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خبير األحياء

أسئلة مراجعة مادة اجليولوجيا
األسئلة
امتحان شامل على منهج العلوم البيئية واجليولوجيا
للثانوية العامة
أجب عن أربعة أسئلة فقط :ــ			
( األسئلة فى  4صفحات )
السؤال األول:
(أ)
1ـ��ـ م��ا املقصود ببيئة االن��س��ان؟ وم��اه��ى أه��م جوانبها
الرئيسية ؟
2ــ « املحتوى امللحى من العوامل التى تؤثر فى النظام
البيئى البحرى » ....فى ضوء ذلك
1ــ اذكر أهم األمالح املذابة فى مياه البحار .
2ــ اسباب اختالف درجة تركيز األمالح املذابة فى مياه
البحار .
(ب)
تخير اإلجابة الصحيحة فى كل مما يأتى :ــ
1ــ يرجع ارتفاع درجة صالدة املاس إلى ………
(ألوانه الزاهية – مخدشه األبيض – ندرة وجوده – قوة
الروابط بني ذراته)
2ــ احلصوات ذات الوجه املصقول فى الصحراء تنتج من
الفعل ………
( البنائى للرياح – الهدمى للرياح – الهدمى للمياه اجلوفية
– البنائى للمياه اجلوفية)
3ــ أقوى مناطق سطح األرض تأثرا بالزالزل هى منطقة
………
( بؤرة الزلزال – مركز الزلزال – فوق مركز الزلزال – كل
ما سبق )
4ــ ……… هو أقصى عمق تستطيع فيه الطحالب البنية أن
تكون غذاءها .
(  10أمتار –  15مترا –  25مترا –  35مترا )
5ـ��ـ من األش��ك��ال التى تتخلف فى الصخور حتت تأثير
عوامل مناخية وبيئية خاصة مثل.....
( التصدعات الضخمة – عالمات النيم – الفواصل – كل
ما سبق )
6ـ����ـ م���ن أم��ث��ل��ة احل���ي���وان���ات امل��ن��ق��رض��ة م���ن ص��ح��ارى
مصر.......
( ثعلب الفنك – النمر السينائى – احل��م��ار ال��ب��رى ــ
البيسون )
(جـ)
«اجلبس من املكونات املهمة فى القشرة األرضية » ....فى
ضوء ذلك أجب عما يأتى :ــ
1ــ اكتب طريقتني مختلفتني ميكن بهما احلصول على
اجلبس .
2ــ اكتب التركيب الكيميائى للجبس .
3ــ ما درجة صالدته تبعا ملقياس موهس لتعيني الصالة؟
السؤال الثانى:
(أ)
1ــ ما هى جوانب رد فعل القطع اجلائر ألشجار الغابات
على اإلنسان ؟
2ــ اكتب عن الظروف التى أدت لتكوين طبقات الفحم
واذكر مثاال ملكان تواجده مبصر .
(ب)
االنفصام خاصية فيزيائية متيز بعض املعادن .....فى
ضوء ذلك أجب عما يأتى :ــ
1ــ ما املقصود باالنفصام فى املعادن ؟
2ــ اكتب نوعا لالنفصام يحدث فى مستوى واحد فقط.
مع ذكر مثال له مما درست .
3ــ اكتب نوعني من االنفصام يحدثان فى أكثر من مستوى؟
مع ذكر مثال لكل منهما ؟
(جــ)
1ــ االف��راط فى استخدام املبيدات يؤدى على استنزاف
التربة الزراعية ...ناقش هذه العبارة .
2ـ��ـ عن طريق حتويل املخلفات مل��وارد كيف ميكن عالج
مشكلة تناقص املوارد .
السؤال الثالث:
(أ)
1ــ ارسم رسما تخطيطيا يوضح :قطاعا فى دلتا النهر .
2ــ ما الذى يعبر عن التراكيب التالية :ــ (الدالة – مناطق
االيالج ــ الدسر)
(ب)
اكتب املصطلح العلمى املقابل لكل مما يأتى :
1ــ تفكك وتكسير الصخور بالعوامل اخلارجية مثل
تخفيف احلمل وتغير درجات احلرارة .
2ــ تداخل نارى طولى يتقاطع مع طبقات األرض .
3ــ رواسب جيرية تنمو من سقف املغارة ألسفل .
4ــ مناطق يكثر بها األشجار املتحجرة فى مصر .
5ــ وحدة بناء الغالف احليوى .
6ــ زمن جيولوجى وصلت فيه القارات لوضعها احلالى .
(جـ)
1ــ اشرح باختصار األجزاء املختلفة للتربة الناضجة .
2ــ أثناء زيارة ملنطقة صحراوية بها صخور متنوعة تعرف
عليها من اخلصائص التالية :ــ
1ـ��ـ صخر خشن التبلور وردى ال��ل��ون غنى بالصوديوم
والكوارتز.
2ــ صخر تعرضت حبيباته للضغط واحل��رارة وتظهر به
خاصية التورق.
3ــ صخر غنى باملواد هيدروكربونية شمعية صلبة من أصل
نباتى غالبا.
السؤال الرابع:
(أ)
1ــ وضح بالرسم فقط مخططا يبني :املجموعات املعدنية
فى الصخور النارية ؟
2ــ ناقش العبارة :مناخ املنطقة يحدد شكل مجرى النهر.
(ب)
ماذا يحدث إذا :ــ
1ــ فالقني رفعا الكتلة بينهما بالنسبة ملا حولهما .
2ــ جتمد جزء من املجما التى حتتوى على نسبة سيليكا
 % 59 :55على سطح األرض.
3ــ تعرض بعض احليوانات فى منطقة ما للصيد اجلائر .
4ــ وجدت طبقات امللح الصخرى فى شمال أوروبا .

