
    
 
 
 

   أجب بوضوح على نفس الورقة.....:    الرقم .... /1:  القسم ..............................................: السم ا
        استرداد المعارف (12 نقط)

)ن4. (أجب بصحیح أو خطأ على االقتراحات التالیة ) 1         
……………….                                                                     افي محدود  السحنیة توزيع جغر للمستحاثات-               
.……………….                                                                الحجر الرملي الخشن صخرة من أصل حیكیمیائي-            
.……………….                                                        ة بواسطة الرياح يحدث الحت الكیمیائي للصخور الكلسی-            
.……………….                                                  منحنى المستوى خط يمر بمجموع النقط ذات نفس االرتفاع -            

)ن4.(أكتب أمام كل تعريف المصطلح المناسب له ) 2       
.يمكن من تحديد المسافات الحقیقیة انطالقا من الخريطة         ................................ :      

.تقسیم للزمن الجیولوجي إلى أحقاب و أدوار و عصور            ................................ :   
.بداية التجاوز و نھاية التراجع البحري الذي يلیه الفترة الممتدة بین            ................................ :   
.تمكن من توجیه الخريطة            ................................ :   

)ن4.(صل بسھم كل عنصر بالتعريف المقابل له ) 3        
. يتمیز بوجود حبات مرو مستديرة غیر المعة - الالغون                      -              
. مجموعة من العملیات الفیزيائیة و الكیمیائیة تحول الرواسب إلى صخور متماسكة - الترسب                     -              
. تموضع الصخور ونواتج الحت في أماكن مختلفة على شكل طبقات - التصخر                      -              
. مساحة من میاه راكدة تتصل من حین ألخر بمیاه البحر -   رمل ريحي               -              

      االستدالل العلمي والتواصل الكتابي والبیاني(8 نقط)
  )نقط3(التمرين األول     

تمكن الخريطة الطبوغرافیة من الدراسة         
للوقوف على,        المیدانیة لمنطقة معینة   

  جزءا من       بعض ھذه الجوانب نقترح علیك
        خريطة طبوغرافیة لمنطقة معینة كما

.1        توضح الوثیقة   
حدد, 1 اعتمادا على معطیات الوثیقة-1       

ثم ضع االرتفاع المناسب,         تساوي البعد   
)نx.)1لمنحنى المستوى المشار إلیه ب          

................................................      ....................................................................................................................  
)ن0,5.(على الخريطة خطا متقطعا مصحوبا بسھم مبینا من خالله اتجاه جريان المیاه  ضع -2       

) : ............................................................................................نΒ) .1,5 و Α احسب المسافة الحقیقیة بین النقطتین -3       
.................................................................................................................................................       ........................  

) نقط5( التمرين الثاني      
و كذا أوساط  قصد تحديد أھمیة المستحاثات في التأريخ الجیولوجي لمنطقة معینة        

.2كما توضح الوثیقة, تم انجاز عمود استراتیغرافي لمنطقة معینة,      الترسبات القديمة   
.ت الموجودة في طبقات العمود  فترة عیش المستحاثا3     وتوضح الوثیقة   

:3 و 2 اعتمادا على الوثیقتین -1      
)ن1. (5و 1 أرخ الطبقتین -        أ  

  : ...................................5الطبقة  : ................................... 1           الطبقة 
)ن0,5 .(5 و 1  استنتج نوع المستحاثات المتواجدة بالطبقتین-       ب  

..........................................................................           
)ن1.( اعتمادا على محتواھا االستحاثي 6 وضح لماذا اليمكن تأريخ الطبقة -       ج  

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

)ن0,5. (6 استنتج نوع المستحاثة المتواجدة في الطبقة -        د  
................................          .........................................  

7حدد وسط ترسب الطبقة ,  اعتمادا على المحتوى االستحاثي و الصخري -2       
)ن1. (       الممثلة على العمود االستراتیغرافي   

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

  علما أن المنطقة المدروسة لم تتعرض ألي-3     
ثم . 4حدد العمر النسبي للطبقة,          تشوه   

)ن1.(        حدد المبدأ المعتمد علیه   
: ....................................       العمر النسبي   

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

: .....................................     المبدأ المعتمد   
............................................................     
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