
 

 
 

 

 
 
 
  :   ........................................................................ اسم الطالب/الطالبة  
  ...................................................................................................................... :   المدرسة  
 

 المصحح الـدرجـة المستحقة الـدرجـة رقم السؤال

   52 األول

   52 الثاني

   52 الثالث

   52 الرابع

   011 المجمــوع 

 

 التــوقيــع أعضاء لجنة التحكيم 
 0-  ...............................................................   ......................................................   
 5-  ...............................................................   ......................................................   
 3-  ...............................................................   ......................................................   
 4-  ...............................................................   ......................................................   
 

 
  

 
 
 
 
 

 



 
 اختر التكملة الصحيحة لكل عبارة مما يأتي  :  -أواًل 
 إنفاق اصطناعية تمتد أفقيا في الطبقات الحاوية على المياه الجوفية : -0
 العيون  - اآلبار - الينابيع - االفالج - 
 لمتساويان في األعلى  :نوع من الطيات يكون سطح المفصل أفقي و يتقارب الجناحان ا -5
 غير متماثلة محدبة منتصبة -متماثلة محدبة مضطجعة                              - 
 غير متماثلة مقعرة منتصبة - متماثلة مقعرة مضطجعة - 
 % من حجمه الحالي  :51أي من التالية تكونت عندما كان حجم الكون  -3
 النجوم األولية - لمجرات الفتيةا - المجاميع الشمسية  - درب اللبانة - 
 يتم تأحفر األصداف البحرية بطريقتي : -4
 التكربن والطبعات - التشرب بالمعادن واالستبدال - 
 القالب والنموذج - التشرب بالمعادن والهيكل األصلي - 
 ( يؤدي إلى تكون :3 –تفاعل نواتين من ) الهيليوم  -2
 ديتيريوم( 5)   - (3-يبروتون و هيليوم 5)  - 
 (4-)ديتيريوم و هيليوم   - (4-ديتيريوم و هيليوم 5)   - 
 منطقة في الشمس يتساوى بها الضغط  مع الضغط الجوي لألرض : -6
 منطقة اللب -    سطح الشمس الخارجي - منطقة اإلشعاعات -منطقة الحمل الحراري     - 
 يتميز معدن البيريت ب : -7       

  مكسر منبسط ولون  اصفر -ود مخضر                    مكسر خشن ولون اس - 
 مكسر خشن ولون اصفر نحاسي -مكسر محاري ولون اسود                          -           
 مل،211مل فراغات، إذا علمت إن الحجم الكلي للصخر  41صخر مسامي يحتوي على -8
 فان مسامية الصخر : 

          -  80          %         -  0522                  %- 8%    - 08% 
 كيف نستدل على كل مما يلي :  -ثانيًا      

 الخلفية اإلشعاعية للكون: -0
……………….............................................…………………………………………………………………………………… 

...................................…………………………………………………………………………………………………….......... 

 وجود رابطة فان دير فال في معدن الميكا : -5
……………….............................................…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….............................................……………………………………………… 

 قاطع في الصخور الرسوبية:التطبق المت -3



……………….............................................…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….............................................……………………………………………… 

 وجود صدع معكوس في الطبقات :  -4
………………………………………………………………………………………………….............................................… 

…………………………………………………….............................................……………………………………………… 
 

 السؤال الثاني :
 اكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة مما يأتي :  -أواًل 

مجــرات تضــم نجــوم قديمــة ت هــر بشــكل واضــح عنــد رؤيتهــا باألشــعة الســينية وتحــت  -0{   ……...………………………………  }
 الحمراء .

 . تجمع بلوري لمعادن متشابهة في التركيب الكيميائي -5{   ……...………………………………  }
طريقة لتعدين راسب يقـع علـى سـطح األرض  ذي غطـاء ترابـي رقيـق أو دون غطـاء  -3{   ……...………………………………  }

. 
 أمواج عنيفة تتكون نتيجة انخفاض او ارتفاع او انزالق في قاع البحر. -4{   ……...………………………………  }
 كيلومتر  . 311 -011نوع من الزالزل يتراوح عمقها من  -2{   ……...………………………………  }
 

 اختر الكلمة غير المنسجمة علميًا  في كل مجموعة مما يأتي مع بيان السبب :  -ثانيًا 
 الجرايواك - حجر طيني - االركوز - جر الطاحونح -0

 ………………………………………………………………………………………………………………………………السبب    :  
 الكبريت - االوبال - السفاليريت - الكاولين -5

 ………………………………………………………………………………………………………………………………السبب    :  
 الجالينا - التوباز - االراجونيت - الكبريت -3

 ………………………………………………………………………………………………………………………………السبب    :  
 المخروطيات - االركيوبتركس   - األسماك المدرعة - االمونيت -4

 ………………………………………………………………………………………………………………………………السبب    :  

 التل - الوادي - السهل - السرج -2
 ………………………………………………………………………………………………………………………………السبب    :  

 
 
 
 



 بين بالرسم كامل البيانات محبس نفطي تركيبي ناتج عن الطيات ، مبيننا عليه:  -ثالثًا 
 صخر خزان -1
 صخور غطاء -2

 نفط وغاز وماء.  -3

 

 

 
 -السؤال الثالث:

