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ﻣﻌﻠﻢ ﺧﺒﻴﺮ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
مراجعة ليلة االمتحان لمادة العلوم البيئية والجيولوجيا للثانوية العامة

 -1تخير اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي -:
 -1من العوامل الفٌزٌائٌة التً تإثر على توزٌع األحٌاء ونشاطهم وهجرتهم فً النظام
اإلٌكولوجً ……… (..الحرارة – الضوء – الرٌاح  -كل ما سبق )
 -2تتمٌز الهائمات الحٌوانٌة البحرٌة بؤنها ……… ( ..كائنات دقٌقة الحجم –
تتغذى على الهائمات النباتٌة – تعتبر الحلقة الثانٌة من سالسل الغذاء البحرٌة – كل
ما سبق )
ٌ -3إدي تدهور الغطاء النباتً بفعل الرعً الجائر إلى ............
( زحف الرمال – الزحف الصحراوي – تغٌر المناخ – زٌادة المراعً
الطبٌعٌة )
 -4من األسباب الرئٌسٌة النقراض بعض الحٌوانات البرٌة كل مما ٌؤتً عدا ...
( هجرة بعض الحٌوانات الى مواطن جدٌدة  -إزالة بعض الغابات
والبرارى  -الصٌد الجائر للحٌوانات البرٌة – األمطار الحامضٌة )
 -5التنوع البٌولوجً ٌعنً  ...........األنواع المتعاٌشة فً النظام البٌئً .
( تعدد – قلة – انقراض – توازن )
ٌ -6رجع إختفاء بعض العناكب والحشرات من البٌئة الزراعٌة المصرٌة إلً ( الرعً
الجائر  -الصٌد الجائر للحٌوانات  -اإلفراط فً استخدام المبٌدات  -تجرٌف التربة )
 -7من أفرع علم الجٌولوجٌا ذات الطابع التطبٌقً ……………..
( جٌولوجٌا البترول والجٌوفٌزٌاء – جٌولوجٌا الطبقات – جٌولوجٌا
األحافٌر القدٌمة – علم الترسٌب )
 -8مستوى  .......الذي تتحرك على جانبه الكتل الصخرٌة المتهشمة واحدة عكس
األخرى  ( .الطٌة – محوري – الفالق  -الفاصل )
 -9من تراكٌب الصخور النارٌة البركانٌة .............
( الجدد – البرٌشٌا – القباب  -العروق )
 -11عندما ٌتكون فتات صخري به معادن الطٌن والكوارتز ٌدل ذلك على وجود صخر
الجرانٌت بالمنطقة وحدث له  ( ........تحلل – إذابة – تجوٌة مٌكٌانٌكٌة – تجوٌة
كٌمٌائٌة )
 -11كتل الصخور ٌ ........حدث بها انهٌارات على جوانب السفوح نتٌجة تشبعها بالماء
الجوفً  ( .الرسوبٌة – النارٌة – المسامٌة  -المتحولة )
 -12تنمو الشعاب المرجانٌة فً ......
( أمام الخلجان لتسدها – قرب شواطئ البحار – الجروف المقطوعة من أسفل – كل
ما سبق )
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-31

يلعب مالامض مألا مع نيث عيايلي مع شاط.
مل ي مامزيي ت ي ع يز ع ز نل م يي م تللع ل من اش ي ماال .
م ميي يعيعيي مو منف امء منشاقيي على ل منع ا مأل ما .
علب يع ق أم م ت م ن منثا مل منعتا نيي منخ م ل منمعنايي م م ه ت ل ليح مألاض
ععن منمشف عاه ع أل هزط منم شةي من ل لي .
مثع امليي ملتييلي منشم مت هه ه اةس مت ه مناي منل ئنط .
تامميب ي ن يي تشم منمم م أ منمف ين منتو يت م ن عه زيل منعتا أ منمي ه من ميي
منخ م ل منمعنايي .
أشللم ت للنق مللو منفللخ ا منلشللاط مألاضلليي خ فللي منال ل عيي ماه ل اتي للي تللأثيا ع مم ل
ما خيي عيئيي خ في .
ا ملب على منش يئ تن على مال ب منم ء مو قل منمن من زا .
تاعي ت ت على مايلي تشل ثب مايلي المين نط من مف ثب فى ن منز ميل ثلب تاعلي
خشاي ثب تاعي ا عمي لي يي .
عا ز أاضو عان منع ا يتم اتي ي تل ع تي اي متض ني مو مالت ه متتالب منام منتو
ي مالاه عان خي م تم مهم .
ا ملب يايي تتننى م للف منمذ اط أللة .
اها ق م تةظ ع م نته ميا ل مو ق عه يم أخن نمً عميل ً .
أليح ملت يي تتم علعب تاتيب منيامل مو منهيم منعا ئو نلعل اط .
تاتيللب هانلللو نلليامل منعا فللا منمم اللي نمعللن يعمللس اةللله مللو مال لله منخ ا يللي نلعلل اط
عشم ماتظب متم ث مو فة ف متمااط .
عافا ي ن مو مع ن فخ ا منلشاط مألاضيي عالعي . %27.7
ن ا يات م تةا شع ع منض ء اتي ي ما اه على عل اط م س .
معن يلع منم س مو ملي س م هس يخنش منت ع ز .
نمل من هينا ماع ايللي أغلعهل مل أفل اعل تى ت للن ملى نللي شللمعيي فلللعي يممل فللهاه
متت نم من اةييي .
فخا مت ع نضذي من اماط م فخا من امايل .
غاف مؤقتي أ ت يف منم م منم نط على أعم ت ل ليح مألاض .
منعفا مني تم ال ميه يعل ل م ب مايلي عنعي ث ام عليا ء .
هللزمل مامزه ل علللى عم ل ل ل ي م ل مألاض يف ل إنللى أمثللا م ل  511مللب ت للل للليح
مألاض .
منمميي منمليي نلي قي منمايللي م زنزم م ع مفنا هيم منزنزم .
اإلجابة -:
 -1علم االٌكولوجً  -2بٌئة االنسان  -3الحٌوانات اكالت اللحوم  -4استقرار النظام
-8
 -7انقراض طبٌعً
البٌئً  -5األسمدة الكٌماوٌة  -6جاموس البٌسون
الغزو البشري  -9المحمٌة الطبٌعٌة  -11محمٌة جبل علبة  -11الجٌوفٌزٌاء -12
-15
 -14التراكٌب الجٌولوجٌة األولٌة
 -13الطٌات
الغرود