.

5ــ تعرض الصخور لقوة شد أو ضغط ال تقوى على حتملها

(ج)
قارن بني كل من:
1ــ أن��واع رواس��ب النهر فى أعالى ال��وادى وعلى جانبى
الوادى
2ــ ناجت زراعة نبات القمح فى شهر أكتوبر وناجت زراعته
فى شهر فبراير .
السؤال اخلامس:
(أ)
1ــ ما هى الصفات التى متيز جذور النباتات الصحراوية ؟
2ــ اكتب نبذة مختصرة عن :ــ
1ــ أهم أجزاء الفالق .
2ــ املحيط االجتماعى .
3ــ أهم فوائد البراكني .
(ب)
اعد كتابة العبارات اآلتية مع تصحيح ما حتته خط :
1ــ الفوسفات صخر نارى حامضى بركانى .
2ــ املغناطيسية القدمية هى إحدى الوسائل التى ساعدت
على فهم تكون الصخور الرسوبية .
3ــ الكائنات املستهلكة تعتبر كائنات حارسة للطبيعة .
4ـ��ـ احلجر اخلفاف صخر يتميز بكثرة وج��ود أكاسيد
احلديد به .
5ــ نسيج الصخور النارية املتداخلة هو النسيج اخلشن
التبلور .
(ج)
لديك أربع عينات ملعدن تركيبه الكيميائى ثانى أكسيد
السليكون ومختلفة األل��وان واح��دة شفافة والثانية بيضاء
والثالثة رم��ادي��ة مدخنة وال��راب��ع��ة وردي���ة ال��ل��ون ف��ى ضوء
ذلك ....أجب عن األسئلة اآلتية :ــ
1ــ تعرف على املعدن واذكر درجة صالدته .
2ــ اذكر مثاال خلاصية متاسكية ( غير الصالدة ) تظهر
فى املعدن مبينا نوعها .
3ــ مب تفسر اختالف ألوان العينات .
4ــ اذكر اسما آخرا للمعدن وكذلك كال من العينة األولى
والرابعة .

