
 2من1ّصفحةال

．رُ هُ م ُالج ُ
かُُالج ُيُ  よُ ائُ ز 

ُيُ  よُُ ق ُيم かُُالد   ُيُ اط  بُ عُ かُالش 
かُيُ 

بُ رُ التُ おُُ ارُ らُ وُ 
ُيُ   かُ ُ．يُ نُ طُ الかُ

بُ رُ التُ かُُ يُ يよُ د ُم ُ
ُــــかُُيُ  ُالج  طائُ ز  س  ُــــよُُو 

ُم ُ ُرُ د  ُ．ُ ف ُالتُ وُ ُاء ُج ُالかꞌꞌ ُよُ س   íꞌꞌُ ُاصُ الخかُبُ ـــ．ُُ ら ُ ر 
 ـــかُيعُ 

 
 
 

 نقطか(2ُُت)ُ:ُلالجزءُاأوُ 

ُلمよينُالتُ  ُُ(نقاط6ُة)ُ:اأو 

  ٚ ٚاحل تكو تع ض أثنا╋ م ع ٖ  ــــــــإلګ عمن٘ ماييڗ السنيڗ نها يضت اٙأ

ڇاػ جيولوجيغعملياػ  ي ـــــــف ڣاختافها طبقاتها تمايزػ إلګ أد   ،ڣ تغي 

 ڇكيظ الكيميائي ڣالصفاػ الفيڈيائيغبالت  

ٙسږ الوثيقغ )ــــأع   (1 ږ  اكتظ البياناػ مكاڗ ـث ،( دڣڗ تلوينتٖ 

ٙقامب    اأ

ٙسمڊ (2 د علګ   ٖ التي  غالطبقڣ ل الليتوسفيڇ الطبقاػ التي تمث   ح
 بستينوسفيڇأ ل اتمث  

ُ

ُ

ُنقاط(6ُة:ُ)انيالثُ مよينُلتُ ا

ي ـــــڣ هتعتبڇ جباڋ الهيماايا أعلګ سلسلغ جبليغ في العالږ 

لتحٖڬ بلوٹ  الجباڋ يمتسلق من أشهٚ الجباڋ التي تستهوڬ 

ٙتفاع  ٚيست" علګ ا  انتباه فتـــــــٖ لـــــقڣ  ،م8848قمتها "اف

ٚيغ علګ تلڊالعلما╋ ڣجود بقايا حيوانيغ  ٚتفعاػب  بح  ام

ٚح تاعتمادا علګ الوثيقغ ) (1 جباڋ لت كيڀ تشك  ( اش
 الهيمااياب  

ٚ سبظ (2 ٙتيڗبيڗ امحيط ال٘ڬ كاڗ يفصل  ا╋اختف فس   :القا
 بسياالهنٖ ڣ′

ل (3 ٚيغ علګڣجود البقايا الحيوانيغ  عل  ٚتفعاػ البح  م
  بمااياياله

   ُむُاما:お ُعل．مُالطおُوالحياかبيع 

الثかلاُ:ست．ُ・ام طُث   مت．س 

 ت2ة2ة3ةةتةُاريみ:التُ 

ُ  かُونصéساع:おُامد 
ُلُاختباُرالفصل  اأو 

 かطبقاきُالكおよُاارضي(:ُرسêُتخطيطيُلتل．ثيقかُ)ا
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 2من2ّصفحةال

ُنقاط(8ُة)ُ:نيلجزءُالثاُ ا

ُかال．ضعيかماجيむاإ:ُ

مي:   فت في امقطٸ التعل   ٚ ٙاػ اليوم انفصلت عن بعضها  "الديناميكيかُالداخليかُللكおよُاأرضيか"تع أڗ  قا
ٚع، فتسا╋ڋ تزاڋ من٘ ماييڗ السنيڗ ڣ هي ا  ٚكغ مستم ٙع ب]كملها  ٛما[ك عن القوع القادٙ في ح ٚيڊ قا     ع علګ تح

ٙضيغ غيڇ  بنياتها الجيولوجيغبڣ  ٚع اأ  كيڀ أڗ  النشاط الٖاخلي للك
ٙك اأستاٗ لتفسيڇ ه٘ه الظواهٚ لزمائڊ مستعينا بالسنٖاػ التاليغ ڣ حوصلغ   فتږ عليڢ، اختا  ٚ  :ما تع

 
 
 
 
 

 

 

 

  

きا يلي:السنٖاػ ڣمكتسباتڊ علګ  ااعتماد   :التعليما ُالقبليغ، أجظ عم 

اراきُالحملُالحよارُيإُيقاڋ " (1 ُمحよ كُالصفائحُالتكت．نيかُهُ．تي   î"ُٙع،ب ٚح ه٘ه العبا حا عواقظ ُاش موض 
ٚع امحيطيغب  ٚكغ القش ُٗلڊ علګ ح

ٚيكا الجنوبيغب (2 ٙع أم ٛكا مٸ قا ٚكغ صفيحغ نا ْنياػ الجيولوجيغ الناتجغ عن ح د الب   ٖ  ح

دهماب -أ( نمطيڗ من البڇكنغ: 3) سنٖظهٚ اليُ  (3  ٖ  ح
ٚځ  -ب                                                                         بينهما مٸ التعليلب اٗكٚ أكبڇ ف

اقえُحよكかُالصفائحب السندُ)ت(:ُت．らعُالصفائحُالتكت．نيかُفيُالعالêب  السندُ)2(:ُع．

 السندُ)3(
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