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 یلى بما تتمیز التى الطبقة ورقم اسم اكتب ثم  الشكل انظر :  
 والنیكل الحدید بمصھور غنیة صخورھا  
 الحمل تیارات دوامات فیھا تنتشر  
 كم   ۱۲ -  ۸ صخورھا ُسمك  

 ۳سم/ جم  ۱٤  حوالى صخوره كثافة متوسط 
  كم   ۱۰۰۰من أكثر ارتفاعھ یبلغ                                                      
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 الفوالق أنواع اكتب

   من كل في
         ۱  :  ٤                                                                                            

 
 

 
 

  
 اكتب ما تدل علیھ األرقام -۱
 اكتب اسم و نوع التركیب الجیولوجي الذي تراه -۲
 ؟                                   ما السبب في تكون ھذا التركیب في الطبیعة -۳

 ما اسم ھذا التركیب ؟ 
  ما ھى العناصر التركیبیة لھ؟

                                                                                 ؟اكتب ما تدل علیھ األرقام 
 

 
 

 
 
 

٤   : ۱من   كل في الفوالق أنواع اكتب      

 

 اكتب اسماء التراكیب الجیولوجیة

  

 :التالي عن أجب الفوالق، أحد یوضح المقابل الشكل
 ؟ ولماذا ؟ بالشكل الموضح الفالق نوع ما-۱
 ؟ لتكوینھ أدت التي القوى نوع ھي ما-۲
 ٤-۳-۲-۱  باألرقام الیھا المشار البیانات اكتب-۳
 ؟ ماھو الفالق، ھذا على آخر اسما البعض یطلق-٤
 ھذا ینتمي الجیولوجیة التراكیب من نوع أى إلى-٥

  ۲۰۱۲أول دور                                ؟ الشكل

 :یأتي عما اجب ثم المقابل الرسم ادرس
 1 – 2 -3 األرقام علیھ تدل ما اكتب-۱ 

 1  -2 التركیبین بین الفرق وضح-۲
 ؟3 رقم التركیب على المؤثرة القوة ما-۳
 حلوان والعین عیون منطقة فى التراكیب ھذه دور ما-٤

  ۲۰۱٤ أول دور –۲۰۱٦ أول دور           ؟  السخنة
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  A –B –Cرتب من االقدم   

      
 

 :أجب ثم التالي الشكل ادرس
 ؟ المقابل الجیولوجي التركیب اسم اكتب-۱
 ولماذا؟ ثانوي؟ او أولى جیولوجي تركیب یعتبر ھل-۲
 باألرقام؟ الموضحھ األجزاء أسماء اذكر-۳
 ؟ المقابل الشكل مركز یوجد این-٤
  ؟ 2 طبقة – 1 طبقة( أقدم أیھما-٥
 ؟ التركیب ھذا دراسة اھمیة ما-٦

  ۲۰۱٦ ثاني دور –۲۰۱۱ السودان –۲۰۱۲ أول ورد       
 

 :اكتب أمامك، الذي الرسم من
3-2-1  الیھا المشار الجیولوجیة التراكیب  
                   ؟  ولماذا ؟ الطیة حدوث ام الفالق حدوث  أقدم أیھما 
  ۲۰۱۲ ثاني دور

 
  التالیة االسئلة عن اجب امامك الذى الرسم من

 الفالق نوع ما – أ
  لھ المسببة القوى نوع ما – ب
   تسٌمتھ سبب اذكر – ج
 

 األسئلة عن أجب ثم الرسم افحص -۳
 ۳ ،۲ ،۱ لألرقم المقابلة الٌبیانات اكتب ۱
 .  ونوعھ الٌجیولوًجي الترٌكیب عل تعرف. ۲
 .ذلك علل -۳
 تكونھ إلى تؤدى قد التيً  القوى سبب ما. ٤
  

 
 
 
 

