظاهرية .
 -4احسب بعد النجم ب عنا بالفراسخ الفلكية .
 -5أي النجوم ال يرى بالعين المجردة .

د  -:يمثل الشكل المجاور العالقة بين طول موجة الذروة و درجة الحرارة للنجوم(أ  ,ب  ,ج ) المتساوية في المساحة ,
ادرسه ثم أجب عما يأتي -:
 -1قارن بين النجمين ( أ  ,ب ) من حيث السطوع و اللون و طول
موجة الذروة ؟

 --2احسب درجة حرارة النجم (ب ) إذا علمت أن ثابت فين يساوي
( 10 * 3

3-

ك.م ) ؟

 -3ما المقصود بموجة الذروة اإلشعاع ؟ و كيف يتم تحديدها ؟

هـ -نجم سطوعه يساوي  26 10 * 5.6واط و يصدر إشعاعية عند طول موجة ذروة طولها 2900نانوميتر احسب مساحة
سطح هذا النجم ؟ ( ثابت ستيفان =  8-10*5.6واط  /م  .2كلفن  ,ثابت فين =  3-10 * 2.9م .كلفن )

السؤال الثالث -:أ -أدرس الجدول المجاور و فيه بعض المعلومات عن النجوم ثم أجب عما يلي -:
 -1ما رمز النجم الذي يمثل قزم أبيض .

القدر

الصنف

المطلق

الطيفي

 -3ما أقل النجوم سطوعا .

س

7-

M

 -4ماذا يحدث لكل من درجة الحرارة و مساحة السطح عند انتقال النجم (ص)

ص

13+

B

من موقعه إلى موقع النجم (س) على مخطط .H-R

ع

10+

M

هـ

7-

O

-2ما رمز النجم الذي يمكن أن يكون عمالقا أحمر .

رمز النجم

ب  -:ادرس الشكل المجاور و الذي يوضح مخطط هيرتز برنغ رسل ثم أجب عما يلي -:
 -1ما الرمز الذي يمثل الشمس .
 -2ما رمز النجم األقل سطوعا .
 -3ما الصنف الطيفي لـ أ
 -4أي النجوم لونه أحمر .
 -5ما القدر الظاهري لـ هـ إذا كان يبعد عنا  10فراسخ فلكية .
 - 6أي النجمين أ  ,د يمثل قزم أبيض.
 -7أحسب طول موجة الذروة لنجم ب (ثابت فين =  3- 10 * 3م.كلفن )

ج -علل يمكن التعرف على مكونات النجوم من خالل أطيافها الخطية ؟
د -اعتمادا على دراستك لمراحل حياة النجوم  ,أجب عما يأتي  -1-:من أين تبدأ حياة النجم ؟
 - 2رتب مراحل حياة نجم تتابع رئيس متوسط أو نجم الشمس ؟

 -3ما سبب االتزان الدينامي في النجم األولي ؟

هـ  -:الشكل المجاور يوضح دورة حياة نجم كتلته  5أضعاف كتلة الشمس  ,ادرسه ثم أجب عما يلي -:
 -1سم النجمين . A,B
 -2ما شكل موت النجم .
 -3ما رمز النجم الذي يمثل أطول مرحلة في حياة النجم .
 -4متى يتحول  Aإلى . B
-5أذكر األدلة التي تدل على وجود دورة حياة للنجم .

السؤال الرابع  -:أ -ادرس الشكل المجاور و الذي يوضح سيارة إسعاف تبتعد
عن شخص ما و تقترب من شخص آخر ثم أجب عما يلي  -1 :سم التأثير الذي
يمثله الشكل  -2 .في أي الموقعين أ  ,ب يزداد الطول الموجي ؟
 - 3في أي الموقعين ينزاح الطول الموجي نحو األزرق ؟

 -4ما النتيجة التي توصل إليها ساليفر ؟

ب -يوضح الشكل المجاور مخطط الشوكة الرنانة لتصنيف المجرات ادرسه ثم أجب عما يأتي -1 -:ما رقم كل من المجرات
التالية  -:أ -األقدم عمرا .
بين نجومها؟

ب -األقل كمية غبار و غازات
ج -التي تنتمي إليها الشمس ؟

د -غير منتظمة الشكل ؟
هـ -التي تظهر انزياحا نحو األحمر ؟
 -2ما الفرق بين المجرتين رقم  4و رقم  8من حيث شكل المركز ؟
ج -يمثل الجدول المجاور مجموعة من المجرات ,ادرسه ثم أجب عما يلي -:
 -1ما رمز المجرة األبعد عنا ؟

المجرة

سرعة ابتعادها كم /ث

Sa

8500

SBb

7700

 -4أعط وصفا للمجرة ذات الرمز  Sa؟

E3

12000

 - 5أحسب القدر المطلق لمجرة يساوي  SBbأذا علمت أن قدرها الظاهري

E7

9000

 -2ما رمز المجرة األكثر شدة إضاءة ظاهرية ؟
 -3ما رمز المجرة األكثر انزياحا نحو اللون األحمر؟

 ( 10اعتبر ثابت هابل =  77كم/ث.مليون فرسخ فلكي ) ؟

د  -يمثل الجدول المجاور مجموعة من المجرات و شدة انزياح أطيافها
نحو اللون األحمر ادرسه ثم أجب عما يأتي  -1 -:ما رمز المجرة
األبطىء ؟

 - 2ما رمز المجرة األقل شدة إضاءة ظاهرية ؟

 - 3رتب المجرات ( أ,ب,ج,د ) تصاعديا حسب بعدها عنا ؟
 -4ما النظرية التي يدعمها الشكل المجاور ؟

هـ  -احسب عمر الكون التقريبي اعتمادا على قيمة ثابت هابل  77كم  /ث  .مليون فرسخ فلكي ؟ مهم جدا

و -من خالل دراستك لنظرية االنفجار العظيم التي تفسر نشأة الكون أجب عما يأتي -:
 -1ما درجة حرارة الكون اآلن وأذكر صفات الذرة البدائية .
 -2أعط دليال على صحة النظرية .
 -3ال يمكن رصد نجوم عمرها اكبر من  13.7مليار سنة  ,فسر ذلك .

 -4ماذا حدث لدرجة حرارة الكون و كثافته بعد حدوث االنفجار العظيم مع مرور الزمن و ما العالقة بينهم ؟

 -5وضح تطور المادة مع اإلنفجار العظيم ؟

مع تمنياتي لكم بالنجاح أخوكم باهلل محمود الجرادات

بسم هللا الرحمن الرحيم
أسئلة المقترحة للوحدة الطاقة الحرارية للعام  2017 /2016م
إعداد األستاذ  -:محمود الجرادات

المدارس العمرية – ثانوية البنين

07787341093

علوم أرض مستوى ثالث ( الدورة الصيفية )
✓ األسئلة المقترحة على الوحدة الثانية (الطاقة الحرارية في الغالف الجوي ) -:

السؤال األول  -:أ -ما المقصود كال من اإلشعاع و الثابت الشمسي و ما هي مكونات النظام اإلشعاعي ؟

ب -السؤال  -:لديك األمواج التالية  ( -:فوق البنفسجية  ,أشعة غاما  ,الطيف األخضر  ,تحت الحمراء )
 -1رتب األطياف تصاعديا حسب الطول الموجي .
 -2أي األطياف يمكن رؤيتها .
ج -قارن بين اإلشعاع

وجه المقارنة

الشمسي و اإلشعاع األرضي
من حيث -:

 -3ما نوع األشعة التي تشعها األرض.
اإلشعاع الشمسي

اإلشعاع األرضي

مصدره
األطوال الموجية التي تشعها
درجة الحرارة السطحية
إمكانية اإلحساس باإلشعاع

د -يوضح الشكل المجاور المنحنى اإلشعاعي الشمسي و المنحنى اإلشعاعي األرضي .ادرسه ثم أجب عما يأتي -:
 -1أي المنحنيين (أ) أم (ب) يمثل اإلشعاع الشمسي ؟
 -2قارن بين اإلشعاع (أ) و اإلشعاع (ب) من حيث :
 -طول موجة الذروة .

 -نوع األشعة المكونة لكل منهما.

1

 - 3احسب طول موجة الذروة لإلشعاع (ب) ؟
( متوسط درجة الحرارة المنبعثة من اإلشعاع =  290كلفن  ,ثابت فين =  3-10 * 2.9م  .كلفن ) .

