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 1439ثانية علوم تجريبية          الفرض األول للفصل األخير في مادة العلوم الطبيعية و الحياة              شعبان 
 الموضوع

- I   . تمثل الوثيقة أسفله مقطعا  جيولوجيا في منطقة ما 
 ؟ .و ما الفرق بينهما   -ل-و     -ق-يسمى الحدان   كيف /1
 .  8إلى   6و الترتيب من     5إلى     1بقات من  الفرق بين ترتيب الط اشرح /2
 ؟ .يكون ترتيب الحوادث المؤدية إلى تشكيل المنطقة بدقة   كيف /3
 ؟ .ذلك  وضح –أزمة بيولوجية    -ل  –يرافق تشكل الحد  /4

 

II- 

 

 عدد السحنات أفقيا  و عددها شاقوليا . استخرج -1
 دت في طبقات هذا العمود الصخري .مجموعة من المستحثات وج -1-تبين الوثيقة  -2

 

أعلى  -اتجاه انتقال السحنة :  من البحر إلى القارة أو من القارة إلى البحر حددعليها وعلى سحنتها التي تدل عليها  ثم  تعرف -أ
 التي تحتوي على رمل ناعم . -2-وجدت شاقوليا في الطبقة رقم  D  أن مستحاثة الشكل إذا علمت -المتتالية 

 . -بالفرنسية  -سحنات أفقيا في جدول المتتالية الرسوبية اعتمادا على رموزالمستحاثات الرتب  -ب
 سمك الطبقات . مع احترام -1-كل طبقة بسحنة تدل عليها من أشكال الوثيقة  إرفاقنموذجا للعمود الصخري مع  أعط -ت
 بية .التحليل األولي و النهائي و اقترح تفسيرا دقيقا لهذه المتتالية الرسوأكمل  -ث
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 1439للفصل األخير في مادة العلوم الطبيعية و الحياة                                شعبان  ألولالفرض ا  تصحيحثانية علوم تجريبية             
I-  

 2ن *1......................................... :تسمية الحدين و الفرق بينهما /1
 .قليلة السمك لها تركيب مختلف ناتج عن انقطاع جيولوجي قصير للترسيب  فاصل التطبق وهو طبقة  : -ق-يسمى الحد  

 بسطح عدم توافق و هو ليس بطبقة بل فاصل بين طبقات قديمة تعرضت لحركات تكتونية و اخرى حديثة .  : -ل-و  يسمى الحد      
 
 2ن*1 .......................... :الترتيبين الفرق بين   /2

 :هو   5الى    1ن   ترتيب الطبقات م
 ترتيب حبيبي سالب من حبيبات ناعمة الى خشنة  ناتج عن انحسار بحري. 

 :هو  8الى     6و ترتيب الطبقات من      
 ترتيب حبيبي موجب من حبيبات خشنة الى  ناعمة ناتج عن طغيان بحري. 
 
 ن2......................... : ترتيب الحوادث المؤدية الى تشكيل المنطقة بدقة /3

 من األقدم الى األحدث ناتج عن انحسار بحري. 5إلى  1ترسيب أفقي للطبقات من 
 لهذه الطبقات تتمثل في طيه . ةحركة تكتو ني    
 ثانية تتمثل في انكسار غرب المنطقة . ةحركة تكتو ني    
 صعود بازلت ناري يشمل كل الطبقات.    
 ل سطح عدم توافق .و تشك 4/5تعرية الطبقات العلوية     
 أفقيا من األقدم الى األحدث ناتج عن طغيان بحري. 6/7/8ترسب الطبقات     

 خروج ماغما بركاني غرب المنطقة يطفو على السطح.     
 
 ن0.5............................. :أزمة بيولوجية    -ل  –يرافق تشكل الحد  /4

 .ت السفلية القديمة و ظهور كائنات أخرى في الطبقات العلوية الحديثةنتيجة انقراض كائنات كانت تعيش في الطبقا
II- 
 2ن *0.25..............................:استخراج عدد السحنات أفقيا  عددها شاقوليا -1

  5  عدد السحنات أفقيا  هو:
 .13 :و عددها شاقوليا هو    
 
 6ن *0.5..........................التعرف على المستحاثات وعلى سحنتها : -ا -2

 صفيحيات الغالصم   تمثل سحنة بحرية يمية .        Aالشكل          
 تمثل سحنة قارية. -هيكل فقاري–طائر   Bالشكل          
  االمونيت تمثل سحنة بحرية لجية.  Cالشكل          

 ورقة نبات تمثل سحنة انتقالية. Dالشكل          
     تمثل سحنة عتبة بحرية. –مبنيات  – السرئيات  Eالشكل    

 .سحنة بحرية يمية -نوموليت–منخربات   Fالشكل          
 

 ن0.5.................من البحر إلى القارة   اتجاه انتقال السحنة :       
           ن 2+1ن+ن1 -ث                      ن3.5     –ت         ن.51     -ب      : اكمال جدول المتتالية  �

 
 * وعاجز الرأي مضياع لفرصته * حتى إذا فات أمر عاتب القدر*                              
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وو ترتيب        sترتيب حبيترتيب حبيبي مو

رتيب الحوادترتيب الحوادث المؤ/3

amرسيب أفقي للطبقترسيب أفقي للطبقات من
لهذه الطلهذه الطبقاتيةةكتو نيركة تكتو ني
ثانية تتمثل فثانية تتمثل في انكيييةةني تكتو ني

ناري يشمل كل ازلت ناري يشمل كل الطبقا
كل سل سطو تشو تشك55//44وية ت العلوية 

أفقيا من األقدأفقيا من األقدم الى ا7/8/
لمنطقة يطفوي غرب المنطقة يطفو على

..............::لوجية زمة بيولوجية 
ت السفلية ات السفلية القديمةبقافي الطبقا

.................................:ولياشاقوليا

ن *0.5.5............................. io     . ية يمية  .

   ن22++1ن+نن+ن11-ث  
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