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عبارة فيما يمي وذلك بوضع السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل 
 ( أماميا :عالمة)

 
 تكونت جزر ىاواي نتيجة: -1

 تيارات الحمل -             البقع الساخنة -          الحركات التباعدية  -      الحركات التقاربية -

 يصاحبيا أي نشاط ناري أو ىدمي أو بنائي لمغالف الصخري : حدود ال -2
 الحدود المحافظة -الحدود اليدامة             -             الحدود التباعدية -       الحدود التقاربية -

 من أنواع الموجات الزلزالية: -3
 كل ما سبق -           موجات سطحية -                موجات ثانوية -          موجات اولية -

 نظرية االنجراف القاري وضعيا العالم : -4
 فيجنر -ىولمز                     -                       لوميتر -               ويمسون -

 واحد مما يمي ليس من أدلة االنجراف القاري: -5
 االحفوري عبر القارات    التطابق -                       التطابق اليندسي لحواف القارات -
 تشابو الغالف الغازي حول األرض -          تطابق أنواع الصخور وأعمارىا لحواف القارات -

 :  ىيتصال بين  الكتل االرضية في تفسير اال فيجنر عمييا اعتمد األحفورة التي  -6
 الجرابتوليت  -             الميزوسورس -                     االمونيت -             الترايموبيت -

 عالم وضع نظرية الصفائح التكتونية :  -7
 لوميتر -                   ويمسون -                     اينشتاين -                   ىولمز-    
 شيمي من : –ينتج اخدود بيرو  -8

 تقارب حدين قاريين  -                                   تقارب حدين محيطيين -    
 قاريتقارب حدين محيطي و  -                                   تباعد حدين محيطيين -    
 
 
 

 الوحدة األولى: انجراف القارات والحركات الجيولوجية  :
 

 القارات: انجراف األولالفصل 
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 التغيرات المتوقع حدوثيا مستقبميًا بناء عمى حركة الصفائح التكتونية ىي :-9
 الخميج العربي الى منطقة قاريةتحول  –                   تحول البحر االحمر الى منطقة قارية .-    
 اتساع المحيط اليادي  -      تحول البحر االبيض المتوسط الى محيط            -    
 الموقع الموجود عمى سطح االرض فوق الزلزال مباشرة ىو :     -10
 المركز السطحي لمزلزال -الموجات األولية         -     الموجات الثانوية        -             بؤرة الزلزال-    
 لو أن رائد فضاء نظر بعد ماليين السنين إلى منطقة البحر األحمر فمن المحتمل أن يرى البحر األحمر:-11
 قد اختفى والصفيحة العربية والصفيحة األفريقية تقاربتا-
 والبحر األبيض المتوسط قد اختفتا-
 الصفيحة العربية كبر واتسع ، وأن الصفيحة األفريقية قد ابتعدت عن -
 لم يعد فيو أي نشاط بركاني -
 

 اقترح العالم الفرد فيجنر فكرة وجود قارة عظمى )أم القارات ( واسماىا :-12
 انتارتكا -                  بانجايا-                      جندوانا -                لوراسيا-    
 يرجع سبب حركة الصفائح التكتونية الى : -13
 تيارات اليواء -           تيارات الحمل -    حركة مياه المحيطات     -      الزالزل والبراكين -    
 الحدود التي تكون حيود منتصف المحيطات ىي : -14
 المحافظة -      التحولية           -                    التباعدية -              التقاربية -    
 العقبة نتيجة حركة الحدود :نشأ خميج  -15
 اليدامة -               التحويمية -                   التباعدية  -              التقاربية -    
 تقع حمقة النار التي تنتشر فييا الزالزل والبراكين عمى امتداد :-16
 البحر األبيض  -          اليادئالمحيط  -      البحر األحمر          -      المحيط األطمسي -    
 حيد وسط المحيط يتعرض لصدوع :-17
 محافظة -                سممية -                  معكوسة -       عادية-    
 نوع المجما التي تنتج عند غوص صفيحة محيطية أسفل صفيحة قارية ىي : -18
 انديزيت -    ريوليت-جرانيت                     -              بازلت -    
 تكون صدع سان اندرياس بسبب  : -19
 التصدع القاري -                الحدود التقاربية-           الحدود التحويمية -    الحدود التباعدية -    
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 يتطمب نمو الشعاب المرجانية  : -21
 مياه دافئة ضحمة -           مياه باردة ضحمة -مياه دافئة عميقة          -      مياه باردة عميقة-   
 حيد وسط المحيط يتكون نتيجة :  -22
 الحدود التحويمية  -           الحدود التقاربية لصفيحتان قاريتان-   
 التصدع القاري -          الحدود التقاربية لصفيحتان محيطيتان -   
 الجيولوجية التي تتكون عند تقارب  صفيحة قارية مع صفيحة محيطية :من المظاىر -23
 جزر بركانية-         حيد محيطي -سالسل جبمية               -  اخاديد وجبال بركانية-   
 أكبر كثافة لبؤرة الزالزل توجد في حزام الزالزل المحيط بــــــ: -24
 المحيط األطمسي -        البحر االبيض-              المحيط اليندي-    المحيط اليادي-   
 تبعا لنظرية الصفائح التكتونية فإن المسافة بين الصفيحة العربية والصفيحة االفريقية :-25
 ليس مما سبق -         تزداد مع الزمن-                    ال تتغير -         تقل مع الزمن-   
 من التغيرات المتوقع حدوثيا لمبحر األبيض المتوسط بناء عمى حركة الصفائح  التكتونية تحولو الى : -26
 اخاديد وسالسل جبمية -            اغوار-         منطقة قارية جبمية -         محيط -   
 

(امام العبارة الخاطئة لكل من العبارات  ( أمام العبارة الصحيحة و عالمة ) السؤال الثاني : ضع عالمة) 
 التالية:

 (   )                           ىو االسم الذي أطمق عمى القارة األم .                          بانجيا .1
 (    تنشأ الحدود التقاربية بفعل نشاط تيارات الحمل الصاعدة.                                     )    .2
 (    )        والبراكين وحدود الصفائح التكتونية.          ارتباط بين أماكن حدوث الزالزل  ىناكليس  .3
 (   )       أمريكا الجنوبية دليل عمى انجراف القارات .           تشابو الصخور في كل من أفريقيا و  .4
 (                                  .                                )     تعد تيارات الحمل السبب الوحيد في حركة الصفائح التكتونية .5
 (              )                    حركة الصفائح التكتونية ىي المسؤولة عن الثوران البركاني والنشاط الزلزالي. .6
 (        )              ونية .يتكون الحيد المحيطي نتيجة تأثير تيارات الحمل الصاعدة عمى الصفائح التكت .7
 (                            )                                تشكل البحر االحمر نتيجة تصادم الصفيحتين العربية واالفريقية . .8
 (                                         )                                تعرف حركة الحدود التباعدية بالحركة البناءة  .                  .9

 (   )                                   تعرف الحدود التقاربية باسم الحدود المحافظة  .           .10
 (   )                    لم يستطع فيجنر تقديم أدلة تؤيد نظرية االنجراف القاري.                 .11
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 (  )                                  تشكل  البحر األحمر نتيجة الحركة التباعدية لمصفائح التكتونية. .12
 (   )                          العالم الذي فسر آلية االنجراف القاري ىو ىولمز.                       .13
 (    )                                        خميج العقبة نشأ نتيجة حركة الحدود التباعدية.           .14
 (   )   يا فى تفسير آلية ىذا االنجراف. من االنتقادات التي تم توجيييا لنظريو االنجراف القاري فشم .15
 (   )            حمل أو الصدع الذى سببيا.   تختمف أنواع حدود الصفائح تبعا لطبيعة نشاط تيار ال .16
 (   الغور  ىو المظير الجيولوجي الناتج عن تباعد لوحيين جيولوجيين عن بعضيما البعض      )     .17
 (   الصدع المعكوس ينتج عن اقتراب لوحيين جيولوجيين من بعضيما البعض بفعل الضغط .     )     .18
 (   مكتل عكس بعضيا البعض ويصاحبيا نشاط ناري   )   األفقي لتحرك الالصدوع التحويمية تنتج عن  .19

 و ىدمي أو بنائي  لمغالف الصخري.أ      
 (  )       لى صفائح دائمو الحركة ولكن معدل المسافات التي تقطعيا صغير .   إقشرة االرض مقسمو  . 20
 (   )         بؤرة الزلزال ىي الموقع الموجود عمى سطح االرض فوق الزلزال مباشرة.                   . 21
 (  )        . يسمى الجزء المنغمس في الطبقة العميا من الوشح نطاق الغوص .                         22
 (  )        د الصدعي نظرا الستمرار        . يعد تكسر القارات وانفصاليا مرحمو من مراحل تطور االخدو 32

 صعود المادة المصيورة خالل البقع الساخنة وانبثاقيا في منطقة االخدود الصدعي.      
 (     . تعتبر الموجات السطحية ىي أشد أنواع الموجات تأثيرا عمى القشرة األرضية.                  )42
 

 العممي الدال عمى العبارات التالية:السؤال الثالث : اكتب المصطمح 
 
 ( العالم الذي طرح نظرية االنجراف القاري.     فيجنر     )  .1
 الحاليالقارة العظمى التي انقسمت إلى قارات صغيرة انجرفت حتى وصمت لموقعيا (    بانجايا    )   .2
 ( من أسباب حركة الصفائح التي تؤدي لتكون الجزر البركانية. البقع الساخنة)   .3
 ( النقطة التي تنطمق منيا طاقة الزلزال .   بؤرة الزلزال  )  .4
 ( الموقع الموجود عمى سطح األرض فوق الزلزال مباشرة. المركز السطحي لمزلزال)    .5
 نجراف القاري                 ( القاره التي نشأت عنيا القارات حسب نظرية اال     بانجايا    )   .6
 فيجنر ان ىناك اتصال بين الكتل األرضية من خالليا العالم اثبت األحفورة التي (   )  الميزوسورس .7
 ( نظريو تنص عمى أن الغالف الصخري لؤلرض ينقسم الى اجزاء منفصمة تسمى  نظرية الصفائح التكتونية) .8

 الصفائح                                                  
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           ( الصدوع المؤثرة بين أجزاء الصفيحة وتسبب ازاحة جانبية وال يصاحبيا نشاط  التحويمية )المحافظة()    .9
               أو بركاني.                                                                  ناري                    

 انطالق موجات نتيجة تحرك كتل القشرة االرضية بالنسبة لبعضيا .            (      الزالزل   ) .10
 ( النقطة الموجودة في باطن االرض وينتج منيا تحرك كتل القشرة االرضية         بؤرة الزلزال )   .11
 في جميع االوساط.   تخمخمية( تنتشر في صورة موجات تضاغطية و الموجات األولية ) .12
 ( تفتت بانجايا إلى قارات صغيرة .         االنجراف القاري ) .13
 ( حدود تتباعد عن بعضيا بسبب نشاط تيار الحمل الصاعد .                       الحدود التباعدية)    .14
 ( الحدود التي تندفع نحو بعضيا بسبب تيار الحمل اليابط .                                 الحدود التقاربية  ) .15
 ( الحواف التي تتحرك بطوليا الكتل عكس بعضيا .                                التحويمية ) المحافظة ( ) .16
 ائي .                         ( حدود ال يصاحبيا أي نشاط ناري أو ىدمي او بنالتحويمية ) المحافظة () .17
 ( مظير يتكون في القشرة المحيطية الواقعة فوق تيار الحمل الصاعد .               الحيد المحيطي )  .18
 ( النقطة التي تنطمق منيا الطاقة عند حدوث الزلزال.                                 بؤرة الزلزال    ) .19
 قع الموجود عمى سطح األرض فوق الزلزال مباشرة.                         ( المو  المركز السطحي لمزلزال)  .20
 ( الموجات التي تنطمق من بؤرة الزلزال  .                                       الموجات الزلزالية )  .21
                        ( انتشار البراكين والزالزل عمى امتداد حافة المحيط اليادئ .              حمقة النار    ) .22
 ( نشاط بركاني يقع عمى امتداد حافة المحيط اليادي نتيجة حركة الصفائح التكتونية      حمقة النار   ) .23

 
 السؤال الرابع : ادرس الرسومات التالية واجب عن المطموب :

 
 

......الذي يسبب  صاعدإلى تيار....... 1) أ ( يشير رقم 
..والتي ينشأ عنيا تفمق وتباعد القشره المحيطية......

 ............الحيد المحيطي................المظير 
........ الذي ىابطإلى تيار ... 2) ب ( يشير رقم 

.....والتي احد االلواح ليغوص تحت االخرى نزالقايسبب.....
 .....االخدود المحيطيينشأ عنيا المظير.......

 

 (1 ) (2) 



 م2017/2018 –الفصل الدراسي الثاني  -بنك أسئمة الجيولوجيا -المجنة الفنية المشتركة لمجيولوجيا –التوجيو الفني العام لمعموم  –وزارة التربية 

 

7 

 

 
 ....انجراف القارات) ب ( الشكل المقابل يدعم نظرية........ 

التطابق الدليل األول ىو...
 ................................اليندسي

 .....................تطابق انواع الصخورالدليل الثاني ىو...
 

 
 ........التقاربية)ج(  الشكل المقابل يمثل حدود الصفائح ...

 قاريولوح ................محيطيلوح.....بين  
 .......غور أو اخدودويتكون مظير جيولوجي ىو....  

 
 )د( ادرس الشكل المقابل ، واجب عن المطموب

تقارب حدين قاريين نحو .ماذا  يمثل الشكل ؟    - 1
 بعضيما

 ........قاريينتحدث ىذه الحدود بين لوحان ................. – 2
 المظاىر التي تكونت نتيجة ىذه الحركةمن   - 3

 جبال الييمااليا
 

 ) ه( ارسم اتجاه الحركة في الشكل المقابل :
الن ال يمية بالمحافظة ألنيا :تسمى ىذه حدود الصدوع التحو 

 يصاحبيا أي نشاط ناري او ىدمي او بنائي
 ......لمغالف الصخري 
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 ) ق ( فيما يمي خريطة قارة أفريقيا وأمريكا الجنوبية والمحيط األطمسي بينيما: 

 اذكر ما ىو نوع الحركة التي تحدث بين القارتين المتين في الخريطة التي أمامك: -أ
 .......................................تباعدية.................