هـ -جسم درجة حرارته السطحية  100كلفن احسب  -1 -:القدرة اإلشعاعية لهذا الجسم إذا كانت مساحة سطحه  2كم2
 -2تدفق الطاقة المنبعثة من هذا الجسم  ( .ثابت ستيفان =  8- 10 * 5.67واط.م 2-كلفن ) 4-

و -احسب الثابت الشمسي للمشتري إذا كان الثابت الشمسي لألرض  1400واط/م 2و كان بعد المشتري عن الشمس
خمسة أضعاف بعد األرض عن الشمس ؟

السؤال الثاني  -:أ -يبين الشكل المجاور اختالف تدفق األشعة الساقطة باختالف تغير زوايا سقوط على
مناطق مختلفة  ,ادرسه ثم أجب عما يأتي -:
 -1أي المناطق زاوية سقوط األشعة أقل ما يمكن ؟

 2أحسب النسبة في تدفق األشعة الساقطة بين المنطقة (د) و المنطقة (أ) إذا كانت زاوية سقوط األشعة الشمسية على المنطقة
(أ) تساوي ( )60؟( علما بإن جتا (, 5, = )60جتا  = 90صفر ,جتا ,1 =0أن الثابت الشمسي لألرض  1372واط  /م) 2

 -3أي المناطق تكون مساحة السطح المضاء فيها أكبر ما يمكن ؟
 -4ما العالقة بين تدفق األشعة الساقطة و زاوية سقوط األشعة الساقطة ؟
 -4صف العالقة بين زاوية سقوط األشعة و الزمن خالل النصف األول و الثاني من النهار .
2

ب -يبين الشكل المجاور تغير تدفق األشعة الشمسية الساقطة فوق الغالف الجوي لمنطقة ما بتغير زوايا سقوط
األشعة على مدار اليوم ادرسه ثم اجب عما يأتي -:
 -1ما العالقة بين تدفق األشعة الساقطة و زاوية سقوط
األشعة ؟
 -2ما متوسط تدفق األشعة الساقطة في الحاالت التالية -:
النصف األول من النهار -:
على مدار اليوم -:
 -3متى يكون تدفق األشعة الشمسية الساقطة فوق الغالف الجوي أعلى ما يمكن ؟ و لماذا ؟

ج  -:يمثل الشكل المجاور موقع األرض و اتجاه ميل محورها بالنسبة للشمس في أوقات مختلفة من السنة ادرسه ثم اجب
عما يأتي -:
 -1أي الموقعين أ  ,ب تكون فيه زاوية سقوط األشعة أكبر ؟
 -2أي الموقعين أ  ,ب يتعرض لتدفق إشعاعي أكبر ؟
 -3ما الفصل السائد في النصف الشمالي للكرة األرضية في الموقع أ ؟
 -4ما قيمة ميل محور دوران األرض عن العمود المقام على المستوى الذي تدور فيه ؟
 -5في أي الموقعين تكون فيه األرض ابعد ما يمكن عن الشمس ؟
 -6فسر بالرغم من أن األرض تكون أقرب ما يمكن من الشمس في وقت الشتاء إال أن تدفق األشعة الساقطة يكون أقل ما
يمكن في القسم الشمالي ؟
د  -:يبين الشكل المجاور التغير في التدفق األشعة الشمسية الساقطة بتغير دائرة العرض  .ادرسه ثم أجب عما يأتي -:
 -1ماذا يحدث لتدفق الطاقة الشمسية الساقطة كلما
اقتربنا عن دائرة االستواء ؟
 -2ما سبب التباين في تدفق الطاقة الشمسية الساقطة
على دوائر العرض المختلفة ؟

3

 -3ما العالقة بين مقدار تدفق األشعة الشمسية الساقطة و جتا زاوية السقوط ؟
 -4احسب التدفق اإلشعاعي الممتص من قبل أرض ترابية  ,تقع على دائرة العرض  60شماال إذا شتت الغالف الجوي
 %30من الطاقة الشمسية الساقطة عليها ؟ ( جتا  , 0.5 = 60انعكاسية األرض الترابية =)% 20

السؤال الثالث  -:أ -يمثل الشكل المجاور امتصاصية كل من غازي ثاني أكسيد الكربون و األوزون لألشعة الشمسية في
الغالف الجوي ادرسه ثم أجب عما يلي -:
 -1ما نوع األشعة التي يمتصها غاز األوزون
بكفاءة عالية ؟
 -2عند أي األطوال الموجية  10أو 20
ميكروميتر تكون امتصاصية غاز  CO2أكبر ؟
 -3هل تستطيع رؤية جسما مشعا لونه أخضر من خالل طبقة  CO2فسر إجابتك ؟

 -3على ماذا يعتمد امتصاصية غازات الغالف الجوي لألشعة الشمسية ؟
 -4أي الغازين يعتبر جسم أسود لألشعة تحت الحمراء ؟
ب -ما العوامل المؤثرة في العمليات التي تحدث في الغالف الجوي ؟
ج -من خالل دراستك للتشتت أجب عن ما يلي -:
 -1ما المقصود بالتشتت .

 -2ما خصائص الدقائق في الغالف الجوي عندما تكون السماء صافية و تظهر اللون األزرق ؟

 -3أذكر عملية أخرى تؤثر في مقدار الطاقة التي تصل سطح األرض ؟
4

السؤال الرابع  -:أ -مسطح صحراوي مساحته  2دونم سقطت عليه أشعة إذا كانت انعكاسية المسطح  %25و كان
الثابت الشمسي  1400واط /م 2و إذا شتت الغالف الجوي  %20من األشعة الساقطة أحسب  -1 -:تدفق األشعة الساقطة
على األرض الساعة الثامنة صباحا إذا كانت الشمس تشرق الساعة السادسة صباحا و معدل التغير في الزاوية /15ساعة
 -2الطاقة الممتصة خالل  12ساعة نهارا .

 -3الطاقة الممتصة من الساعة  12ظهرا إلى  12منتصف الليل .

ج  -:حقلين ثلجيين معرضين لنفس األشعة الشمسية و لنفس الفترة الزمنية إذا كانت مساحة سطح األول ضعفي مساحة
السطح الثاني ؟
أ -أي السطحين سيمتص طاقة أكبر  .ب -أي السطحين تدفق الطاقة الممتصة أكبر .

د  -:من خالل دراستك االتزان الحراري األرضي أجب عما يلي  -1 -:تعد عملية التبخر من أفضل الطرق في التخلص من
طاقة األرض الزائدة فسر ذلك ؟
 - 2أذكر ثالث طرق أخرى للتخلص من الطاقة الزائدة ؟
 -3حدد الطريقة األقل فعالية للتخلص من طاقة األرض الزائدة ؟

مع تمنياتي لكم بالنجاح و التوفيق أخوكم باهلل أ.محمود الجرادات
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بسم هللا الرحمن الرحيم
أسئلة المقترحة للوحدة الزمن الجيولوجي للعام  2017 /2016م
المدارس العمرية – ثانوية البنين

إعداد األستاذ  -:محمود الجرادات

علوم أرض مستوى ثالث(الدورة الصيفية)

07787341093

✓ األسئلة المقترحة على الوحدة الثالثة ( الزمن الجيولوجي ) -:
السؤال األول  -:أ  -:ما طريقة التحفر لكل مما يأتي -:
 -1سقوط الكائن الحي في وسط يحول بينه و بين عوامل التحلل  -2 .فقدان الكائن الحي بعض مكوناته الغازية O2 , H2
نتيجة لدفنه في رواسب طينية  -3.أحالل معدن محل مادة عضوية  -4 .طبعة قدم ديناصور  -5 .نمور سيفيه محفوظة في
برك نفطية  -6 .تصخر الخشب  -7 .ساق شجرة متصخرة  -8 .دفن الكائن ضمن الجليد  -9 .قنوات تحفرها بعض
الديدان  -10 .حفظ العظام و األسنان في الفقاريات كما في صخور الفسفات األردني .
ب -وضح الفرق الرئيس بين -:
 -1التشرب بالمعدن و التفحم من حث تغير الكتلة .
 - 2حفظ األجزاء الصلبة األصلية و تصخر األجزاء الصلبة .
ج -علل  -1 -:تعد أحافير الكائنات الحية ذات فائدة كبيرة في التعرف إلى طبيعة المناخ القديم .

 -2أحافير الكائنات البحرية أكثر شيوعا من أحافير الكائنات البرية .

 -3في عملية اإلحالل و االستبدال ال يحدث تغير في شكل الهيكل الخارجي الصلب للكائن الحي أو حجمه .

د  -:من طرائق التحفر اآلثار األحفورية  -1-:ما المقصود باآلثار اإلحفورية ؟
 -2اذكر أهمية اآلثار األحفورية ؟

 -3اذكر مثاال واحدا على اآلثار األحفورية ؟

هـ -ادرس الشكل المجاور و الذي يدل علة بيئات رسوبية مختلفة ثم أجب عن األسئلة التالية -:
 -1أي أنواع األحافير يدل على بيئة بحرية ؟ وأيها يدل على بيئة قارية ؟

 -2أي نوع من األحافير له انتشار واسع في البيئات الرسوبية؟
 -3أذكر نوعين من األحافير لهما االنتشار نفسه في البيئات الرسوبية ؟

 -4هب أنك وجدت أثارا ألقدام ديناصور في صخور عمرها  150مليون سنة منتشرة في منطقة ما فعالم يدل ذلك ؟
و -يوضح الشكل المجاور العالقة بين معدل الدفن و إمكانية حفظ الكائن الحي
كأحفورة ادرسه لإلجابة عن األسئلة التي تليه -1:صف هذه العالقة .

 -2هب أنه عاش في المنطقتين ب  /ج النوع نفسه من الكائنات الحية ففي أي
منهما قد يعثر على أعداد أكثر من األحافير ؟

 -3أي المنطقتين يحتمل أن تكون بيئة بحرية أ أم ج ؟ وضح أجابتك .

ز  -:ادرس الشكل المجاور الذي يمثل مقاطع لطبقات صخرية أخذت من مناطق مختلفة ثم أجب عما يلي -:

 -1أين تضع خط الشاطئ في المستوى األوسط و
المستوى العلوي ؟
 -2كم مرة تقدم البحر و كم مرة تراجع ؟
 -3أذكر ثالث فوائد لألحافير ؟

السؤال الثاني  -:أ -علل  -:وجود طبقات رسوبية رقيقة متعاقبة .

ب -يعد سطح الالتوافق احد أنواع عدم التوافق .

مالحظة  -:الرجوع إلى الدوسية و
دراسة مبادئ التأريخ النسبي (نص
المبدأ و العالم الذي وضع المبدأ ) و
خاصتا مبدأ تعاقب الحياة .