 -13أكثر المجموعات المعدنٌة شٌوعا فً صخور القشرة األرضٌة مجموعة ( ...........
السٌلٌكات – الكربونات – األكاسٌد  -الكبرٌتات )
 -14حدٌد أسوان البطروخى من أشهر أمثلة الصخور ………..
( النارٌة الجوفٌة – المتحولة – الرسوبٌة الحٌاتٌة – الرسوبٌة كٌمٌائٌة النشؤة )
 -15تصل نسبة الكوارتز فً صخور الجرانٌت إلى حوالً - 71 – 51 -25 ( % .....
) 111
 -16سالسل الجبال المنتشرة بالقشرة األرضٌة فً حالة اتزان أٌزوستاتٌكً مع ما
ٌجاورها من سهول ومنخفضات وذلك لوجود ……… ( .صخور السٌال  -جذور
تغوص فً صخور الوشاح – صخور السٌما – كل ما سبق )
 -17سالسل جبال الهٌماالٌا مثاال لـ ……….
( حركات بانٌة للقارت – حركات بانٌة للجبال – انزالق قاري  -تعرٌة )
 -18تتسبب الصدوع العرضٌة التً ٌتعرض لها حٌد وسط المحٌط فً  ........قاع
المحٌط  ( .ارتفاع – انخفاض – تدمٌر  -اتساع )
 -19تتكون الرواسب الجٌرٌة فً منطقة .........من تراكم محارات الحٌوانات بعد موتها
( المنطقة الشاطئٌة  -منطقة المٌاه الضحلة  -منطقة حافة األعماق  -منطقة
األعماق )
 -21عندما تتآكل الطبقات الرخوة وتبقى الطبقات الصلبة بارزة تنشؤ التراكٌب التالٌة عدا
 ( ......التعرجات – الخلجان – الحواجز – المغارات الساحلٌة )
اإلجابة -:
 -2كل ما سبق  -3الزحف الصحراوي  -4هجرة بعض الحٌوانات الى
 -1الضوء
 -6اإلفراط فً استخدام المبٌدات  -7جٌولوجٌا البترول
مواطن جدٌدة  -5تعدد
 -11تجوٌة كٌمٌائٌة
 -9البرٌشٌا
والجٌوفٌزٌاء  -8الفالق
 -11المسامٌة  -12كل ما سبق  -13السٌلٌكات  -14الرسوبٌة كٌمٌائٌة النشؤة
 -17حركات بانٌة
 -16جذور تغوص فً صخور الوشاح
25 -15
للجبال
 -21الحواجز
 -19منطقة المٌاه الضحلة
 -18اتساع
س  : 2تبين الشكل التالي جيدا ثم أجب عن األسئلة التالية -:

العٌنات المدرجة  -16تربة وضعٌة  -17اللسان
 -19نهر شاب ( نهر كلورادو )
ستاالكتٌت )
 -21الهٌكل البنائً للمعدن
أوجه بللورٌة
 -24الكوراندوم
األحمر والبنفسجً
 -27خزان الماجما  -28الكربونً
النٌس
البلوتونٌة  -31قدر الزلزال