 اتجاه حركة الصفائح.ارسم عمى الخريطة أسيمًا تشير إلى  -ب
 ما الشواىد عمى ذلك . -ج

 ........................................اتساع الفجوه والمسافة بينيم عمى الرغم من تطابقيما...........
............................................................................................ 

 
 

 الخريطة التالية تظير منطقة الحمقة النارية في المحيط اليادي.) ل ( في 
 عمى طول الحمقة النارية تحدث ىزات أرضية وانفجارات بركانية. ما ىو التفسير ليذه الظاىرة؟  .1

 ...... فتكون مجيدة النيا تقع عمى حدود االلواح التي تتعرض لقوى شد أو ضغط.
 
 

 
 

 
 ) س( فيما يمي صورة لسمسمة جزر تكونت بسبب نشاط بركاني "فوق نقطة ساخنة ": 
 
ط الجزيرة البركانية األقدم والجزيرة البركانية األحدث من بين سمسمة الجزر. -أ  حوِّ
 اكمل الجممة التالية بإحدى العبارات التالية ليا لتكون جممة عممية صحيحة :-ب

 دليل عمى.......ظاىرة الجزر ىذه ىي 
 عوم الجزر البركانية عمى سطح الماء. .1
 ارتفاع حرارة المناخ المتطرف في المنطقة ىو الذي أدى إلى تكّون الجبال البركانية. .2
 تحرك الصفائح التكتونية فوق النقطة الساخنة. .3
 بقايا عتيقة جدًّا لجبل بركاني كبير جدًّا مّر في عممية تعرية.  .4

 
 

 ألذو 

 أدذد
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 الحركات عمى حدود الصفائح :حدد أنواع -ن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتب اسم حركة الصفائح التكتونية لكل شكل مما يمي ؟)ع( 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من الصورة المقابمة, اجب عما يمي :)و( 
 اكتب اسم النظرية التي تشير إلييا ؟ -1   

 قارياالنجراف ال 

 ما مدى قبول ىذه النظرية في األوساط العممية؟ مع ذكر السبب؟-2  
 .أوال لم تمقى استحسانا اال بعد ان اجمع العمماء عمى بعض االدلة  

 اذكر أدلة ىذه النظرية ) يكتفى بدليمين (-3  
 التطابق اليندسي 
 تطابق أنواع الصخور 

 ................انخذىَهُت.انذركت .....

 فطر يارا َذذد؟ 

 حخذرن انذىاف عكص بعضها ونكٍ حطبب 

 اَشطت زنسانُت 

 

 ................حماربُتانذركت ......

 فطر يارا َذذد؟

 حصادو نىدٍُ لارٍَُ بطبب

 حُاراث انذًم انهابطت

 

...دذود حباعذَت.......

....دذود حماربُت..........

....دذود صذوع حذىَهُت.........

 



 م2017/2018 –الفصل الدراسي الثاني  -بنك أسئمة الجيولوجيا -المجنة الفنية المشتركة لمجيولوجيا –التوجيو الفني العام لمعموم  –وزارة التربية 

 

11 

 

 
 الصورة التي أمامك تمثل جزء من منطقتنا العربية . ( ك)

 في ضوء فيمك لنظرية الصفائح التكتونية سجل حدثين مستقبميين متوقعين عممياً 

 في ىذه المنطقة. 

 ...........................اتساع البحر االحمر وتحولو الي محيط....... -أ
  ................................                 انفصال المنطقة الشرقية من قارة افريقيا..... -ب
 

 ادرس الرسم ثم اجب عما يمي:)ح( 

 الشكل يوضح أحد أدلة االنجراف القاري -1

 .........تطابق االحافير عبر المحيطاتىو .....و 

 

 

 ....نطاق الغوص....( بالشكل يسمى Aالرمز) -2

 

 

 

 الشكل المقابل يمثل أماكن تنتشر فييا الزالزل والبراكين  -3    

 رحمقة النا يسمى    

 

 ..مركز الزلزال( يسمى ...1في الشكل المقابل الرقم ) -4

 ...بؤرة الزلزال( يسمى ...2والرقم ) 
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 الرسم مراحل تكون الحيد المحيطي  .حدد باألرقام عمى -5

                                                       2             
 

                                                       3 

 

                                                       1 

 

 السؤال الخامس : اكمل العبارات التالية بما يناسبيا عمميًا:
 
 ......................فيجنرالعالم الذي قدم نظرية االنجراف القاري ىو .............-1
 .....ميزوسورسكتل المتباعدة في نظرية االنجراف القاري ىي .....اللمداللة عمى تطابق   أىم احفورة اعتمد عمييا -2
 .......... باإلضافة الى أخرى  متوسطة وصغيرة .سبعة صفائحيبمغ عدد الصفائح الكبيرة ...... -3
 ...........الصاعدةالتباعدية ىي تيارات الحمل .........تيارات الحمل المسببة لمحركة  -4
 ............التحويمية ) المحافظة(نشأ خميج العقبة نتيجة الحدود.... -5
 ....... محيطمن التغيرات المستقبمية لحركة الصفائح التكتونية تحول البحر األحمر الى .... -6

 ......ية جبميةمنطقة قار وتحول البحر األبيض المتوسط الى ....
 .......جزر بركانية ) ىاواي(الجزر التي تتكون نتيجة البقع الساخنة ىي ..... -7
 .......المركز السطحي لمزلزالالموقع الموجود عمى سطح األرض فوق الزلزال مباشرة يسمى ... -8
 ..... من األخاديد الصدعية في منطقتنا العربية .البحر األحمريعتبر أخدود .... -9
 

 السؤال السادس :  عمل لما يأتي تعميال عمميا سميما:
 

 وجود صخور قديمة ذات بيئة ترسيبية دافئة تقع في المناطق الباردة. .1
 .ىذه الصخور كانت تقع في الماضي في الحزام الدافئ وعمى انيا انجرفت فيما بعد باتجاه المنطقة الباردة

 تسمية الحيود بمراكز االنتشار. .2
ألنيا تقع فوق تيار حمل صاعد يؤدي لتكون صدوع عادية تحصر في مركزىا واديًا صدعيًا تنبثق الصيارة 

بعادىا عن بعضيا البغض وتكون قشرة  البازلتية باستمرار منتشرة عمى جانبي الحيود مؤديًة إلى دفع األلواح وا 
 محيطية جديدة
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 تسمى الصدوع التحويمية بالمحافظة. .3
 يا أي نشاط ناري أو ىدمي أو بنائي لمغالف الصخريألنو ال يصاحب ..

 ارتباط مواقع الزالزل والبراكين بمواقع حدود االلواح. .4
 ألنيا ىي التي تتعرض لقوى الشد أو الضغط )أماكن الضعف من القشرة األرضية(

 حركة الصفائح التكتونية . .5
 لحمل في الطبقة العميا من الوشاحبسبب نشاط تيارات ا

 ىاواي البركانية .تكون جزر  .6
ألنيا تقع فوق بقعة ساخنة في المناطق العميا من لب األرض تصاعدت منيا الحرارة لتصل إلى القشرة 

 .المحيطية وتصير جزء منيا فتندفع المادة المنصيرة إلى السطح مكونة جزرًا بركانية
 تعد تيارات الحمل أحد اسباب حركة الصفائح  . .7

ضغط وشد عمى القشرة االرضية  وتؤدي الى تصدعيا وانفصاليا الى صفائح  الن تيارات الحمل تؤثر بقوى
 تطفو فوق الطبقة العميا لموشاح

 ساعدت احفورة الميزوسورس  فيجنر في اثبات نظرية االنجراف القاري .  .8
 النيا متطابقة في كتل أرضية متباعدة يعضيا عن بعض اآلن

 ناءة.سميت الحركات األرضية المتباعدة بالحركة الب .9
 النيا تؤدي الى زيادة مساحة األلواح

 سميت الحركات المتقاربة بالحركة اليدامة. .10

 ألنيا تؤدي الى ضيق و إنكماش في مساحة األلواح        
 سميت حدود الصدوع التحويمية بالحدود المحافظة. .11

 ألنو ال يصاحبيا أي نشاط ناري أو ىدمي أو بنائي لمغالف الصخري
 اليمااليا.نشأة جبال  .12

 بسبب تصادم الصفيحة القارية اليندية مع الصفيحة القارية اآلسيوية
 نشأة البحر األحمر. .13
 نتيجة تباعد الصفيحة العربية عن الصفيحة االفريقية       
 وجود كائنات بحرية قديمة فوق سفوح الجبال العالية . .14

 ىذه الجبال كانت في الماضي عبارة عن قيعان بحرية
 
 

1 
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 تكون الجزر البركانية وسط األلواح المحيطية .  .15
 ألنيا تقع فوق بقعة ساخنة في المناطق العميا من لب األرض تصاعدت منيا الحرارة لتصل إلى القشرة المحيطية 

 يةوتصير جزء منيا فتندفع المادة المنصيرة إلى السطح مكونة جزرًا بركان 
 

 التالية :السؤال السابع :  ماذا يحدث في الحاالت 
 تقارب لوحين قاريين . -1

 تتكون جبال
 عند نشاط تيارات الحمل الصاعدة تحت قشرة قارية . -2

 تنفمق القشرة القارية وتتكون قشرة محيطية جديدة
 تقارب لوح محيطي وآخر قاري. -3

 يتكون أخدود محيطي ونشاط بركاني
 عمى الخميج العربي مستقبال . استمرار تأثير حركة الصفائح التكتونية -4

 يتحول الى منطقة قارية جبمية
 نشاط تيارات الحمل الصاعدة تحت القشرة المحيطية . -5

 يتكون الحيد المحيطي
 

 ماذا نستدل من الشواىد التالية: السؤال الثامن : 
 افريقيا.العثور عمى مجموعة من النباتات البرية األولية بكل من امريكا الجنوبية وجنوب  .1

 .ألنيا كانت متصمة في كتمة يابسة واحدة
 وجود أخاديد فى قيعان البحار . .2

 تصادم صفيحة محيطية مع صفيحة محيطية
 وجود صخور قديمة ذات بيئة ترسيبية دافئة فى مناطق باردة .3

 أن ىذه الصخور تكونت في بيئة دافئة ثم انجرفت باتجاه البيئة الباردة
 

 األسئمة التالية :السؤال التاسع : اجب عن 
 عدد أدلة االنجراف القاري: -1
 التطابق اليندسي لمحواف المتقابمة لمقارات المتقابمة -أ

 تطابق األحافير عبر المحيطات -ب
 تطابق أنواع الصخور وأعمارىا .-ج
 أدلة من المناخ القديم- د
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 عدد التغيرات المستقبمية المتوقع حدوثيا لشكل األرض حسب نظرية الصفائح التكتونية . -2
 يتحول إلى محيط  البحر األحمر :
 يتحول إلى منطقة قارية جبميةالخميج العربي : 
 يتحول إلى منطقة قارية جبمية البحر المتوسط : 

 يتسعالمحيط األطمسي : 
 منطقة قاريةينكمش ويتحول إلى المحيط اليادئ: 

 تنفصل من القارةالمنطقة الشرقية إلفريقيا: 
 

 ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية مع أكمال الرسم وبين اتجاه حركة الصفائح التكتونية ؟السؤال العاشر :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :القارات من خالل المراحل التاليةرتب نشاط تيارات الحمل في زحزحة السؤال الحادي عشر :  

 
 
 
 
 
 
 

 نىح لارٌ

 

 نىح لارٌ

 

 نىح لارٌ

 نىح يذُطٍ 

 

 نىح يذُطٍ

 
 نىح يذُطٍ

 

 
 

 مارا ٍنرح عن هزه الحشكح ؟ 

 .........سلسلح خثلَح...........

 مارا ٍنرح عن هزه الحشكح ؟ 

 ........... اخادٍذ...........

 مارا ٍنرح عن هزه الحشكح ؟ 

 .......خضس تشكانَح........

.....7....... ......4......

. 

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

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

.. 

......6...... ....3...... 

....1...... 
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 السؤال الثاني عشر :  قارن بين كل من:
 

 التقاربية ) اليدامة(الحدود  الحدود التباعدية )البناءة( وجو المقارنة

 اليابطة الصاعدة تيار الحمل المسبب ليا

 تندفع الصفائح نحو بعضيا تباعد الصفائح عن بعضيا سبب التسمية

 خميج العقبة البحر األحمر وجو المقارنة

نوع الحدود المسببة 
 لمتكون

 تحويمية ) محافظة( تباعدية

 البحر االبيض البحر األحمر وجو المقارنة

 يتحول الى منطقة قارية جبمية يتحول الى محيط التغيرات المستقبمية

 المحيط اليادي المحيط األطمسي وجو المقارنة

 ينكمش ويتحول الى منطقة قارية يتسع التغيرات المستقبمية

 حيد محيطي أخدود صدعي وجو المقارنة

 قوى شد حركات الرفع والشد نوع  القوى المسببة ليا

 تيار الحمل الصاعد تأثير البقع الساخنة وتيارات الحمل حدوثياالسبب في 

 منطقة حيد المحيط منطقة االنغماس أو نطاق الغوص وجو المقارنة
 تقاربية طبيعة حدود الصفائح

 

 تباعدية

 قوى شد ) تيار حمل صاعد ( قوى ضغط ) تيار حمل ىابط ( نوع القوى المؤثرة

 البقع الساخنة تيارات الحمل وجو المقارنة

تأثيرىا عمى القشرة 
 األرضية

انفالق الغالف الصخري لألرض 
 الى الواح

 تكون جزر بركانية في وسط المحيط
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 السؤال الثالث عشر : ما المقصود بكٍل ما يمى : 
 المكان الذي تنطمق منو الطاقة.بؤره الزلزال : .1
تعرض التكوينات الصخرية لحركات الرفع، ثم الشد من قبل البقع الساخنة ويؤدي ذلك إلى تكسرىا االخدود الصدعية : .2

نة أخاديد صدعية.  وتكوُّن صدع ذي ثالث أذرع وتيبط عندىا الكتمة الوسطى مكوَّ
 الطبقة العميا المنصيرة من وشاح األرضاألسثينوسفير : .3
 نحو بعضيا بسبب تيار الحمل اليابط الحدود التي تندفعالحدود التقاربية) اليدامة( : .4
 الحدود التي تتباعد عن بعضيا باستمرار بسبب نشاط تيار الحمل الصاعدالحدود التباعدية )البناءة ( : .5
 سمسمة من البراكين بمحاذاة قوسية الشكل ويكون قريبا من حدود صفيحتينقوس الجزر : .6
 الزالزل والبراكين.حافة المحيط اليادي والتي تنتشر فييا حمقو النار : .7
 حركات أرضية تصيب القشرة االرضية عمى حدود الصفائح التي تتعرض لقوى شد أو ضغط  الزالزل والبراكين :.8