ب -أذكر العوامل التي يعتمد عليها سمك الطبقة الصخرية ؟

ج -: -الشكل المجاور يوضح مقطعا صخريا فيه ( س ) ناري  ,ح
صدع باقي الصخور رسوبية و يحوي الشكل على أحافير ادرسه م
أجب عما يلي  -1 -:ما أحدث معلم جيولوجي في الشكل  -2.ما عدد
سطوح عدم التوافق  -3.ما عدد التعاقبات  -4.رتب م  ,ح  ,هـ  ,ن ,
ف من األقدم إلى األحدث  -5.ما األدلة التي تدل على تعرض
المنطقة لحركات أرضية  -6 .في أي حقبة الحياة ترسبت الطبقة ن .

د -يمثل الشكل المجاور تعاقبات من صخور رسوبية  ,و صخور نارية (س  ,هـ) و الصخر المتحول ص  ,و الصدعين ن
 ,ل ادرسه ثم أجب عما يأتي  -1 -:ما أحدث معلم جيولوجي في
الشكل ؟
 -2رتب األحداث الجيولوجية (  ,5, 4 ,3ن ,ل) من األقدم إلى
األحدث ذاكرا المبادئ التي اعتمدت عليها .
 -3ما عدد التعاقبات الرسوبية في الشكل ؟
 -4ما عدد أسطح عدم التوافق ؟

هـ -ادرس العمودين الصخريين المجاورين ثم أجب عما يلي -:

 -1ما نوع المضاهاة التي أجريت بين المقطعين ؟

فسر إجابتك  - 2 .ما رمز احدث الطبقات ؟  -3ما رمز أقدم الطبقات ؟  -4ما
عدد سطوح عدم التوافق ؟

 -5ما رمز الطبقة في المقطع ص التي

تماثل الطبقة رقم  5في العمر ؟ ذاكر المبدأ الذي اعتمدت عليه ؟
 -6ما عدد الطبقات الكلي المترسبة ؟
 - 7ما عدد التعاقبات الطبقية في المقطع س ؟

و -ادرس العمودين الصخريين المجاورين ثم أجب عما يلي -:
 -1ما أحدث الصخور الرسوبية  -2ما أقدم الصخور الرسوبية
 -3 .ما عدد سطوح عدم التوافق في المقطعين ؟
 -4هل تعتبر الطبقة  dامتداد للطبقة  2ولماذا ؟
 - 5أذكر أهمية المضاهاة ؟

مالحظة  :ال تنسى دراسة المشاكل التي تواجه المضاهاة الصخرية و حلولها و المشاكل التي تواجه المضاهاة االحفورية
.
السؤال الثالث  -:أ -عند تحليل بلورة من معدن الزركون وجد فيها من الرصاص ( )207واحد و ثالثون ضعفا مما فيه
من اليورانيوم (  ) 235احسب عمر البلورة إذا علمت أن عمر النصف لليورانيوم ( 704 )235مليون سنة ؟

ب -عند تحليل بلورة معدن الغلوكونيت وجد فيها من األرغون  15ضغف مما فيها من البوتاسيوم  ,إذا علمت أن عمر
النصف للبوتاسيوم = (  ) 9 10 * 1سنة أجب عما يلي  -1-:أحسب عمر هذه البلورة  -2.لما يفقد األرغون بسهولة أكثر
من البوتاسيوم ؟  -3هل سيؤدي فقد األرغون إلى الحصول على عمر أحدث أم أقدم للمعدن ؟

ج -معتمدا على الجدول المرفق فقط  ,أجب عن
األسئلة اآلتية  -1 -:أي العناصر يعد األنسب لقياس

العنصر

A

عمر النصف بالسنوات

30

B

C

5700 100

D
10 *7

األحداث الجيولوجية ؟  -2أي العناصر يعد األنسب
لقياس عمر صخر تكونت قبل  4 10 *2سنة ؟

د -ما الطريقة اإلشعاعية األنسب لقياس عمر كل من -:
 -2الشعاب المرجانية .

 -1صخور البازلت المتكشفة شمال شرق األردن .

 -3صخور رسوبية تحتوي على معادن الغلوكونيت .

 -4صخور الغرانيت .

هـ -من خالل دراستك لطريقة  - 1-: C14متى يكون النظام مفتوح في الكائن الحي و متى يغلق ؟

و -علل  -1 -:معدن الزركون من أفضل المعادن في تأريخ أعمار صخور الغرانيتية ؟

 -2الساعة اإلشعاعية في يصعب استخدام التأريخ اإلشعاعي في الصخور الرسوبية الفتاتية ؟
ز -أذكر شروط استخدام النشاط اإلشعاعي في تقدير أعمار األحداث الجيولوجية ؟

8

السؤال الرابع  -:أ -يمثل الشكل المجاور مراحل نشأة الصخور النارية ( أ  ,س  ,ع  ,د ) ادرسه ثم أجب عما يأتي -:
 -1ما المرحلة التي تمثل نظاما إشعاعيا مفتوحا ؟  -2في أي
مرحلة تبدأ الساعة اإلشعاعية العد في الصخر الناري؟ و لماذا؟
 -3احسب العمر الحالي للصخر الناري إذا علمت أن عمر
النصف للنظيرة غير المستقرة يساوي  704مليون سنة .

ب -انسب األحداث الجيولوجية و التطورات الحيوية اآلتية إلى الحقبة الجيولوجية المناسبة لها -:
 -1ظهور الطيور  -2 .انتشار الثدييات  -3 .انتشار النباتات الوعائية الالزهرية  -4 .سيادة الديناصورات .

ج  -:في الشكل المجاور تمثل الرموز أحافير كائنات عاشت في عصور مختلفة و تمثل األعمدة المدى الزمني لها و يمثل
سمك العمود االنتشار النسبي لكل منها اجب عما يلي -:
 -1ما مجموعة األحافير التي عاشت و أنقرض في حقبة الحياة القديمة ؟
 -2ما عمر طبقة صخرية تحتوي على مجموعة األحافير د ؟
 -3هل يمكن الثور على مجموعات األحافير ب  /ج معا في طبقة واحدة و
لماذا ؟  -4ما مجموعة األحافير التي يمكن اعتبارها طبقة مرشدة ؟
 -5في أي العصور عاشت كائنات األحافير أ /ج  /د معا ؟

مع تمنياتي لكم بالنجاح و التفوق أخوكم باهلل محمود الجرادات

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

أعئٍخ اٌّمزشؽخ ٌٍٛؽذح ثٕ١خ األسع  ٚدٕ٠بِ١زٙب ٌٍؼبَ َ 2017 /2016
إػذاد األعزبر ِ -:ؾّٛد اٌغشاداد

اٌّذاسط اٌؼّش٠خ – صبٔ٠ٛخ اٌجٕٓ١
ػٍ َٛأسع ِغز ٜٛصبٌش ( اٌذٚسح اٌظ١ف١خ )

07787341093

 األعئٍخ اٌّمزشدخ ػٍى اٌٛدذح اٌشاثؼخ ( ثٍٕخ األسض  ٚدٌٕبٍِزٙب ) -:
اٌغؤاي األٚي  -:أ ِٓ -خالي دساعزه ٌفشضٍخ أجشاف اٌمبساد أجت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌٍخ -:
ٚ ِٓ -1اضغ ٘زٖ اٌفشضٍخ؟ فغٕش .

ِ -2زى ثذأ االٔجشاف اٌمبسي؟ لجً  ْٛ١ٍِ 200عٕخ .

 -3وٍف وبْ ٚضغ اٌمبساد لجً االٔجشاف اٌمبسي؟ لبسح ٚاؽذح رغّ ٝثٕغب٠ب ٠ ٚؾ١ؾ ثٙب ِؾ١ؾ اٌز١ضظ .
 -4اذكر األدلة التي قدمها فغنر إلثبات صحة فرضيته؟  -األدلة األحفورية - .األدلة الصخرية والتراكبية.

 -األدلة

المناخية القديمة - .تشابه حواف القارات -5 .اذكر األدلة المعارضة للفرضية ؟ القوى المحركة للقارات و آلية حركة
مغناطيسي القديمة .
ة
القارات  -6 .أذكر األدلة الحديثة التي قدمها العلماء والتي تثبت صحة هذه الفرضية ؟
ة -إرا ػٍّذ أٗ رُ اٌؼثٛس ػٍى أدفٛسح اٌٍّضٚعٛسط فً لبسح أِشٌىب اٌجٕٛثٍخ -:
 -1اروش ِٛلؼب ً آخش رُ اٌؼثٛس فٍٗ ػٍى األدفٛسح ٔفغٙب؟ لبسح أفش٠م١ب .
ِ -2ب اعُ اٌفشضٍخ اٌزً ٌذػّٙب ٘زا اٌزشبثٗ االدفٛسي؟ فشػ١خ االٔغشاف اٌمبس. ٞ
ٌّ -3برا ٌؼذ ّٔظ دٍبح وبئٕبد ايَ ٌضٚعٛسط  ٚػّش٘ب دٌٍال ػٍى صذخ فشضٍخ االٔجشاف اٌمبسي ؟ ّٔؾ ؽ١برٗ  -:أْ ٘زا
اٌضاؽف ال ٠ؼ١ش إال ف ٟاٌّ١بٖ اٌؼزثخ فمؾ فال ّ٠ىٕٗ االٔزمبي ػجش اٌّؾ١ؾ األؽٍغ ٟر ٞاٌّ١بٖ اٌّبٌؾخ  ٚ .ػّش٘ب  -:ػبشذ
وبئٕبد ٘زٖ األؽبف١ش لجً ػٍّ١خ االٔغشاف لجً  ْٛ١ٍِ 200عٕخ .
ج ِٓ -األدٌخ اٌزً لذِٙب اٌؼبٌُ فغٕش األدٌخ اٌصخشٌخ  ٚاٌزشوٍجٍخ -:
 -1ػٍى ِبرا اػزّذ فغٕش ػٍى صذخ ٘زا اٌذًٌٍ؟ اٌزشبثٗ فً أٔٛاع اٌصخٛس  ٚأػّبس٘ب ٚرشاوٍجٙب اٌجٌٍٛٛجٍخ
 -2وٍف أٌذد اٌذساعبد اٌذذٌثخ صذخ ٘زا اٌذًٌٍ ؟ أ٠ذد اٌذساعبد اٌؾذ٠ضخ رٌه ؽ١ش ٚعذ طخٛس ػّش٘ب  ْٛ١ٍِ 550عٕخ
ف ٟوال إٌّطمزِ ٓ١غبٚسح ٌظخٛس أخش ٜػّش٘ب  ْٛ١ٍِ 2000عٕخ ثطش٠مخ رظٙش ٔٛػب ً ِٓ اٌزشاثؾ  ٚاالعزّشاس٠خ ػٕذ
رمش٠ت اٌؾبفبد اٌّزغبٚسح ٌٍمبسر.ٓ١
ِ -3ب اٌمبساد اٌزً دػّذ صذخ ٘زٖ اٌفشضٍخ ؟ أِشٌىٍب اٌجٕٛثٍخ  ٚأفشٌمٍب .