 -18الهوابط (
-21
 -22السٌلٌكون -23
 -25الكٌروجٌن -26
 -29الزالزل

س : 8قارن بين التجوية الميكانيكية والتجوية الكيميائية .
التجوية الميكانيكية

التجوية الكيميائية

تجزإ الصخر إلى قطع أصغر تحتفظ هططى تفتٌططت الصططخور المختلفططة بصططورة
التعرٌف فٌه كل منها بمعادنها األصلٌة دون تغٌر كٌمٌائٌططة مططع حططدوث تغٌططر فططى التركٌططب
المعدنى والكٌمٌائى للصخر
.
 .1تجمد المٌاه .
 .1تؤثٌر عملٌات األكسدة
عوامل  .2التمدد الحرارى .
 .2تؤثٌر إضافة الماء
التجوٌة  .3إزالة الحمل .
 .3تؤثٌر المٌاه المذاب فٌها CO2
 .4عمل الكائنات الحٌة .
ٌذوب فى الماء  CO2مكونا حمض
ٌتكون من ثالث معادن هى الفلسبار
مثال على والمٌكا والكوارتز  .فٌتم تكسٌر الصخر الكربونٌك الذى ٌإثر على الفلسبار
إلى قطع صغٌرة تحتوي كل قطعة على والمٌكا وٌحولهما إلى معادن الطٌن
صخر
المعادن الثالث ثم إلى بلورات تتكون (كاولٌنات) والتى ٌسهل تآكلها  .أما
معدن الكوارتز فال ٌتؤثر .
الجرانٌت من الثالث معادن السابقة كل منها
منفصل عن اآلخر
س :9أكتب نبذة مختصرة التمدد الناتج عن لزالة الحمل كعامل من عوامل التجوية الميكانيكية .
ٌحدث نتٌجة إزالة سمك من الصطخور العلوٌطة الثقٌلطة التطً كانطت تضطغط بشطدة علطى مطا تحتهطا مطن
صخور .
 مثال  :تظهر صخور نارٌة جوفٌة ( صخر الجرانٌت ) على السطح كانطت تحطت ضطغط كبٌطر
فً باطن األرض فتتمدد الصخور ألعلى حٌث ال مقاومة .
 فٌنفصل سططح صطخر الجرانٌطت المكشطوف إلطى قشطور كروٌطة الشطكل ثطم ٌتحلطل معطدن الفلسطبار
بالتجوٌة الكٌمٌائٌة وٌعمل ذلك على إتمام عملٌة انفصال القشور .
س : 11ما المقصود بكل مما يأتي -:

ألنه اخر المعادن التى تبلورت من الصهٌر فى ظروف قرٌبة الشطبه مطن الظطروف الحالٌطة لطألرض
فٌصعب تؤثره بعوامل التجوٌة الكٌمٌائٌة .
 -21تأثير التجوية الكيميائية علأ معدن الفلسبار بصخر الجرانيت .

لوجود جذور تغوص فً صخور الوشاح العالٌة الكثافة تحتها لمسافة تصل إلى  4أمثال ارتفاع
هذه الجبال .

 -21ال يعتمد علأ اللون للتعرف علأ المعادن بينما يعتمد علأ خاصية المخدش .
ألن معظم المعادن ٌتغٌر ألوانها باختالف تركٌبها الكٌمٌائى أو احتوائها على الشوائب .أمطا لطون
المخدش ثابت فى المعادن التى ٌتغٌر لونها .
 -22صخر الجرانيت وردي اللون  &.الصخور الحامضية فاتحة اللون .
ألنه ٌتركب من نسبة سلٌكا عالٌة أكبر من  % 71ونسبة عالٌة من الكوارتز .
 -23صخر البازلت غامق اللون &.الصخور القاعدية سوداء اللون .
ألنه ٌتركب من نسبة قلٌلة من السٌلكا أقل من  % 51وتكثر بها أكاسٌد الحدٌد .
 -24بللورات الجرانيت والجابرو والدايوريت كبيرة الحجم .
ألنه تكطون مطن صطهٌر بطرد ببططئ شطدٌد جطدا فتكونطت بللطورات كبٌطرة الحجطم ٌمكطن رإٌتهطا بطالعٌن
المجردة
 -25بللورات البازلت والرايوليت دقيقة الحجم .
ألنه تكون من صهٌر برد بسرعة بالقرب من سطح األرض فتكونت بللورات دقٌقة الحجطم وكثٌطرة
العدد .
 -26يستخدم الرخام كحجر للزينة .
ٌتحول الرخطام مطن الحجطر الجٌطري بفعطل الحطرارة عنطدما تطتالحم بللطورات الكالسطٌت معطا وتتطداخل
فتزٌططد مططن صططالبة الرخططام وقططوة تماسططكه  .وترجططع ألططوان الرخططام إلططى أنططواع الشططوائب بططه وتجعلططه
ٌستخدم كحجر للزٌنة .
 -27ظهور خاصية التورق بصخر الشيست الميكائي .
نتٌجة لترتٌب ونمو بللورات المٌكا فً اتجاه واحد بتؤثٌر ارتفاع الحرارة وارتفاع الضغط وٌكون
نمو البللورات فً اتجاه عمودي على اتجاه الضغط لتقلٌل تؤثٌره .
 -28الصخور النارية المتداخلة نسيجها بورفيري .
صططخور تمثططل الحالططة المتوسطططة بططٌن الصططخور الجوفٌططة والصططخور البركانٌططة ونسططٌجها خلططٌط مططن
بللورات كبٌرة تكونت عندما كان الصهٌر فً باطن األرض وبللورات صغٌرة عنطدما تبلطورت فطً
الموقع الجدٌد األقرب من السطح لذلك ٌطلق على نسٌجها اسم النسٌج البورفٌرى .