اجابة
السؤال األول :ــ
1ــ بيئة اإلنسان :اإلطار الذى يحيا فيه اإلنسان مع غيره
من الكائنات احلية ويحصل منها على مقومات حياته .
اجلوانب الرئيسية لبيئة اإلنسان :هى كل مما يأتى :ــ
البيئة
الطبيعية

البيئة
االجتماعية

هى التى
يشترك فيها
يشترك فيها
اإلنسان مع
اإلنسان مع سائر
أقرانه من البشر
الكائنات احلية

البيئة
التكنولوجية
هى التى
يصنعها اإلنسان
بعلمه وتقدمه

()2
1ـ��ـ أه��م األم�ل�اح امل��ذاب��ة :كلوريد ال��ص��ودي��وم – كلوريد
املاغنسيوم – كربونات الكالسيوم – أمالح البروم واليود
– ونسبة قليلة من أمالح الفوسفور والنيتروجني واملنجنيز
وبعض العناصر املشعة
2ــ تتفاوت درجة تركيز األم�لاح املذابة فى مياه البحار
حسب كمية األمطار ،مياه مصبات األنهار ،درجة التبخر
(ب) تخير اإلجابة الصحيحة :ــ
1ــ قوة الروابط بني ذراته
2ــ الهدمى للرياح
3ــ فوق مركز الزلزال
4ــ 15
5ــ عالمات النيم
6ــ النمر السينائى
(ج)
(1 )1ــ من تبخر مياه بعض البحيرات ( بحيرة ادكو ) .
		
2ــ إضافة املاء ملعدن األنهيدريت .
( )2التركيب الكيميائى :كبريتات كالسيوم مائية .
( )3درجة صالدته2 :
السؤال الثانى :ــ
(أ)
1ــ نقص األخشاب واأللياف الصناعية والورق وهى موارد
ناجتة من األشجار.
2ــ تشرد احليوانات التى تستوطن األشجار والغابات وهذا
يقضى على النظام البيئى .
3ــ تدهور التربة لتعرضها لعوامل اجلفاف .
4ــ تعرض املناطق املحيطة بالغابات املستنزفة ألخطار
السيول .
5ــ فقد مصدر للظل وفقد مصدات الرياح .
2ــ ال��ذى يتكون من دفن م��واد نباتية فى باطن األرض
ملدة طويلة حتى تفقد األنسجة النباتية املواد الطيارة ويتركز
الكربون مكونا الفحم .ويتكون فى مناطق املستنقعات خلف
دلتات األنهار حيث الظروف املالئمة للدفن السريع للبقايا
النباتية مبعزل عن الهواء .ويكثر فى منطقة بدعة وثورا
جنوب غرب سيناء .
(ب)
1ــ االنفصام :قابلية املعدن للتشقق على امتداد مستويات
ضعيفة الترابط نسبيا وينتج عنها سطوح ملساء عند كسر
املعدن أو الضغط عليه.
2ــ اكتب نوعا لالنفصام يحدث فى مستوى واحد فقط
انفصام صفائحى جيد فى اجتاه واحد إذ ينكسر أو يتشقق
مكونا رقائق أو صفائح رفيعة .مثل معدن امليكا
3ــ فى أكثر من مستوى :ــ
1ــ انفصام مكعبى :معدن الهالــيت .
2ــ انفصام معينى :الكالسـيت :به.
(ج)
()1
1ــ القضاء على احلشرات النافعة التى كانت تتغذى على

أخرى ضارة ( مما جعل الكائنات الضارة تتحول إلى آفات
زراعية ضارة بالتربة ) .
2ــ تسبب سقوط املبيدات على التربة فى تغير خصائص
البكتيريا العقدية الشكلية والوظيفة فال تثبت النيتروجني
اجلوى وال تكون أسمدة تخصب التربة .
3ــ كذلك تسبب موت ديدان األرض التى تعمل على تهوية
التربة وكذلك توفر النيتروجني داخ��ل التربة ال��ذى تثبته
البكتيريا العقدية.
()2
1ــ حتويل املواد العضوية التى تشكل  %75من القمامة إلى
سماد عضوى.
2ــ حتويل مخلفات احليوان بطريقة التحلل إلى غاز امليثان
كوقود ( البيوجاز)
3ــ حتويل املخلفات الزراعية لصناعة الورق أو العلف أو
األسمدة العضوية.
4ــ حتويل بعض النواجت الثانوية فى الصناعة إلى منتجات
تدخل فى صناعات أخرى
السؤال الثالث :ــ
(أ)
1ــ رسم :قطاع فى دلتا النهر .