د ِ -برا ٌذي وال ِّب ًٌٍ ٚ -1 -:جٛد سعٛثٍبد جٍٍذٌخ جٕٛة إفشٌمٍب  ٚأِشٌىب اٌجٕٛثٍخ ٠ .ذي ػٍ ٝأْ ٘زٖ إٌّبؽك
وبٔذ ف ٟاٌّبػِ ٟزغّؼخ ؽٛي اٌمطت اٌغٕٛث ٟػّٓ ظشٚف ِٕبخ١خ ثبسدح ِٕبعجخ ٌزىٙٔٛب لجً  ْٛ١ٍِ 200عٕخ.
ٚ -2جٛد اٌفذُ اٌذجشي فً لبسرً أٚسٚثب  ٚأِشٌىب اٌشّبٌٍخ ٠ .ذي ػٍ ٝأْ ٘زٖ إٌّبؽك وبٔذ ف ٟاٌّبػِ ٟزغّؼخ
ػٕذ إٌّبؽك االعزٛائ١خ  ٚاٌّذاس٠خ ػّٓ ظشٚف ِٕبخ١خ ؽبسح  ٚسؽجخ ِٕبعجخ ٌزىٙٔٛب لجً  ْٛ١ٍِ 200عٕخ.
٘ـ ِٓ -افزشاضبد فشضٍخ االٔجشاف اٌمبسي  ،إْ لٍؼبْ اٌّذٍطبد ٍِغبء ِ -1 - :ب عجت ٘زا االفزشاض ؟ عجت ٘زا
االفزشاع أْ اٌمبساد رؾشوذ فٛق لبع اٌّؾ١ؾ ٚرٌه ٠مزؼ ٟأْ ٠ى ْٛلبع اٌّؾ١ؾ أٍِظ .

ٌّ -2برا ٌؼذ ٘زا االفزشاض

ِأخزا ػٍى صذخ اٌفشضٍخ ؟ ألْ عطٛػ ل١ؼبْ اٌّؾ١طبد خشٕخ  ٚراد رؼبس٠ظ.
اٌغؤاي اٌثبًٔ  -:أ ِٓ -خالي دساعزه ٌفشضٍخ رٛعغ لبع اٌّذٍظ أجت ػٓ األعئٍخ اٌزبٌٍخ -:
 ِٓ -1اٌؼبٌُ اٌزي ٚضغ فشضٍخ رٛعغ لبع اٌّذٍظ؟ اٌؼبٌُ ٘١ظ.
ِ -2ب األدٌخ أ ٚاٌّشب٘ذاد اٌزً رثجذ صذخ فشضٍخ ٍ٘ظ ؟ ِٛ -1اصاح ظٛٙس اٌّؾ١طبد اٌؾبفبد اٌمبس٠خ -2 .اٌزذفك
اٌؾشاس.ٞ

 -3أػّبس طخٛس اٌمششح اٌّؾ١ط١خ -4 .اٌّىٔٛبد اٌظخش٠خ ٌٍمششح اٌّؾ١ط١خ -5 .االٔمالثبد اٌّغٕبؽ١غ١خ.

ة ِٓ -اٌّشب٘ذاد اٌزً اػزّذ٘ب ٍ٘ظ وأدٌخ ػٍى فشضٍخ رٛعغ لبع اٌّذٍظ اٌزذفك اٌذشاسي  - -:طف اٌزذفك اٌؾشاسٞ
ػٍ ٝعبٔج ٟظٙش اٌّؾ١ؾ ؟ رٕبلض ل ُ١اٌزذفك اٌؾشاس ٞثذءا ِٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ ثبرغبٖ اٌمبساد ٚرّبصً لّٙ١ب ػٍ ٝعبٔجٟ
ظٙش اٌّؾ١ؾ
ج ِٓ -األدٌخ ػٍى رٛعغ لبع اٌّذٍظ أػّبس صخٛس اٌمششح اٌّذٍطٍخ -:

 -1صف اٌزغٍش فً أػّبس صخٛس اٌمششح

اٌّذٍطٍخ ؟ أ) ص٠بدح أػّبس طخٛس اٌمششح اٌّؾ١ط١خ ثبالٔزمبي ِٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ ثبرغبٖ اٌمبساد.
ة) رّبصً أػّبس اٌظخٛس ػٍ ٝعبٔج ٟظٙش اٌّؾ١ؾ.
ِ -2ب أوجش ػّش رجٍغٗ طخٛس اٌمششح اٌّؾ١ط١خ ؟ ٌّ ٚبرا ؟ ؽمجخ اٌؾ١بح اٌّزٛعطخ .ألْ ػٍٍّخ رٛعغ اٌّذٍظ  ٚأجشاف
اٌمبساد دذثذ خالي ٘زٖ اٌذمجخ .
د ِٓ -األدٌخ ػٍى فشضٍخ رٛعغ لبع اٌّذٍظ اٌّىٔٛبد اٌصخشٌخ ٌٍمششح اٌّذٍطٍخ  -ػٍى ِبرا ٌذي رشبثٗ اٌمششح
اٌّذٍطٍخ ثبٌّىٔٛبد اٌصخشٌخ ؟ ٠ذي ػٍ ٝأٔٙب رىٔٛذ ِٕز اٌجذا٠خ ؽز ٝاٌ َٛ١ثبٌى١ف١خ رارٙب.
اٌغؤاي اٌثبٌث  -:أ -لبسْ ثٍٓ فشضٍخ االٔجشاف اٌمبسي  ٚفشضٍخ رٛعغ لبع اٌّذٍظ ٔ ٚظشٌخ دشوٍخ اٌصفبئخ ِٓ دٍث
االٔجشاف اٌمبسي

رٛعغ لبع اٌّذٍظ

ٔظشٌخ دشوٍخ اٌصفبئخ

اٌمٛح اٌّذشوخ

لٛح عزة اٌمّش ألسع

ر١بساد اٌؾًّ

ر١بساد اٌؾًّ

األجضاء اٌّزذشوخ

اٌمبساد رزؾشن فٛق ل١ؼبْ اٌّؾ١طبد

اٌمششح اٌّؾ١ط١خ

اٌغالف اٌظخشٞ

ب -قارن بين حدود الصفائح التباعدية و التقاربية و الجانبية من حيث  -:مهم جدا

نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحدود
متقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاربــــــــــــــــــــــة
وجـه
المقارنـة

متباعدة

نوعها

بناءة

المظاهر
الناتجة

ؽشػ

ؽشػ

(ِؾ١ط -ٟلبس)ٞ

( ِؾ١طِ -ٟؾ١ط)ٟ

هدامة

هدامة

 -1ؽفشح أٙذاَ

 -1أخاديد حبرية
 -2أقواس بركانية

 -1أخاديد حبرية
 -2أقواس اجلزر الربكانية

 -2حبر ضيق
 -3ظهر حميط

جانبية

رظبدَ
( لبس - ٞلبس) ٞ

هدامة

محافظة

عالعً عجٍ١خ

-------------

طيات و صدوع عكسية

نوع الصدع

ػبدٞ

ػىغٟ

ػىغٟ

ػىغٟ

ِؼشث ,ٟرؾٍٟ٠ٛ

نوع اإلجهاد

رٛرش

ػغؾ

ػغؾ

ػغؾ

لض

نوع الزالزل

ػؾٍخ

ضحلة  ,متوسطة

ضحلة  ,متوسطة

عميقة

عميقة

نوع البراكين

ثبصٌز١خ

أٔذص٠زٟ
ح

ِشرفغ

األخبد٠ذ اٌجؾش٠خِٕ :خفغ
األقواس الربكانية :مرتفع

التدفق
الحراري

مثال

ظٙش اٌّؾ١ؾ
األطلسي
بني صفيحيت أمريكا
اجلنوبية وإفريقيا

عجبي األٔذ٠ض
بني صفيحيت انزكا و أمريكا
اجلنوبية ويرافقها أخدود بريو -
تشيلي

أٔذص٠زٟ
ح

عضس اٌ١بثبْ
بني صفيحة احمليط اهلادي
وصفيحة الفلبني ويرافقها أخدود
الياابن

ػؾٍخ

ػؾٍخ

--------

------------ِٕخفغ

ِٕخفغ

عجبي اٌّ١ٙال٠ب
صفحة اهلند -أسرتاليا
اسي
صفيحة أور ا

و

طذع اٌجؾش
اٌّ١ذ اٌزؾٍٟ٠ٛ
و
صدع سان
أندرايس

جٌٛ -ضخ اٌشىً اٌّجبٚس رجبٌٓ لٍُ اٌزذفك اٌذشاسي  ,ثذءا ِٓ ظٙش اٌّذٍظ ثبرجبٖ صفٍذخ ِذٍطٍخ  ,ادسعٗ ثُ أجت
ػّب ٌأرً ِ -1 -:ب اعُ اٌّظٙش اٌغٌٛٛ١ع ٟإٌبرظ فٟ
اٌّٛلغ ( ا )  ٚاٌّٛلغ ( )2؟
 -2رى ْٛل ُ١اٌزذفك اٌؾشاسِٕ ٞخفؼخ ػٕذ اٌّٛلغ ( )2
فغش رٌه ؟
ِ -3ب اعُ اٌفشػ١خ  ٚإٌظش٠خ اٌز٠ ٟذػّٙب ٘زا اٌشىً ؟

