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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

 

 أوال: العمر النسبي للصخور الرسوبية

 

 مقدمة

 وتعد   السنين، ماليين عبر لألرض؛ حدثت التي الجيولوجية األحداث توث ِّق الصخور 

 األرض لتاريخ األساسية المادة الصخور

 

 واألحداث  وفهم العمليات الصخور عمر خالل تحديد من األرض تاريخ إلى التعرف يمكن

 الجيولوجية
 

 في وأحدثها في األسفل أقدمها أفقية، بصورة أساًسا تترسب الرسوبية الصخرية الطبقات 

 األعلى
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمثل الشكل تعاقبات طبقية للصخور الرسوبية
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

 

  تكونت الصخور الرسوبية:كيف 
 

دتْ  متماسكة   غير   صلبة   صخريَّة   ُحبَْيبات   تراكم   (1  وتصخرها مضى فيما ُوج 
 وأصداف ها وهياكل ها الحيَّة   الكائنات   تراكم بقايا (2
 محاليل ها من األمالح   ترسيب   (3

 

 فيما وجدت متماسكة غير صلبة صخرية حبيبات تراكم نتيجة تكونت طبقات طبقيَّةً  تعاقبات  

  محاليلها من االمالح ترسب نتيجة أو واصدافها وهياكلها الحية الكائنات بقايا تراكم أو مضى

 

 زمن بحسب البعض لبعضها بالنسبة الجيولوجية األحداث أو الصخور ترتيب هوالنسبي:  العمر

 األحدث الى األقدم من حدوثها

 

ل   ْسبِّ  بترتيبِّها الماضيةِّ  الجيولوجي ةِّ  واألحداثِّ  الصخورِّ  أعمارِّ  تقديرِّ  إلى العلماء   توصَّ  بح 

ِّ  التأريخِّ  مبادئ   خاللِّ  منْ  وذلك   حدوثِّها،  الن ِّسبِّي 

 

 

 

 األقدم من بعض مع بعضها الطبقات ترتيب بمقارنة الرسوبية الصخور طبقات أعمار تحديد يمكن 

 النسبي التأريخ مبادئ على اعتماًدا األحافير، من تحويه ما خال من أو األحدث، إلى

 

مبادئ التأريخ
النسبي

ب مبدأ تعاق
الطبقات

نية مبدأ تعاقب المجموعات الحيوا
والمجموعات النباتية

مبدأ القاطع 
والمقطوع 
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

ا  : مبدأ تعاقب الطبقاتأول  

  َستينو العالمُ  المبدأَ  هذا وضع 

 

 الطبقة من وأقدم أسفلها التي الطبقة من أحدث تكون رسوبية طبقة كل أن) على ينص 

 (  تعلوها التي
 

 للصخور النسبي العمر تحديد في األساس حجر المبدأ هذه ويعد  

 

 

 

 األعلىالطبقة االقدم في األسفل والطبقة االحدث في  

 

  تكونه زمن على تعتمد ؟الصخرية ترتيب الطبقات يعتمد ماذا على 
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

الحيوانية النباتية والمجموعاتثانيا: مبدأ تعاقب المجموعات   

  سميثوضع هذه المبدأ العالم 
 

 لكل زمن جيولوجي أحافير خاصة به تميزه عن غيره من االزمنة( ينص على( 

 

من  مطابقه )مقارنة( الطبقات الصخرية في مناطق مختلفة من سطح األرضالمضاهاة 

  حيث نوع صخورها وعمرها 

 

