
 2023للصف الثالث الثانوي جيولوجيـــــا نموذج اجابة تجريبي 

رقم 

 السؤال
 اإلجابة الصحيحة

رقم 

 السؤال
 اإلجابة الصحيحة

1 
خلو ماء البحر من التيارات الشديدة وشكل قطاع  ب(

  .النهر على شكل قوس
 .º 3أكبر من  ج( 26

2 
 حمضي / بيومس. ج(

  
 قــوس. ب( 27

 28  الثالثي أ(  3
تحديد نسب المواد األولية فى الصناعات  أ( 

 الكيميائية.

 29  .فالق عادي ج( 4
ترتيب البلورات عموديًا على اتجاه الضغط في  ج(

 صفوف متقطعة.

5 
 انتشار الرماد البركاني ج(  

 
 رواسب نهرية وتدرج طبقي. د( 30

6 
 تكوين التربة الزراعية المصرية. د(  

 
 دلتا نهرية. ب( 31

7 
 تقع على حواف األلواح التكتونية. ج(  

 
 ترشيد استهالك المعادن. ب( 32

8 
 ستختفي عند تعامل اإلنسان معها بشكل غير سوي  (أ

 
 تستطيع المرور خالل لب األرض. ج( 33

9 
 ( فالق عادي.           قوى شد.2( فالق عادي، )1) د(   

 
 أحدث.( Aأثناء حركة بنائية / ) أ(  34

10 
  متباين(  w،  )       انقطاعى( (z،        زاوى( x) (ا  

 
 أمريكا الشمالية كانت قرب خط االستواء. أ(  35

11 
 البــوم. د(   

 
 (Y) ج( 36

12 
 ( نقص المغذيات.Y( وفرة أمالح المغذيات، )X) ب(  

 
 عائد مادي أعلى وأقل تلوثيًا للبيئة. ج( 37

 يزداد عدد الغزالن، ويختل التوازن البيئي ثم يستقر.أ(  38 ابيض -محاري    د -السليكات   ج-ب  الكوارتز    -ا 13

 التوسع فى استخدام المبيدات . د( 39 النظام البلوري. ب(   14

15 
يزداد تركيز األوكسينات في ساق النبات من جهة  ج(  

 الغرب.
40 

المناطق التي يحدث بها تداخل لأللواح  أ(

 التكتونية.

16 
كالهما نتيجة تآكل غير متساوي في صخور غير أ(   

 متجانسة.
 المخلفات الحيوانية والزراعية. ج( 41

17 
تنفصل مكوناته إلى معادن الفلسبار والبيوتيت  أ(   

 والكوارتز.
42 

األول به حفرية كاملة ، والثاني حفرية مشوهة  أ( 

 وتعرقات.

18 
 المعدنية.صك العملة  د(   

 
 ( نحت.Y( ترسيب، )X) أ(  43

19 
فوالق ذات ميول قليلة و ازاحة  -حركة بانية للجبال    ب -ا

 دقيق  –زجاجي  –بورفيري  -كبيرة     ج
 اختالف الطول الموجي للضوء المنعكس منه. د( 44

20 
 .Aوبنائية عند  Bحركة هدامة عند  د(   

 
45 

 النهر مجراه مرة اخرى( /يجدد النهر شبابه) ينحت  -ا

 شكل شرفات نهرية.-ب 

 اصطدام النهر بعائق. –حركة ارضية رافعة قرب المنبع  -ج

21 
 اليرقات       -ب                   %99 -ا

 متر 27على عمق  -د القشريات الهائمة  -ج
46 

مكان تكاثر الكائنات الحية في وجود العوامل  ج(

 غير الحية.

22 
 النهر عائق وتغير منسوب المياه وقت الفيضان.اعتراض أ ( 

 
 متساوية. أ(  47

23 
صخر غير سليكاتي عضوي يحتوي على معدن  ب(  

 يمكن خدشه بقطعة من النحاس.
 Y , Z أ(  48

 Y , M 49 أ(    24
المجرى الضيق يمر بمنطقة جافة، والمجرى المتسع د( 

 يمر بمنطقة رطبة.

 اختفاء هضبة الحبشة. د( 50 الرايوليت. د(   25

 