 -31عدم زوال الجبال بالرغم من وجود عوامل التعرية علأ سطح األرض.
بسبب حدوث التوازن االستاتٌكى على سطح القشرة األرضطٌة فتتحطرك الصطهارة مطن أسطفل منطقطة
الترسٌب إلى أسفل منطقة التفتٌت لتعوٌض ما تم نقله وتفتٌته .
 -31وجود حفريات شعاب مرجانية فأ أماكن مرتفعة فوق سطح البحر .
بسبب حدوث الحركات األرضٌة .
س  : 12ما هي العوامل التي يتوقف عليها ترسيب حمولة النهر ؟
 -1قلة سرعة مٌاه النهر وفقدانه القدرة على حمل حمولة النهر .
 -2التبخر الشدٌد لمٌاه النهر .
 -3تسرب مٌاه النهر فً الصخور المسامٌة والشقوق .
 -4وجود عائق ٌعترض مجرى النهر .
 -5مقابلة النهر لمٌاه هادئة .
س : 13اذكر أماكن تواجد التراكيب اآلتية -:
التركيب

 -1حركة انتقالٌة
 -2فالق معكوس  ،القوى  :ضغط الطبقات
 -3فالق خسفً ( حوضً ) ( خندقً ) ( جرابن )  :صخور تؤثرت بفالقٌن عادٌٌن ٌتحدان
فً صخور الحائط العلوي .
س :3كيف تتكيف الحيوانات الصحراوية التالية لتالئم المعيشة في الصحراء  ( :الجراد ،
الغزالن  ،اليرابيع  ،ثعالب الفنك) .
 -1الجراد  :تحٌط جسمها بؤغطٌة جافة محكمة لالحتفاظ بالماء .
 -2الغزززالن  :تنشططط لططٌال أو فططً الصططباح البططاكر وتختبططئ نهططارا فططً كهططوف رطبططة هربططا مططن
درجات الحرارة المرتفعة نهارا .
 -3اليرابيززع  :ال تقططرب المططاء طططوال حٌاتهططا وتحصططل علٌططه مططن النباتططات العصططارٌة والبططذور
العصارٌة.
 -4ثعلززب الفنززك ٌ :عتمططد علططى دم الفططرائس كمصططدر للمططاء ولططه اذان كبٌططرة لتجمططع الموجططات
الصوتٌة من مسافات بعٌدة وتساعد فً فقد الحرارة من الجسم عند بذل مجهود شدٌد .
س " :4يرى البعض ضرورة تحويل الغابزات للزأ أراضزأ زراعيزة لسزد حاجزة السزكان المتزايزدة
من الغذاء " ناقش هذه العبارة موضحاً اآلثار الناجمة عن ذلك .
هذا الرأي خطؤ ألن األشجار لها أهمٌة فى الطبٌعٌة :
 -1في البيئة الصناعية  :تعمل ممفلة ط يعيعيلي يلق تاللو من ل مل  CO2تملنا عل
 O2خال عمليي منعا ء منض ئو .
 -2فززي البيئززة الزراعيززة  :تل ل ب ع اض ل مي نم ل لللع ع نعم ل ممفللنمل نلاي ل ن م يللي
منمزا ع ل مم ت ما منظ منخشب .
 -3في الغابات  :تةلن مألش ا أ امقه ن اي ثب تت ل مم اي الزدبال منلي يذلي منتاعلي
ي مظ على خف عته تؤم نا ي اماط ث عتي تلايع نل ي ما ل منعايي منتلو ت لن
نمخ منذ عي مل أ مم ا ما لع ن ي ته .
 -4ا ف م مألش ا على مألخش ب منلليل ز منالزب نفا عي من ا منمالعس

 -1ظززاهرة التنززوب البيولززوجأ ؟ ثبططات التططوازن البٌولططوجً فططً أي نظططام بٌئططً ٌططرتبط بتعططدد
األنواع المتعاٌشة معه
 -2السيزموجراف  :جهاز ٌسجل الزالزل .