2ــ ناجت زراعة نبات القمح فى شهر :
● أكتوبر :فإنه ينمو خضريا ويزهر خالل شهرى مارس
وأبريل .
● فبراير :فإنه ينمو خضريا فقط وال يزهر أبدا لعدم
مالءمة الضوء إلمتام التفاعالت الداخلية بالنبات الالزمة
لنموه وتكوين الثمار .
السؤال اخلامس :ــ
(أ)
1ــ الصفات التى متيز جذور النباتات الصحراوية :ــ
1ــ زي��ادة نسبة املجموع اجل��ذرى ( فى الطول ،احلجم،
الوزن ) عن املجموع اخلضرى فبعض األشجار يصل طول
جذرها إل��ى نحو  80مترا عمقا فى حني ال يتعدى طول
املجموع اخلضرى  5و 3أمتار .
2ــ قد متتد اجلذور رأسيا ألسفل المتصاص املاء اجلوفى
وأحيانا متتد أفقيا حتت سطح التربة المتصاص قطرات
الندى للتغلب على قلة املاء.
2ــ اكتب نبذة مختصرة عن :ــ

2ــ ما الذى يعبر التراكيب التالية :ــ ( الدالة – مناطق
االيالج ــ الدسر )
ال��دال��ة :تتكون عند تالقى مياه النهر مبياه البحار أو
البحيرات فيترسب ما حتمله مياه هذه األنهار من رواسب
تأخذ شكل املثلث رأسه اجتاه منبع النهر وقاعدته اجتاه
املصب .
مناطق االيالج :مناطق تتكون عندما تزداد القشرة حديثة
التكوين فى احلجم مكونة صخورا جديدة بقاع املحيط
يستمر دفع القشرة القدمية جانبيا حتى تهبط « تولج أو
تندس» أسفل قشرة اللوح القارى املجاور ونتيجة االختالف
فى درج��ة ح��رارة القشرة املحيطية الهابطة أسفل اللوح
القارى املجاور وتشققها بفعل احل��رارة الكامنة فى باطن
األرض فإن مناطق اإليالج أو التداخل أو االندساس متثل
مراكز العديد من الزالزل واألنشطة البركانية وبالتالى تتخذ
إجراءات حماية املواطنني .
الدسر :أحد أنواع الفالق املعكوس وهو فالق يكون مستواه
أفقيا تقريبا (أى قليل امليل) وتزحف صخوره املهشمة أفقيا
على مستوى الفالق لذلك يسمى الفالق الزحفى.
(ب) املصطلح العلمى املقابل لكل مما يأتى :
1ــ جتوية ميكانيكية .
2ــ عرق قاطع .
3ــ الهوابط ( ستاالكتيت ) .
4ــ وادى حوف وأبو رواش .
5ــ النظام البيئى .
6ــ زمن البلستوسني .
(ج)
1ــ األجزاء املختلفة للتربة الناضجة .
1ــ سطح التربة ( النطاق أ ) :وميتاز بوفرة املواد العضوية
2ــ حتت سطح التربة ( النطاق ب ) :وميتاز بكونه مؤكسدا
وقد يحتوى على رواسب ثانوية .
3ــ املنطقة فوق الصخر األصلى مباشرة ( :النطاق ج ):
وتتكون من مواد صخرية متماسكة أو مفككة تكونت منها
التربة .
2ــ صخور متنوعة :ــ
1ــ اجلرانيت .
2ــ الشيست امليكائى .
3ــ الطني ( الطفل ) النفطى .
السؤال الرابع :ــ
(أ)
1ــ الرسم :املجموعات املعدنية فى الصخور النارية ؟

