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1 
 تتكون الصخور المتحولة نتيجة لـــ :

 عد( حرارة شديدة وضغط مرتف على السطحجـ( تفتت الصخور  ب( تصلب الالبة في ماء البحر رسوبيةأ( ترسب طبقات  

2 
 أي العبارات التالية تنطبق على المادة التي تعد معدنا ؟

 د( توجد في الطبيعة  جـ( تكون حجرا كريما  ب( تكون زجاجية  أ( تكون عضوية 

3 
 أي العبارات التالية ينطبق على تشكل الصخور الفتاتية ؟ 

 د( تتكون بواسطة التبخر  لنباتات جـ( تتكون من بقايا ا ب( تتكون من الالبة  أ( تتكون من حبيبات صخور

4 
 مم تتكون الصخور عادة ؟

 د( تورق جـ( وقود أحفوري  ب( معادن  أ( قطع صغيرة 

5 
 يمكن قصها وصقلها : معادن نادرة وثمينة

 )د( المعادن )ج( الصخور المتورقة )ب( األحجار الكريمة )أ( الصخور

6 
 : تعد االحماض الطبيعية من عوامل

 الصخور الفتاتية )د( التعرية )جـ( التجوية الكيميائية )ب( التجوية الميكانيكية )أ(

7 
 توصف المعادن جميعها بأنها :

 د( تخدش قطعة نقدية معدنية جـ( ذات لمعا زجاجي أو أكثر  4ب( لها درجة قساوة  أ( مواد غير عضوية صلبة 

8 
 أي أجزاء األرض أكبر ؟ 

 د( اللب الداخلي  جـ( اللب الخارجي  ب( الستار أ( القشرة

9 
 صفائح األرض هي قطع من : 

 د( الستار  جـ( اللب الداخلي  ب( الغالف اللدن  أ( الغالف الصخري

11 
 أي القوى تسبب تقارب الصفائح : 

 د( التوازن جـ( القص  ب( الضغط  أ( الغالف الصخري

 المعدن الذي يسمى ذهب المغفلين : 11

 )د( الحديد )جـ( البيريت )ب( النحاس  لفضة )أ( ا

 

 

 المملكة العربية السعودية

 التعليموزارة 

اإلدارة العامة للتربية والتعليم 
 حافظة جدةمب

  البيان النموذجية

  ( ) تعليم عام

 لفصل الدراسي األولا

 هـ  1441 – 1441 الدراسي لعاما

 

 علوم المادة

 المتوسطة المرحلة

 أولى الصف

 مرام الغامدي المعلمة

 الوحدة الثالثة (الثالثة ) بنك الفترة                                                                             اسم الطالبة :    

 6 من 1
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12 
 أي القوى تسبب تباعد الصفائح ؟

 د( التوازن  جـ( القص  ب( الضغط  أ( الشد

13 
 بفعل الضغط والحرارة يتحول الحجر الجيري الى:

 )د( نايس )جـ( حصباء  )ب( رخام )أ(كوارتزيت 

14 
 من طبقات االرض:

 )د( الرايوليت )جـ( الستار لسيليكا)ب(ا )أ(األحافير

15 
 نوع الصخور التي تنتج عن انفجار البراكين :

 )د( سطحية )جـ( ورقية )ب( عضوية )أ( فتاتية

16 
 تتكون تربة سميكة في المناطق التي تكون فيها األرض:

 )د( عمودية )جـ( متموجة )ب( منبسطة )أ( منحدرة

 : Uون وديانا على شكل حرف أي عوامل التعرية التالية يك   17
 د( الجاذبية  جـ( الجليد  ب( المياه  أ( الرياح 

18 
 تآكل الصخور او الرسوبيات ونقلها يمثل :

 )د( الماجما )ج(الالبه )ب( التجوية )أ(التعرية

19 
 تكون فيها التجوية الكيميائية أثر نشاطا :أي األماكن التالية 

 د( المناطق االستوائية  ( المناطق القطبية جـ ب( الجبال  أ( الصحاري

21 
 جميع المعالم الموجودة على سطح األرض جزء من طبقة :

 )د( اللب الخارجي )ج(اللب الداخلي )ب(القشرة )أ(الستار

21 
 عندما يتحد ثاني أكسيد الكربون مع الماء يتكون : 

 د( حمض الهيدروكلوريك نيك جـ( حمض الت ب( حمض الكربونيك  أ( كربونات الكالسيوم 

22 
 أي عوامل التعرية التالية يكون الكثبان الرملية ؟ 

 د( الجليد  جـ( الجاذبية  ب( المياه أ( الرياح 

23 
 ما نوع الصخور التي تتشكل عندما تبرد الصهارة :

 أ( رسوبية 

 أ9ا

 د( نارية  متحولة جـ(  ب( كيميائية 

24 
 ى صخر رسوبي :مالذي يغير الرسوبيات ال

 )د( االنصهار  )جـ( الحرارة والضغط )ب( التراص والتماسك )أ(التجوية والتعرية

 6من  2
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25 
 ضت للتجوية ومواد عضوية وهواء:رأي مما يلي يعد خليطا من صخور تع

 )د( التربة )جـ( المخلوقات الحية )ب( الصخر االصلي )أ( الدبال

26 
 ور المصهورة وتتصلب يسمى :صخر يتشكل عندما تبرد الصخ

 )د( متورقا )ج( متحوال )ب( ناريا )أ( رسوبيا

27 
 أي الخواص اآلتية التستخدم عادة في تمييز المعادن :

