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 و3122/ 42/6انًٕافك : 

أثُبئٙ انطالة ٚغعذَٙ أٌ ألٕو ثزذسٚغكى نٓزا انًمشس انذساعٙ، ساجٛب يٍ هللا عجذبَّ ٔرعبنٙ أٌ أٔفك فٙ 

 عهٕيخ انزعهًٛٛخ ٔانزٙ هللا أعأل أٌ ركٌٕ خٛش عٌٕ نكى فٙ دٛبركى انعًهٛخ .إٚصبل انً

 انذكزٕس / ثغبو ثٍ عجذ انًعطٙ أثٕ عًبسح

 ( :  X( أٔ خطأ )   √أيبو انعجبساد انزبنٛخ ظع عاليخ )  : 1س 

عبدٌ ٔ انعٕايم انكًٛٛبئٛخ ْٙ عجبسح عٍ انزفبعالد انزٙ ال رذذس ثبنصخش َزٛجخ نهزفبعالد ثٍٛ انً -1

 )       (.                  ثععٓب انجعط ٔ انٕعط انغبئم انًذٛط ثٓب.
 
)            . انزذٕل انزًبعٙ ْٕ أدذ عٕايم انزذٕل انزٙ رزعشض نٓب انصخٕس انًزذٕنخ -2

.) 
 

ْٙ  Hydrothermal Metamorphismانصخٕس انزذٕنخ انًُٕرجٛخ انُبرجخ عٍ انزذٕل انذشاس٘  -3

)             جًبرٛذ، انغشثُزٍٛ، ٔ انذجش انصبثَٕٙ. عجبسح عٍ صخٕس انج

.) 

 

)             .شذح دسجخ انزذٕل رزُبلص يع انًغبفخ رجبِ انجغى انُبس٘ -4

.) 
 

انزذٕل انزًبعٙ ال ُٚزج َزٛجخ إلَزمبل انذشاسح ٔ انًذبنٛم انذبسح ٔ انغبصاد يٍ انجغى انًزذاخم  -5

الًٚكٍ أٌ ٚكٌٕ ُْبن يذٖ دشاسح ٔاعع يٍ انزذٕل ٔ انُبس٘ نهصخٕس انًذبٔسح )انًذٛطخ ثّ( ، ٔ 

          .  Aureolesانًغًٗ 

   .)       ( 
انصخش انًزذٕل رٔ األصم انُبس٘ أٔ انشعٕثٙ ٚزكٌٕ َزٛجخ نعٕايم انزذٕل يع ركٌٕ رجهٕس كبيم  -6

)                   نهصخش أٔ جضئٙ.

.) 
 

انذجٛجبد، ٚزكٌٕ َزٛجخ نطذٍ انصخٕس ْٕ صخش خشٍ  Myloniteانصخش انًزذٕل يٛهَٕبٚذ  -7

 )       (.     االنخشُخ أثُبء انزذٕل انذًُٚبيكٙ ٔ ثذذٔس رفبعالد كًٛٛبئٛخ.
 )       (.  ال ٚذل عهٗ رعشض انصخش انًزذٕل نهزشِٕ.    Crenulation Cleavageَغٛج انزًعج  -8

 
انذشاسح ٔ انذغبعٛخ انعئٛهخ  يمٛبط انذشاسح ٕٚظخ انزفبعالد راد انذغبعٛخ انعبنٛخ رجبح رغٛشاد -9

)                   رجبِ انعغط.

.) 
فٙ أَغجخ انصخٕس انًزذٕنخ ٚزكٌٕ عُذ إَٓٛبس دٕاف انًعذٌ ٔ رذٕل دٕافّ إنٗ   Moatانًٕد  -11

)                   يعذٌ آخش عهٗ شكم دهمخ.

.) 
 

دٕل انذشف األثجذ٘ انًمبثم  (O)إخزبس انعجبسح انصذٛذخ أنذانخ عهٗ اإلجبثخ ٔ ظع عاليخ دائشح: 2ط

 :انصذٛذخ نإلجبثخ
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 :ٗعًهٛبد انزذٕل نصخش انذجش انجٛش٘ انشعٕثٙ ٚؤد٘ إن  -1
a. .دجٛجبد انكبنغٛذ انكجٛشح انذجى ًَٕ 
b. .دجٛجبد انكبنغٛذ انصغٛشح انذجى ًَٕ 
c. .انًعبدٌ انغهٛكبرٛخ ًَٕ 
d. .ٔركٌٕ يعبدٌ صفبئذٛخ ًَٕ 
e. .ِجًٛع يبجبء أعال 

 
 عجبسح عٍ:  Myloniteصخش انًٛهَٕبٚذ  -2

a.   ٙصخش دلٛك انزذجت، ٚزكٌٕ َزٛجخ نطذٍ انصخٕس انخشُخ أثُبء انزذٕل انذُٚبيٛك

 ثذٌٔ دذٔس أٚخ رفبعالد .
b.  ٌٔصخش خشٍ انزذجت، ٚزكٌٕ َزٛجخ نطذٍ انصخٕس انخشُخ أثُبء انزذٕل انذشاس٘ ثذ