  الصخرية المضاهاة عملية من الهدفس( 

نفسه الوقت في ترسبت التي الصخور الصخري بين التركيب تشابه مالحظة هوج(   

أنواع 
المضاهاة

المضاهاة الصخرية المضاهاة االحفورية

  مضاهاة )مقارنة( لطبقات صخرية عبر

  نوع الصخرمسافات قريبة اعتمادا على 

  )تعتمد على التشابه بين مضاهاة )مقارنة

 في الطبقات الصخرية  االحافير

  ( أن الطبقات الصخرية في 3)الشكل يوضح

تشبه في نوعها من طبقات  ( مكونة1)الموقع 

 العمر لها فان لذلك (2)الموقع الطبقات في 

 نفسه النسبي

  عندما يوجد نفس نوع االحافير في طبقتين

صخريتين في موقعين مختلفين فأنه يكون 

  نفس العمرللطبقات 
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

 ثالثا: مبدأ القاطع والمقطوع                        

 يسمى ناري   اندفاع يقطع ها المقطوع تسمى وبيةالرسر ولصخا ت عاق بات) ينص على

 من عمرا أحدث   القاطع ويكون   الرسوبي ة الصخور ط ب ق ات يقطع   القاطع   أنَّ  بحيث القاطع

 (المقطوع

المطلق العمر   

محدد برقم بالسنين الجيولوجية االحداث او الصخور عمر تحديد هو :المطلق العمر  

 

 

o  )ج( ثم)د(  ثم)ب(  ثمفي المثال السابق يكون ترتيب االحداث كالتالي )أ( 

 بحيث )أ( االقدم و )ج( االحدث       

 

 

 ( تعاقبات  لصخور  رسوبية  )أ.ب( يقطعُها5يُبي  ُن الشكُل )

 اندفاعٌ ناريٌّ )ع(

 

 

 ؛(ب أ،) الرسوبية   الصخور   طبقتَي   يقطعُ ( ع) القاطعَ  أنَّ  نالحظُ 

 القاطع   بمبدأ   يُعَرفُ  وهذا. مْنُهما عمًرا أحدثُ  أنَّهُ  يعني ما

 والمقطوع

 (50) هوَ  )د( الناري    اندفاع  الصخر   عمرَ  أنَّ  علْمتُ  إذا 

، مليونَ   (50مْن ) ب( أكبرُ  أ،)الطبقات   عمرَ  فإنَّ  سنة 

؛  اندفاع   قبلَ  ترسيبٌ  لُهما حدَثَ  قدْ  ألنَّهُ  مليوَن سنة 

 )د( الناري    الصخر  
 

 مليونَ  (50) منْ  أصغرُ  )ج( الطبقة   عمرَ  أنَّ  حين   في 

؛ فاع   بعدَ  ترسَّبَتْ  ألنَّها سنة   ) د (الناري    الصخر   اند 
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

 

والعمر المطلق؟ النسبي،أوضح الفرق بين العمر   -1 

 

 البعض لبعضها بالنسبة الجيولوجية األحداث أو الصخور ترتيب هوالنسبي:  لعمرا

األحدث الى األقدم من حدوثها زمن بحسب  

 

 هو تحديد عمر الصخور أو االحداث الجيولوجية برقم محدد من السنين المطلق:العمر 

 

 

 سكني،في منطقة  يقطعها اندفاع ناري كنت أبحث عن صخور رسوبيه إذا: أستدل -2

 اجابتي.أعلل  سأجدها؟أني  فهل أعتقد

 طبقات من مجموعة يقطع ناري    اندفاع   على الطبيعة في أعثر أن يمكن 

 رسوبية صخوًرا تحوي منطقة في أسكن كنت إذا الرسوبية، الصخور

 بعضها مع متداخلة نارية وأخرى

 

 بحسب وذلك رسوبية؛ صخوًرايقطع  ناري اندفاع على العثور يمكن ال ربما 

 .سكني منطقة في المتوافرة الصخور تكشف
 

 

 

 مبدأ القاطع والمقطوع؟ أعمل نموذجا يمثل -3

 

 ح األطفال؛ معجون من والمقطوع القاطع لمبدأ نموذج عمل  ناريًّا اندفاعًا يوض  

 .وعرضها في المختبر لألحدث األقدم من الطبقات ترقيم طبقات مع عدة يقطع
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