س : 7اكتب المصطلح العلمي المقابل لكل مما يأتي :
 -1علب يعاو عناملي م ي نن من ي ط ميةيي ملتخنمب منم ئ من و نم ه مت نه يق يعيش
 -2اإلطار الذي يحيا فيو اإلنسان مع غيزه من الكائنات ويحصل منو على مقومات حياتو .
 -3م ئا ل ال تلتييع أ تم غيمءه عاةله متعتمن على من ي ما ل مذيمء .
 -4قناط مناظ ب ماليم ن ى على منع نط إنى ضع مالتزم مألفلو ععن أ تذيا يياأ عليه
 -5مامع ل تلعب تنه ا منتاعي منزامعيي تعاضه نالا امف هالك منم ئا ل مننقيلي عه .
 -6ي ما ل قتله منملت يا مأل مئ مى أمايم ع نماليي .
 -7مختة ء أا مع معياي م منعيئلي عللعب غلز أال مع أخلار قل ناط عللى منما مللي يلان مألال مع
مألفليي م منعيئي .

 -9تتحمل حيوانات األعماق ظروف القاب .
ألنهططا مططزودة بقططدرات جسططمٌة وفسططٌولوجٌة تمكنهططا مططن تحمططل ظططروف القططاع مثططل الضططغط الشططدٌد
والظالم الدامس والبرودة الشدٌدة .

س : 11علل لما يأتي -:

 -11البيئات األرضية أو البرية أكثر تنوعاً من البيئات المائية

 -1البيئات المائية أكثر ثباتاً عن البيئات األخرى .

نظرا لتباٌن الظروف الطبٌعٌة ( مناخ – طبٌعة التربة – غطاء نباتً )……-

نظرا التصال مٌاه البحار والمحٌطات معا فهً تمثل بٌئة ثابتة نسبٌا عن البٌئات األخرى

 -11الصيد الجائر يؤدي للأ األضرار بالبيئة .

 -2تتم الهجرة في الطيور بشكل دوري ومنتظم .

 -29سالسل الجبال المنتشرة بالقشزرة فزي حالزة اتززان أيزوسزتاتيكي مزع مزا يجاورهزا مزن سزهول
ومنخفضات .

ألنه تجمد من الصهٌر فً درجات حرارة مرتفعة وتحت ضغط مرتفع وهً ظروف تختلطف كثٌطرا
عن ظروف البٌئة السطحٌة .

 -1وضح نوع الحركة فً التركٌب رقم ( ) 1
 -2تعرف على التركٌب رقم (  ) 2مبٌنا نوع القوى التً أدت لتكونه .
 -3تعرف على التركٌب رقم (  ) 3ثم اكتب تعرٌفه .
اإلجابة -:

اآلثار الناجمة عن القطع الجائر لألشجار :
 -1نقص كمٌة المواد األولٌة الالزمة للصناعة مثل األخشاب والورق .
 -2تشرد الحٌوانات التى تعٌش بها .
 -3إفقار التربة لتعرضها لعوامل الجفاف .
 -4تعرض المناطق المحٌطة بالغابات المستنزفة للسٌول .
س " : 5عن طريق استخدام البدائل "  ...كيف يمكن عالج مشكلة تناقص الموارد ؟
 -1استخدام طاقة الشمس كبدٌل للبترول والغاز الطبٌعً .
 -2العططودة إلططى اسططتخدام الفحططم كبططدٌل للبتططرول لتططوافر الفح طم بكمٌططات كبٌططرة مططع حططل مشططكلة
التلوث التً تنتج من استخدامه.
 -3استخدام الوقود النووي بدال من البترول مع االحتٌاطات والضمانات .
 -4استخدام ماء البحر فً الحصول على ماء عذب بإزالة الملوحة .
 -5صناعة السٌارات التً تسٌر بالكهرباء المولدة من طاقة الشمس فتوفر البترول وال تلطوث
للبٌئة وإن كانت سرعتها أقل .
 -6استخدام األلٌاف الصناعٌة كبدٌل للقطن لتوفٌر أراضً تستخدم فً زراعة الحبوب .
 -7التوسع فً صناعة البالستٌك كبدائل للمعادن كما فً صناعة مواسٌر المٌاه والمجاري
 -8إنشاء مزارع األسماك والقشرٌات والمحار فً شواطئ البحار والبحٌرات توفٌرا
للبروتٌن مع مراعاة االشتراطات البٌئٌة لهذه المزارع .
س : 6ارسم رسما تخطيطياً يوضح  :الشرفات النهرٌة  ،دورة الصخور فً الطبٌعة .