 :التالي عن أجب الفوالق، أحد یوضح المقابل الشكل
 ؟ ولماذا ؟ بالشكل الموضح الفالق نوع ما
 ؟ الشكل على المؤثرة القوى نوع ھي ما 
 الشكل على الفالق عناصر حدد. 
 الطبقة ترسیب أقدم أیھما B ؟ ولماذا ؟ الفالق حدوث أم 
 ۲۰۱٥ أول دور           ؟  )س( الحرف علیھ یدل ما أھمیة ما 
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 یأتي عما اجب المقابل الرسم من
  االسھم ارقام یةال یرتش ما اكتب -۱
 1 رقم سمك ٌبلغ كم-۲
  3 و 2 رقم ةكثاف ینب قارن -۳

 
 

أمامك رسم إلحدى بلورات المعادن تعرف علیھا                 
 ثم افحص الرسم الذي أمامك ثم أجب عن األسئلة

 ما ھي الشروط الالزمة لتكون ھذه البلورة ؟ 
 ن تتكون ھذه البلورات ؟أی 
 متى تقل درجة التماثل البلوري في المعادن ؟  

 
 
ھو 4  الصخر كان إذا 3  الصخر اسم 

  األردواز
1  الصخر كان إذا  4  الصخر اسم 

 .اللون وفاتح واضحة بلوراتھ
على ٌحتويی كان إذا  2  الصخر اسم 
 55 % إلى 45%  من ایلكس
یريبورف ٌجھیسن كان إذا  1  الصخر اسم 

 اللون ومتوسط 
 

 
 

وما   ۲  - ۱تعرف على التركیب  - ۱
 الحركة التكتونیة المسببة لتكونھما

ما التركیب الجیولوجى المتكون تحت  - ۲
 ٤والتركیب    ۳تأثیر التركیب 

 
  
 
 

    

 فى الرسم المقابل    )۱(   
 ۱٦و  ۱۳ما اسم التركیب الجیولوجي الذى یوجد بین الطبقة  -۱

 وكیف یمكن االستدالل علیة ؟
  ھى الحجرالجیري ۱۲اذا كانت الطبقة رقم  -۲

 ؟ X ناتج  مالمستة للتركیب   فما
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 افحص الشكل الذى امامك ثم اجب عن األسئلة

 ؟ وما سبب تكوینة ؟ ) ۳( ما الذى یمثلة التركیب رقم  -۱
علما بأن اسفلھ صخر حمضى ) ٦(اذكر أسم التركیب  -۲

 ؟خشن التبلور وأعاله صخر فتاتى غنى بالكوارتز
 ؟ )٥(ما حجم الفتات فى رقم  -۳
 ؟ )۲(ما أھم رواسب البحیرة العذبة رقم  -٤
مكون من ثالثة ) ٤(اذا علمت أن الصخر رقم -٥

 فما نتیجة  ؟عناصركیمیائیة أبیض اللون غنى بالحفریات 
  ؟مالمستة للصھیر

 
الذى امامك ثم أجب على األسئلة  افحص الرسم ) ۲(

 المقابلة
 ۱ما نوع التركیب المشار الیة بالرقم  -۱
 ۳، ۲ التركیب اذكراسم  -۲
 ۳، ۲، ۱تنبأ بنسیج الصخر المحتمل فى كل من  -۳
 ٤ما نوع الصخر   -٥علل اجابتك    -٤
حدھا خاص ما أنواع النسیج المحتمل ان یكون أ -٦

 ٤بالصخر رقم 
  علل ذلك -۷
 
 

 ما أسم الشكل المقابل ؟ - ۱
 ماأسباب حدوثة ؟ – ۲
 ؟  ٥عرف رقم   - ۳

 
 

 ؟ما نوع الصخر  – ۱
 صنف الصخر بالنسبة لنوعة ؟  - ۲
 ما نوع  نسیجة ؟ -۳
 اشرح طریقة تكون الصخر -٤

 
 
 

 )  E   -    E(یمثلة اللتركیب   ما ألذى- ۱
 أجابتك اشرح - ۲
 )   D( لتركیب اكبف بتكون  - ۳
تحتوي على حفریات  التى)  B(وما تأثیرة على الطبقة  