 لماذا يعد التأريخ المطلق أكثر دقة من التأريخ النسبي؟: التفكير الناقد 4 -

 

   التي للقياس مطلقة طريقة ألنه النسبي؛ التأريخ من دقة أكثر المطلق التأريخ يُعَد 

 .الحاضر للوقت بنسبتها تُقاس زمنية ُمد ة أي   :أن ا على تعريفها يمكن

 

ى بعضها عمر الصخور وألحداث الجيولوجية نسبة ال: التأريخ النسبي فيحدد التفسير 

حدد من مالتأريخ المطلق يحدد عمر الصخور أو االحداث الجيولوجية برقم  البعض. أما

 السنين. 

 

  ون سنة ثم تكونت يمل180قبل الناري  االندفاعوفقا للشكل تكونت طبقة الصخر الرملي ثم حدث

 مليون سنة 45حفورة قبل طبقة األ

 

  طبقة الصخر الرملي أقدم من ينص مبدأ القاطع والمقطوع أن القاطع أحدث من المقطوع أي أن

 االندفاع الناري 

 مليون سنه 180أكبر من عمر طبقة الصخر الرملي  الجواب  
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 الدرس األول: العمر النسبي للصخور الرسوبية والعمر المطلق

 

 المالحظات
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 الدرس الثاني: سلم الزمن الجيولوجي

o سنة   بليون   (4.6يقارُب ) ما قبل   االرض نشأت 

 

o   زمني ة   وحدات   إلى اآلن   حت ى األرض   نشأة   منذُ  الجيولوجي    الزمن   بتقسيمُ  العلماء بدأ 

 ثاألحد إلى األقدم   من   جيولوجي    زمن   ُسل م   على شكل   جيولوجي ة  
 

o  الى  بحسب العمر النسبيتم تقسيم الزمن الجيولوجي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدات الزمن 
الجيولوجي

أعمار عهود عصور حقب  دهور

أعمار الصخور 
ي الكائنات الحية الت

سادت في كل وحدة 
زمنية

ة األحداث الجيولوجي
شرة التي أثرت في الق
االرضية

أعتمد في ترتيب
سلم الزمن 

الجيولوجي على

 : سجل صخري لألرض يظهر تاريخها الطويل ويوضحهسلم الزمن الجيولوجي
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 الدرس الثاني: سلم الزمن الجيولوجي

ال توجد منطقة في سطح األرض يكتمل فيها التتابع الصخري الرسوبي ويضم علل 

 جميع االعمار الجيولوجية من دون انقطاع

 

  بسبب تعاقب كثير من األحداث الجيولوجية على سطح األرض 

 

 

  كيف تم بناء سلم الزمن الجيولوجي 

 

 في الصخري ة   التتابُعات   خالل   من الجيولوجي ة واألحداث   الصخور دراسة 1

 .األرض   سطح   من   متعددة مناطق

 

س ت   منطقة لكل جيولوجي عمود بناء 2  ُدر 
 

  

ها واستكمال وتركيبها الجيولوجية   األعمدة   تجميع 3 د    بعًضا بعض   في الثغرات   لس 

 المختلفة   المناطق  

 

 يضم حين في الصخور   أقدم   أسفله يضم طويل   افتراضي طبقي عمود بناء 4

 أحدث ها أعاله

 

 



 

3 

 الدرس الثاني: سلم الزمن الجيولوجي

 مليون سنة (m.y) يمثل االختصار                        

 العمروحدة زمنية هي  وأصغر الدهروحدة زمنية هي  كبرأ

 

 