مكان تواجده

جسٌمات ذرٌة قادمة من الفضاء ٌعمل المجال المغناطٌسً لألرض
أحزمة فان ألن
على دورانها فً أحزمة تحٌط باألرض على ارتفاعات شاهقة .
كثبان رملٌة مستطٌلة تمتد حوالً  311كم من الشمال الغربً إلى
غرد أبو المحاريق الجنوب الشرقً بٌن الواحات البحرٌة والواحات الخارجة بالصحراء
الغربٌة .
شالالت توجد بٌن كندا وأمرٌكا
مساقط نياجرا
فً شمال الدلتا وعلى الساحل من رشٌد حتى العرٌش شرقا
الرمال السوداء
المنزلة .
األلسنةرواسب الفحمشمال بحٌرة
بدعة وثورا .
وتوجد فً
وادكو
مرٌوط
الحواجز الملح أمام
الصخريبحٌرةتراكمت فً وسط أوروبا فً العصر البرمً
طبقات
ادكو
بحٌرة
رواسب
الملح والجبس
من ٌستخرج بكمٌات كبٌرة من هضبة أبو طرطور بالوادي الجدٌد ومن
صخور الفوسفات
كربونات الصوديوم
منطقة السباعٌة وسفاجا والقصٌر .
من رواسب بحٌرات وادي النطرون
والماغنسيوم
س :14ما المقصود بنشاط اإلنسان ؟ وما هي أهم خطواته ؟
نشززاط اإلنسززان  -:هططو تحوٌططل مكونططات الغططالف الحٌططوي إلططى مططوارد سططواء جٌولوجٌططة أو مائٌططة أو
بٌولوجٌة ٌنتفع منها اإلنسان .
خطوات نشاط اإلنسان :
ٌ -1كتشف اإلنسان فائدة الشًء .
ٌ -2خترع اإلنسان وسائل الحصول على هذا الشًء وٌطور هذه الوسائل .
ٌنهض اإلنسان بالعمل للحصول على الشًء وتحوٌله إلى مورد دائم أو ثروة متصلة .
س :15ما هي أسس تصنيف الطيات ؟ مبينا أهم أنواعها .

ٌإثر طول فترة النهار فً الربٌع فطً نشطاط الطٌطور فزٌطادة النهطار ٌزٌطد حجطم الغطدد الجنسطٌة وٌقطل
حجمها بقصر النهار فتحدث عملٌة الهجرة فً فصلً الربٌع والخرٌف .

ألنه أدى إلى ندرة بعض األنواع وانقراض  45نطوع مطن الطٌطور فطً القطرن الطـ  19والطـ 21
بسبب صٌدها بالشباك واألسلحة المتقدمة  .وانقراض حوالً  41نوع من الثدٌٌات .
 -12اختفاء الزواحف العمالقة منذ حوالأ  71مليون سنة .

 -3تبقأ الكائنات حية في البحيرات واألنهار المتجمدة .
ألن الحرارة المنخفضة تعمل على تجمد المٌاه السطحٌة فٌطفو الجلٌد على سطح الماء وٌعمل كعازل
ٌمنع تجمد مٌاه القاع فتظل سائلة عند 3م تحٌا فٌها الكائنات البحرٌة بصورة طبٌعٌة .
 -4تتمتع المناطق الساحلية باالستقرار الحراري .
مٌاه البحر تخزن كمٌة كبٌرة من الحرارة نهارا وتسربها لٌال إلى الفضاء والٌابسة المحٌططة ممطا
ٌوفر الدفًء للمناطق الساحلٌة فتتمٌز باالستقرار الحراري.
ألن الضوء ٌنفذ إلٌها فتقوم النباتات والطحالب بعملٌة البناء الضوئً فتتكاثر وبالتالً تتواجطد بجانبهطا
الكائنات التً تتغذى علٌها .
 -6لون مياه البحار زرقاء .
تنفذ األشعة الزرقطاء والبنفسطجٌة قصطٌرة الموجطة إلطى المٌطاه األكثطر عمقطا وتعططً للمٌطاه اإلحسطاس
باللون األزرق .
 -7يشغل البالنكتون الحلقة األولأ والثانية من سالسل الغذاء البحرية .
 الحلقة األولى  :هائمات نباتٌة ( بالنكتون نباتً ) وتحتوي علطى الكلوروفٌطل الطذي ٌمطتص
الضطوء لٌقطوم بعملٌططة البنطاء الضطوئً وتسططمى أٌضطا ( كائنطات منتجططة ) ومطن أمثلتهطا الطحالططب
البحرٌة .
 الحلقة الثانٌة  :هائمات حٌوانٌة ( بالنكتطون حٌطوانً ) مثطل األولٌطات والدٌطدان والقشطرٌات
بدعةالنباتٌة
الهائمات
وجمٌعها تتغذى على
الدقٌقة
وثورا. .
وتوجد فً
رواسب الفحم

البرمً
تراكمت
يتعذرالملح
 -8طبقات
العصرغطس
فً أجهزة
أوروبابدون
وسطكبيرة
علأ فًأعماق
الصخريالغوص
علأ اإلنسان
ٌستخرج بكمٌات كبٌرة من هضبة أبو طرطور بالوادي الجدٌد ومن
لزٌادةصخور
والقصٌر .متر عمق مما ٌصٌبه بالضرر .
وسفاجا لكل 11
ضغط جوي
منطقةواحد
الفوسفاتعلٌه بمعدل
الضغط الواقع
السباعٌة