 األمر الذي يعرضيا لإلجياد الشديد
 

 السؤال الرابع عشر : اجب عما يمي:
 وانجرافيا.من خالل الصورة اشرح عمل تيارات الحمل في انفالق الكتمة القارية  -1

 من تيارات الحمل الصاعدة عمى القشرة االرضية فتتقوس ثم تتفمق
 نشوء قوة شد عمى التفمق فتزيد االزاحة عمى شكل صدع 

 يمتد الصدع الى الطبقة العميا لموشاح
 تزيح كتمتي الصفيحة حول الوادي الصدعي بعيدا عن بعض تتسرب الصيارة ل

 .محيطية وتمأل المسافة بينيم عمى شكل قشرة 
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 ( أماميا : اختر اإلجابة األكثر صحة من بين البدائل التالية وذلك بوضع عالمة ) السؤال األوال :
 الرسم المجاور يشير السيم )أ( إلى :  -1

□  جناحا الطية□                      لمطيةالمستوى المحوري 

 خط المفصل □         محور الطية                          □

 : الناتج من تقاطع المستوى المحوري مع الطبقة المطوية الخط الوىمي  -2

 الجناحان □      المحور □  المستوى المحوري□       قمة الطية□ 

 من الجانبين فإنيا تكون طية : لضغط متساوعندما تتعرض الطبقات  -3

 متماثمة □       نائمة □   غير متماثمة □      محدبة □

 الطية في وضع أفقي تقريبًا ، فإن الطية توصف بأنيا : جناحاعندما يصبح  -4

 مقعرة □      غير متماثمة□     نائمة □      متماثمة□ 

 الطية :تكون الطبقات القديمة فوق الطبقات األحدث منيا في  -5

 النائمة □           المقعرة □             المتماثمة □       المحدبة□ 

 طية يكون فييا المستوى المحوري افقي: -6

 الطية المضطجعة□      الطية غير المتماثمة □         الطية المقموبة□       الطية المتماثمة□ 

 :    ـيؤدي الى انثنائيا و التوائيا بيسمى التشوه الذي تتعرض فيو الصخور لقوى او إجياد  -7

 االنفعال اإلجياد أو □التشوه التقصفي                                □

 □التشوه المرن□                                    التشوه المدن 

 

 أ

 الحركات الجيولوجية  :   الخامسةالوحدة 

 الفصل الثاني : الحركات الجيولوجية
  



 م2017/2018 –الفصل الدراسي الثاني  -بنك أسئمة الجيولوجيا -المجنة الفنية المشتركة لمجيولوجيا –التوجيو الفني العام لمعموم  –وزارة التربية 

 

18 

 

 في جميع اإلتجاىات : المستوى المحوريطية تميل فييا الطبقات بعيدًا عن  -8

 الحوض □        القبة□      الطية المقعرة □     الطية المحدبة □

 مائل تكون الطية : لمستوى المحوريعندما تكون زاوية ميل الجناحان غير متساويين وا -9

 مضطجعة □        مقموبة  □   غير متماثمة □       متماثمة□ 

      اإلنثناءات أو التموجات التي تتشكل في الصخور نتيجة خضوعيا لقوى ضغط : -10

 عالمات النيم □                      الطيات□الفواصل                         □      الفوالق               □

 الزاوية الواقعة بين جناح الطية والمستوى االفقي : -11

□ الزاوية القائمة  □              والزاوية الحرج □        زاوية بين الوجيية      □          الجناح زاوية ميل 

 : لمستوى المحوريالطية المتماثمة تكون زاويتا ميل الجناحين متماثمتين وا-12   

□ جميع ماسبق  □            أفقي □ مائل                     □                       رأسي 

 في الطية غير المتماثمة تكون زاويتا ميل الجناحين فييا غير متماثمتين والمستوى المحوري -13

 جميع ماسبق  □            اأفقي □                    مائال  □                       ارأسي □

 المستوى الوىمي الذي يقسم الطّية إلى نصفين متماثمين: -14 

 المحور □       المستوى المحوري □         زاوية ميل الجناح □         الجناحان □

 فواصل نشأت من قوى الشد المبذولو عمى الصخور ذات الطبيعو التقصفيو: -15

 □عاديو□ عموديو                    □ لوحيو                       □                       تكتونيو 

 انكماش الصخور النارية البازلتية: من فواصل ناتجة  -16

 شد محمية  □      لوحية                 □        ) العمودية( عمدانية  □          تكتونية             □

 الفواصل التكتونية ىي الفواصل التي نشأت من : -17

□ حرارة وضغط  □    حرارة                   □     قوى ضغط              □                      قوى شد 
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 تمتمئ الفواصل برواسب معدنية ذات قيمة اقتصادية كبيرة مثل :-18

 جميع ماسبق □      القصدير               □النيكل                      □      النحاس                  □

 تتكون من صخور:الفواصل العمودية  -19
 الجبس □      الريوليت              □                     البازلت □             الجرانيت          □ 

 الكتمة الواقعة فوق مستوى سطح الفالق: -20
 مستوى سطح الفالق  □           الحائط العموي □              رمية الفالق □              الحائط السفمي   □ 

 دون حركة راسية:  الذي تتحرك فيو الكتل افقيا عمى مستوى الفالق الفالق -21
 الفالق الراسي  □الفالق المعكوس            □   الفالق االنزالقي االتجاىي  □         الفالق العادي     □

 كتمة الصخور الواقعة تحت مستوى سطح الفالق : -22
 الزحف الجانبي □             الجدار السفمي □رمية الفالق                □               الجدار المعمق    □

 مقدار االزاحة الرأسية التي تقطعيا الطبقة نتيجة التفمق :   -23
 مستوى سطح الفالق□                 رمية الفالق □                ميل الصدع □      الزحف الجانبي □

 :  ـمنطقة ما بنفس الترتيب عمى وجود تركيب جيولوجي ثانوي يعرف بيدل تكرار الطبقات في  -24
 طية مقموبة  □الفواصل                    □           الصدع المعكوس□            الصدع العادي       □ 

 صدع يتحرك فيو الحائط المعمق لؤلعمى بالنسبة لمحائط السفمي  :  -25
 الصدع البارز□       الصدع المدرج      □             الصدع المعكوس□            الصدع العادي       □ 

تراكيب جيولوجية عبارة عن شقوق تكونت في الصخور دون أن يحدث أي انزالق أو حركة عمى جانبي  -26
 نتيجة تكونيا :  الشق
 طية مقموبة□                    الفواصل□       الصدع المعكوس       □            الصدع العادي      □ 

 إزاحة وتحرك كثل الصخور عمى جانبي الفواصل بالنسبة إلى بعضيا البعض : -27
 التحرك الكتمي □                  الفوالق □          الفواصل □            الطّيات □

 : ينتج عن التقاء طبقتين غير متشابيتين في المسامية من الفوالق -28
 □يحدث شئ ال  □             طي الطبقات □   ىروب النفط من الطبقات      □              مصائد نفطية 
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 صدوع : الصدوع الناشئة عمى حواف الصفائح التصادمية ىي -29
 □سممية □    انزالقية                 □عادية                        □                       معكوسة 

 بدون وجود حركو أفقيو :و الحائط العموي في وضع منخفض بالنسبو لمحائط السفمي  فيو يكون الصدع الذي -30

□االتجاىي□               االنزالقي     □المعكوس                     □                          عاديال 

 -الدال عمى كل من العبارات التالية :أكتب االسم أو المصطمح العممي  أ ( :السؤال الثانى 

 (     التشوه المدن   )     الظاىرة التي تتعرض فييا الصخور المدنة لقوى تؤدي الى انثنائيا والتوائيا . -1

 (         القبة     )    .بعيدا فى جميع االتجاىات من نقطة مركزية طية محدبة تميل فييا الطبقو  -1

 وقد يكون رأسيا أو مائال أو أفقياالطية  بين جناحيزاوية الالوىمي الذي ينصف  المستوى -2

  ( المستوى المحوري لمطية)                                     .وفق درجة تماثل الطية 

   الفواصل التي تحدث في الصخور النارية كالبازلت بعد تدفق الالفا عمى سطح األرض وتصمبيا . -3

 (    الفواصل العمودية  )                                                                               

 (   الفواصل)    عمى جانبي الشق نتيجة حدوثيا  شقوق تكونت في الصخور دون أن يحدث انزالق أو حركة -4

 ( تكتونية فواصل )               .شد لقوىذات الطبيعة التقصفية  تعرض الصخورالفواصل الناتجة عندما ت  -5

 (   الفالق رمية   )                     تقطعيا الطبقة نتيجة التفمق .ىو مقدار االزاحة الراسية التي  - 7 

 (   ميل الفالق )                    ح الفالق مع المستوى األفقي .مقدار الزاوية التي يصنعيا سط -8 
 
 
 
 

 -المصطمحات العممية التالية :عرف )ب ( 
الناتج من تقاطع المستوى الذي ينصف زاوية قمة الطية أو قعرىا و الخط الوىمي  : المحور ) محور الطية ( -1

 .المحوري مع الطبقة المطوية

 .ىي االنثناءات التي تتشكل بالصخور نتيجو لمضغط الطيات : -2
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وقد يكون رأسيا أو مائال أو الطية  بين جناحيزاوية الالوىمي الذي ينصف  المستوى : المستوى المحوري -3

 .أفقيا

 .طرفا الطبقة المثنيةجناحا الطية : -4

 .االتجاه الجغرافي الذي يميل نحوه جناح الطية تجاه جناحي الطية :ا -5

 .التشوه الذي تتعرض فيو الصخور لقوى او إجياد يؤدي الى انثنائيا و التوائياالتشوه المدن :  -6

 .تكسرىا الى يؤدي اجياد أو لقوى الصمبة الصخور فييا تتعرض التي الظاىرة : التشوه التقصفي -7

 .االتجاىات جميع في  المحور عن" بعيدا الطبقة فييا تميل محدبة طية القبة : -8

 .االتجاىات جميع من المحور نحو الطبقات فييا تميل مقعرة طية الحوض : -9

 وبخاصة النارية الصخور  انكماش من تنشأ الشكل، سداسية عمودية راسية فواصل الفواصل العمدانية : -10
 .التبريد نتيجة البازلتية الصخور

 .التعرية عوامل بفعل الطبقة عمى الواقع الحمل ازالة بسببفواصل تنشا  الفواصل الموحية : -11

تكون رأسية أو  تنشأ نتيجة تأثير قوى الشد عمى الصخور ذات الطبيعة التقصفية الفواصل التكتونية : -12

و نتيجة قوى ضغط عمى الصخور المرنة تستجيب معيا الصخور بالتفمق أ التجاه التشوه السائد مائمة وفقاً 

 .عمى لسطح العموي

 المشوهح الصخور يصاحب الفاصل، جانبي عمى لمكتل وتحرك إزاحة يصاحبيا فواصل عن عبارة الصدوع : -13

 .ىشاً  تشوىا

 .ض عمى جانبي الصدعالبع لبعضيا بالنسبة الكتل عميو تنزلق الذي مستوىال مستوى سطح الفالق : -14

 .رأسية حركة بدون الفالق مستوى عمى" أفقيا الكتل فيو تتحرك الذي الفالق تجاىي :نزالق اال فوالق اال  -15

 .مقدار االزاحة الراسية التي تقطعيا الطبقة نتيجة التفمق رمية الفالق : -16

 .ض عمى جانبي الصدعالبع لبعضيا بالنسبة الكتل عميو تنزلق الذي مستوىال :سطح الصدع  -17

 .الطبقات وضع في األفقية اإلزاحة مقدار الزحف الجانبي : -18
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 .لق مع المستوى االفقيسطح الفاالزاوية التي يصنعيا  : ميل الصدع -19

صدع ينشأ بفعل قوة الضغط وفيو يتحرك الحائط العموي لؤلعمى بالنسبة لمحائط  الفالق المعكوس : -20

 .السفمي

 -كمل وامؤل الفراغات التالية بما يناسبيا من كممات :أ : ) أ ( السؤال الثالث

 .المضجعة بينما يكون في وضع أفقي في  الطية رأسيا يكون المستوى المحوري في الطية المتماثمة-1

 حيث تكون :  غير متماثمةالمقابل يوضح الطية الشكل  -2
 .  مائال  مستوى المحوريوال متساوية غيرزاويتا ميل الجناحان 

 

 . برقانكما في حقل   المحدبةالطية يتجمع النفط عادة في قمة  -3

 . الثانويةالصدوع من التراكيب تعتبر الطيات و  -4

 .الضغط لقوىتتكون الطيات نتيجة تعرض الطبقات  -5

 ميل الجناحين درجة تساوي زاويةتصنف الطيات وفق عدة عوامل أىميا اتجاه ميل الجناحين و  -6

 داخل الطية . وترتيب الطبقات الزمنيووضع المحور والمستوى المحوري 

 . النفط الطيات المحدبة والقباب تراكيب مناسبة لتجمع -7

 من جميع االتجاىات . المحورنحو الحوض ىي طية مقعرة تميل فييا الطبقة  -8

 التقصفية.تنشأ من قوى الشد المبذولة عمى الصخور ذات الطبيعة  الفواصل التكتونية -9

 .ذات قيمة اقتصادية رواسب معدنيةــتمتمئ الفواصل احيانا ب -10

 .التعرية عوامل بفعل الطبقة عمى الواقع الحمل ازالة ـتتكون الفواصل الموحية نتيجة ل -11

 الزحف الجانبي.مقدار اإلزاحة األفقية في وضع الطبقات يسمى  -12

 غير منفذة.طبقة تكون الفوالق مصائد نفطية عندما تتقابل الطبقات المحتوية عمى نفط  -13



 م2017/2018 –الفصل الدراسي الثاني  -بنك أسئمة الجيولوجيا -المجنة الفنية المشتركة لمجيولوجيا –التوجيو الفني العام لمعموم  –وزارة التربية 

 

23 

 

 حجم رقعة األرض الموجودة فييا . تقميصتسبب الفوالق المعكوسة عادة  -14

( أمام العبارة غير الصحيحة لكل مما  ( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )  ضع بين القوسين عالمة )  ) ب(
 يمي:
 (     )  .في جميع اإلتجاىات المستوى المحوريبعيدًا عن تميل الطبقات في الطية المحدبة  -1