 تنتمي الى دهر الحياة الظاهرة ؟الى أي دهر تنتمي حقبة الحياة الحديثة 

  تنتمي الى دهر الحياة الظاهرة  ؟المتوسطةالى أي دهر تنتمي حقبة الحياة 

  تنتمي الى دهر الحياة الظاهرة  ؟القديمةالى أي دهر تنتمي حقبة الحياة 

  حقبة الحياة الحديثةنتمي الى ي ؟العصر الرباعينتمي ي حقبةالى أي 

 ينقسم  ارعمأ  ورعص ودعه حقب الدهر

 إلى
 تنقسم 

 إلى

 تنقسم 

 إلى

 تنقسم 

 إلى
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 الدرس الثاني: سلم الزمن الجيولوجي

 أصف الطريقة التي بني بها سلم الزمن الجيولوجي 1- 

 في الصخري ة   التتابُعات   خالل   من الجيولوجي ة واألحداث   الصخور دراسة 1

 .األرض   سطح   من   متعددة مناطق
س ت   منطقة لكل جيولوجي عمود بناء 2  ُدر 

ها واستكمال وتركيبها الجيولوجية   األعمدة   تجميع 3 د    بعًضا بعض   في الثغرات   لس 

 المختلفة   المناطق  

 يضم حين في الصخور   أقدم   أسفله يضم طويل   افتراضي طبقي عمود بناء 4

 أحدث ها أعاله

 

على سلم الزمن الجيولوجي حتى وقتنا  زال التعديل جارياما  فرضيتي: أصوغ2- 

الحاضر. أصوغ فرضة عما اتوقع أن يكتشفه الباحثون من أحداث أخرى في تاريخ 

 .االرض

 فيما لألرض حدث ما استكشاف من الباحثون به يقوم ما بين قوية عالقة ))توجد

 ((األرض تاريخ في أخرى جيولوجية أحداث على وعثورهم مضى،

 

 .بين كل من وحدات العهد، والعصر، والعمر، في سلم الزمن الجيولوجي أقارن3- 

 

 

 

 

 

 

األحداث الجيولوجية على شكل سلم زمن ما أهمية ترتيب التفكير الناقد: 4- 

 جيولوجي؟

 من الكائنات الحية بسيطة التركيب  ألنه يدل على تدرج ضهور الكائنات الحية

 .إلى الكائنات الحية األكثر تعقيًدا بتركيب أجسامها

 مدة زمنية أقصر من العصر العهد: 

 مدة زمنية محددة يقاس بماليين السنيين العمر: 

 الى مجموعة عهود  الحقب, ومقسممدة زمنية أقل من العصر: 
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 الدرس الثاني: سلم الزمن الجيولوجي

 

 المالحظات
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 الدرس الثالث: موارد األرض

هي موارد ثمينة تكونت على األرض أو داخلها، ويمكن استخالصها : الموارد المعدنية

 من أجل منفعة اقتصادية

 

 عدد خصائص الموارد المعدنية  ¤

 

 هي موارد ثمينة لها منفعة اقتصادية  1
 غير متجددة 2
 كميتها في الطبيعة محدودة  3
 قابله لالستنزاف  4

 

 : لماذا الموارد المعدنية قابله لالستنزاف علل

 ألنها غير متجددة  -أ
 وكميتها في الطبيعة محدودة  -ب

 

 ما هي أسباب استنزاف الموارد المعدنية  ¤

 

 استهالك الدول الصناعية والدول النامية المتزايد لهذه الموارد 1
 السكان االزدياد الكبير في عدد 2

 

 تضاعف الحاجة للموارد المعدنيةوهذه األسباب  *
  

 : ال بد من استدامة وتدوير ما أستخرج من الموارد المعدنية علل

  ألنها غير متجددة وكميتها في الطبيعة محدودة 

 قابله لالستنزاف و 

 

 

 يتم تدوير الحديد عن طريق صهره وتشكيله لالستفادة منه في أغراض متعددة
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 الدرس الثالث: موارد األرض

 

 

 

 

 

  الهيماتيت معدن

 د يستخلص منه الحدي 

 