وتوجد فً بدعة وثورا .
رواسب الفحم
المقصود بنشاط اإلنسان ؟ وما هي أهم خطواته ؟
س :14ما
البرمً
العصر
فً
أوروبا
وسط
فً
تراكمت
الصخري
زاط المل
طبقات
اإلنسحززان  -:هططو تحوٌططل مكونططات الغططالف الحٌططوي إلططى مططوارد سططواء جٌولوجٌططة أو مائٌططة أو
نشز
ٌستخرج بكمٌات كبٌرة من هضبة أبو طرطور بالوادي الجدٌد ومن
الفوسفات اإلنسان .
بٌولوجٌة ٌنتفع منها
صخور
منطقة السباعٌة وسفاجا والقصٌر .
خطوات نشاط اإلنسان :
ٌ -1كتشف اإلنسان فائدة الشًء .
وٌطور؟ هذه الوسائل .
على هذا
ٌخترع اإلنسان
الشًءخطواته
هي أهم
الحصول؟ وما
وسائل اإلنسان
المقصود بنشاط
س :14-2ما
دائمسطأوطواءثروة
وتحوٌله
الشًء
على
للحصول
متصلةطة .أو مائٌططة أو
جٌولوجٌط
موردطوارد
إلىططى مط
طوي إل
طالف الحٌط
طات الغط
مكونط
بالعملتحوٌططل
اإلنسان -:هططو
ٌنهضاإلنسززان
نشززاط
بٌولوجٌة ٌنتفع منها اإلنسان .
س :15ما هي أسس تصنيف الطيات ؟ مبينا أهم أنواعها .
خطوات نشاط اإلنسان :
 -1وضع الطٌة فً الطبٌعة .
ٌ -1كتشف اإلنسان فائدة الشًء .
الطٌات .
المظهر
وٌطور هذه الوسائل .
هذه الشًء
علٌه هذا
تنكشف على
الذيالحصول
وسائل
ٌ -2خترع-2اإلنسان
القشطرة .األرضطٌة أثنطاء
صطخور
موردعلطى
وتحوٌلهالتًإلىأثطرت
التكتونٌة
وطبٌعةعلىالقوى
لنوعٌة
اإلنسان تبعا
ٌنهض -3
ثروة متصلة
دائم أو
الشًء
للحصول
بالعمل
عملٌة الطً المٌكانٌكٌة .
س :15ما هي أسس تصنيف الطيات ؟ مبينا أهم أنواعها .
 -2ثنٌة مقعرة
أنواع الثنٌات  -1 :ثنٌة محدبة .
 -1وضع الطٌة فً الطبٌعة .
س : 16ما هي الظواهر المصاحبة لحدوث الفوالق ؟
 -2المظهر الذي تنكشف علٌه هذه الطٌات .
شقوق الفالق
معدنٌة
القوىلصعود
وطبٌعةنتٌجة
الكالسٌت
ترسٌبتبعامعادن
صطخور .القشطرة األرضطٌة أثنطاء
فى علطى
أثطرت
مٌاهالتً
التكتونٌة
لنوعٌة
-3 -1
المٌكانٌكٌة .سططاخنة علططى الفططالق مثططل منطقططة عٌططون حلططوان والعططٌن السططخنة
الطً ونططافورات
طاعد مٌططاه
 -2تصط
عملٌة
ثنٌة .محدبة  -5 .حدوث الزالزل .
فرعون
 -2ثنٌة مقعرة
وحمام -1
أنواع الثنٌات :
 -4تكوٌن صخور مهشمة على جانبى الفالق .
 -3انصقال جوانب الفالق .
س : 16ما هي الظواهر المصاحبة لحدوث الفوالق ؟
س : 17اكتب التركيب الكيميائي للمعادن اآلتية -:
 -1ترسٌب معادن الكالسٌت نتٌجة لصعود مٌاه معدنٌة فى شقوق الفالق .
تركيبه الكيميائي
المعدن
تركيبه الكيميائي
المعدن
 -2تصططاعد مٌططاه ونططافورات سططاخنة علططى الفططالق مثططل منطقططة عٌططون حلططوان والعططٌن السططخنة
كربون
الماس
السلٌكون
الكوارتز
حدوث الزالزل .
وحمام فرعون .ثانً أكسٌد -5
السفاليريت
-3الكالسيت
الزنك .
كبرٌتٌد الفالق
صخور مهشمة على جانبى
كربونات كالسٌوم  -4تكوٌن
انصقال جوانب الفالق .
كربونات النحاس المائٌة
اآلتية  -:الماالكيت
للمعادنالمائٌة
الكيميائيكالسٌوم
األنهيدريتالتركيب كبرٌتات
س : 17اكتب
المعدن