 (   )       .ن في الطية الغير متماثمة بزاويتين غير متساويتينايميل الجناح -2    

 (   )      الطبقات التي تقع في مركز الحوض ىي الطبقات األقدم  -3

 (    )             أقدم الطبقات تقع في مركز الطية إذا كانت الطية مقعرة.   -4

 (    )     القوى الوحيدة المؤثرة في انثناء الصخور ىي الضغط.  -5

 (   )     رأسيا .الطيو النائمة ىي التي يكون فييا المستوى المحوري  -6

 (   )   .ومقعرةتصنف الطيات عمى أساس اتجاه الجناحين إلى طيات محدبة  -7

 (    ) .يكون المستوى المحوري في الطية المتماثمة أفقيًا بينما يكون رأسي في الطية النائمة -8

 (   )       تتجمع رواسب الفوسفات في الطيات المقعرة . -9

 (    )       يتميز حقل برقان بوجود الطية المحدبة  فيو . -10  

 (   ) .الجناحين الى متماثمة ومضطجعة ومقموبة وغير متماثمةتقسم الطيات حسب اتجاه ميل  -11

 (   )       .تتكون الطيات نتيجة لمتشوه التقصفي -12   

 (   )      .تتجمع المياه االرضية في الطيات المقعرة واالحواض -13

 (   )   .يتجمع النفط في قمة الطية المحدبة كما في حقل برقان في الكويت - 14

 (   )          .الحوض عبارة عن طية محدبة تميل قبة الطبقات بعيدا عن المحور - 15

 (   )         .الطية المحدبة يميل فييا الجناحان نحو المحور والمستوى المحوري - 16

 (   )        .من جميع االتجاىات نقطة مركزية القبة ىي طية مقعرة تميل فييا الطبقة نحو - 17
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 تنشأ الفواصل التكتونية من إزالة الحمل من فوق الصخور وحوليا بفعل عوامل التعرية -18
 (   )          .أو اإلنييارات األرضية

 (    )            سية متوازية.واصل العمودية في صورة أعمدة سداتنشأ الف -19

 ( √  )                ممكن أن تنشأ الفواصل في الصخور المرنة .   -20

 (   )       ألنيا تمثل مستويات ضعف .   عمال المناجم فواصل الصخور تساعد –21

 (    )       ال تمتمئ الفواصل برواسب معدنية . -22

 (   )           عندما يصاحب الفاصل إزاحة وتحرك لكتل الصخور فانو يصبح فالق . -23

 (   )إزاحة نسبية لكتل الصخور حولياال تصنف الكسور والشقوق في الصخر فواصل إال إذا صاحبيا  -24

 (    )      اتجاه الرميات في الصدوع البارزة متقابمة.  -25

 (    )    تسبب الفوالق العادية اتساع رقعة االرض الموجودة فييا  -26

 (   )     رمية الفوالق االنزالقية االتجاىية دائما تساوي صفر  - 27

 (   )            ينتج الصدع العادي نتيجة لقوى ضغط عمى الصخور . -28

 (   ) بالنسبة لمحائط السفمي  إلى أسفليتحرك الحائط المعمق في الصدوع المعكوسة ظاىريًا  -29

 (   )          تؤدي الفوالق المعكوسة إلى تقميص رقعة األرض الموجودة فييا -30

 (   )     ن أو اكثر في المنطقة الواحدة .يليس من الممكن وجود فالق -31

 (   )   رمية الصدع ىي مقدار الزاوية التي يصنعيا سطح الصدع مع مستوي األفقي -32

 (   )    الفوالق في االتجاه نفسو.في الصدوع السممية ترمى جميع  -33
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  -:السؤال الرابع :ادرس االشكال التالية واجب عما يمى

 ) أ ( الشكل المجاور يمثل أجزاء الطية 
 أكمل البيانات الناقصة عمى الرسم :

  المستوى المحوري   (1)
  قمة الطية   (2)
  جناح الطية  (3)
 
 

 )ب( الشكل المجاور يمثل أجزاء الصدع 
 أكمل البيانات الناقصة عميو :

 الحائط السفمي  (1)
 سطح الصدع  (2)
 الحائط العموي   (3)
 
 

 نوع القوى المؤثرة عمى الطبقات لتكون الفواصل :-)ج(
 قوى الضغطو ) ب (  قوى الشد) أ ( 

 
 

 -تعمياًل عمميًا سميمًا :السؤال الخامس : عمل لما يمي 

 .حدوث ظاىرة التشوه المدن في الصخور  -1
 الناتجة عن الحركات االرضية عمى الصخور المدنة  القوى أو االجيادبسبب تأثير 

  .حدوث التشوه التقصفي في الصخور الصمبة -2
 التقصفية (عمى الصخور الصمبة ) الناتجة عن الحركات االرضية  القوى أو االجيادبسبب تأثير 

 .حدوث وتشكل الطيات  -3
 الناتجة عن الحركات االرضية عمى الصخور المدنة  الضغط بسبب تأثير 

 
 

1 

2 

3 

1 

3 

2 

 ) أ (

 

 ) ب (
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 .الطيات المحدبة والقباب تعتبر من أىم التراكيب المناسبة لتجمع النفط -4
وتجمعو في قمة الطية المحدبة كما في الن قمة الطية تتصف بأقل قيمة لمضغط فتسمح بيجرة النفط  

 . برقان حقل
  .حدوث الفواصل الموحية نتيجة عمميات التعرية أو االنييارات األرضية -5

  .من حولياالواقعة فوقيا و  بسبب إزالة الحمل اليائل من الصخور
 .تنشأ الفواصل العمودية في الصخور النارية   -6

 .بسبب تدفق الحمم البازلتيو وسرعة تبريدىا     
 .الناحية االقتصاديةلمفواصل والفوالق أىمية كبيرة من  -7

  . الرواسب المعدنيةتمتمئ ب الفواصلو والمياه  لتجمع النفط مصائدتكون  النيا    
 . في بعض الحاالت يمكن تحول الفاصل إلى فالق  -8
 ندما يصاحب تكونيا إزاحة نسبية لكتل الصخور عمى جانبي الشق عوذلك    
  .تشكل الفواصل التكتونية  -9

 . التقصفية الطبيعة ذات الصخور عمى المبذولة الشد قوى نتيجة
  .تشكل الفواصل العمدانية -10
 بسبب تدفق الحمم البازلتيو وسرعة تبريدىا    
  .خطورة العمل في المناجم الكثيرة الفواصل  -11

 وخالل من انفصاليا يسيل الصخر في ضعف مستويات ألنيا      

  .تشكل الفوالق العادية   -12
  عمى الصخور أثير قوى الشدبسبب ت

  .تشكل الفوالق المعكوسة  -13
 بسبب تأثير قوى الضغط عمى الصخور

 يسبب الفالق العادي اتساع في مساحة القشرة األرضية . -14
 . األرضية القشرة في اتساع تسبب شد قوى عن تنشأ ألنيا 
 .يسبب الفالق المعكوس انكماش أفقي في مساحة القشرة األرضية -15

 الضغط لقوى لتعرضيا البعض بعضيا فوق المتصدعة الكتل تراكب بسبب 
 تعتبر الصدوع محابس جيدة لمنفط . -16

 النيا تؤدي إلى تقابل الطبقات المسامية التي تحتوي عمى النفط طبقة غير منفذة 
 لمفوالق العادية أثر واضح عمى سطح األرض . -17

  النيا تسبب اتساع في رقعة االرض
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  تساوي صفرا .رمية الصدع في فوالق االنزالق االتجاىي  -18
 المتحركة لمكتل رأسية حركة وجود لعدم

 
 -السؤال السادس : قارن بين كال من :

 
 الطية غير المتماثمة الطية المتماثمة وجو المقارنة

 غير متساوية متساوية  زاوية ميل الجناحين
 مائل  رأسي المستوى المحوري
 الطية المضطجعة الطية المقموبة وجو المقارنة

 افقية مائال لدرجة ادت إلى انقالب الجناحين  زاوية ميل الجناحين
 افقي  مائال لدرجة ادت إلى انقالب الجناحين المستوى المحوري

  الرسم
  

 
 
 
 
 

 التشوه التقصفي التشوه المدن وجو المقارنة
 صمبة  لدنة  طبيعة الصخر
 صدوع  طيات  ناتج االجياد

 مقعرةطية  طية محدبة وجو المقارنة
 المحوس و المسروى المحوسً نحو المحوس و المسروى المحوسً عن تعَذا   نيميل الجناح

 الخاسج نحو فٌ المشكض الطبقات االقدم

 الحوض القبة وجو المقارنة
 نحو المحور في جميع االتجاىات  عن المحور في جميع االتجاىات  بعيداً  ميل الطبقات
 مقعرة  محدبة  نوع الطية
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 الفواصل التكتونية الفواصل الموحية وجو المقارنة

إصالح الحمل الثمَل عن الصخوس تفعل عوامل  سبب الحدوث

 الرعشٍح
 الضغظ( -الحشكاخ األسضَح )لوى الشذ 

 وديةالفواصل العم الفواصل الموحية وجو المقارنة

إصالح الحمل الثمَل عن الصخوس تفعل عوامل  سبب الحدوث

 .التبريد نتيجة انكماش الصيارة البازلتية الرعشٍح

 
 الفالق المعكوس الفالق العادي وجو المقارنة

 ضغط شد القوى المسببة لو
 تقميص اتساع  تأثيره عمى رقعة االرض

 الفواصل العمودية الفواصل التكتونية وجو المقارنة

 الضغظ( -الحشكاخ األسضَح )لوى الشذ  كيفية تكونيا
 نتيجة انكماش الصيارة البازلتية  من تنشأ

 التبريد
 
 
 
 
 
 
 

 المضطجعة المقموبة غير المتماثمة المتماثمة الطية

 مائالً  رأسياً  وضع المستوى المحوري
مائال لدرجة ادت 
إلى انقالب 
 الجناحين

 أفقياً 

 رسم تخطيطي
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 وجو المقارنة

  
 معكوس عادي نوع الفالق

 وضع الحائط العموي
 لمحائط السفميبالنسبة 

 
 لالسفل 

 
 لالعلي

  نوع القوى المسببة
 شذ

 
 ضغظ

 تأثيره عمى مساحة
 الموجود فييا رقعة األرض

 
 اذساع سلعح االسض

 
 فٌ المششج األسضَح ذملص

 
 -:اكمل المخطط التالي السؤال السابع : 

 تصنيف الطيات
 
 

 المستوى المحوري لمطية    اتجاه ميل الجناحين                                      
 طية متماثمة  -1                       طية محدبة  -1
 طية غير متماثمة -2                      طية مقعرة -2
 طية مقموبة  -3                                    القبة -3
 طية نائمة  -4                             الحوض -4

 
 
 
 

 -:وضح األشكال التالية بالرسم فقط  السؤال الثامن :
 طية غير متماثمة  .1
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 فالق تكون رمية الصدع فيو = صفرا . .2

 
 وضح بالرسم الفرق بين القبة والحوض ؟ .3

 
 
 
 
 
 

 المثح                          الحوض                           
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 -:جب عما يمي ا السؤال التاسع :
 تكون الفواصل الموحية ؟كيفية  اشرح بإيجاز -1

 التعرية عوامل بفعل الطبقة عمى الواقع الحمل ازالة بسببفواصل تنشا 
 أذكر األىمية االقتصادية لمطيات ؟ -2

 القباب الممحية تراكيب مناسبة لتجمع النفط الطيات المحدبة و  – 1
 االحواض اماكن تتجمع فييا المياه االرضية الطيات المقعرة و  – 2
 الرواسب المعدنية التي تستخرج من القباب الممحية  – 3

 اذا كانت القشرة األرضية في المكان التي تعيش فيو تعرضت لمطي في الماضي .  -3
  تاثرىا بالضغطحدوث حركات ارضية و عمى ماذا يدل وجود الطية ؟  - أ

 كيف تحدد نوع الطية ؟ - ب
وترتيب الطبقات وضع المحور والمستوى المحوري  درجة تساوي زاوية ميل الجناحيناتجاه ميل الجناحين و 

  داخل الطية الزمني

 ماذا تتوقع أن يحدث في الحاالت التالية : -4
  تكون الطيات تعرض صخور لدنة لقوى ضغط ؟ - أ

  تكون طية غير متماثمة اذا كان الضغط عمى أحد جناحي الطية أعمى من الجناح األخر ؟ - ب
 عمى طبقات صخرية متكررة يمثل مركزىا أقدم الطبقاتخالل رحمة جيولوجية ميدانية , مررت  -5

  طية محدبةماذا تتوقع أن يكون ىذا المظير؟  - أ

  نتيجة تأثير قوى الضغطفسر كيفية تكونو جيولوجيا ؟  - ب
 ىي الظواىر التي تصاحب تكوين الفوالق ؟ ما -6

  / انزياح تتابع الطبقات شيا الصدوعيتكرار او اختفاء الطبقات رأسيا / تكون بر 
 .فسر ماذا يحدث اذا تعرضت طبقات الصخور لمتفمق وكانت رميات جميع الفوالق في االتجاه نفسو  -7
  تكون الصدوع المركبة السممية             
 .فسر ماذا يحدث عندما تتحرك الكتل الصخرية أفقيا عمى مستوى الفالق بدون حركة رأسية  -8

 تتكون فوالق االنزالق االتجاىي
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 البارز واالخدود ؟ما الفرق بين  -9
الفالقان المتجاوران يشتركان في الحائط العموي المنخفض نفسو في حال االخدود و الفالقان 

 المتجاوران يشتركان في الحائط السفمي المرتفع نفسو في حالة البارز 
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 السؤال األول: اكمل العبارات التالية بما يناسبيا عمميًا:

االنييارات برك القار و من أفضل األماكن البرية المناسبة لدفن الكائنات الحية: داالت األنيار وضفافيا و  -1
 الجميدية

 الكيرمانالماموث و من أمثمة الكائنات التي حفظت حفظًا كاماًل  -2
بينما حفظت الحشرات القديمة حفظًا كاماًل في إفرازات  الثمج  وجدت أحفورة فيل الماموث محفوظة في  -3