 يوجد في األردن في مغارة وردة بمنطقة عجلون -
 

  

من أشهر الدول المنتجة لحديد هي البرازيل  -

 والواليات المتحدة األمريكية

 

 معدن المالكيت                                                                                

 النحاس يستخلص منه  -

 

 يوجد في األردن في وادي ضانا،  -
 أبو خشيبه(، وخربة النحاس )ووادي 

 

 

    يتوافر النحاس بشكل نقي في الطبيعة ¤
   وكندا، الواليات المتحدة األمريكيةمن أكبر الدول المنتجة للنحاس  ¤

 

 استخدامات النحاس     ¤

 في الصناعات الكهربائية يستخدم 

  وفي السبائك المختلفة 

  صناعة أسالك التوصيل الكهربائي 

أمثلة على الموارد المعدنيه

معدن المنغنيت معدن الفلسبار معدن الذهب  معدن المالكيت معدن الهيماتيت
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 الدرس الثالث: موارد األرض

 

 معدن الذهب

 يدخل في صناعة المجوهرات والحلي -
 

 أبو خشيبه( على بعد)يوجد في األردن في منطقة وادي  -

                        (95 kmشمال خليج العقبة ) 

 

 يوجد الذهب على شكل معدن حر، أو حبيبي، أو صفائحي -
 

                            جنوب افريقيا أكبر منتج للذهبتعد  -

 معدن الفلسبار                                                                                  

 يدخل في صناعة الزجاج والخزف -
 

 ويستخدم مع مواد أخرى في صناعة الصابون  -
 واالسنان الصناعية

 

 في منطقة العقبة يوجد جنوب األردن -

 

 

 معدن المنغنيت

   المنغنيزيستخلص منه  -

    

 يستخدم في صناعة سبائك الحديد والصناعات الكيميائية -

 

 يوجد في األردن في منطقة وادي ضانا جنوب غرب الطفيلة -

    

        ويوجد أيضا في روسيا والهند  -
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 الدرس الثالث: موارد األرض

 استدامة الموارد المعدنية

شباع حاجات الناس األساسية، وتلبية طموحاتهم من أجل إهي التنمية المستدامة: 

، من دون إلحاق الضرر بمقدرات األجيال القادمة على تلبية متطلبات حياة فضلى

  معيشتهم

 ال بد من إيجاد طرائق الستدامة الموارد المعدنيةعلل: 

  ألنها غير متجددة 

 

  ما هي طرق استدامة الموارد المعدنية 

 

 استغاللها بصورة متوازنة، وبحسب حاجة األنسان إليها حاضراً ومستقبالً  1
 المحافظة عليها من االستنزاف  2
 إيجاد موارد جديدة لها  3
 تدوير بعضها  4
 إعادة استخدام ما تلف منها  5

 

 كيف يتم تدوير الموارد المعدنية  ¤
  باإلفادة من المنتج ومن الموارد المعدنية أكثر من مرة 

 

 

 للموارد المعدنيةكيف يكون البحث عن بدائل أُخرى  ¤
  مثل استخدام البالستيك في صناعة األنابيب عوضاً عن الحديد والنحاس 
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 الماءُ                                          

 كب المائي تسمى األرض بالكوعلل: 

  ُمن مساحة سطحها % 71ألن الماء يغطي ما نسبته 

 الغالف المائي(ب)فيما يعرف  

 

 

 

 

 

 

 

حركة الماء المستمرة في الطبيعة، بين المسطحات المائية  دورة الماء في الطبيعة:

  واليابسة والغالف الجوي، عن طريق التبخر والنتح والتكاثف والهطل

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما هو مصدر الطاقة لدورة الماء في الطبيعة      الشمس 