د-

-ٚ
٘ـ -

ص-

-ٚ

ا

اٌغؤاي اٌثبٌث  -:أٌ -جٍٓ اٌىً جبٔجب سعّب ثٍبٍٔب ٌٍؼاللخ ثٍٓ ثؼذ اٌجضٌشح ػٓ ٘بٚاي  ٚػّش٘ب اٌزمشٌجً ثّالٌٍٓ
اٌغٍٍٕٓ,اػزّبدا ػٍى اٌشىً أجت ػّب ًٌٍ -:
 -1إرا وبْ ػّش اٌظخٛس اٌّىٔٛخ ٌغض٠شح ِب ْٛ١ٍِ 8
عٕخ ِب اعُ ٘زٖ اٌغض٠شح ِ ٚب ثؼذ٘ب ػٓ ٘بٚا. ٞ
 ِٓ -2اٌشىً ِب أؽذس اٌغضس .
ٔ. ٟ
 -3أ ٞاٌغضس ألً ٔشبؽ رىز ٛا

 -4أ ٞاٌغضس وبٔذ فٛق اٌجمخ اٌغبخٕخ لجً ٍِ. ْٛ١
سِض اٌغض٠شح

اٌجؼذ وُ

ثُ أجت  -1-:أ ٞاٌغضس ثمغ فٛق اٌجمؼخ اٌغبخٕخ ؟

ط

طفش

ِ -2ب سِض اٌغض٠شح األلذَ ػّشا ؟

ص

300

ع

600

ن

1200

ةٌ -جٍٓ اٌجذٚي اٌّجبٚس ثؼذ عٍغٍخ ِٓ اٌجضس ػٓ ثمؼخ عبخٕخ  ,ادسعٗ

 -3أ ٞاٌغضس ألً اعزمشاسا رىز١ٔٛب ؟
٠ ً٘ -4ؾزًّ رى ْٛعض٠شح عذ٠ذح رٕؼُ إٌ٘ ٝزٖ اٌغٍغٍخ ِغ ِشٚس اٌضِٓ ؟
فغش إعبثزه .

ط-

د-

اٌغٛاة -1 -:اسرفبع ل ُ١اٌزذفك اٌؾشاس ٞػٕذ ظٙش اٌّؾ١ؾ  ٚأخفبػٙب ػٕذ األخبد٠ذ .
ٔ -2ز١غخ رغخ ٓ١اٌز١بساد ِٓ لجً اٌغالف اٌٍذْ فزمً وضبفزٙب  ٚرشرفغ ٌألػٍ. ٝ
 -3اٌظبػذح ِ -:غؤٌٚخ ػٓ اٌؾشوخ اٌزجبػذ٠خ  .اٌظبػذح ِ -:غؤٌٚخ ػٓ اٌؾشوبد اٌزمبسث١خ (ؽشػ ) .

أعئٍخ ٚصاسٌب ٌٍذفع ِ ُٙجذا ػٍى اٌّغٕبطٍغٍخ اٌمذٌّخ  ٚاالٔمالثبد اٌّغٕبطٍغٍخ -:
اٌغؤاي اٌشاثغ  -:أ ُِٙ -عذا

اٌّالدظبد ِ -:الؽظخ ٛٔ -: 1ع اٌمطج١خ ( لطج١خ ِمٍٛثخ عبٌجخ ػٍ ٝشىً لبع  ٚلطج١خ ػبد٠خ ِٛعجخ ػٍ ٝشىً لّخ ) .
ِالؽظخ  -: 2أ رشجٗ  / 1ة رشجٗ  / 2ط رشجٗ  / 3د رشجٗ ٘ / 4ـ رشجٗ  5ثبٌؼّش ٚاٌمطج١خ  ٚاٌؼشع ٚاٌزذفك اٌؾشاس.ٞ
ِالؽظخ  -: 3اٌشذح اٌّغٕبؽ١غ١خ ػبٌ١خ ٌٍمطج١خ اٌؼبد٠خ  ٚرىِٕ ْٛخفؼخ ٌٍمطج١خ اٌّمٍٛثخ .
اٌجٛاة ٘ -1 -:ـ ( ػبد٠خ ِٛعجخ ) ط ( ػبد٠خ ِٛعجخ ) ِ ( 4مٍٛثخ عبٌجخ ) .
 -2اٌزشبثٗ ثبٌؼّش  ٚاٌؼشع  ٚاٌمطج١خ  ٚاٌزذفك اٌؾشاس. ٞ
 -3وٍّب اثزؼذٔب ػٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ رضداد األػّبس اٌزشر١ت ٘ ٛد  / 2 / 3 /أ

اٌجٛاة  -1 -:اٌمطت اٌشّبٌ ٟاٌّغٕبؽ١غ. ٟ
٠ -2زغ١ش ِٛلغ اٌمطت اٌّغٕبؽ١غ ٟاٌز ٞرش١ش اٌ ٗ١اٌّؼبدْ اٌّغٕبؽ١غ١خ ف ٟاٌظخٛس اٌمذّ٠خ .
 -3رش١ش إٌ ٝاٌمطت اٌشّبٌ ٟاٌّغٕبؽ١غ ٟاٌؾبٌ. ٟ
 -4عٍ١زم ٟاٌمطجبْ اٌّغٕبؽ١غ١بْ اٌمذّ٠بْ ٌٍمبسر ٓ١فِٛ ٟلغ ٚاؽذ  ٚاٌزّ٠ ٞضً ِٛلغ اٌمطت اٌشّبٌ ٟاٌؾبٌ. ٟ
طٌ -جٍٓ اٌشىً اٌّجبٚس اٌطجمبد اٌشعٛثٍخ  ٚاألششطخ
اٌّغٕبطٍغٍخ ػٍى لبع اٌّذٍظ ثذءا ِٓ ظٙش اٌّذٍظ ادسعٗ ثُ
أجت ػّب ٌأرً  ُِٙ -:جذا جذا
ِ -1ب سلُ اٌششٌظ اٌزي ٌّبثً اٌششٌظ ( )1فً اٌمطجٍخ  ٚاٌؼّش ؟
اٌغٛاة  ٚ 4اٌشش٠ؾ ّ٠ 2بصً ٘ ٚ 3ىزا . ....
 -2أي اٌشعٛثٍبد ألذَ ػّشا سعٛثٍبد اٌّمطغ أ أَ اٌّمطغ ة ؟
اٌجٛاة ة (وٍّب اثزؼذٔب ػٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ ٠ضداد ػّش اٌشعٛث١بد
٠ ٚضداد عّه اٌشعٛث١بد ) .
 -3وٍف ٌّىٓ اػزّبد ػّش اٌشعٛثٍبد  ٚعّىٙب وأدٌخ ِؤٌذٖ ٌزٛعغ لبع اٌّذٍظ ؟ ألْ ػّش٘ب  ٚعّىٙب ٠ضداد وٍّب اثزؼذٔب
ػٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ .
ٌّ ً٘ -4ىٓ اٌؼثٛس فً سعٛثٍبد لبع اٌّذٍظ ػٍى أدبفٍش ٌىبئٕبد ػبشذ  ٚأمشضذ فً أثٕبء اٌذمجخ اٌذٍبح اٌمذٌّخ ؟
فغش ؟ال ألْ اٌّؾ١طبد ٔشأد ثؼذ ؽمجخ اٌؾ١بح اٌمذّ٠خ  ٚاٌذٌ ً١أْ أوجش ػّش رجٍغٗ طخٛس اٌمششح اٌّؾ١ط١خ ٠ؼٛد إٌ ٝؽمجخ
اٌؾ١بح اٌّزٛعطخ .

ِالؽظخ ٘بِخ  -:عؤاي  7ف ٟاٌىزبة ص  ُِٙ 159عذا  ...........عٛاة اٌغؤاي ٘-: ٛ
 -1اٌّمطغ ة .

 -2وٍّب اثزؼذٔب ػٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ ٠ضداد ػّش اٌشعٛث١بد  -3 .وٍّب اثزؼذٔب ػٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ ٠ضداد
عّه اٌشعٛث١بد .

- 1ألْ ػّش٘ب  ٚعّىٙب ٠ضداداْ وٍّب اثزؼذٔب ػٓ ظٙش اٌّؾ١ؾ ف١ذي ػٍ ٝرٛعغ لبع اٌّؾ١ؾ .