 الكيرماناألشجار التي تدعى 
 الخشب المتحجرمن أمثمة االستبدال المعدني :  -4
 حقب الحياة السحيقة .  حقب الحياة االوليةة المستترة إلى حقبين زمنيين ىما يقسم زمن الحيا -5
 الالحياةتكون الغالف الصخري والمائي والغازي في زمان ) دىر (  -6
 البكترياتتميز صور الحياة في زمان الحياة المستترة بأنيا حياة بحرية بسيطة جدًا في التركيب مثل  -7
لمرأسقدميات والزواحف المائية والطائرة ومعظم الزواحف االرضية ومنيا حدث انقراض شبو جماعي  -8

 .المتوسطةالديناصورات في نياية حقب الحياة 
 .الجوراسيوالعصر الكربوني كانت دافئة ورطبة وخالية من الثموج في العصر   شيدت األرض فترة -9
 الصخورليس لنا كتاب نقرأ فيو تاريخ األرض سوى دراسة  -10
 الجاذبية االرضيةالرسوبية في وضع أفقي بتأثير  تنشأ الصخور -11
 العمر النسبي و العمر المطمق خور ىما : ىناك طريقتين لتقدير عمر الص -12
 التاريخ االشعاعييمكن تقدير العمر العددي )العمر المطمق( لمطبقات الصخرية بالسنين وذلك باستخدام  -13
 لمصخور لذلك اعتمدوا عمى طريقة تقدير العمر ين وسائل دقيقة لتقدير العمر المطمقيلم يكن لمجيولوج -14

 النسبي
تعاقب من أىم قواعد تقدير العمر النسبي لمطبقات واقترحو العالم اإليطالي نيكوالس ستينو ىو قانون  -15

 الطبقات
 لمصخر. العمر النسبيتساعد الشوائب الدخيمة في تعيين  -16

 
 

 الوحدة السادسة : تطور األرض عبر األزمنة  
 الفصل األول : رحمة عبر الزمن الجيولوجي  
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 كل من العبارات التالية: السؤال الثاني: اكتب المصطمح العممي المناسب الدال عمى
 

 المصطمح العممي العبارة
بقايا أو آثار لكائنات حية عاشت في عصور جيولوجية قديمة وُحفظت حفظًا طبيعيًا .1

 في طبقات الصخور الرسوبية وتدل عمى الكائن الحي الذي تمثمو
 أحافير

 احافير مرشدة أحافير تتميز بمدى زمني قصير وبانتشار جغرافي واسع..2
 الرف القاري أفضل األماكن الموجودة في البيئة المائية والمناسبة لدفن الكائنات البحرية..3
ىي طريقة حفظ ال يحدث فييا تغير في طبيعة الجسم، وتكون التغيرات محدودة .4

 ومقتصرة عمى نسبة الماء أو البروتينات.
 عدم تغير بقايا الكائن

 حفظ كامل لمجسم في الدفن في الجميد.طريقة لحفظ األحافير في صمغ الكيرمان أو .5
نوع من الحفظ ليياكل وفقرات وأسنان وأصداف الحيوانات الالفقارية من دون تغيير .6

 فييا.
 حفظ االجزاء الصمبة

استبدال جزيء مادة األحفورة بجزيء من مادة معدنية )السيميكا والكالسيت والبيريت( .7
 دون تغيير لمشكل األصمي لؤلحفورة

 عدنياستبدال م

نوع من الحفظ يحدث عندما تتغمغل المواد المعدنية المحمولة بالمياه داخل شقوق .8
األخشاب وتجاويف العظام ومسامتيا من دون أن تحل مكان المادة األصمية لبقايا 

 الكائن الحي.

 التشرب بالمعادن
 

 القالب التجويف الذي يتركو الييكل الصمب لمكائن الحي في الصخور بعد تحممو، كالصدفة.9
طريقة تأحفر تنتج عند امتالء التجويف الذي يتركو الييكل الصمب لمكائن الحي .10

 بين الصخور بالرواسب أو بالمواد المعدنية
 نموذج

أثر في الصخور يدل عمى وجود سابق لمكائن الحي مثل آثار الطيور والحشرات .11
 والزواحف والنبات.

 طبعات

 سمم الزمن الجيولوجي تقسيم عمر األرض إلى فترات زمنية..12
 حقب الحياة القديمة الحقب الذي انتشرت في نيايتو النباتات الالزىرية مثل السراخس..13
 االسماك المدرعة أول الحيوانات الفقارية البحرية التي ظيرت في حقب الحياة القديمة..14
 االمونيت قدميات ذات أصداف ممتفة ظيرت في حقب الحياة المتوسطة.رأس.15
 البممنيت مستقيمة ظيرت في حقب الحياة المتوسطة. قدمياترأس.16
الحركة االرضية  الحركة األرضية التي بدأت في نياية حقب الحياة المتوسطة..17

 االلبية
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 حقب الحياة المتوسطة الحقب الذي انتشرت فيو العقارب البحرية..18
 الديناصورات زواحف ضخمة ظيرت في حقب الحياة المتوسطة..19
 االركيوبتركس الطيور ظير في حقب الحياة المتوسطة.طائر من أسالف .20
 نيميوليت حيوانات الفقارية مرشدة من عائمة الفورامينيفرا ظيرت في حقب الحياة الحديثة..21
 العمر المطمق تقدير العمر العددي لمطبقات الصخرية بالسنين وذلك باستخدام التأريخ اإلشعاعي..22
 عمر النصف لمعنصر العنصر المشع.الوقت الالزم لتحمل نصف كمية ذرات .23
وضع الصخور في مكانيا المناسب ضمن تسمسل أو تعاقب األحداث من األقدم إلى  .24

 األحدث دون تحديد عمرىا الحقيقي.
 تقدير العمر النسبي

مبدأ ينص عمى أنو في أي تتابع لطبقات الصخور الرسوبية تكون أي طبقة أحدث .25
تكن ىذه الطبقات تعرضت لقوى أدت إلى تغير  من الطبقة التي تقع أسفميا ما لم
 نظام تتابعيا األصمي أو انقالبيا.

 قانون تعاقب الطبقات

 صمة القاطع والمقطوع مبدأ ينص عمى أن القاطع أحدث من المقطوع..26
أنيا مستمدة من صخر  اً ختمف عن الصخر الذي وجدت فيو عممقطع صغيرة ت.27

 آخر. وتكون ىذه الشوائب أقدم من الصخر الذي يحتوييا.
 الشوائب الدخيمة

سطح يفصل بين مجموعتين من الطبقات ويدل عمى حدوث تعرية أو انقطاع في .28
 الترسيب

 عدم التوافق

 
 أسفميا:السؤال الثالث: اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل سؤال بوضع خط 

 أحد األحافير التالية تعتبر من  األحافير المرشدة لحقب الحياة القديمة  :  (1)

 الديناصورات  الماموث 
 الترايموبيت   األسماك 

 

 حفظ حيوان الماموث حفظا كامال في : (2)

 الجميد  االنييارات األرضية 
  الرماد البركاني  برك القار 

 

 أسنان سمك القرش حفظت كأحافير عن طريق : (3)

 األجزاء الصمبة حفظ  التفحم 
 الطبعات  الكائن الحي كامال 
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 تكونت األخشاب المتحجرة في نتيجة عممية : (4)

 التفحم  االستبدال المعدني 
 القالب  النموذج 
 

 األثر الذي يدل عمى سابق وجود الكائن الحي وسط الصخور يسمى : (5)

 القالب الخارجي  القالب الداخمي 
 النموذج  الطبعة 

 
 الجرابتوليت في:ظير حيوان  (6)

 زمن الحياة المستترة  حقب الحياة القديمة 
 حقب الحياة المتوسطة  ةحقب الحياة الحديث 

 
 سادت النباتات الزىرية المغطاة البذور في: (7)

 زمن الحياة المستترة  حقب الحياة القديمة 
 حقب الحياة المتوسطة  حقب الحياة الحديثة 

 
 ظيرت األسماك المدرعة في : (8)

  المستترةزمن الحياة  حقب الحياة القديمة 
 حقب الحياة المتوسطة  حقب الحياة الحديثة 

 
 من األحافير المرشدة لحقب الحياة القديمة :  (9)

  الجرابتوليتالترايموبيت و  األمونيت والبممنيت 
  األمونيتالترايموبيت و   البممنيت الجرابتوليت و 

 
 ( ظيرت النوموليت في: 10)
 زمن الحياة المستترة   الحياة القديمةحقب 
 حقب الحياة المتوسطة  حقب الحياة الحديثة 
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 ( ظيرت النباتات معراة البذور في:11)
 زمن الحياة المستترة  حقب الحياة القديمة 
 حقب الحياة المتوسطة  حقب الحياة الحديثة 

 
 ( ظير اإلنسان نياية  :12)
 زمن الحياة المستترة  حقب الحياة القديمة 
  المتوسطةحقب الحياة  حقب الحياة الحديثة 

 
( الرواسب التي تمؤل الصدفة وتحفظ في الصخور بعد فقدان الصدفة األصمية وتعكس شكميا الخارجي 13)

 تسمى :
 قالب   نموذج داخمي 
 نموذج خارجي  طبعة 
 
 ( األحافير الموجودة في الكيرمان تمثل التأحفر عن طريق:14)
  حفظ األجزاء الصمبة   المعدنياالستبدال 
  الحفظ الكامل  قالب 

 
 ( األحفورة المرشدة ىي تمك األحفورة التي تتميز بــ15)
 عمر طويل وانتشار جغرافي محدود  عمر قصير وانتشار جغرافي واسع 
  عمر طويل وانتشار جغرافي واسع  عمر قصير وانتشار جغرافي محدود 

 
 ( القاطع الذي يخترق تتابعًا رسوبيًا يكون :16)
 األقدم  نفس العمر 
 األحدث  تكون قبل التتابع الرأسي 

 
 ( تحمل النظائر المشعة في الصخور يستخدم في :17)
  تحديد العمر النسبي لمصخور  تحديد أسطح الطبقات 
  تحديد سماكة الطبقة الصخرية  تحديد العمر المطمق لمصخور 
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 ( يمكن تعيين عمر الصخور بالسنين عن طريق :18)
  عدم التوافق  تحمل المعادن المشعة 
 عالقة القاطع والمقطوع  الشوائب المتداخمة 

 
 ( يمثل الشكل المجاور صورة ألحد األحافير التالية :19)
 تريموبيت  جرابتوليت 
 أمونيت  نيوميوليت 
 
 ( يمثل الشكل المجاور أحد أنواع عدم التوافق وىو :20)
 الزاوي  التخالفي 
 االنقطاعي  شبو التوافق 

 
 

العبارات غير الصحيحة فيما ( أمام  ( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )  ضع عالمة )   -السؤال الرابع:
 -يمي:
    من عوامل حفظ األحافير في الصخور احتواء الجسم عمى ىيكل صمب..1
  المناطق الصحراوية يتوفر فييا ظروف الدفن السريع..2
تحل المواد المعدنية المذابة في المياه محل المادة األصمية لبقايا الكائن في االستبدال المعدني .3

 الحي.
 

  لممياه األرضية دور كبير في عممية التشرب بالمعادن..4
  األحافير التي نتجت عن آثار زحف الديدان  تعتبر من النماذج..5
  والييدروجين والنتروجين.كسجين فقد الكائن المكونات الطيارة كاأل عممية التفحم تتم عندما ي.6
  القالب ىو التجويف الذي يتركو الييكل الصمب لمكائن الحي..7
  من أبرز األمثمة عمى األحافير المرشدة الترايموبيت واألمونيت..8
تتميز صخور زمان الحياة الظاىرة بغناىا بأحافير جيدة التأحفر وواضحة التركيب العضوي .9

 لمكائنات
 

   .ةالالزىرية في حقب الحياة المتوسطظيرت النباتات .10
  ظيرت نباتات السراخس في حقب الحياة القديمة..11
   ظيرت الرأسقدميات في حقب الحياة المتوسطة..12
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  ظيرت المفصميات مثل العقارب في حقب الحياة الحديثة..13
  ظيرت الديناصورات ومنيا طائر األركيوبتركس في حقب الحياة الحديثة..14
  . النباتات الزىرية المغطاة البذور في حقب الحياة الحديثةسادت .15
  . في حقب الحياة القديمة ظيرت األسماك المدرعة.16
  الزواحف الضخمة لم يكن ليا وجود في حقب الحياة الحديثة..17
  أىم الفترات الجميدية في تاريخ األرض تمك التي حدثت في خالل البميستوسين..18
  شيدت األرض خالل العصر الكربوني والجوراسي فترة دافئة ورطبة وخالية من الثموج..19
  . تنشأ الصخور الرسوبية بوضع أفقي بتأثير الجاذبية األرضية عمييا.20
  العمر المطمق ييدف إلى حساب عدد السنين التي مرت منذ وقوع الحادثة..21

 
 السؤال الخامس: عمل كل ما يمي:

 المومياء أحفورة.ال تعتبر  -1
 لم تحفظ بشكل طبيعي

 بر أحافير األمونيت والجرابتوليت  والتريموبيت من األحافير المرشدة.تتع -2
 النيا تتميز بعمر زمني قصير وانتشار جغرافي واسع

 يجب أن يدفن الكائن الحي بمجرد موتو. -3
 لعزلو عن عوامل التحمل الموجودة في اليواء

 في المناطق الصحراوية. الدفن السريع غير متاح ونادر -4
 ن ىذه المناطق مكشوفة وتتعرض لمتعرية باستمرار ومعدل الترسيب فييا بطىءأل
 ندرة أحافير الديدان وقناديل البحر -5

 النيا ال تحتوي عمى ىيكل صمب والن اجساميا رخوة 
 وجود أحفورة فيل الماموث محفوظة حفظًا كاماًل في جميد سيبريا. -6

 معزولو عن عوامل التحملالن في الجميد تكون 
 حدوث التفحم في النباتات ذات الييكل السيميموزي )أوراق األشجار( والحيوانات القشرية. -7

 الطيارة وبقاء الكربون فقط عناصرالجميع  لخروج
 سبب تسمية زمان الالحياة بيذا اإلسم. -8
 يدل عمى الحياة فيو . لعدم وجود ما 
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 الحياة القديمة.تعود معظم مناجم الفحم إلى حقب  -9
ألن في ىذا الحقب سادت وانتشرت نباتات السراخس التي غطت مساحات واسعة من األرض مما أدى لوجود رواسب 

 الفحم بين صخور ىذا الحقب 
 ظل موضوع تقدير عمر الصخور يحتل أىمية كبيرة عند العمماء. -10

