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س  : 1أمام العبارات التالية ضع عالمة ( √ ) أو خطأ ( : ) X
-1

المواد الطيارة أو الزائمة في الصيير آل تعمل عمى خفض المدى الحراري Range of Temperature

الذي تبدأ و تنتيي و تنتيي عنده عمميات تبمور الصخر من الماجما.
-2

(

).

المعادن النارية التكوين  Pyrogenetic mineralsمثل معدن  Anorthositeو معادن الفمسبار

الكمسي ،وجميع معادن البايروكسين ،ومعدن األولفين يمكنيا أن تتبمور من الصيير الجاف و بدون وجود
مصيرات ،أي التحتاج الى الماء و المواد الزائمة المتطايرة لمتتكون.
-3

(

).

بترولوجيا الصخور النارية ىو العمم الغير مختص بدراسة الخواص الفيزيائية و الكيميائية لممواد أو

الصخور و معادنيا و تسجيل تاريخ نشأة ىذه المواد في بيئاتيا الجيولوجية المختمفة ،و اليشتمل عمى دراشة
(

الشواىد الحقمية المختمفة ليا .

).

 -4كوندرايت  Chondriteىو أحد أنواع النيازك الحجرية موكن من معدن األوليفين أو البايركسين إو
(

األثنين معا تسمي بحبيبات الكوندرايت . Chondri

).

-5

المعادن المتبمورة من الصيير ) (Magmaو التي التحتاج إلى الماء لتتبمور تسمى Hydatogenetic

-6

التتابع التفاعمي المستمر في سمسمة بوين ) (Bown Reaction Seriesتتكون فييا المعادن األولفين،

 mineralsمثل معدن األرثوكميز  ،و البيوتايت ،و اليورنبمند .

(

).

ثم يميو معادن الباريوكسين ثم يميو مجموعة معادن األمفيبول ثم يميو معدن البيوتايت.
-7

(

).

المادة األولية  Primary Magma Materialsالمكونة لمصيارة تعرف بالصيير البازلتي Basaltic

 Magmaو التي يشتق منيا العديد من أنواع الصيير األخرى.
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(
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 -8عممية السربنتنو  Serpentanizationتتمثل في تواجد معدن السربنين وال تمثل تغير معادن األولفين أو
البايروكسين المغنيسيومي إلى معدن السربنتين.

(

 -9صخر األنديزايت/ديورايت يتكون من معدني اليورنبمند والبيوتايت ومعدن األنديزين.

 -10آلتقاس نسبة المواد (المعادن ) المتبمورة في الصخر الناري إلى نسبة المواد الزجاجية.

(

(

).

).

____________________________________________________________

).

س :2إختار العبارة الصحيحة ألدالة عمى اإلجابة الصحيحة و ضع عالمة دائرة( )Oحول الحرف األبجدي المقابل لإلجابة:

 -1النيازك  Chondriteىي أجسام نارية تتشابة في تركيبيا من التركيب الكيميائي لمب األرض،
وىي عبارة عن :

 .aعمميات التبموررالسريعة لمماجما تحت سطح األرض .

 .bصخور جرانيتية.

 .cمنصيرات أخرى داخل األرض.
 .dصخر الجابرو.

 .eجسم مكون من معدن البيرايت.

 .fجسم يتكون من سميكات متبمورة و سبيكة من الحديد و النيكل.

 .gجميع ما جاء أعاله.

 -2المعدنين التاليين يتواجدان معا في الطبيعة عند تكون الصخر المكتون منيما:
 .aاألولفين مع الكوارتز.

 .bالماسكوفايت مع األنورثيت .

 .cاليورنبمند مع األنديزين.
 .dاألرثوكميز مع األولفين.

 .eجميع ما ذكر أعاله

 -3الصخور النارية ىي عبارة عن :

 .aصخور بركانية تكونت من الحمم عمى سطح األرض في البحار و اليابس .

 .bعبارة عن صخور جوفية تكونت و تبمورت في باطن األرض عمى أعماق تتراوح من
 555متر و حتى  25كم.

 .cعبارة عن صخور نارية جوفية تكونت بالقرب من سطح األرض مثل صخور السدود
المطابقة وغير المطابقة.
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 .dجميع ماجاء أعاله.

 .eليست كماجاء أعاله  ،حدد .......................؟
 -4الصخر الناري مستتر التبمور  Cryptocrystallineيتكون من:
 .aبمورات معادن صفيرة الحجم أقل من  1ممم.

 .bبمورات معادن خشنة الحبيبات يصل حجم البمورة الواحده إلى 5ممم.

 .cبمورات معدنية ال تتميز بمفردىا و تميل إلى التجمع.
 .dصخور قاعدية (جابرو وبازلت) .

 .eمن صخور جوفية.

 -5صخور الجرانيت تتكون من:
 .aصخر كامل التبمور.

 .bخشن أو متوسط الحبيبات.

 .cيتكون من الفمسبار البوياسي و األبالجيوكميز (األوليجوكميز و األلبيت) و البيوتايت.
 .dصخر ناري جوفي.

 .eجميع ما ذكر أعاله.

 .fليس كما ذكر أعاله ،حدد يتكون من ............................؟
 -6صخر المنزونايت :Monzonite

 .aصخر سطحي يتكون من الكوارتز و البيوتايت .

 .bصخر فاتح المون  light colourيتكون من معدن األولفين و البايروكسين ومعدن
. Byntonite

 .cتتساوى في نسب معادن البالجيوكميز) (Olgioclase , Andesineو الفمسبار القموي و
اليتعدى أحدىما عن ثمثي ( )3/2مجموع الفمسبارات في الصخر ×اليا من الكوارتز و

اليزيد عن %15

 .dجيع ما ذكر أعالة.
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 -7صخر الديورايت :

 .aصخر جوفي يتكون من الكوارتز و البيوتايت.

 . .bصخر داكن المون  Dark colourيتكون من معدن األولفين و البايروكسين ومعدن
. Byntonite

 .cتتساوى في نسب معادن البالجيوكميز و الفمسبار القموي و اليتعدى أحدىما عن ثمثي
( )3/2مجموع الفمسبارات في الصخر ×اليا من الكوارتز و اليزيد عن %15

 .dتزيد فيو نسب معادن البالجيوكميز) (Olgioclase , Andesineعن الثمثين عن مجموع
الفمسبار القموي و اليتعدى أحدىما عن ثمثي ( )3/2مجموع الفمسبارات.

 -8أىمية المواد المتطايرة في الماجما تعمل عمى:
 .aرفع لزوجة الصيير.

 .bرفع المدى الحراري لمصيير.

 .cخفض المدى الحراري لمصيير.
 .dرفع درجة اإلنصيار

 .eجميع ما جاء أعاله.

____________________________________________________________

س  : 3صف النسيج البيرثيتي  Perthite Textureوما ىو الفرق بينو و بين النسيج األنتيبرثايت
 ، Antiperthiteوما الصخر الذي يتميزبو ؟
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س  : 4أكمل الفراغ فيما يمي:

 .1أىم العوامل التي تحدد درجة التبمور في الصيير ىي  ...............و معدل . .............
 .2تكثر المعادن الفمسية في الصخور  .....................بصفة عامة ،و تزداد نسبة المعادن
 ................كمما زادت قاعدية الصخور .

 .3تزداد نسبة  ..............أثناء تبمور المعادن من الصخور النارية  ...............بإتجاة
الصخور النارية. ...............
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