أعئٍخ ِّٙخ ػٍى اٌفصً األٚي  ( -:ثٍٕخ األسض ) -:
اٌغؤاي األٚي  -:أ -لبسْ ثٍٓ أٔٛاع اٌّٛجبد اٌضٌضاٌٍخ ( األِٛاج األٌٍٚخ ( ٚ )pاألِٛاج اٌثبٌٔٛخ ( ِٓ ) )Sدٍث -:
األِٛاج اٌثبٌٔٛخ ()S

األِٛاج األٌٍٚخ ()p
اٌغشػخ

أوضش عشػخ

ألً عشػخ

ٔٛع اٌٛعظ اٌزي رٕزمً فٍٗ

عّ١غ األٚعبؽ ( اٌظٍجخ  ٚاٌغبئٍخ  ٚاٌغبص٠خ )

رٕزمً ف ٟاٌٛعؾ اٌظٍت فمؾ

ةٔ -طك األسض  ُِٙ -:جذا
ٔطك األسع
اٌمششح األسػ١خ
ٚرشىً ()%0,4
ِٓ وزٍخ األسع

اٌغـــــــــــــزبس ٠شىً ( ِٓ )%67وـــــزـــــــٍـــــــــخ األسع

ٔطبق
اٌغشػخ
إٌّخفؼخ

اٌٍــــــت ٠شـــــــــــىً ()%32,5
ِٓ وزــــــــٍخ األسع

اٌـٍت اٌذاخٍٟ
طٍت

ص٠بدح
رذس٠غ١خ
)(P,S

35وُ
100وُ
أخفبع
رذس٠غ١خ
)(P,S

ٚعٛد ِبدح ِٕظٙشح ف ٟعٛ١ة ِؾذدح وخٍ١ؾ ِب ث ٓ١طٙبسح
ٚثٍٛساد ال ٠ض٠ذ ِمذاس٘ب ػٓ  ِٓ %10ؽغُ إٌّطمخ
ٔظشا ً ٌمشة دسعخ ؽشاسح اٌٛعؾ اٌّؾ١ؾ ِٓ دسعخ
أظٙبس اٌّبدح ف ٟرٌه إٌطبق

 250وُ
ص٠بدح رذس٠غ١خ )(P,S

ص٠بدح ِفبعئخ ف ٟعشػخ األِٛاط اٌضٌضاٌ١خ

400وُ ** ػًٍ

ص٠بدح رذس٠غ١خ )(P,S

ص٠بدح ِفبعئخ ف ٟعشػخ األِٛاط اٌضٌضاٌ١خ

اٌغزبساٌغفٍٟ

اٌغــــــــــــــــــــــزبس اٌؼــــــــــــــــــٍــــــــٞٛ

اٌمششح اٌّؾ١ط١خ
اٌجبصٌذ
3غُ /عُ3
7وُ
صٌبدح ِفبجئخ )(P,S
ـــــــــــــــــــبع ِــــــــــــــــــــــ٘ٛـــــــــــــٛ

700وُ***ػًٍ

ص٠بدح رذس٠غ١خ )(P,S

أــــــمــــطـــــــــــــــــــــبع غـــــــــــــــٛرـــــــــٕــــجـــــشؽ

اٌٍــــت اٌخبسعٟ
عبئً

35وُ

أخفبع ِفبعئ ٌٍّٛعبد ) (P,Sػًٍ *
اٌغـــــــــــــــالف اٌٍـــــــــــــذْ

٠زى ِٓ ْٛطخٛس فٛق لبػذ٠خ شجٙ١خ ثظخٛس اٌج١ش٠ذٚر١ذ

أمطــــــــــــــــــــــــ

اٌـغالف اٌظـــــخشٞ

ِزٛعؾ اٌغّه
اٌمششح اٌمبس٠خ

ِزٛعؾ اٌىضبفخ
 2,7غُ /عُ3

اٌّىٔٛبد
اٌغشأ١ذ

عطؼ االسع

أخفبض ِفبجئ ٌٍّٛجبد )ٚ (Pأؼذاَ اٌّٛجبد ( )S

2890وُ

ص٠بدح رذس٠غ١خ فٚ (P)ٟأؼذاَ اٌّٛعبد اٌضبٔ٠ٛخ )٠ (Sذي إٔؼذاَ Sػٍ ٝأْ اٌٍت اٌخبسعِٛ ٟعٛد
ثبٌؾبٌخ اٌغبئٍخ .
٠ زى %90 ِٓ ْٛؽذ٠ذ  %5 ،وجش٠ذ %5 ،اوغغ.ٓ١
 عجت ٚجٛدٖ فً اٌذبٌخ اٌغبئٍخ ػًٍ ٘ ٛاؽزٛائٗ ػٍ ٝوّ١بد لٍٍ١خ ِٓ ػٕبطش خف١فخ ٔغ١جب ً
( )O،Sإػبفخ ٌٍؾذ٠ذ إر ٠خفغ ٚعٛد٘ب ِٓ دسعخ أظٙبس اٌٍت اٌخبسعٌ ٟزظجؼ ألً ِٓ
دسعخ اٌؾشاسح ف.ٗ١
5800
ص٠بدح ِفبعئخ ف(P)ٟ
ص٠بدح رذس٠غ١خ ف ٚ (P)ٟظٛٙس اٌّٛعبد اٌضبٔ٠ٛخ ) (Sؽ١ش رٌٛذد ِٓ اٌّٛعبد األ١ٌٚخ
 ٠زى %94 ِٓ ْٛؽذ٠ذ١ٔ %6،ىً ٚ .عجت ٚجٛدٖ فً اٌذبٌخ اٌصٍجخ ػًٍ ٘ ٛاٌؼغؾ اٌىج١ش اٌزٞ٠ؾٛي د ْٚأظٙبس اٌّبدح ف ٗ١ثبإلػبفخ ٌؼذَ اؽزٛائٗ ػٍ ٝػٕبطش خف١فخ ٔغ١جب ً ( ٚ )O،Sاٌزٟ
٠خفغ ٚعٛد٘ب ِٓ دسعخ أظٙبس اٌّبدح.
6380وُ

* ثغت االٔزمبي ِٓ ٚعؾ طٍت اٌغالف اٌظخش ٞإٌٚ ٝعؾ عبئً اٌغالف اٌٍذْ .
**ثغجت رغ١ش ؽبٌخ اٌّؼذْ ؽ١ش ٚعذ أْ اٌّؼبدْ رغ١ش ِٓ ثٕ١زٙب اٌجٍٛس٠خ اعزغبثخ ٌزغ١ش اٌؼغؾ  ٚاٌؾشاسح.
***ثغجت أفظبي اٌّؼبدْ اٌّىٔٛخ ٌٍج١شٚدٚر١ذ ٚ ٚعذٚد٘ب ػٍ١٘ ٝئخ أوبع١ذ ِضً أوغ١ذ اٌؾذ٠ذ ٚأوغ١ذ اٌّغٕ١غ. َٛ١
ِالدظخ ٌٛ -:جذ ٔٛػٍٓ ٌٍزغٍش فً عشػخ األِٛاج اٌضٌضاٌٍخ -:
 -1رغٍش ِفبجئ ٠ -:ى ْٛػٕذ اٌؾذٚد ثٔ ٓ١طك األسع ِضبي ػٕذ أمطبع ِٛ٠ ٛ٘ٛعذ ص٠بدح ِفبعئخ ٌغشػخ األِٛاط
اٌضٌضاٌ١خ .P,S
 -2رغٍش رذسٌجً ٠ -:ى ْٛػٍ ٝؽٛي إٌطبق اٌٛاؽذ  ٚإِب ثض٠بدح رذس٠غ١خ أٔ ٚمظبْ رذس٠غ ٟف ٟعشػخ األِٛاط اٌضٌضاٌ١خ .
ِالدظخ  -:إٌمصبْ اٌزذسٌجً ٌى ْٛفمظ فً ٔطبق اٌغشػخ إٌّخفضخ ػٍى ػّك  250-100وُ ( ِٕطمخ االٔصٙبس
اٌجضئً ) ثغجت رمبسة دسجخ دشاسح اٌٛعظ اٌّذٍظ ِٓ دسجخ أصٙبس اٌّبدح فً رٌه إٌطبق.
جٌّ -ثً اٌشىً اٌّجبٚس اٌؼاللخ ثٍٓ دسجخ اٌذشاسح  ٚدسجخ االٔصٙبس ٌٍّبدح ِغ
اٌؼّك فً ٔطك األسض اٌشئٍغٍخ ادسعٗ ثُ أجت ػّب ٌأرً  ُِٙ -:جذا ِزٛلغ
 - 1عُ وً ِٓ إٌطك أ  ,ة  ,ج ِٓ ػّك  6380 – 35وُ ؟
أ -اٌٍت اٌذاخٍ . ٟة -اٌٍت اٌخبسع. ٟ

ط – اٌغزبس .