 ألنو يساعد في ترتيب األحداث وفيم تاريخ األرض 
 ن طبقة افقية موازية لسطح األرض. ِّفي قاع البحر أو في أي حوض ترسيبي تكو عند ترسب الرواسب -11
 بسبب تأثير الجاذبية األرضية عمييا  

 
 السؤال السادس : ما المقصود بكل مما يمي :

 األحفورة: -1
 الرسوبية الصخور طبقات في حفظًا طبيعياً  وُحفظت قديمة جيولوجية عصور في عاشت حية لكائنات آثار أو بقايا 

 تمثمو الذي الحي الكائن عمى وتدل
 اإلستبدال المعدني: -2

 األصمي لمشكل تغيير دون  )والكالسيت والبيريت السيميكا) معدنية مادة من بجزيء األحفورة مادةل جزيء استبدال 
 لألحفورة
 التشرب بالمعادن : -3

 العظام وتجاويف األخشاب شقوق داخل بالمياه المحمولة المعدنية المواد تتغمغل عندما يحدث الحفظ من نوع 
 األصمية المادة مكان تحل أن دون من ومسامتيا
  التفحم : -4

 عندما يدفن الجسم بعد موتو في رواسب رطبة يفقد ىيكمو الصمب لمعناصر الطيارة ويبقى منو االجزاء الغنية بالكربون
  القالب: -5

 تحممو كالصدفة بعد الصخور في الحي لمكائن الصمب الييكل يتركو الذي التجويف
 النموذج: -6

 بالمواد أو بالرواسب الصخور بين الحي لمكائن الصمب الييكل يتركو الذي التجويف امتالء عند تنتج تأحفر طريقة 
 المعدنية
  الطبعة: -7
 والنبات والزواحف والحشرات الطيور آثار مثل الحي لمكائن سابق وجود عمى يدل الصخور في أثر

  األمونيت: -8
 . ممتفة سادت وانتشرت في حقب الحياة المتوسطة رأسقدميات
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  األركيوبتركس: -9
 لحقب الحياة المتوسطة   من األحافير المرشدة من الزواحف الضخمة الطائرة وُيعتقد بأنو من أسالف الطيور،

  النوميوليت: -10
، من األحافير المرشدة لحقب الحياة  من عائمة ) الفورامينيفرا (  وكونت ىياكميا من الحجر الجيري النوميوليتي

 الحديثة   
 العمر المطمق:  -11

 عدد السنين التي مرت منذ وقوع الحادثة ) الجيولوجية  ( .
 فترة عمر النصف لمعنصر : -12

 الوقت الالزم لتحمل نصف كمية ذرات العنصر المشع .
 العمر النسبي : -13

 األقدم أو األحدث  –الزمني أي  األحداث وُيظير التتابعوضع الصخور في مكانيا المناسب ضمن تسمسل أو تعاقب 
 قانون تعاقب الطبقات : -14

لم تكن ىذه الطبقات  في أي تتابع لطبقات الصخور الرسوبية تكون أي طبقة أحدث من الطبقة التي تقع أسفميا ما
 تعرضت لقوى أدت لتغيير نظام تتابعيا األصمي أو انقالبيا . 

 ع :مبدأ صمة القاطع والمقطو  -15
 ُيستخدم ىذا المبدأ لتحديد ُعمر الصخور النسبي وُيستنتج من ىذه الصمة دائمًا أن القاطع أحدث من المقطوع .

 الشوائب الدخيمة : -16
قطع صغيرة تختمف عن الصخر الذي ُوجدت فيو وتكون ُمستمدة من صخر آخر وتكون أقدم من الصخر الذي 

 .-صخروتساعد في تعيين الُعمر النسبي لم  -يحتوييا
 عدم التوافق : -17

 سطح يدل عمى حدوث تعرية أو انقطاع في الترسيب .
 شبو التوافق : -18

 مجموعتان متوازيتان من الصخور تفصل بينيا طبقة من الكونجموميرات .
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  السؤال السابع: قارن بين كل مما يمي:
 

 القالب الخارجي القالب الداخمي 

التجويف الذي يعكس الشكل  المفيوم
 الداخمي

التجويف الذي يعكس الشكل 
 الخارجي

 
 

 النموذج الخارجي النموذج الداخمي 

يعكس الشكل الداخمي لمقالب  المفيوم
 الداخمي

يعكس الشكل الخارجي لمقالب 
 الخارجي
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  السؤال السابع: قارن بين كل مما يمي:  -تابع 
 

حقب الحياة  الحياة القديمة حقب زمن الحياة المستترة وجو المقارنة 
 حقب الحياة الحديثة ةالمتوسط

أىم األحافير 
 المميزة

البكترياااااااااااا والطحالاااااااااااب 
 الخضراء المزرقة 

الترايموبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات  
والجرابتولياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
والزواحاااااااااف الصاااااااااغيرة 
واألساااااااااااماك المدرعاااااااااااة 

 خس  اونبات السر 

 األمونيت والبممنيت
المخروطياااااااااااااااااااااااااااااااااااات ، 

 زواحف ضخمة
 ) ديناصورات (

 النميوليت

 ااااااااااااااااااااااااااااااااا الحياة النباتية

 نباتات الزىرية
 ) سراخس (

ظيور النباتات الزىرية 
 معراة البذور

 ) المخروطيات (
 في نياية ىذا الحقب

ازدىااااااااااااااااار النباتااااااااااااااااات 
 الزىرية معراة البذور 

) المخروطيااااااااااااااااااااااااااااااات( 
وظياااااااااااااااور النباتاااااااااااااااات 
 الزىرية مغطاة البذور 

سيادة النباتاات الزىرياة 
مغطاة البذور ، ظيور 
الحشاااااااااااائش ونباتاااااااااااات 
البقولياااااااااااات وأشااااااااااااجار 

 البموط

الحياة 
 ااااااااااااااااااااااااااااااااا الحيوانية

الترايموبياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 
ك والجرابتوليت واألسما

المدرعاااااااة والبرمائياااااااات 
أنااااواع بدائيااااة األوليااااة و 

ماااان الزواحااااف صااااغيرة 
 الحجم .

ظياااااااااااور المفصاااااااااااميات 
كالعقااااااارب واألمونياااااات 

   والبممنيت
ظيااااااااااور ديناصااااااااااورات 
والثااااااااااادييات الصاااااااااااغيرة 
واألوليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 واآلركيوبتركس

سااااااااااااااااااايادة وانتشااااااااااااااااااااار 
الثااااااااااااااااادييات ظياااااااااااااااااور 
الحيواناااااااااااات الرعوياااااااااااة 
وتطور الطيور بشكميا 

 الحالي 

أىم األحداث 
 الجيولوجية

حركااااااااااااااات ىورونيااااااااااااااة 
وانحساااااار لمبحااااار عااااان 
 أماكن كثيرة من العالم

حركاااااااااااااات كاليدونياااااااااااااة 
 وىرسينية

بدء الحركات األرضاية 
 األلبية في نيايتو

اسااتمرار تااأثير الحركااة 
 األلبية 
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 (اربط كل صورة من صور أشكال الحياة التالية بالحقب الذي ظيرت فيو بوضع إشارة )
 

حقب الحياة  حقب الحياة القديمة صور الحياة
 حقب الحياة الحديثة ةالمتوسط

تطور الثديات وظيور الحيوانات  -1
    الرعوية وتطور الطيور

    المفصميات مثل العقارب. -2

    ازدىار المخروطيات. -3

    ظيور البرمائيات األولية. -4
نباتات الزىرية مثل السراخس التي  -5

    غطت مساحات واسعة من األرض.

    الثدييات الصغيرة واألولية. -6
سيادة النباتات الزىرية المغطاة البذور  -7

وظيور الحشائش ونباتات البقوليات 
 البموط.وأشجار 

   

    ظيور نباتات زىرية مغطاة البذور. -8

    انتشار الحجر الجيري الغني باألحافير. -9

    زواحف صغيرة. -10

    الديناصورات واآلركيوبتركس. -11

    ترايموبيت وجرابتوليت. -12

    بممنيت.أمونيت و  -13
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أشكال 
عدم 
 التوافق

   
 

اسم عدم 
 التوافق

 شبو التوافق عدم توافق انقطاعي عدم توافق تخالفي عدم توافق زاوي

 المفيوم

وجود اختالف في ميل 
الطبقات لمتتابعين 
المذين يفصل بينيما 

 سطح عدم التوافق

ترسيب طبقات رسوبية 
فوق كتل نارية او 
متحولو أي ان 
المجموعتين مختمفتين 

 في نوع الصخور 

وىو حدوث انقطاع في 
عممية الترسيب ويستدل 

بوجود سطح  عمية
تعرية متعرج يفصل بين 

 الوحدتين الصخريتين

وجود مجموعتان 
متوازيتان من الصخور 
تفصل بينيما طبقة من 

 الكونجموميرات

 
 السؤال الثامن: أكمل المخططات أو البيانات عمى الرسم:

 

 
 
 
 
 
 
 

الحفظ عن طشٍك 

ذغََش انسدح 

 الكائن

المالة 

والنمورج 

 والطثعح

الحفظ 

الكامل 

 للدسم
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 :أدرس الشكل التالي جيدًا وأجب عما يمي 
 
 ( أم طبقة الحجر الرممي.1أييما أحدث؟ الفالق ) -1

 ( أحدث ألنو قطع طبقة الحجر الرممي تبعًا لمبدأ القاطع أحدث من المقطوع.1الفالق )
 ( أم طبقة الكونجموميرات.1أييما أحدث؟ الفالق ) -2

 الن الفالق لم يقطعيا.......... الكونجموميرات
 (.   2( أم السد المصاحب لمقاطع )1أييما أحدث؟ القاطع ) -3

 ( النو قطع السد المصاحب لمقاطع........1القاطع )
 (.2( أم القاطع )2أييما أحدث؟ الفالق ) -4

 (.2الفالق ) 
 ( أم الباثوليث.2أييما أحدث؟ الفالق ) -5

 ..............الباثوليث........................
 
 

 األحفورة

 
  

 

إسم 
 الديناصور سماكسنان األأ الكيرمان الماموث األحفورة

 
طريقة 
 التأحفر

 حفظ البقايا االصمية
 )الحفظ الكامل لمجسم(

 حفظ البقايا االصمية
)الحفظ الكامل 

 لمجسم(

جزاء الحفظ الكامل لؤل
 الصمبة

جزاء الحفظ الكامل لؤل
 الصمبة
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 األحفورة

 

 

 

 

إسم 
 قدم الحيوان صدفة الكائن الحي تفحم النبات جذوع االشجار األحفورة

 
طريقة 
 التأحفر

حفظ عن طريق تغيير 
 الطبعات النموذج  التفحم طبيعة انسجة الكائن

 
 السؤال التاسع: أذكر أو عدد : 

 شروط األحافير المرشدة. -1
 مدى زمني قصير   -1
 وانتشار جغرافي واسع -2
 ساعدت عمى حفظ األحافير في الصخور.العوامل التي  -2

 معدل ترسيب سريع -3أماكن مناسبة لمدفن ,  -2وجود ىيكل صمب ,  -1
 األسس التي أعتمد عمييا في تقسيم سمم الزمن. -3

 تغير أنواع الحياة عمى االرض-2األحداث الجيولوجية الكبرى              -1
 أىم األحداث التي ميزت زمان الالحياة. -4

 النشاط البركاني اليائل-2                                     الرض.تشكل ا-1
 .تكون أساس القارات-4     .تكون الغالف الصخري والمائي والغازي-3

 الظواىر التي تساعد في تعيين العمر النسبي لمصخور. -5
 مبدأ تتابع الحياة-2                          قانون تعاقب الطبقات-1
 الشوائب الدخيمة-4 مبدأ صمة القاطع والمقطوع                    -3

 أنواع عدم التوافق.  -6
 عد توافق تخالفي-2  .عدم توافق الزاوي                      -1
 شبو توافق-4 عدم توافق انقطاعي                    -3
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 السؤال العاشر : أسئمة متنوعة : 

 عن تطور المناخ في تاريخ األرض؟ تحدث بايجاز -1
عصر جميدي تفصميا فترات دافئة بين جميدية , ومرت االرض ايضا  18مرت االرض خالل البميستوسين ب

 مرتين خالل تاريخيا بفترات دافئة ورطبة وخالية من الثمج سادت فييا رواسب الفحم
 

 اعي؟ كيف يمكن تقدير عمر الصخور واألحافير باستخدام التأريخ اإلشع -2
 باستخدام فترة عمر النصف لمنظائر المشعة حيث ان لكل عنصر مشع فترة تحمل ثابتو
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين اإلجابات التي تمي كل عبارة فيما يمي وذلك بوضع عالمة ) 
: أماميا ) 
 

 :واحد مما يمي ال يعتبر من خواص خطوط الكنتور  (1)

  خطوط أفقية متوازية             خطوط ال تتقاطع 
  منحنيات مغمقة في النياية     يدل عمى قمة االنحدارتقارب خطوط الكنتور 
 
 األشكال الكنتورية التالية يعبر عن السرج : أحد  (2)

               

      
 

 الشكل الموضح يمثل    (3)

   الوادي      البروز     السرج    اليضبة 
 
 
 

 ( أمام العبارة غير الصحيحة فيما يمي :  X( أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) السؤال الثاني: ضع عالمة ) 
 
 (  )   خطوط الكنتور يدل عمى شدة االنحدار في حين أن تباعدىا يدل عمى قمة االنحدار ( تقارب1)
 (   )                         ( مستوى سطح البحر يمثل الخط الكنتوري صفر.2)
 (   )        ( تدل خطوط الكنتور ذات القيم الموجبة عمى أنيا أعمى من مستوى سطح البحر .  3)

 الوحدة السابعة: الخرائط الجيولوجية 
 الفصل األول : الخرائط الطبوغرافية والجيولوجية 
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 (      )           الخريطة الكنتورية في( يمكن أن تتقاطع خطوط الكنتور مع بعضيا البعض 4)
 (     )       ( تدل خطوط الكنتور ذات القيم السالبة عمى أنيا تحت مستوى سطح البحر.   5) 
 (     )                  (  تقل قيمة خطوط الكنتور نحو المركز في األجسام المرتفعة .6) 
 (     )              (   تزداد قيم خطوط الكنتور  نحو المركز في األجسام المنخفضة.       7) 
 (     )                       (  تزداد قيم خطوط الكنتور  نحو المركز في األجسام المرتفعة .8)