1ــ أهم أجزاء الفالق .
● مستوى الفالق :هو ال��ذى تتحرك على جانبيه الكتل
الصخرية املتهشمة واحدة عكس األخرى .
● احلائط العلوى:
● احلائط السفلى:
2ــ املحيط االجتماعى :كل ما أقامه اإلنسان من مؤسسات
يعتمد عليها فى إقامة العالقات الداخلية بني أفراد املجتمع
البشرى.
3ــ أهم فوائد البراكني :ــ
1ــ تضيف إلى سطح األرض ماليني األطنان سنويا من
الصخور البركانية التى تكون غطاءات كبيرة االمتداد أو
تظهر على شكل هضاب أو جبال بركانية.
2ــ ظهور جزر بركانية جديدة إذا حدث ثورانها حتت سطح
املاء فى البحار.
3ــ تؤثر املواد املنصهرة على الصخور املحيطة بها وحتولها
( تصبح صخورا متحولة ) ويعرف بالتحول احل��رارى أو
التحول بالتالمس .
4ــ تؤدى البراكني إلى تكوين تربة خصبة جدا من الرماد
البركانى .
 5ــ قد ينتج عن البراكني تكوين بحيرات مستديرة من
جتمع مياه األمطار فى فوهات البراكني اخلامدة فتعتبر من
عوامل البناء لصخور القشرة األرضية .
(ب) ـ اعد كتابة العبارات اآلتية مع تصحيح ما حتته
خط :
1ــ

رسوبى بيوكيميائي

2ــ نظرية زحزحة القارات ( االجنراف القارى )
3ــ الكائنات املحللة
4ــ الفقاقيع الهوائية .
5ــ نسيج بورفيرى .
2ــ ناقش العبارة :مناخ املنطقة يحدد شكل مجرى النهر.
أــ إذا كان املناخ رطبا :كما فى املناطق غزيرة األمطار
فتساعد بعض عوامل التعرية األخرى كالتحلل واجلاذبية
على تآكل األخدود ( مجرى النهر) فيزداد اتساعا .
بـ ـ إذا كان املناخ جافا :فإن النهر يكون قويا محتفظا
بحمولته فينحت فى قاعه ويكون أخ��دودا عميقا كما هو
احلال فى نهر كلورادو بأمريكا .
(ب) ــ ماذا يحدث إذا :ــ
1ــ يتكون فالق بارز ( هورست ) ( سواتر ) .
2ــ يتكون صخر األنديزيت ونسيجه زجاجى عدمي التبلور
أو يكون دقيق التبلور .
3ــ تتناقص أعدادها باستمرار وتصبح نادرة الوجود وقد
تتعرض خلطر االنقراض .
4ــ تؤكد اختالف املناخ القدمي لهذه املنطقة عن املناخ
احلالى وتؤكد حدوث االجنراف القارى .
5ــ يتم كسر الصخور فتتحول طاقة الوضع بها لطاقة
حركة تهز الصخور فتحدث الزالزل وتتحرك موجاتها لتهز
صخور القشرة األرضية .
(ج) قارن بني كل من:
1ــ أنواع رواسب النهر :
● فى أعالى الوادى :يترسب احلصى واجلالميد واملواد
الغليظة .
● على جانبى الوادى :تترسب الرمال والرواسب الدقيقة .

(ج)
1ــ املعدن :الكوارتز درجة صالدته7 :
		
2ــ مثال خلاصية متاسكية :املكسر

ن����وع����ه����ا:

مكسر محاري
3ــ يتغير لونه حسب الشوائب املوجودة به .
● الكوارتز النقى :شفاف اللون ويعرف باسم البللور
الصخرى يشبه البللور.
● الكوارتز األرجوانى أو ال��وردى :بسبب وجود أكاسيد
املنجنيز واحلديد به.
● الكوارتز األبيض( :لون احلليب) بسبب وجود فقاعات
غازية به .
● الكوارتز ال��رم��ادى( :املدخن) بسبب كسر رواب��ط بني
بعض ذراته.
4ــ اسما آخرا للمعدن :املرو
العينة األولى :البللور الصخرى العينة الرابعة :االميثست