 - 2رى ْٛاٌذبٌخ اٌفٍضٌبئٍخ فً إٌطبق (أ) صٍجخ ػٍى اٌشغُ ِٓ االسرفبع اٌىجٍش فً
دسجخ اٌذشاسح فغش رٌه ؟ ثغجت اٌؼغؾ اٌىج١ش اٌز٠ ٞؾٛي د ْٚأظٙبس اٌّبدح
ف ٗ١ثبإلػبفخ ٌؼذَ اؽزٛائٗ ػٍ ٝػٕبطش خف١فخ ٔغ١جب ً ( ٚ )O،Sاٌز٠ ٟخفغ
ٚعٛد٘ب ِٓ دسعخ أظٙبس اٌّبدح.
 - 3صف اٌزغٍش فً دسجبد اٌذشاسح ِغ اٌؼّك ؟ رضداد ثشىً ِفبعئ ؽز ٝػّك ِؼ ٓ١صُ رضداد ثشىً رذس٠غ. ٟ
ِ - 4ب اٌذًٌٍ ػٍى أْ إٌطبق ة فً اٌذبٌخ اٌغبئٍخ  ٚإٌطبق أ فً اٌذبٌخ اٌصٍجخ ؟ ألْ دسعخ ؽشاسح إٌطبق ة أوجش ِٓ
دسعخ أظٙبس ٘زا إٌطبق ف١ى ْٛعبئٍخ أِب إٌطبق(أ) فذسعخ ؽشاسرٗ ألً ِٓ دسعخ أظٙبس ٘زا إٌطبق ف١ى ْٛطٍت.
دٌٛ -ضخ اٌشىً اٌّجبٚس دبٌخ االٔصٙبس اٌجضئً فً اٌغزبس ادسعٗ ثُ أجت
ػّب ٌأرً  -:عؤاي ِ ُٙجذا
 -1دذد األػّبق اٌزً رٕذصش فٍٙب دبٌخ االٔصٙبس اٌجضئً ؟ . 250 -100
ِ -2ب عجت االٔصٙبس اٌجضئً فً ٘زٖ إٌّطمخ ؟ ثغجت رمبسة دسعخ ؽشاسح
اٌٛعؾ اٌّؾ١ؾ ِٓ دسعخ أظٙبس اٌّبدح ف ٟرٌه إٌطبق
ِ – 3برا ٌغّى إٌطبق اٌزي ٌّثً ِٕطمخ االٔصٙبس اٌجضئً ؟ ٔطبق اٌغشػخ
إٌّخفؼخ .

٘ـ ٌٛ-ضخ اٌشىً اٌّجبٚس عٍٛن األِٛاج اٌضٌضاٌٍخ ػجش إٌطك
األسض اٌشئٍغٍخ ادسعٗ ثُ أجت ػّب ٌأرً  ُِٙ -:جذا جذا
 -1عُ إٌطك اٌّشبس إٌٍٙب ثبٌشِٛص ( ط  ,ة  ,د ٘ ,ـ )
ط – اٌغالف اٌٍذْ  .ة -اٌغزبس اٌغفٍ . ٟد -اٌٍت اٌخبسع. ٟ
٘ـ  -اٌٍت اٌذاخٍ. ٟ
 -2أي األِٛاج اٌضٌضاٌٍخ أعشع ( )1أَ ( )2؟  2رّضً . P
ِ -3ب اٌذبٌخ اٌفٍضٌبئًح ٌٍٕطك د  ,راوشا اٌذًٌٍ ؟ عبئٍخ  ٚاٌذًٌ١
أمطبع ِٛعبد  Sاٌز ٟال رغ١ش ثبٌٛعؾ اٌغبئً .
 -4فغش ِب ًٌٍ -:
 صٌبدح عشػخ اٌّٛجبد اٌضٌضاٌٍخ فً إٌطبق ة .ثغجت أفظبي اٌّؼبدْ اٌّىٔٛخ ٌٍج١شٚدٚر١ذ ٚ ٚعذٚد٘ب
ػٍ١٘ ٝئخ أوبع١ذ ِضً أوغ١ذ اٌؾذ٠ذ ٚأوغ١ذ اٌّغٕ١غ. َٛ١
 اٌضٌبدح اٌّفبجئخ فً عشػخ األِٛاج اٌضٌضاٌٍخ ػٕذ ػّك  400وُ  .ثغجت رغ١ش ؽبٌخ اٌّؼذْ ؽ١ش ٚعذ أْ اٌّؼبدْرغ١ش ِٓ ثٕ١زٙب اٌجٍٛس٠خ اعزغبثخ ٌزغ١ش اٌؼغؾ  ٚاٌؾشاسح.
 -5وٍف ٌى ْٛاٌزغٍش فً عشػخ األِٛاج اٌضٌضاٌٍخ فً إٌطبق اٌٛادذ ؟ رضداد أ ٚرزٕبلض ثشىً رذس٠غ. ٟ

ِغ رٍّٕبرً ٌىُ ثبٌٕجبح  ٚاٌزٛفٍك
أخٛوُ ثبهلل أِ .ذّٛد اٌجشاداد

بسم

ميحرلا نمحرلا هللا

أعئهخ انًمزشؽخ نهٕؽذح االعزكشبف انغٕٛنٕع ٔ ٙعٕٛنٕعٛب األسدٌ نهؼبو  2017 /2016و
إػذاد األعزبر  -:يؾًٕد انغشاداد

انًذاسط انؼًشٚخ – صبَٕٚخ انجٍُٛ
ػهٕو أسع يغزٕٖ صبنش ( انذٔسح انظٛفٛخ )

07787341093

 األعئهخ انًقزشزخ ػهً انىزذح انخبيغخ (االعزكشبف اندُىنىخٍ و خُىنىخُب األسدٌ ) -:
انغؤال األول  -:أ -ػشف كال يٍ  ( -:االعزكشبف  ,انزُمٛت  ,انزشزٛذ انغٕٛكًٛٛبئ , ٙانؼزجخ  ,انؼُبطش انذانخ ) .
ة -ادسط انشكم انًدبوس و انزٌ َجٍُ شىار خُىفُضَبئُخ نإلخبثخ ػٍ األعئهخ اِرُخ:
 -1يب َٕع انشبرح انزًٚ ٙضهٓب انشكم؟ ٔ نًبرا ؟
 -2يب َٕع انًغؼ انغٕٛفٛضٚبئ ٙانز٘ رى ػًهّ ف ٙانًُطمخ؟
 - 3ؽذد كم يٍ انمٛى انطجٛؼٛخ ٔ انمًٛخ انشبرح ف ٙانشكم-4 .
يب عجت ؽذٔس انشبرح ف ٙانًُطمخ ؟
5ـْ -م ٚزؾزى ظٕٓس انخبيبد ػهٗ انغطؼ ػُذ االعزكشبف
انغٕٛفٛضٚبئٙ؟

جَ -جٍُ انشكم انًدبوس شىار خُىفُضَبئُخ رى انكشف ػُهب ثبعزخذاو انًغر انكهشثبئٍ (انًقبويُخ) ادسعه ثى أخت ػًب
َهٍ:

 - 1أ٘ انُمبؽ (أ،ة،ط) رًضم لًٛخ كٓشثبئٛخ (يمبٔيٛخ)

شبرح؟ نًبرا ؟

 -2يب َٕع انشبرح انكٓشثبئٛخ (انًمبٔيٛخ)

؟

 -3ف ٙأ٘ انًٕالغ (ط،ص،ع) ٚؾزًم ٔعٕد انخبو؟
ْم ًٚكٍ اعزخذاو ؽشائك انًغؼ انغٕٛفٛضٚبئٙ
يؼذٌ انزْت؟ ٔ نًبرا؟

نهكشف ػٍ

د  -يٍ طشائك انًغر اندُىكًُُبئٍ انًغر انشجكٍ ٔ -1 -:ػؼ آنٛخ رُفٛز ْزِ انطشٚمخ ؟
 -2يب ْ ٙؽشق رؾهٛم انُزبئظ انغٕٛكًٛٛبئٛخ ؟
 - 3ػهٗ يبرا ٚؼزًذ ؽغبة لًٛخ انؼزجخ؟
 -4اركش ؽشٚمخ أخشٖ رغزخذو ف ٙانًغؼ انغٕٛكًٛٛبئ ٙ؟
َىع انًغر

رضبسَظ انًُطقخ

يغر األودَخ

ػبو

طؼجخ

انًغر انشجكٍ

رفظٛهٙ

عٓهخ

انهذف يٍ انًغر
أخز ػُٛبد يٍ سعٕثٛبد انٕاد٘ انشئٛظ ٔ األٔدٚخ
انًزفشػخ ػُّ نزؾهٛهٓب عٕٛكًٛٛبئٛب ً ٔػُذ ظٕٓس انشٕار
انغٕٛكًٛٛبئٛخ ٚؾظش انخبو ف ٙيُطمخ رظشٚف انٕاد٘
انًبئ ٙانز ٙظٓشد ف ّٛانشٕار.
رؾذٚذ يكبٌ كم يٍ انشٕار انغٕٛكًٛٛبئٛخ ٔ انخبو

هـًَ -ثم انشكم انًدبوس خشَطخ كُزىسَخ رجٍُ رىصَغ انُسبط فٍ يُطقخ يب ثُبء ػهً رشاكُض ػُصش انُسبط انًأخىرح
يٍ َزبئح انًغر اندُىكًُُبئٍ نهًُطقخ.
 -1اركش اعى انطشٚمخ انًغزخذيخ ف ٙانًغؼ انغٕٛكًٛٛبئ.ٙ
 -2يب لًٛخ انؼزجخ؟
 -3يب رشكٛض انُؾبط ف ٙانؼُٛخ انز ٙعًؼذ يٍ انًُطمخ(ص)؟
 -4ف ٙأ٘ انًُطمز( ٍٛط) أو (ص) ٕٚعذ خبو انُؾبط؟
خذول هبو خذا -:

المنطقة

الصخور المتكشفة على السطح

العقبة و وادي

الديسة و

عربة

المدورة

صخور الركيز

الجفر و الرويشد
عمان

و شمال البحر

الصفاوي

الميت

قديمة

متوسطة

حديثة

بازلت

ركيزة

قديمة

متوسطة

حديثة

ركيزة

قديمة

متوسطة

ركيزة

قديمة
ركيزة

مراحل التطور الجيولوجي

 -1يشزهخ َشأ االَهذاو األسدٍَ و انجسش انًُذ

ثذأد لجم  -15يه ٌٕٛعُخ

 -2يشزهخ طغُبٌ يسُظ انزُثظ

ثذاٚخ انؼظشانكشٚزبع ٙاألػهٗ (100و.عُخ) ؽزٗ َؾٕ  40يه ٌٕٛعُخ.