  لة تطلق بها النباتات بخار الماءيعملة النتح: يعم

حاالت 
الماء 

غازية

على شكل
بخار ماء 

سائلة

ل على شكل تجمعات مائية مث
,  والبحار,المحيطات
والبحيرات ,واألنهار

صلبة

على شكل 
يدثلج أو جل
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 تغير حالة المادة من الحالة السائلة الى الحالة الغازية عند درجة حرارة معينةالتبخر: 

 

 تغير حالة المادة من الحالة الغازية الى الحالة السائلة عند درجة حرارة معينة  التكاثف:

  وحينما يصعد إلى أعلى  الجوي،عندما يصل بخار الماء إلى الغالف

فيتحول إلى الحالة السائلة على شكل  ويبرد، جزيئاته،تتباطئي حركة 

 فيما يعرف بالتكاثف  الغيوم،قطرات ماء تتجمع معاً مكونةً 
 

 شكال الهطلأ

 مطر  ¤
 ثلج  ¤
 برد  ¤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد الهطل 

ةمياه جوفي

يتخلل جزء من الماء باطن األرض مشكالً 
بذلك المصدر الرئيس للمياه الجوفية

مياه سطحية

سطحي يتدفق الماء بفعل عملية الجريان ال
اول في قنوات تصريف مثل األنهار والجد

إلى المحيطات والبحار 
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 أحدد استخدامات أُخرى لعنصر النحاس. .1

 

 ،ويستعمل بكثرة في عمليات اللحام،  صناعة العمالت، صناعة أواني المطبخ

 صناعة اآلالت الموسيقية النحاسيةوخاصةً في 
 

 

: يعد الحديد العمود الفقري لحضارة األمم. أصوغ فرضية عن أصوغ فرضيتي .2

 .أهمية الحديد في التقدم الصناعي

 

  زيادة استخدام الحديد في كثير من الصناعات يؤدي إلى التقدم الصناعي 

 

 

 أصنف العمليات الرئيسية التي تعد جزءاً من دورة الماء في الطبيعة. .3

 

 ( هطل 3( تكاثف                    2تبخر                (1

 

 

 وأذكر أمثلة على ذلك. المعدنية،. أناقش كيفية استدامة الموارد التفكير الناقد .4

 

 دق   علينا وجب لذا محدودة المصدر؛ أصبحت المعدنية الموارد أن   بما 

 اإلعالة؛ على األرض قدرة حدود يتخط ى بدأ أن  العالم ُمعِلنين الخطر ناقوس

 جديدة مصادرالكتشاف  الالزمة؛ واألموال الجهود حشد من   بد   لذا ال

 . الستغاللها
 

 معلمً  يُعَد   أن  ذلك إلى إضافةً  وغيرها، ،والذهب والنحاس تدوير الحديد ذلك أمثلة ومن

 االستدامة معالم من آخر
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 :يُناِسبهُ  بِما اآلتيةِ  الجملِ  في فراغ   كل   أملُ  .1

 (القاطع والمقطوع) المقطوعِ  منَ  عمًرا أحدثُ  القاِطعَ  أن   على ينص   الذي المبدأُ  أ(

، األرِض  سجل   يصفُ  الذي العلمي   المفهومُ  ب( ُحهُ  الطويَل، تاريَخها ويُظِهرُ  الصخري   ويوض ِ

 (الجيولوجي الزمن سلم)

نَت   التي المواردُ ج(   منفعة   تحقيقِ  أجلِ  من   استخالُصها ويمِكنُ  داخلَها، أو األرِض  على تكو 

 (المعدنية الموارد)اقتصادي ة  

رِ  تحديدِ  على يُطلقُ  د( د   برق م   بالس نينَ  الجيولوجيةِ  األحداثِ  أو الصخورِ  ُعم   ُمحد 

 (المطلق العمر)

 :يأتي ما في الصحيحة   اإلجابة   أختارُ 2. 