  دذٔس أٚخ رفبعالد .
c. .ِجًٛع يبجبء أعال 

 
 ٚعذ ًَٕرجب نغذُخ : Ophioliteٕٛالٚذ ٚزًثم انجبصنذ انًزذٕل ثًعمذاد األف  -3

a. .األيفٛجٕالٚذ 
b. .انجشإَٛالٚذ 
c. .انشغذ األخعش 
d. .انشغذ األصسق 
e. .ثبٚشٔكغٍٛ ْٕسَفهظ 
f. .ِجًٛع يبجبء أعال 

 
 انصذجخ انًعذَٛخ ثبنصخٕس انًزذٕنخ راد دسجبد انزذٕل انعبنٛخ ركٌٕ أكثش دفبظب ٔثجبرب: -4

a. بعالد انزشاجعٛخ.ألٌ انًٕائع غٛش كبفٛخ إلدذاس انزذٕالد ٔ انزف 
b.  ألٌ يعذل انشفعExhumation  انغشٚع رًُع يٍ دذٔس انزفبعالد انكًٛٛبئٛخ انزشاجعٛخ

 يٍ انذذٔس.
c. .ِجًٛع يبجبء أعال 

 
 انزفبعم أدبد٘ انزغٛش ٚزًثم إنٗ : -5

a.  انٕصٕل إنٗ َفطخ فٙ يجبل انعغط ٔ انذشاسح، ُٚزج عٍ ْزا انزفبعم انكًٛٛبئٙ رغٛشا

 َٛخ ٔ ركٍٕٚ يعبدٌ جذٚذح.يفبجئب فٙ انصذجخ انًعذ
b.  فٙ عذو انٕصٕل إنٗ َمطخ فٙ يجبل انعغط ٔانذشاسح ال ُٚزج عُٓب رفبعم كًٛٛبئٙ، ٔ ال

 ٚكٌٕ ُْبن رغٛشا فٙ انصذجخ انًعذَٛخ، ٔ الرزكٌٕ يعبدٌ جذٚذح يُّ.
c.  .ِجًٛع يبجبء أعال 

 
 رفبعم ثُبئٙ انزغٛش انكًٛٛبئٙ: -6

a. .ٚكٌٕ يعبدٌ يفبجئخ جذٚذح 
b.  ٙرشكٛت انًعذٌ رارّ دٌٔ ركٍٕٚ يعبدٌ جذٚذح، ألٌ نّ يذٖ ٔاعع يٍ ٚكٌٕ انزغٛشف

 .ٚزكٌٕ خالنٓبظشٔف انعغط ٔ انذشاسح
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c.  ألٌ نٓب يذٖ ٔاعع يٍ انعغط ٔ ٚكٌٕ فٙ رشكٛت انًعذٌ رارّ ٔ ركٍٕٚ يعبدٌ جذٚذح

 انذشاسح.
d. .ِجًٛع يبجبء أعال 

 

 يمٛبط انذشاسح فٙ انصخٕس انًزذٕنخ ٚزى رطجٛمّ: -7
a.  ثئعزخذاو عُصشTi  ٔكهًب صاد ْزا انعُصش صادد دسجخ انذشاسح انزٙ ٚزعشض نٓب ،

 انصخش.
b.  ثئعزخذاو عُصشSi  .ٔكهًب صاد ْزا انعُصش صادد انذشاسح انزٙ ٚزعشض نٓب انصخش ، 
c.  ثئعزخذاو عُصشTi .كهًب َمص ْزا انعُصش صادد دشاح انصخش انًزذٕل ٔ ، 
d. .ِجًٛع يبجبء أعال 

 

 

 

 
 

 غذُخ :عذُخ انعغط انًزٕعط رزًثم ٚ -8
a. .عذُخ ْٕسَجهُذ ْٕسَفهظ 
b. .عذُخ انشغذ األصسق 
c. .عذُخ انغبَٛذَٛذ 
d. .عذُخ انشغذ األخعش 
e. نى رزكش انغذُخ أعالِ دذد ...........................؟  
f. .ِجًٛع يبجبء أعال 

____________________________________________________________ 
 

 يع ثٛبٌ انغذٍ انًكَٕخ نكم عذُخ انعبو، انغذُبد  رمغٛى ٛبٌانصخٕس انًزذٕنخ؟ يع ث عشف عذُخ : 3ط 

   ؟ ، ٔعهٗ أ٘ أعبط رى رمغًٛٓب
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نزذاخم  shaleثٍٛ ثبنشعى انزشرٛت انزغهغهٙ نُطبلبد انصخٕس انزًزذٕنخ انزبنٛخ عُذ رعشض صخٕس : 4ط 

نكم َطبق؟ يع سعى ٔ  Isogradجغى َبس٘ خالنخ؟ يع ثٛبٌ ٔ إٚعبح خط رغبٔ٘ دسجخ انزذٕل  

 إٚعبح إرجبِ صٚبدح دسجخ انزذٕل؟ :

 .َطبق عٛهًُٛٛبعذ شغذ 
 .َطبق شزشٕٚالٚذ شغذ 
 .َطبق ثٕٛربٚذ شغذ 
 .َطبق كهٕساٚذ شغذ 
 Unmetamorphosed shale zone 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 