 ماذا ينتج عن كل مما يأتي :  -أواًل 
 تعلوه  ؟ انخفاض الوزن النوعي للملح و اندفاعه في الصخور المطوية التي -0

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 تعرض الكالسيت لألشعة فوق البنفسجية ؟ -5

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 تعرض االحافير لعوامل التحول ؟ -3

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 ؟ 538وم التحلل اإلشعاعي لذرات عنصر اليوراني -4

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 اندساس احد األلواح المحيطية تحت اللوح القاري  ؟ -2

…………………………………………………………………………………………………………………… 
 تحلل كربونات الكالسيوم الهيدروجينية بفعل حرارة الكهف ؟ -6

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



 وضح  ما المقصود بكل مما يأتي :  -انيًا ث
 ……………………………...................................…………………………………………:   االحافير المرشدة -0

…………………………………………...........................................………………………………………………………… 

 ...................………………………………………………………………………................:   الجرانوديورايت -5
…………………………………………...........................................………………………………………………………… 

 ……………………………...................................…………………………………………:   االستشعار عن بعد -3
..............................……………………………………………………………………………………………………............. 

 ……………………………...................................…………………………………………:   الثقب األسود -4 
         …………………………………………...........................................………………………………………………………… 

   -التالي يمثل خريطة كنتورية ، والمطلوب:  -ثالثًا 

 (2،  1أسماء المظاهر التضاريسية)  - أ

1-.......................................... 

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

 حدد اتجاه الوادي في الخريطة. - ب

 مساحة المنطقة: -ج

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

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

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

 

 

رابعاااا:ادرس القطااااو الجيولااااوجي التاااالي ، ثاااام اجاااب عاااان 
  -األسئلة التي تليه:

 ـ عدد سطوح عدم التوافق ........... )حددها بأسهم (0
 .................... دورات ـ عدد الدورات الترسيبية ...5
 ـ نوع الصدوع في القطاع هي صدوع ................3
 ـ القوى التي سببت تكون الصدوع هي ................4
 ـ  هل يمكن تطبيق مبدأ تعاقب الطبقات بين النقطتين2

 أ و ب ؟ .......... ولماذا؟ ..............................    
 وجود عدم التوافق بين آخر دورتيـن ترسيبيتين ؟ ما األدلة على -6

............................................................................................. 
 الصخر المتحول في الدورة الترسيبية األولى هـو صخر ................................ -7
 

 حجر طيني   حجر رملي   كونجلوميرات   أنهيدريت    صخور نارية  صخور متحولةحجر جيري               

 

 



 -السؤال الرابع:
 على ماذا يدل كل مما يأتي  :  -أواًل 
 يلزم الطائرات التي سرعتها تفوق سرعة الصوت، يلزمها ارتفاع ستون ألف قدم فوق سطح البحر -0

 أثناء مرورها بالقطبين ؟ 
……………………………………………………………………..........................................……………………………… 

 احتواء الصخور الرسوبية على محابس نفطية  ؟ -5
……………..........................................……………………………………………………………………………………… 

 تسمية الحجر الجيري المرجاني بهذا االسم ؟ -3
…………………………………………………………………………………..........................................………………… 

 ؟  استخدام معدن الكوارتز في أجهزة المذياع -4
……………..........................................……………………………………………………………………………………… 

 استخدام الحجر الجيري في البناء في دولة اإلمارات العربية المتحدة؟ -2
………………………………..........................................…………………………………………………………………… 

 قارن بين كل مما يأتي بإكمال الجداول التالية :  -ثانيًا 
 مبدأ تتابع الحياة مبدأ الوتيرة الواحدة 

 التعريف

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 صدوع بارزة صدوع حوضية 

  الرسم -

 
 
 
 
 
 

 

 المركبة المخاريط البراكين الدرعية 

 ………………………………………………… ………………………………………………… نوع الالفا

 الصخور القاعدية الصخور الحمضية 

 ………………………………………………… ………………………………………………… نوع البالجيوكليز



 مثال على  
 صخر واحد

…………...............………………………… …………...............………………………… 

 التلك الكروميت 

ر التـــــــــــــي الصـــــــــــــخو 
 يتواجد بها

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

ـــة التـــي يوجـــد   الهيئ
 بها الخام

…………...............………………………… …………...............………………………… 

 الحفر الغائرة األخشاب المتحجرة 

النشــــاط الكيميــــائي 
 للمياه الجوفية

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

سـنة، اجـب  01111جم بعد مرور  9لثًا : عينة صخرية تحوي عنصرا مشعا، وجد أن كتلة النيتروجين  المستقر تساوي ثا
 -عما يلي:
 ما الطريقة اإلشعاعية التي تم من خاللها عملية التحلل؟ -أ

 

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

 

 سنة تقريبا 2111كتلة العنصر المشع قبل التحلل ، علما بان عمر النصف  - ب
.................................................................................................................

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

.......................................................................................................... 
 -رابعا:وضح العالقة بين كل مما يلي:

 درجة حرارة الجسم  و تردد اإلشعاع المنبعث عنه. - أ
............................................................................................................ 

 مسامية الصخر و كمية المياه الجوفية. -ب 

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

 
 

 انتهت األسئلة
 