  فورامینفراالمن 
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 ادرس الرسم التالى  )۲(

واعد رسمة مرة اخرى مع البیانات الكافیة 
 موضحا ما ستؤول الیة المنطقة فى المستقبل

  
 

 
  الشكل  ثم اجب عما یاتى   ادرس)ج(
 ؟ اكتب ما تدل علیة االرقام -۱
 ما زمن انفصال مجموعة ھذة القارات؟ -۲
  اذكر االدلة التى تؤید  زحزحة القارات؟ - ۳

 

 
 
 
 

 یأتى عما اجب ثم ,جیداً  امامك الذى الشكل ادرس
   تدل علیھ االرقام    ما اكتب①

  االنفصال فى القارات ھذه بدأت متى②  
  القارات زحزحة ریةنظ أیدت التى االدلة من ثالثة اذكر③
 ؟ القارى للزحف فیجنر تفسیر ھو ما④

  

 فى الشكل المقابل-۲
 ۳-۲-۱اكتب ما تدل علیة االرقام 

 

 امامك             الذى الشكل في  
 الشكل؟ اسم ما -۱
  یتكون؟ مرحلة أي ًفي -۲
 ؟ولماذا   ؟ھل یعتبر نحتا متباین -۳ 

 مسارا جدیدا  ؟ ماذا یحدث عندما یقطع النھر -٤
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 أحد فى الترسیب مناطق یمثل المقابل الشكل 
 بفعل نشأ والذى العربیة مصر جمھوریة بحار

 ’             التكتونیة لأللواح التباعدیة الحركة
 اآلتى عن أجب

 
 ؟ جوانبھ إزاحة معدل وما ؟ البحر ھذا اسم ما ①
 ٤  :   ۱       من االرقام علیھ تدل ما اكتب ②
 ؟ ترسیب تتواجد منطقة اى وفى  المرجانیة الشعاب تكون الى أدت التى البیئیة الظروف اذكر ③
 حوالى الى الجیولوجى عمرھا یصل النشأة بیوكیمیائیة رواسب البحر ھذا ساحل من بالقرب تتواجد  ④

 ؟ فیھا تترسب التى الئمةالم الظروف البیئیة وما ؟ الرواسب ھذه ھى فما  سنة ملیون۹۰                   
 الرواسب؟ ھذه فیھا تتواجد لمناطق امثلة اكتب ؟ تنتمى الجیولوجیة العصور من اى والى                 

     ۱المنطقة    فى تتواجد ان یمكن جیولوجیة ھدمیة ظواھر ثالث اكتب ⑤
                ۱المنطقة   فى یتواجدا ان یمكن ترسیبیین شكلین اكتب  ⑥
 . متر   ٥۰۰عمق   عند الرواسب تكون التى االولیات من مختلفة انواع ثالثة اذكر  ⑦
   ٤رقم    المنطقة فى یتواجد الذى البركانیة الرواسب من نوع اذكر  ⑧

 
 

 

 
قع زلزال وكان مركزه كما ھو موضح بالشكل و

 الذى امامك
ما أھم خصائصرالموجات التى یمكن تسجیلھا  -۱

 )أ ( د عند محطة الرص
ما الوحدات المستخدمة لقیاس كل من شدة  - ۲

 الزلزال قدر الزلزال  

 

 
الشكل المقابل یوضح كائنات ومكونات النظام اإلیكولوجي 

 وعالقتھا بسریان 
 :الطاقة ودوران المواد والمطلوب منك

 لرسمأكمل البیانات على ا
 قم بتطبیق ھذا النموذج على نظام بیئي بحري 

 وأخر صحراوي
 

 
 

 

 1 2 

 
مى الیھا ھذة تنت حدد االنطمة التى

 
 

3 
2 

1

 

 ما اسم الشا م 
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 اٌناتیالب أكمل ثم . الشكل على تعرف - ۱
  الناقصة

 ھٌ یعل ٌشتملت ما وحدد  1  رقم عرف - ۲

 
 