تركيبه الكيميائي

المعدن

تركيبه الكيميائي

الكوارتز

ثانً أكسٌد السلٌكون

الماس

كربون

الكالسيت

كربونات كالسٌوم

السفاليريت

كبرٌتٌد الزنك

األنهيدريت

كبرٌتات كالسٌوم المائٌة

الماالكيت

كربونات النحاس المائٌة

الفلسبار

سٌلٌكات ألومنٌوم

الجبس
الطين

سٌلٌكات ألومنٌوم مائٌة

 -13يصاب اإلنسان باإلختناق عند االرتفاعات الشاهقة .
نتٌجة نقص األكسجٌن كلما ارتفعنا ألعلى ألن كثافته مرتفعة فٌوجد بالقرب من سطح األرض .
 -14احتراق الشهب قبل وصولها لألرض .
بسبب زٌادة سمك الغالف الجوي

 -5تكثر الكائنات البحرية في المنطقة جيدة اإلضاءة .

كبرٌتات كالسٌوم مائٌة

انقرضت فى العصر الكرٌتاسى نتٌجة لتغٌرات مناخٌة ضارة بالبٌئة المناسبة لها
وأصبحت غٌر متكٌفة مع الحٌاة فى هذه البٌئة وبالتالى أصبحت غٌر ناجحة فى التنافس
مع بقٌة األنواع من الكائنات فانقرضت .

وصودٌوم وكالسٌوم
الهاليت

كلورٌد الصودٌوم

 -15نادراً ما تتواجد الطيات في الطبيعة في نظم وأشكال ثابتة .
ألنها تعانً من تكرار عملٌات الطً .
 -16نادراً ما توجد الطية مفردة في الطبيعة .
ألنها تتعقد أشكالها بالكسور والتشققات .
 -17الطيات والفوالق تكون أكثر وضوحا في الصخور الرسوبية عنها في الصخور األخري .
ألن الصخور الرسوبٌة تتواجد على شكل طبقات مختلفة ٌمكن أن تتضح بها الطٌات والفوالطق

.

 -18تختلف المسافة بين كل فاصل وآخر.
المسافة بٌن كل فاصل واخر تختلف من عدة سنتٌمترات إلطى عشطرات أمتطار الخطتالف نطوع
الصخر أو سمكه أو طرٌقة استجابته للحركات األرضٌة.
الجبس

كالسٌوم .مائٌة
كبرٌتاتالكيميائية
 -19ال يتأثر الكوارتز بالتجوية
الطين

 -1تم حك قطعة من معدن الفلوريت علأ لوح المخدش الخزفي .
لوح المخدش الخزفً وصالدته ( 5و ) 6سوف ٌخدش معدن الفلورٌت ألن صالدته أقل ( ) 4
وٌتكون مسحوق لونه ٌعبر عن خاصٌة المخدش .
 -2تم حك معدن تركيبه كربونات كالسيوم مع آخر تركيبه ثاني أكسيد السليكون .
معدن الكوارتز وتركٌبه ثانً أكسٌد السلٌكون وصالدته (  ) 7سوف ٌخدش معدن الكالسٌت
وتركٌبه كربونات كالسٌوم ألن صالدته أقل ( . ) 3
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س: 18
كالسٌوم مائٌة
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وتتحول إلى الحالة السطائلة أو الغازٌطة ثطم تتحطرك وتهطاجر إلطى صطخور الخطزان المسطامٌة (الرمطال
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س : 19ما هي أهمية الصخور الرسوبية ؟ مبينا أهم أنواعها حسب طريقة تكوينها .
وتتحول إلى الحالة السطائلة أو الغازٌطة ثطم تتحطرك وتهطاجر إلطى صطخور الخطزان المسطامٌة (الرمطال
 أهمٌة الصخور الرسوبٌة -:
والحجرمٌةالجٌرى) .
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تعمل على تجمٌع النفط أو الغاز الطبٌعً أو المٌاه الجوفٌة .

 -6تماسكت حبيبات الزلط والجالميد معا بمادة الحمة .
صخر الكونجلومٌرات .
ٌتكونالزلط
رواسب
الصخور الرسوبٌة الفتاتٌة

الكونجلومٌرات
رواسب الرمال
الحجر الرملً
الكثبان الرملٌة
رواسب الطٌن
الصخور الطٌنٌة والطفل

س : 18وضح ما يحدث في الحاالت اآلتية -:

الفلسبار

سٌلٌكات ألومنٌوم

الصخور الرسوبٌة الكٌمٌائٌة
نتٌجة البخر أو تفاعالت
كٌمٌائٌة
مثل

الصخور الرسوبٌة العضوٌة
والبٌوكٌمٌائٌة
تشترك الكائنات الحٌة فً
تكوٌنها
مثل الحجر الجٌري

رواسب الجبس

الصخور الفوسفاتٌة

وحدٌد أسوان البطروخً

الرواسب العضوٌة مثل

وملح الطعام

الفحم والطٌن النفطً