 السؤال الثالث :أكمل الفراغات التالية بما يناسبيا :
 ىو خط وىمي يصل بين النقاط التي تقع عمى ارتفاع واحد من مستوى سطح البحر  خط الكونتور .1
 قمة االنحدارفي حين أن تباعدىا يدل عمى  شدة االنحدارتقارب خطوط الكنتور يدل عمى  .2
في حين أن القيم السالبة من مستوى سطح البحر  أعمى الخطوط ذات القيم الموجبة تدل عمى أنيا  .3

 من سطح البحر . تحتتدل عمى أنيا 
نوعا ما  مخروطيةيعتبر شكل خطوط الكنتور عمى شكل الجسم فالخطوط الدائرية تعبر عن أشكال  .4

 تعبر عن مناطق جبمية أو سالسل جبمية . غير المنتظمةوالخطوط 
 السؤال الرابع :اكتب بين القوسين االسم أو المصطمح العممي الدال عمى كل عبارة مما يمي:

 خرائط توضح التضاريس المختمفة لمنطقة ما وارتفاعيا وتوزيعيا الجغرافي  1
 خرائظ طبىغرافُت

 خظ انكىَخىر خط وىمي يحيط بالجسم ويضم نقاطا عمى ارتفاع ثابت عن سطح البحر  2

انخرَطت  مسقط رأسي لمخطوط الكنتورية التصويرية المحيطة باألجسام األرضية  3

 انكىَخىرَت

 ضرج االنخفاض الموجود بين مرتفعين متحدي القاعدة  4

 انىادٌ ويشير رأسيا إلى قيم الكنتور األعمى . Vخطوط كنتور عمى شكل حرف  5

 بروزان ويشير رأسيا إلى قيم الكنتور األدنى Vخطوط كنتور عمى شكل حرف  6

 ضطخ انبذر المستوى الذي يمثل الخط  الكنتوري صفر. 7
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 السؤال الخامس :) أ ( عمل لما يأتي تعميال عمميا صحيحا : 
 
 صعوبة استخدام الخرائط الطبوغرافية في تنفيذ المشاريع .        -1

 ..................................... تحدد االرتفاعات بدقة الاالني.......................
 ال تتقاطع خطوط الكنتور مع بعضيا  .        -2
 . .................................... النو ال يوجد نقطة ليا ارتفاعين في نفس المكان. 
 

 السؤال السادس : ) أ ( اكتب بإيجاز عن  : 
 خواص خطوط الكنتور . -1

 خطىط افمُت يخىازَت . -1

 خطىط ال حخماطع . -2

 خطىط يعبرة عٍ شكم انجطى . -3

 يُذُُاث يغهمت فٍ انُهاَت .  -4

 حماربها َذل عهً شذة اإلَذذار وحباعذها َذل عهً لهت اإلَذذار . -5

 انخطىط راث انمُى انًىجبت حذل عهً اَها أعهً يٍ يطخىي ضطخ انبذر وانطانبت حذج يطخىي انبذر.    -6

 

 أىمية الخرائط الجيولوجية . 

 يعرفت انخىزَع انجغرافٍ نهىدذاث انصخرَت .  -1

 رصذ انخراكُب انجُىنىجُت .  -2

 يعرفت حأثُر انخراكُب انجُىنىجُت عهً انطبماث وايخذادها .  -3

 ٍ حذذَذ انًُاطك راث األهًُت انًعذَُت واإللخصادَت . انًطاعذة ف -4

 أضاش يهى فٍ حخطُظ انًشارَع انخًُىَت واإللخصادَت .  -5

 أضاش يهى فٍ حخطُظ انًشارَع انطكاَُت وشك انطرق وإلايت انطذود .  -6

 أضاش يهى فٍ انخخطُظ انعطكرٌ ودًاَت األيت .   -7
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 السؤال السابع : ما المقصود بكل مما يمي : 
 .خرائظ حىضخ انخضارَص انًخخهفت نًُطمت يا وارحفاعاحها وحىزَعها انجغرافٍالخرائط الطبوغرافية  -1

 خظ وهًٍ َذُظ بانجطى وَضى َماط عهً ارحفاع ثابج عٍ يطخىي ضطخ انبذر.خط الكنتور :   -2

 

 

 السؤال الثامن: ) أ ( قارن بين كل مما يمي: -1

  
 البروز الوادي  وجو المقارنة

شكل خطوط 
 الكنتور

  
 اليضبة السيل وجو المقارنة

شكل خطوط 
 الكنتور

  
 

 ) ب ( أكمل الجدول التالي: 
 

 الخرائط الطبوغرافية 

 توضح االرتفاعات النسبية وتوزيع المظاىر الطبوغرافية . المميزات

 تحدد االرتفاعات بدقة . ما جعل استخداميا في تنفيذ المشاريع أمرا صعبا .ال  العيوب
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 للرذسٍة العملٌ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
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 ارتفاع  لمسطح العموي لمحجر الرممي       -عمق البئر = ارتفاع النقطة ء     

              =350              -                        150                  =200 m 
 
 
 

 المظاىر الموجودة 
 بروز -1

 سرج -2
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 ( في المربع المجاور ليا:السؤال األول : اختر اإلجابة األكثر صحة لكل عبارة مما يمي وضع عالمة )
سائل كثيف قابل لالشتعال، لونو بني قاتم أو مخضر، يوجد في الطبقة العميا من القشرة األرضية، ويتكون من  -1

 المواد الييدروكربونية.
 الفحم الحجري □ المياه الجوفية □ الغاز الطبيعي □ النفط □
 من الشواىد المؤيدة لمنظرية العضوية لنشأة النفط احتوائو عمى: -2
 جميع ما سبق □ النتروجين والبورفيرين □ خاصية االستقطاب □ المواد العضوية □
 حركة النفط داخل صخور الخزان نفسيا. -3
 نشأة النفط □ اصطياد النفط □ اليجرة الثانوية □ اليجرة األولية □
 بالبارافيني.النفط ذو الوزن النوعي المنخفض والمون المخضر والمزوجة المنخفضة ويسمى  -4
 الغاز المذاب □ الغاز الحر □ النفط الثقيل □ النفط الخفيف □
 يشتمل تركيب الغاز الطبيعي عمى: -5
 جميع ما سبق □ C3H8البروبان  □ C2H6اإليثان  □ CH4الميثان  □
 الغاز الذي يتحرر من النفط السائل في المكمن فور انخفاض الضغط عميو. -6
 الغاز المذاب □ الغاز الحر □ النفط الثقيل □ النفط الخفيف □
 أحد الصخور التالية يصمح كصخر غطاء صخري. -7
 الكونجموميرات □ الطين الصفحي □ الجيري المشقق □ الحجر الرممي □
في المسح الجيوفيزيائي: الطريقة التي تعتمد عمى إجراء تفجير لتتولد عنيا اىتزازات أرضية، بيدف معرفة  -8

 الطبقات والتراكيب الجيولوجية وخواص الصخور ومؤشرات عمى تجمعات النفط:عمق 
 الكيربائية □ المغناطيسية □ الجاذبية □ الزلزالية )السيزمية( □
 أداة تستخدم لقياس التفاوت في قوة الجاذبية بين الصخور. -9
 رجاجات سيزمية □ الماجنوميتر □ الجرافيمتر □ الجيوفون □
 الحفر: أعمدة معدنية صمبة مجوفة تسمح بمرور طين الحفر داخميا.في منصة  -10
 جياز التثقيب □ رأس البئر □ أعمدة الحفر □ برج الحفر □

 
 

 الوحدة الثامنة : الجيولوجيا االقتصادية في الكويت 
 

 الفصل األول : الثقافة النفطية  
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 أوضح ما المقصود بكل من:السؤال الثاني : 
 قابل لالشتعال لونو بني قاتم او مخضر يوجد في الطبقة العميا من القشرة االرضية .سائل كثيف : النفط -1

يقول ان النفط تكون من مادة االسيتيمين وىي تفاعل الماء مع الكرييدات بفعل الحرارة نظرية برشموت:. -2
 .......والضغط

 النفط تكون من مواد ىيدروكربونية المندفعة من النشاط البركاني: نظرية لبنتس -3

 . فط من صخور المصدر الى صخر الخزانىي ىجرة الناليجرة األولية لمنفط:. -4

 ..................يتصف بوزن نوعي مرتفع ولون اسود ولزوجة عالية الثقيل )اإلسفمتي(:النفط  -5

 ... ىو خميط من المواد الييدروكربونية فى حالة غازية عند الضغط والحرارة العاديين:....الغاز الطبيعي -6

 النفط بداخمو مما يسمح لو بحتواء طبقة صخرية تتميز بمسامية عالية ونفاذية عالية ىيصخر الخزان:. -7

تركيب يشتمل عمى صخر الخزان وصخر الغطاء مع حركة ارضية تمنع ىجرة التركيب الجيولوجي الصخري:. -8
  النفط

تطابق زمني لرسوبية واجراء تتم فيو دراسة التراكيب الصخرية واالحافير داخل الصخور ا:..المسح الجيولوجي -9
 تقرير عن المنطقة . د خرائط واعداالرسم لمصخور واألحافير و 

من مكان  لمصخورباستخدام جياز الماجنيتوميتر يقاس قوة المجال المغناطيسي  طريقة المسح المغناطيسية:-10
 ..الخر من حيث الكثافة 

تعتمد عمى اختالف تحديد عمق صخور القاعدة نظرا الرتفاع المقاومة النوعية ، و :..طريقة المسح الكيربائية-11
 ...قياسات المقاومة النوعية الكيربائية بين انواع الصخور 

يصنع باشكال ىندسية مختمفة بحواف حادة من مادة شديدة الصالدة لتفتيت الصخور رأس الحفر )الدقاق(:..-12
 ..وتوجد بيا فتحة لمرور طين الحفر 

 صل الى الدقاق ومن ثم الى قاع البئر ويخرج حامالكيميائية لزجة تضخ عبر االنبوب لي  موادطين الحفر:.-13
 .معو فتات الصخر الناتج من عممية الحفر  
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 ( أمام العبارة الغير صحيحة فيما يمي:( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )ضع عالمة )السؤال الثالث : 

 () وتعني الذىب.البترول كممة مشتقة من الالتينية، "بيترا" وتعني األسود و"أليوم"  -1

 () يتمتع النفط الخام بخاصية االستقطاب لمضوء عمى غرار المواد العضوية. -2

من الشواىد المؤيدة لمنظرية العضوية لمنفط احتواءه عمى عنصر النيتروجين ومادة  -3
 () البورفيرين التي ال توجد إال في أنسجة الكائنات العضوية.

يعتبر اختالف الضغط الناتج عن الحركات التكتونية وميول الطبقات، وضغط تراكم الغاز فوق  -4
 () النفط، واختالف الكثافة بين الماء والنفط، من العوامل التي تساعد عمى ىجرة النفط.

النفط المستخرج من آبار الكويت يشمل أنواع النفط كميا من الخفيف جدًا حتى الثقيل، وىذا  -5
 () عمى نسبة الشوائب والعمق المستخرج. يعتمد

 (  ) فقط. CH4يتكون الغاز الطبيعي من غاز الميثان  -6

 (  ) يعد الطين الصفحي وصخور الجبس واألنيدريت والصخور النارية من صخور الخزان النفطي -7

 (  ) يتجمع النفط في قاع الطية المقعرة وذلك بسبب انخفاض قيمة الضغط. -8

 (  ) عدم التوافق بين الطبقات الصخرية ال يساعد في تشكل مصيدة نفطية.وجود أسطح  -9

جراء  -10 المسح الجيوفيزيائي ىو دراسة التراكيب الصخرية واألحافير داخل الصخور الرسوبية، وا 
عداد تقرير شامل عن المنطقة  () عممية التطابق الزمني لمصخور واألحافير ورسم الخرائط الجيولوجية، وا 

 (   ) تستخدم الجرافيمترات لتسجل انعكاسات األمواج الزلزالية. -11

 (  ) تختمف الجاذبية األرضية من مكان آلخر طبقًا الختالف كثافة الصخور تحت األرض. -12

 () من خالل خريطة التغيرات الجاذبية يتم تحديد تراكيب جيولوجية معينة تحت سطح األرض. -13
 ( ) الفتات الصخري الناتج عن عممية الحفر إلى السطح.لطين الحفر أىمية في رفع  -14

 

 السؤال الرابع : عمل لما يمي تعمياًل عمميًا صحيحًا:
 تصمح صخور الحجر الرممي والجيري المشقق والكونجموميرا ت أن تشكل خزانات صخرية.  -1

 ..............................بسبب تميزىا بنفاذية ومسامية عالية .......
 تصمح الصخور النارية والطين الصفحي والجبس واألنيدريت أو تشكل صخور غطاء.  -2

 ......................الصخور غير منفذه  الن ىذه..................
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 يمكن لمصدوع أن تشكل مصائد نفطية.  -3
الصدع  خور غير منفذه عمى احد جانبي الصدع مقابل صخور الخزان عمى الجية االخرى منبحيث يضع ص.

 ......................ليمنع ىجرة النفط
 يصنع رأس الحفر )الدقاق( بشكل مجوف ويحتوي فتحات في األسفل.  -4

 ........ليسمح بدخول طين الحفر الى البئر ......
 أىمية طين الحفر أثناء عممية حفر البئر.  -5

 ........ر الى السطح حامال معو الفتات الصخري الناتج عن عممية الحفر ئيندفع من قاع الب.........
 أىمية أنبوب البطانة أثناء عممية حفر البئر.  -6

الجوفية من  يمنع تسرب المياه -3ء صعوده لمسطحيمنع ضياع الطين اثنا -2يمنع انييار البئر  -1
 الطبقات لمبئر .

 فين. تتم عممية التثقيب في البئر عند عمقين مختم -7
 ..البئر مزدوج االنتاج ليصبح

 أو تصديع الطبقة بضغٍط عاٍل.  HClفي حال عدم تدفق النفط بطريقة فعالة يضاف حمض  -8
 ......لزيادة نفاذية الصخور لتدفق النفط..