ةً  أحافير   جيولوجي    زمن   لكل    أن   على ينص   الذي المبدأُ  -1  سواهُ  عن   تُمي  ُزهُ  به   خاص 

، من    :هو   األزمنة 

 .األفقي   األصلي   الترسيبُ ب(                                      .والمقطوعُ  القاطعُ  أ(

 .الطبقاتِ  تعاقُبُ د(                .والحيوانيةِ  النباتيةِ  المجموعاتِ  تعاقبُ ج( 

 

 :في الرباعي   العصرُ  يقعُ  -2

ِ  قبلَ  ما أ(  .الحديثةِ  الحياةِ  حقبِ ب(                          الكامبري 

طةِ  الحياةِ  حقبِ  د(                     .القديمةِ  الحياةِ  حقبِ ج(   .المتوس ِ

 

ن   من   النحاسُ  يُستخل صُ  -3  :معد 

 .الهيماتيتِ  ب(                                          .المالكيتِ أ( 

 .الفلسبارِ  د(                                            .المنغنيتِ ج( 
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ة   الزمني ة   الوحدات   تصفُ  التي العبارةُ  -4 م   صحيًحا، وصًفا الجيولوجي    الزمن   ُسل م   في المستخد 

 :هي  

 .الدهرِ  منَ  جزء   الحقبُ  ب(               .الدهرِ  منَ  زمنًا أطولُ  الحقبُ  أ(

 الحقبِ  منَ  جزء   الدهرُ  د(                        .الحقبَ  يساوي الدهرُ  ج(

م   -5 سب   الجيولوجي   الزمنُ  قُس    :إلى بالترتيب   النسبي    العمر   بح 

، أ( ، حقب ، دهور  ، عصور   .أعمار   عهود 

، ب( ، أعمار  ، دهور   .عهود   حقب ، عصور 

، ج( ، أحقاب ، عهود  ، أعمار   .دهور   عصور 

، د( ، عصور  ، عهود   .أعمار   حقب ، دهور 

 العلميةُ  المهاراتُ  .3

 :المجاور   الشكل   في (ع) الرسوبي    الصخر   عمر   أستنتجُ  (1

 سنة مليون 65 من أكبر 

 

 

ر   عمليت ي   بين   أقارنُ  2)  .الطبيعة   في الماء   دورة   في والتكاثُف   التبخ 

ل :التبخر  إلى السائلة الحالة من والبحيرات واألنهار المحيطات في الموجودة المياه تحو 

 .الشمسية الطاقة بفعل الغازية الحالة

 .) ماء) السائلة الحالة إلى (ماء بخار) الغازية الحالة من الماء بخار تحول: التكاثف

 

 

ُ  ما (3   المجاوُر؟ الشكلُ  يُمث  لُهُ  الذي النسبي    التأريخ   مبدأ

 الطبقات مبدأ تعاقب 
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لُ 4 ، الشكل   .أتأم   عمًرا )د(أم )ع(؟ األحدثُ  الناري ين   االندفاعين   أي   أُبي  نُ  ثم   المجاور 

 عمًرا األحدث هو (عي)النار االندفاع 

 

 

 

لُ .5 ، الشكل   أتأم  فُ  ثم   المجاور  : من   كُل   تمث  لُ ( 4 ،3 ،2 ،1 ) اآلتية   األرقام   أي   أص 

، ، والنتح ، التكاثف  ر   .السطحي    والجريان   والتبخ 

 )تبخر(1

 )نتح(2

 )تكاثف(3

 )جريان سطحي(4

 

 

ا لإلجابة   المجاور   بالشكل   أستعينُ  .6  :يأتي عم 

؟ في الُمضاهاة   نوعُ  ما -أ  الشكل 

 أحفورية مضاهاة 
 

رُ  هل  -ب   (1) الموقع   في الطبقات   ُعم 

 ؟(2) الموقع   في الطبقات   عُمر   يُساوي

 ،يساوي( 1)الموقع  في الطبقة عمر نعم 

 (2)الموقع  في الطبقة عمر

 