انًشزهخ

االيزذاد
انضيٍُ

يب أهى صخىس انًشزهخ ؟

األزذاس اندُىنىخُخ انًًُضح

 -1رشكهذ ؽفشح االَٓذاو لجم -15يه ٌٕٛعُخ (ػهم) ثغجت
اَفظبل انظفٛؾخ انؼشثٛخ ػٍ اإلفشٚمٛخ.
 -2ركٌٕ طذع انجؾش انًٛذ انزؾٕٚه( ٙػهم) َزٛغخ ؽشكخ
 -1طخٕس انجؾٛشاد يضم:
انظفٛؾخ انؼشثٛخ إنٗ انشًبل ٔ انشًبل انششل.ٙ
انغجظ ٔ انظهظبل
 -3ركٌٕ انجؾش األؽًش ٔ خهٛظ انؼمجخ.
 -2طخٕس انجبصنذ ٔ انزف
ٔ -4عٕد َشبؽ ثشكبَ ٙف ٙشًبل ششق األسدٌ ٔ ٔعطّ.
انجشكبَ.ٙ
 -3انكضجبٌ انشيهٛخ انُبعًخ ػٍ (َزظ ػُّ ركٌٕ طخٕس انجبصنذ) .
 -5رشكم انغالعم انغجهٛخ انًؾبرٚخ نالَٓذاو(ػهم)(ثغجت
انشٚبػ انز ٙرُزشش عُٕة
اعزًشاس ػًهٛبد انشفغ).
انًًهكخ ٔ ٔاد٘ ػشثخ
 -6ركٌٕ انجؾٛشاد ػذح يضم (انجؾش انًٛذ ،األصسق ،انغفش)
(ػهم )ثغجت اعزًشاس ػًهٛبد انشفغ ٔركٌٕ يُبؽك يُخفؼخ
ثؼذ اَؾغبس انًؾٛؾ ٔ ْطٕل األيطبس ػهٗ فزشاد يؾذٔدح .

 -1انؾغش انغٛش٘(انكشثَٕبد
 ،ؽغش انجُبء)
 -2انفغفبد.
 -3انظخش انضٚزٙ
 -4انظٕاٌ
 -5انًبسل

رزهخض األؽذاس انغٕٛنٕعٛخ فْ ٙزِ انًشؽهخ ثـ :
أ -ؽغٛبٌ يؾٛؾ انزٛضظ ف ٙثذاٚخ انًشؽهخ ٔغًشِ األسدٌ
ٔرشعٛت طخٕس عٛشٚخ ٔ يبسل.
ة -رشعٛت انفغفبد ٔ انظٕاٌ ٔانظخش انضٚز ٙف ٙثؼغ
يُبؽك األسدٌ يضم انشٛذٚخ (ػهم ) ثغت ٔعٕد األسدٌ ػًٍ
يُطمخ انزٛبساد انظبػذح انغُٛخ ثبنفغفٕس ٔانغٛهكٌٕ ٔ انًٕاد
انؼؼٕٚخ انُبعًخ ػٍ يخهفبد انكبئُبد انجؾشٚخ .
ط -ؽذٔس ػًهٛخ سفغ ٔ اَؾغبس يؾٛؾ انزٛضظ ٔرؼذ ْزِ
انًشؽهخ يمذيخ نزشكم ؽفشح االَٓذاو األسدَ.ٙ
د  -نى ٚظم انًذ انجؾش٘ إنٗ يُطمخ انؼمجخ فْ ٙزِ انًشؽهخ .

 -3يشزهخ انزشعُت انقبسٌ
(رقغ فىق انشكُضح يجبششح)

ثذأد يٍ انؼظش انكبيجش٘ ٔ اَزٓذ ثبنؼظش انكشٚزبع ٙاألعفم

 -4يشزهخ انشكُضح األسدَُخ انًزجهىسح

اعزًشد يٍ550-800يه ٌٕٛعُخ

 -1صخىس سعىثُخ َهشَخ:
يزًضهخ ف ٙانشعٕثٛبد انفزبرٛخ
انز ٙكبَذ رُزشش ػهٗ
يغبؽبد ٔاعؼخ ٔ عًٕن
كجٛشح (ػهم) ثغجت ػًهٛبد
ؽذ ٔ رؼشٚخ ٔ رغٕٚخ
نظخٕس انذسع انؼشث ٙيضبل
ػهٗ ْزِ انظخٕس (انؾغش
انشيه)ٙػًٍ أْى يغًٕػخ
طخشٚخ رغًٗ (يغًٕػخ
سو).
 -2صخىس سعىثُخ ثسشَخ .

 انظخٕس انغبئذح فْ ٙزِانًشؽهخ ْ ْٙ ٙانُبسٚخ
يؼظًٓب يٍ انغشاَٛذ .
 انظخٕس انًزؾٕنخ ٔ ْٙاأللذو ٔ األلم اَزشبسا.
 -طخٕس سعٕثٛخ.

رًضهذ ف ٙرذاخم ثٛئز ٍٛيٍ انزشعٛت:
 -1لبسٚخ (َٓشٚخ) :كبٌ ٚزؼبظى رأصٛش األَٓبس ف ٙانًُبؽك
انغُٕثٛخ ف ٙاألسدٌ .
 -2ثؾشٚخ  :كبٌ ٚزؼبظى رأصٛش انجؾش فْ ٙزِ انًشؽهخ فٙ
انًُبؽك انشًبنٛخ ف ٙاألسدٌ .

 عًٛذ ْزِ انًشؽهخ ثٓزا االعى ألَٓب انشكٛضح (انمبػذح) انزٙرشركض ػهٓٛب طخٕس انًشاؽم األخشٖ.
 يٍ أْى األؽذاس انز ٙيٛضد ْزِ انًشؽهخ -:* ركىٍَ عطر انزغىَخ  -:رؼشَفه  ْٕ-:عطؼ ال رٕافك ٚفظم
ث ٍٛطخٕس يشؽهخ انزشعٛت انمبس٘ (طخٕس سعٕثٛخ فٙ
األػهٗ ) ٔطخٕس انشكٛضح(َبسٚخ ٔيزؾٕنخ ف ٙاألعفم).
آنُخ ركىَه ( رؼشع األسدٌ فْ ٙزِ انًشؽهخ نؼًهٛبد سفغ ٔ
ؽذ ٔرؼشٚخ ) .أٍَ َظهش هزا انغطر  :ف ٙيُطمز ٙسو ٔ
انمٕٚشح.
عؤال  -:نًبرا رٕعذ انظخٕس انشكٛضح ػهٗ ػًك كجٛش رؾذ
يذُٚخ ػًبٌ ؟ ألَٓب يغطبح ثبنشعٕثٛبد األؽذس يٍ طخٕس
لذًٚخ ٔ يزٕعطخ .

انغؤال انثبٍَ  -:أ -رزكىٌ يشازم انزطىس اندُىنىخٍ فٍ األسدٌ يٍ أسثغ يشازم.اَغت األزذاس اندُىنىخُخ اِرُخ
إنً انًشزهخ انزٍ رشكهذ خالنهب -:
 -1ركٌٕ عطؼ انزغٕٚخ .

 -2رشعٛت انظٕاٌ ٔ انظخش انضٚز.ٙ

انُبعًخ ػٍ انشٚبػ ف ٙعُٕة األسدٌ ٔ ٔاد٘ ػشثخ.
ثغًٕن كجٛشح.

 - 4رشعٛت انشعٕثٛبد انفزبرٛخ ػهٗ يغبؽبد ٔاعؼخ ٔ

 -5ركٌٕ طذع انجؾش انًٛذ انزؾٕٚه. ٙ

 -6طخٕس انجؾٛشاد يضم :انغجظ ٔ انظهظبل
 - 9ترسيب الفوسفات .

 -3رشكم انكضجبٌ انشيهٛخ
 - 6التف البركاني

 -8تشكل بحيرات األزرق .
 -10تشكل البحر الميت .

.

ة -انشكم خبَجب ً ًَثم انًقبطغ اندُىنىخُخ (أ،ة،ج،د) أخزد فٍ
انًُبطك ( انؼقجخ ،انذَغخ  ،ػًبٌ  ،اندفش) ػهً انزشرُت.ادسط
انشكم ثى اخت ػٍ األعئهخ االرُخ  -1-:يب انظخٕس انز ٙرزكشف فٙ
كم يٍ انذٚغخ ٔ انغفش.
 -2إرا لًُب ثؾفش ثئش ف ٙيُطمخ انظفبٔ٘ ،فًب انظخٕس انز ٙعٛزى
اخزشالٓب ف ٙأصُبء انؾفش نهٕطٕل إنٗ طخٕس انشكٛضح؟

 -3نًبرا

ال َشبْذ طخٕس انشكٛضح يزكشفخ ػهٗ انغطؼ ف ٙيُطمخ ػًبٌ؟

ج  -رؼذ يشزهخ انشكُضح انًزجهىسح إزذي يشازم انزطىس اندُىنىخٍ فٍ األسدٌ .
 -1نًبرا عًٛذ ْزِ انًشؽهخ ثٓزا اإلعى؟
 -2يب انًذٖ انضيُ ٙنٓزِ انًشؽهخ؟
 -3أ٘ إَٔاع انظخٕس عبدد فْ ٙزِ انًشؽهخ؟ ٔ أٓٚب ألم اَزشبسا ٔ األلذو ػًشا ؟
 -4يب األؽذاس انغٕٛنٕعٛخ انز ٙيٛضد ْزِ انًشؽهخ ؟
د -:

يغ رًُُبرٍ نكى ثبنُدبذ و انزفىق
أخىكى ثبهلل يسًىد اندشاداد

