
 
 مدرسة  الرمس للتعليم الثانوي للبنني              

 الصف : الثاني عشر العلمي                         

           قياس  عمر الصخور                           

 الرقم : ...... األسم  : ....................................
  -اجب وفق ما يطلبه منك السؤال : -

 التالية واجب عهنا يف املاكن اخملصص للك عبارة  ،،،،،،،، ملحوظة: انقش العبارات

 : قسم الزمن اجليولويج اىل اقسامه الرئيسة عىل اساس- 

 ..........................-التغري العضوي ويمتثل يف : -2التغري البييئ ويمتثل يف :............................ -1

 عبارة عن ................... لك منوذج احفوري البد ان يكون يف البداية 

 ......................................تعترب .................. من افضل الاحافري املرشدة الربية وذكل الهنا 

 ......................... نوع من املضاهاه ميكن من خالهل التنبؤ بوجود الرثوات الاقتصادية يسمى 

 2و1لتالية ثالث ادةل خمتلفة للتعرف عىل عدم التوافق بني اجملموعتنيارمس يف املس تطيالت الثالث ا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ادرس اجلدول التايل مث اجب عن الاس ئةل اليت تليه - 

 مليون س نة 3بعد  مليون س نة 1,1بعد  بداية تكون الصخر الفرتة الزمنية

 ، مج1 مج1 مج2 كتةل العنرص املشع يف العينة

ف للعنرص املشع :................................................................................ فرتة معر النص -1احسب:

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

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

 مليون س نة من بداية تكون الصخر. 6كتةل العنرص املشع املتبقية يف العينة بعد  -2

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

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

 مج . 1,,1معر العينة الصخرية اذا اكنت كتةل العنرص املشع اليت حتللت  -3

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

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

 . فرس جيولوجيا: حتتفظ احافري الهيالك الصلبة برتكيهبا الكمييايئ ملاليني الس نني 

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

 ( 232ما النتيجة: التحلل التلقايئ لعنرص اليوراتنيوم. ) 

.................................................................................................................................................................... 
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  واجب 



 

 : قارن بني ما ييل- 

 املضاهاه الاحفورية املضاهاه الصخرية وجة الاختالف

   قرب وبعد املناطق الاس تخدام

 اصداف القواقع واحملارايت عظام احليواانت الفقارية وجه الاختالف

   

 يف العصور اجليولوجية القدمية . ما التتيجة: تقدم اجلليد او تقهقره 

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

 : اكتب دليال واحدا للك مما ييل- 

 قات رسوبية .وجود رواسب الاهنيدرات يف طب -1

 وجود الثقوب الصغرية عىل اسطح الطبقات الصخرية يف بيئة ما . -2

 

 (2رمق ) سؤال 

 : ادرس القطاع اجليولويج التايل مث اجب عن الاس ئةل التالية- 

 مك عدد ادلورات الرتس يبية يف القطاع ؟ 

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

  املوجود يف القطاع ؟ما نوع الصدع 

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

 اهيام احدث الصدع ام التداخل الناري؟وملاذا؟ 

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

 ما يه الصخور املتحوةل يف القطاع ؟ 

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

 (حسب تدرج حبيباهتا؟6،1،,ما دالةل ترتيب الطبقات ) 

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

 

 

 

 

 

 . رتب الاحداث التالية اليت تعرضت لها املنطقة مرتبة من الاقدم اىل الاحدث 

   (          حدثت حركة ارضية رافعة ادت اىل ميل الطبقات وتصدع ).ها 

   (         احلجر الرميل-(حدثت حركة ارضية خافضة فرتسبت الطبقات التالية)احلجر اجلريي-. )احلجر الطيين 

     (       .اكنت املنطقة حتت سطح البحر فرتسبت طبقة الاهنيدريت) 

    (        .حدثت حركة ارضية رافعة ادت اىل تداخل انري) 

     (       حدثت حركة ارضية رافع).ة ادت اىل احنسار البحر ونشاط التعرية 

     (       احلجر اجلريي-( حدثت حركة ارضية رافعة ادت اىل ترسب الطبقات التنالية )احلجر الطيين-.) احلجر الرميل 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

5 
6 

7 


