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 درجة( 06) :اخرت اإلجابة الصحيحة و انقلها لورقة إجابتك

.   :املياخ اليت تتشه بُ قزٓ٘ احلطٔب ٍْ املياخ 

ٖ د املذارٖ  أ املتْسطٕ ب املْمسٕ ج الصخزّا

. :٘ٔشهل التجّنع البشزٖ يف قزٓ٘ الشام 

نل ما سبل 

 صخٔح

 أ طْلٕ ب شطزجنٕ ج شعاعٕ د

.   :تيتشز أحْاض الرتسٔب الهربٚ يف 

َار ب احملٔطات ج الصخارٖ د الشَْل  أ األى

.  أنرب احتٔاطٔات احلذٓذ يف العامل )العنالم احلذٓذٖ( يف اجلزاٜز:أحذ 

 أ نذٓ٘ اجلل ب جبٔالت ج حلْاٌ د راجْ

.   :ميجل اجلزٛ الصلب مً األرض ّ ٓشنل الكشزٗ األرضٔ٘ ّ اجلزٛ األعلٙ مً الْشاح ٍْ الغالف 

ٕ ج احلْٖٔ د اجلْٖ  أ الصخزٖ ب املٜا

.  يف املشتكبلمل تزصذ مباشزٗ قط، ّ ٓشعٙ العلناٛ الستهشافَا عً قزب: 

نل ما سبل 

 صخٔح

 أ سخاب٘ آّرت ب حزاو نْٔبز ج املذّىبات د

 درجة( 066) أجب عن األسئلة اآلتية: 

 عّذد أسباب االٍتناو بذراس٘ املذىبات. .أ 

 مْرماىشٔو.عّذد الْظاٜف اجلذٓذٗ اليت انتشبتَا مذٓي٘  .ب 

 عّذد الْظاٜف اليت اتشنت بَا مذٓي٘ دمشل قذميًا، مع التفشري. .ج 

 بًّٔ املشهل٘ الشهاىٔ٘ اليت تعاىٕ ميَا مذٓي٘ دمشل. .د 

 .ّّضح نٔف تؤثز التجْٓ٘ ّ اليكل يف دّرٗ الصخْر .ِ 

 

 

 

 



 

 :ها, و انقلها لورق إجابتك رّتب العمليات اآلتية املساهمة يف دورة الصخور يف الطبيعة, وفق تسلسل حدوث 
 درجة( 06)

تشهل الصخْر -الصخْر بعنلٔ٘ للتجْٓ٘ ّ اليكل -الصخْر اليارٓ٘   -)تشّهل الصخْر الزسْبٔ٘  

 املتخْل٘(

 درجة( 06)عّدد الفوائد العظيمة الناجتة عن الصدوع: : أجب عن السؤال اآلتي  
 درجة( 06)أجب عن السؤال اآلتي : اقرأ الّنّص و أحّلل الصور اآلتية ثّم أجيب:  

تنشأ الرتكيب اجليولوجية األهم يف الصخور الرسوبية, و يقّسمها علماا  اجليولوجياا  ت تراكياب جيولوجياة      »

أوليااة جت اا  عااي الرتساايب, الااال سااّللتا الةوايفااأل ااارجيااة, يف األلقاااب اجليولوجيااة السااابقة, كالريااا  و ا يااا         

 .«   يفتنوعة  بلقا  خخريةبةد يفاليني السننياجلرية و غريها يف ألواض الرتسيب , لتشكِّأل 

  
 

 .أًٓ تيشأ أحْاض الرتسٔب الهربٚ حالًٔا؟ 

 ..استيتج األٍنٔ٘ االقتصادٓ٘ لرتانٔب األّلٔ٘ املتشّهل٘ يف أحْاض الرتسٔب 

 .ْلْجٔ٘؟ ً تيشأ الرتانٔب اجلٔ  ٓأ

 .نٔف تشّهلت الطبكات الصخزٓ٘ بعذ مالٓني الشيني؟ 

 **انتهت األسئلة*
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