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 للصف الثاني عشراألول يف الفصل الدراسي  اجليولوجياالتدريبي ملادة النموذج 

 م 1023/1024للعام الدراسي  العلمي قسملل 
 

 األول السؤال    

 : بين كل اثنين مما يلي  تشابهاالختالف أو ال أوجه وضح(  اواًل)    

 القالب الطبعات           

 االختالف وجه
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------------------------------------------------------------------------------------- الشبه وجه

 

              

 االختالف وجه
 ------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 --------------------------------------------------------------------------------------- الشبه وجه

 

 الشقوق الفواصل 

 ------------------------------------------------------------------------------------  االختالف وجه

 --------------------------------------------------------------------------------------- الشبه وجه
 

 :  أجب عن األسئلة التالية(  ثانيا  )   

 ما الخطأ المتوقع حدوثه في دراسة التاريخ الجيولوجي لمنطقة ما اعتمادا على االحفورة المستعارة؟      

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

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

 -:ما يلي فقط التخطيطيوضح بالرسم      

 مجموعة صدوع مدرجة ظاهرة التخطي التقدمي
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 الثاني السؤال

 : حول االجابة الصحيحة لكل مما يلي  دائرة ضع(  أوال )     

 ؟أي من التراكيب التالية يصنف من التراكيب الجيولوجية األولية الفيزيائية       
 

 

 

 ؟ما السبب الرئيسي في تكون التركيب الجيولوجي الموضح في الشكل المقابل       

  التيارات الهوائية       -    التيارات المائية   - 

   الجفاف الشديد            -  اختالف سرعة واتجاه التيارات  - 

 ؟أي من أنواع القوى التالية تؤدي إلى تكون صدع انزالقي مضربي        

 الجاذبية  -                 القص      -  الضغط                     -         الشد        -

 ؟في الشكل المقابل  ما نوع الطية الموضحة       

  مقعرة       -   مضطجعة                      -

  محدبة    -                مقلوبة         -

 ؟ما الرمز الذي يشير إلى محور الطية الموضحة بالشكل المقابل       

-  A            -   B           

-   C                  -  D 

 ؟أي من التأثيرات التالية ينتج من تعرض الصخور الهشة إلى قوتان متعاكستان بعيدًا عن الجسم الصخري        

 طي مع ثبات المساحة       -كسر مع زيادة المساحة                                           -

   صدع انزالقي مضربي         -                                  كسر مع نقص المساحة         -

 ؟ما المناطق التي تزيد فيها فرصة التأحفر للكائنات البحرية          

 االنهيارات الثلجية  -        الرف القاري      -  برك القار           -         داالت األنهار        -

 ؟أي المواد التالية تدخل في تركيب الهياكل الصلبة العضوية للكائنات الحية         

 السليكا  -           كربونات الكالسيوم      - فوسفات الكالسيوم            -      الكيتين        -

 ؟ما طريقة التأحفر في الشكل المقابل          

  التكربن          -                                        الطبعات        -

 حفظ الكائن كاماًل  -                               االستبدال المعدني      - 

 

 التي تمتلكيمثل سجل ألربعة أحافير ، ما األحفورة  الشكل التالي       

 صفات االحفورة المرشدة ؟       

-   (A )                         - (C                  ) 

     -   (B                          )- (D  ) 
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 :  فسر جيولوجيا كال مما يلي(   ثانياً )  

 .تكون التطبق المتقاطع في داالت األنهار         

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

 .للجيولوجيا التركيبية أهمية عند إقامة المنشأة الهندسية             

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

 .ال يعتبر الفحم الحجري من األحافير بالرغم من أصله العضوي           

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

 الثالث السؤال    

   عرف كل من المفاهيم والمصطلحات التالية  (اوال)    

 ------------------------------------------------------------------------------:  عملية التأحفر          

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

 ---------------------------------------------------------------------------------------: ميل الصدع          

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

 -------------------------------------------------------------------------------------: الطفو الموجب          

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

 -----------------------------------------------------------------------------------: األحافير الكاذبة           

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

 : التالي ، ثم أجب عما يليه من أسئلة  الشكل أدرس(  ثانيا )    

 .                                                حدد على الرسم أسطح عدم التوافق بوضع أسهم جانبية تشير إليها             

 في القطاع   ؟ ما األدلة على وجود سطح عدم التوافق األحدث

  1  )---------------------------------------------- 

  2 ) ---------------------------------------------- 

  3  )---------------------------------------------- 

 ؟في القطاع األحدث ما نوع عدم التوافق    

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

 ؟ما نوع الصدع الموجود في القطاع          

------------------------------------------------- 
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 الرابع السؤال

 :كل مما يلي   كيف تستدل على(  أوال )    

 ؟اندفاع الملح بسرعة في الطبقات الصخرية           

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

 ؟وجود صدع معكوس في منطقة ما           

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

 ؟مفاجيء  فقدان التيار المائي المحمل برواسب مختلفة الحجم لطاقته بشكل          

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

 ؟البيئة البحرية عميقة القاع           

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

 

 :ر المنسجمة علميًا مع ذكر السببالكلمة أو العبارة غي ضع دائرة حول( ثانيا )  

 صدع عادي      -صدع بارز      -صدع انزالق مضربي       -صدع حوضي                 

-------------------- -----------------------------------------------------------------  : السبب    

       .   التطبق    -   التطبق المتقاطع         -  عالمات النيم                -الستروماتواليت                       

 -------------------------------------------------------------------------------------  : السبب    

   .  اعادة التبلر          -    افرازات الكائنات         -الحفر         -أثر المسار                   

 -------------------------------------------------------------------------------------  : السبب    

  (أ)الرقم المناسب للعمود ( ب)اختر من العمود (  ثالثا)    

 (ب)العمود  (أ)العمود  

 تجويف ينتج عن تحلل هيكل أصلي للكائن الحي(    1)  الفواصل اللوحية ( ------) 

 رواسب تمأل تجويف يتركه الكائن الحي بعد تحلله(    2)  الفواصل العمدانية ( ------) 

 امتالء تجاويف العظام بالمعادن المذابة في المياه الجوفية   ( 3)  القالب ( ------) 

 استبدال المادة العضوية بمادة معدنية(    4)  النموذج ( ------) 

 تنشأ بفعل التقلص أو االنكماش في الصخور النارية (    5)  التشرب بالمعادن ( ------) 

 شقوق في الصخور النارية تكون موازية لسطح التداخل    ( 6)   

 كسور في صخور القشرة األرضية مصحوبة بإزاحة للطبقات(    7)   
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