 )د( الكتلة والحجم )جـ(القساوة والمغناطيسية )ب( اإلنفصام والمكسر )أ( الحكاكة والبريق

     

 ة ) صح ( امام العبارة الصحيحة وكلمة ) خطأ ( امام العبارة الخاطئة :( ضعي كلم18( إلى )1في الفقرات من)      

                                              )         (                       .          معدن الكبريت هو معدن يسمى  ذهب المغفلين -1

                               )         (                      .             كبر طبقة من طبقات األرض  اللب الخارجي أ -2

                          )         (                   . يتكون باطن االرض من اللب الداخلي واللب الخارجي فقط -3

                          (      )                     من خصا ئص االحجار الكريمة انها نادرة وثمينه .            -4

                         )         (                    .        استخدم نموذج ثمرة الخوخ لتمثيل طبقات األرض  -5

                      )         (    ته منخفضه جدا .                      اللب الداخلي لألرض حرارته وكثاف -6

                      )         (         تفاعل األكسجين مع الصخور ويحول لونها الى ابيض أوأصفر  .  ي -7

            )         (    .                   تربة الصحاري تحوي كميات قليلة من المواد العضوية -8

               )         (      صخور.                          جذورها في تفتيت ال عند نمو النبات تبدأ -9

              (      )        الفوالذ من خام الهاليت .       يستخلص الحديد المستخدم في صناعة  -11

 )         (                    .     يساعد الدبال التربة  في توفير المواد المغذية للنبات  -11

 )         (                            تصنف  الصخور الرسوبية إلى سطحية وجوفية . -12

 )         (                                           توصف المعادن بأنها ذات لمعان زجاجي .  -13

 (    )                      تنتج الجبال عن تصادم صفيحة قارية مع صفيحة محيطية . -14

 )         (              ج .جبال وعرة ذات قمم عالية مكسوة بالثلالجبال الحديثة هي  -15

 )         (                                    من أسباب التجوية الكيميائية تجمد الماء . -16

 (        )   تؤدي جذور الحيوانات والنباتات التي تحفر األرض إلى تفتت الصخور.   -17
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 )         (               من آثار التعرية في أماكن الترسيب الدلتا والكثبان الرملية    -18

 

 اكملي الفراغ بمايناسبه :

 يرجع السبب في ندرة األحجارالكريمة أنها تتكون في .................................................... . -1

 يكفي من .............................................................. . يحوي ما نكا يسمى المعدن خاما إذا -2

 . للصخور ثالثة انواع وهي .........................,.........................,............................. -3

  

 / قارني بين كال من :س 

 الصخر            المعدن                 

 

 

 

 مثال : مثال :

 

 

 التجوية الكيميائية         التجوية الميكانيكية                

 

 

 

 مثال : مثال :

 

 

 الجبال الناهضة  الجبال المطوية 

 

 

 

 6من  3



 (04(1431007-01ن م / م م /

 

 

 

 

 

 

 

 سلسلي طبقات األرض من الداخل للخارج مبتدئة من اللب الداخلي .س/ 

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

 

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

 

 س/ عددي انواع الجبال .           

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

 

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

 

 مل التجوية الكيميائية .س / سمي عاملين من عوا

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

 

 أي هذه العوامل أسرع وأيها أبطأ ؟س / صفي أربعة من عوامل التعرية . 

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

 

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

 

   

 ( :تمزيق الورق  -صدأ الحديد  -احتراق الخشب   -صنفي التغيرات اآلتية حسب نوعها : ) انصهار الزبدة   س/ 

 

 مثال : مثال :

 6من 4 
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 .........................................تغير فيزيائي :                   ........................................ تغير كيميائي : .                  

       

                                   

 

 

 

 

 ي طبقات األرض على الرسم الذي امامك مبتدئة بطبقة )اللب الداخلي ( :رتبس  /    

 

 

 

                                                                                           

                                                                                         

 

                                                                                 

                                 

 

 يناسبه في العمود )ب(  ( زواجي بين العمود )أ( مع ما3( الى ) 1في الفقرات من ) س/ 

 

 العمود )ب( العمود )أ(

 تتكون تحت تأثير الضغط الكبير والحرارة المرتفعة ( أ )  صخور نارية( 1) 

 المنصهرة تتكون نتيجة تبريد الصخور) ب (   صخور رسوبية( 2) 

 تتكون نتيجة خضوع الرسوبيات لعملية الضغط والتالحم(  ) جـ صخور متحولة ( 3) 

 ( تتكون نتيجة من كتل صخرية ضخمة مثنية ومنفصلةد  )  

 العمود )ب( العمود )أ(

 جبال تكونت نتيجة طي طبقات الصخور عند تعرضها  لقوى ضغط)  أ (  متصدعة  جبال كتل( 1) 

 ) ب (  تتكون نتيجة تبريد الصخور المنصهرة الجبال المطوية( 2) 

 تتكون نتيجة قوى من باطن األرض تعمل  على دفع القشرة إلى أعلى ) جـ (   الجبال الناهضة( 3) 

 6من  5 

اللب 

 الداخلي
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 بصدوع لتعرضها لقوى شد  نتيجة من كتل صخرية مثنية ومنفصلة )  د ( تتكون ( الجبال البركانية4)

 )هـ ( تتكون نتيجة تدفق الالبة المنصهرة على سطح األرض بشكل مخروطي مع مرور الزمن  

 6من  6