 السؤال الخامس : عدد ما يمي:
تحت المواد الرسوبية بمعزل عن  تحمل العوالق البحرية وانطمارىا:  شكل النفط بحسب النظرية العضويةعوامل ت -1

  االكسجين بمساعدة الضغط والحرارة ونشاط البكتيريا الالىوائية والمواد المشعة

يمكن  -يتمتع بخاصية االستقطاب لمضوء  -احتوائو عمى مواد عضوية  -الشواىد المؤيدة لمنظرية العضوية.  -2

 النيتروجين ومادة البورفرين الموجود في انسجة الكائناتاحتواء النفط عمى  -الحصول عمى نفط من عظام الحيوانات 

اختالف الضغط الناتج عن -انخفاض مسامية الرواسب الحاوية لمنفط –العوامل التي تساعد عمى ىجرة النفط.  -3

  حركة المياه االرضية –اختالف الكثافة النوعية بين الماء والنفط  –الحركات التكتونية االرضية وميل الطبقات 

   الغاز المذاب في النفط السائل –الغاز الحر  –أنواع النفط والغاز الطبيعي.  -4

  الغاز الجاف –الغاز الرطب  –. طبيعة )أشكال( تواجد الغاز الطبيعي -5
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  تراكيب جيولوجية –صخر الغطاء  –صخر الخزان . مكونات المصائد النفطية -6

 الكونجموميرات - المتشقق الحجر الجيري - الحجر الرممىأىم صخور الخزان النفطي.  -7

 مصيدة عدم التوافق –مصيدة الصدع  –مصيدة القبو  –مصيدة الطية  –أنواع المصائد النفطية.  -8

  الكيربائية –المغناطيسية  –الجاذبية  –مسح زلزالي –أىم طرق المسح الجيوفيزيائي.  -9

 األفقي –المائل  –الحفر الرأسي الحفر.أنواع الحفر لآلبار النفطية من حيث شكل -10

 

 السؤال السادس : قارن بين:
 لبنتس برشموت النظرية الالعضوية لتشكل النفط

 المفيوم العممي
النفط غير عضوي بسبب انو يتكون 
من االستيمين وىي مادة تنتج من 

 تفاعل الماء مع الكربيدات 

النفط غير عضوي بسبب تكون النفط 
ىيدروكربونية المندفعة اثناء من مواد 

 البراكين
 
 

 الثانوية األولية ىجرة النفط

 المفيوم العممي
 )اتجاه ىجرة النفط(

ىي ىجرة النفط من صخور المصدر 
 الى صخور الخزان

حركة النفط داخل صخور الخزان 
 اما رأسية او افقية نفسيا

 

 الثقيل الخفيف أنواع النفط
 مرتفع منخفض الوزن النوعي

 اسود مخضر المون
 عاليو منخفضة المزوجة
 اسفمتي برافيني التركيب

 
 C3H8البروبان  C2H6اإليثان  CH4الميثان  أنواع الغاز

 بسيطة جدا %10 -%1 %100-%70 نسبتو من وزن الغاز الطبيعي
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 التعريف
 )المفيوم العممي(

 النفاذية المسامية

الحجم الكمي لمفراغات بالنسبة لحجم 
 الصخر

 قدرة الصخر عمى نفاذ السوائل خاللو

 
 التركيب الصخري صخور الغطاء صخور الخزان مكونات المصائد النفطية

 التعريف
 )المفيوم العممي(

طبقة صخرية عالية 
 المسامية والنفاذية

طبقة صخرية غير 
 منفذة 

تركيب جيولوجي 
يشمل عمى صخر 
 الخزان والغطاء 

 
 

 مصيدة عدم التوافق المصيدة الصدعية القبة الممحيةمصيدة  مصيدة الطية المحدبة 

رسم 
 تخطيطي

 
   

 
 المسح الجيوفيزيائي المسح الجيولوجي مراحل التنقيب

 المفيوم العممي
تتم فيو دراسة التراكيب الصخرية واالحافير 
داخل الصخور الرسوبية واجراء رسم خرائط 

 واعدا تقرير عن المنطقة 

دراسة بنية الطبقات وتراكيب المكامن البترولية 
بالمسح الزلزالي والجاذبية والمغناطيسية 

 والكيربائية 
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 المغناطيسية الجاذبية الزلزالية )السيزمية( طرق المسح الجيوفيزيائي

 التعريف
 )المبدأ العممي(

اجراء تفجير لعمل 
اىتزازات لحساب سرعة 
الموجات لمعرفة عمق 

الطبقات ومعرفة التراكيب 
 الجيولوجية

باختالف الجاذبية بين 
واختالف الكثافة  الصخور

 نحدد التراكيب الجيولوجية 

قياس المجال المغناطيسي 
لالرض عن طريق توزع 
الصخور النارية وكثافة 

 الصخور الرسوبية

 ماجنيتومتر جرافيمترات جيوفونات أداة القياس المستخدمة
 
 

 الثابت الدوار )الرحوي( آلية الحفر

 التعريف
 )المفيوم العممي(

توليد عزم دوران من السطح ليتمكن الدقاق 
 من ثقب الصخور

توليد عزم دوران من اسفل بواسطة ضخ 
 سائل الحفر

 
 األفقي المائل الرأسي شكل الحفر

 رسم تخطيطي
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 أجب عن األسئمة التالية:السؤال السابع : 

  التركيب المجاور لدينا التتابع التالي:في  
 حجر جيري -1
 تكونجموميرا -2
 طين صفحي -3
 حجر رممي -4

 صخري غطاء     حدد المصيدة النفطية المتوقع تشكميا
 صخر الخزان            مع ذكر البيانات األساسية.

 مصيدة طية محدبة
 
 
 أذكر نوع المصيدة النفطية المجاورة 

 تشكميا.معماًل طريقة 
 المصيدة الصدعية

تكونت بسبب صدع حيث وضعت الطبقة الغير منفذه مقابل صخور الخزان عمى الجية االخرى لمصدع مما يؤدى 
 الى منع استمرار ىجرة النفط 

 
 
 حدد عمى خريطة دولة الكويت 

 وأسمائيا.المجاورة أىم الحقول النفطية 
 ام قدير  –برقان  –الروضتين  –الرتقة 

 
 
 
 
 
 

 حدد عمى الرسم المجاور أنواع الحفر.
 وأي ىذه اآلبار ىي المنتجة لمنفط؟

 أو لذَر         برلاٌ

 انروضخٍُ         انرحمت

 افمٌ
 سأسٌ

 مائل
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 :الشكل المجاور يوضح مضخة النفط 

 الشكل األجزاء األساسية لمضخة النفط.حدد عمى 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 النفظ 

 تشج الحفش

 الذلاق

 المضخح

 انثوب الثطانح

 اسمند
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 -ضع خط  ألنسب إجابة لتكمل بيا كل من العبارات التالية :السؤال األول : 
  المصدر الرئيسي لممياه الجوفية   : (1)

 مياه األمطارلمياه المقرونة                                         ا  
 مياه الصيير                         اه البحار مي  

   أثناء تكوينيا : أحد مصادر المياه الجوفية وتنتج عن انحباس المياه في مسامات الصخور الرسوبية (2)
 المياه المقرونةمياه األمطار                                             
 مياه المحيطات                                  مياه الصيير           

      :تبمور المعادن المكونة لمصخور  مياه تتخمف عن تكثف البخار المصاحب لعممية (3)
 مياه الصييرالمياه المقرونة                                            
 مياه البحيرات                         مياه األمطار        

        أحد الحقول التالية يتبع مجموعة الكويت الصخرية    : (4)
 الشقايا  الصميبية                                               
 لروضتينا                         أم قدير               

       :يتبع مجموعة االحساء الصخرية  واحد من الحقول التالية ال (5)
 الوفرة                              الصميبية                    
 أم العيش                          العبدلي            

        :ياه األرضية العذبة في الكويت من الحقول الحاوية لمم (6)
 أم قدير                               العبدلي                    
 الشقايا                                               أم العيش   

       الكويت:رضية القميمة المموحة في من الحقول الحاوية لممياه األ ( 7)
 أم العيش                               الروضتين               
 العبدلية                                               الصميبية  
 
 
 

 الوحدة الثامنة: الجيولوجيا االقتصادية في الكويت 
 

 الفصل الثاني: المياه الجوفية  
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    :عية المياه األرضية في الكويتواحد مما يمي ال يعتبر من العوامل التي تؤثر عمى نو  (8)
 وجود أمالح قابمة لمذوبان        اقطة                        كمية المطار المتس              

 الغطاء النباتي                        ألرضية             سرعة المياه ا   
 

 أكتب المصطمح العممي الذي تدل عميو كال من العبارات التالية  : السؤال الثاني : 
  ما تحتيا من األرض والتي تتخمل التربة و  ( المياه المتواجدة تحت سطح  األرضية الجوفيةالمياه )   (1) 

 .  المنخفضةكن ير عمى سطح األرض في األماوتظ صخور                                   
 . األرضى المياه الجوفية تحت سطح ( طبقات مسامية تحتوي عم    خزانات المياه الجوفية)   (2)
 .  ساسي لممياه الجوفية( المصدر األ          مياه األمطار     ) (3)
  لعممية تبمور المعادن المكونة تي تتخمف عن تكثف البخار المصاحب( المياه ال          مياه الصيير    )  (4)

 .لمصخور                                    
 .  ( المياه الجوفية التي تختزن في مسام الصخور أثناء تكونيا         المياه المقرونة)      (5)
  الكويت عمى المياه الجوفية العذبة في( مجموعة صخرية تحتوي    مجموعة الكويت الصخرية) ( 6)
 . المموحة في الكويت قميمةحتوي عمى المياه الجوفية ( مجموعة صخرية تالصخرية اإلحساءمجموعة   ) (7)

 
 ( أمام العبارات غير الصحيحة فيما يمي :( أمام العبارات الصحيحة وعالمة )ضع عالمة ) الثالث :السؤال 
  (      )           المصدر الرئيسي لممياه الجوفية ىو مياه الصيير                            (1)

  (     )          يتبع حقل أم العيش مجموعة االحساء الصخرية                               (2)

  (      )                قميمة المموحة في الكويت     حقل الصميبية أحد مصادر المياه يعتبر   (3)

  (      )              تستخرج المياه األرضية العذبة في الكويت من حقل الروضتين            (4)

  (      )                 تؤثر سرعة المياه األرضية في الصخور عمى نوعية المياه األرضية    (5)

          (                                                                    )  الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربيتميل الطبقات الخازنة لممياه األرضية في دولة الكويت من   (6)

  (       )     .وجود كمية كبيرة من األمالح القابمة لمذوبان في الصخور يؤثر عمى كمية المياه األرضية  (7)

 

 

 



 م2017/2018 –الفصل الدراسي الثاني  -بنك أسئمة الجيولوجيا -المجنة الفنية المشتركة لمجيولوجيا –التوجيو الفني العام لمعموم  –وزارة التربية 

 

68 

 

                                    
  العممي ليا : ىمن كممات كي يكتمل المعن اأكمل العبارات التالية بما يناسبيالسؤال الرابع : 

                        خزانات المياه الجوفيةمنفذة تسمي رضية في طبقات مسامية و األ تتواجد المياه ( 1)
                      مياه األمطار والمياه المقرونة ومياه الصييرمن مصادر المياه الجوفية  ( 2)
الكويت الصخرية   و   مجموعةىما  ى قسمين تنقسم التكوينات الصخرية الحاوية لممياه الجوفية في الكويت إل( 3)

                                                        ومجموعة االحساء الصخرية
  .الكويت الصخريةتستخرج المياه األرضية العذبة في دولة الكويت من حقل الروضتين التابع لمجموعة ...( 4)
  اإلحساء الصخريةلصميبية التابع لمجموعة ....تستخرج المياه القميمة المموحة في دولة الكويت من حقل ا( 5)
    . الحدود الكويتية السعوديةبالقرب من  الشقاياحقل قميمة المموحة في الكويت من ج المياه تستخر ( 6)
 شديدة و المموحة قميمة و مالحة و عذبةا إلى مالح الذائبة فييا وكميتيتقسم المياه الجوفية وفقًا لنوع األ( 7)

  المموحة
  عمل لما يأتي  :السؤال الخامس : 

          اختالف نوعية المياه األرضية في الكويت(1)
 وجود كمية كبيرة من المالح القابمة لمذوبان  –2قمة األمطار المتساقطة  –1بسب 
 سرعة حركة المياه األرضية -4ميل الطبقات الخازنة    -1

  ما المقصود جيولوجيا بكل من  : السؤال السادس : 
             المياه الجوفية : (1)

 انًخىاجذة حذج ضطخ األرض وانخٍ حخخهم انخربت وياحذخها يٍ صخىر. انًُاِ

            :فية خزانات المياه الجو  (2) 
 طبقات مسامية حاوية عمى المياه األرضية

             مياه الصيير   : (3)
 مياه تنتج من عممية تكثف البخار المصاحب لعممية تبمور المعادن 
            المياه المقرونة   :( 4)
 تنتج من احتباس المياه في مسامات الصخور الرسوبية عند تكونيا  
            :  مجموعة الكويت الصخرية( 5)

 وضتين وام العيشمجموعة صخرية حاوية عمى المياه الجوفية العذبة كما في حقل الر 
          : مجموعة اإلحساء الصخرية (6)
 يا والصميبيةامجموعة صخرية حاوية عمى المياه قميمة المموحة كما في حقل العبدلي والشق 
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  اكتب بإيجاز عن كل مما يمي :السؤال السابع : 

  مصادر المياه الجوفية :( 1)
 مياه االمطار 
 مياه الصيير 
 المياه المقرونة 
 

  :التكوينات الصخرية الحاوية لممياه األرضية في الكويت  (2)
 مجموعة الكويت الصخرية  
 مجموعة االحساء 

 
 :  أىم حقول المياه األرضية العذبة في الكويت( 3) 

 أم العيش 
 الروضتين 

 
 :  أىم حقول المياه قميمة المموحة في الكويت( 4) 

 الشقايا 
 العبدلي 
 الوفرة 
 ام قدير 
 الصميبية 
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  قارن بين كل زوج من أزواج المقارنة التالية حسب أوجو المقارنة المطموبة :السؤال الثامن : 

 مجموعة اإلحساء الصخرية مجموعة الكويت الصخرية وجو المقارنة

 .............قميمة المموحة .......... ...................عذبة............ نوعية المياه

) يكتفي الحقول التابعة ليا 

 باثنين (

 ام العيش 

 الروضتين

 الصميبية 

 العبدلي

 

 حقل الصميبية حقل الروضتين وجو المقارنة

 .............قميمة المموحة .......... ...................عذبة............ نوعية المياه

 .............اإلحساء  .......... ..................الكويت............ المجموعة الصخرية التابعة ليا

 
 

 


