
Practical Test : LA BOUILLIDE -Question Form 

Below is a list of question. Read all the instruction carefully and complete the answer section at the end of 
file. จากค าถามขา้งล่าง จงอ่านค าแนะน าทั้งหมดอยา่งระมดัระวงัและตอบค าถามใหส้มบูรณ์ท่ีสุด เม่ือจบ
การศึกษาในภาคสนาม 
Question 1 : The outcrop B corresponds to: (one possible answer)  
Question 1 :  ต ำแหน่งหินโผล่ที ่จุด B สอดคล้องกบัข้อใด (มีเพยีงค ำตอบเดียว) 

1- A sedimentary rock characterized by successive banks marking a stratification.  
2- A volcanic rock characterized by a uniform appearance and having scattered millimetric mineral. 
3- A plutonic rock with a massive appearance consisting solely of cohesive plurimillimetric 

minerals. 
4- A metamorphic rock whose major deformation is revealed by the presence of schistosity. 
 
1- หินตะกอนท่ีแสดงลกัษณะเป็นชั้น ๆ ต่อเน่ือง ท าใหเ้ห็นการล าดบัชั้นหิน 
2- หินภูเขาไฟท่ีแสดงลกัษณะเน้ือหินสม ่าเสมอและมีแร่ขนาดประมาณ 1 mm กระจายตวัอยู ่
3- หินอคันีแทรกซอนเน้ือแน่น ประกอบดว้ยแร่ท่ีเกาะรวมกนัแน่นเป็นกอ้น 
4- หินแปรท่ีแสดงลกัษณะการเรียงตวัแบบชีสต์ 

Qusetion 2 : The rock forming outcrop B: (several possible answers)  
Qusetion 2 : หินโผล่ที ่จุด B (มีถูกมำกกว่ำหน่ึงค ำตอบ) 

1- Is a succession of limestone beds. 
2- Is a succession of limestone and clay beds. 
3- Shows non-crystallized silica nodules called flint. 
4- Is a magmatic rock. 
5- Is intersected by horizontal vein of basalt. 
6- Is a schist. 

 
1- เป็นชั้นหินปูนท่ีต่อเน่ืองกนั 
2- เป็นชั้นหินปูนและแถบหินหินดานท่ีต่อเน่ืองกนั 
3- แสดงกระเปาะหินซิลิกาท่ีเรียกวา่ flint 
4- เป็นหินอคันี 
5- ถูกตดัโดยล าหินบะซอลต์ในแนวระดบั 
6- เป็นหิน schist 



Question 3: Form the dip symbols below, choose the one that best matches your measurements on 
the B outcrop: (one possible answer) 
Question 3: จำกภำพแสดงสัญลกัษณ์กำรวำงตัวของช้ันหินด้ำนล่ำง  ให้เลือกค ำตอบที่ถูกต้องทีสุ่ดที่
สอดคล้องกบักำรวดัช้ันหินในที ่จุด B (มีถูกเพยีงค ำตอบเดียว) 

 

Question 4: The rock presented on outcrop A… (several answers possible)  
Question 4: หินทีพ่บ ณ จุดA  (มีค ำตอบถูก มำกกว่ำ 1 ข้อ) 

1- is identical to that of outcrop B.  
2- is different from that of outcrop B.  
3- shows fint nodules in contrast to outcrop B.  
4- contains igneous intrusions. 

 
1- เหมือนกบัหิน ณ จุด B 
2- แตกต่างจากหินท่ีพบ ณ จุด B 
3- แสดงกอ้นหินเชิร์ตซ่ึงต่างจากหินโผล่ ณ จุด B 
4- ประกอบดว้ยหินอคันีแทรกอน 

Question 5: Site A has been identified as a brittle deformation zone. Select the description that 
matches your observations. (one answer only) 
Question 5: บริเวณ จุด A  wfhถูกวเิครำะห์ว่ำ เป็นโซนทีม่ีกำรแปรสภำพระดับตื้น (brittle deformation) 
จงเลือกค ำอธิบำยทีส่อดคล้องกบัผลกำรสังเกตของนักเรียนทีไ่ด้จำกภำคสนำม (มีค ำตอบเพยีงค ำตอบเดียว) 

1- The dips in the layers between site A and site B are different by more than 10 degrees.  

2-  Several changes in lithology are observed at a nearby altitude.  

3- The presence of cargneule is observed at site B.  

4- The rock at the site is fractured, it is a breccia.  

5- The rock has other indications of brittle deformation.  

6-  Fracture planes are visible and can be seen as indications of relative movement of the rock 

blocks. 



1- มีมมุเอียง (dips) ของชัน้หนิท่ี จดุ A และ จดุ  B ตา่งกนั 10 องศา 

2- พบการเปล่ียนแปลงของเนือ้หนิท่ีสงัเกตในระดบัความสงูใกล้เคียงกนั 

3- พบหนิ cargneule ท่ีบริเวณ  จดุ B 

4- หนิท่ีพบในพืน้ท่ีนีถ้กูท าให้แตกเป็นหนิเบร็กเซียร์ (breccia) 

5- หนิมีตวับ่งชีอ่ื้น ๆ ว่ามีการแตกหกัแบบเปราะ  (brittle) 

6- มีระนาบของรอยแตกชดัเจนและแสดงการเลื่อนของบลอ็กหนิ 

 

Question 6: Among the diagrams below, indicate the one that best corresponds to your observations. 
(Only one answer possible) 
Question 6: จากไดอะแกรมต่าง ๆ ขา้งล่างขอ้ใดท่ีสอดคลอ้งมากท่ีสุดกบัขอ้สังเกตในภาคสนามของ
นกัเรียน 

  

 
Question 7: The presence of clay is noted on the surface. Its initial position deduced from the field 
observation indicates that… (several answers possible) 
Question 7:  กำรทีช้ั่นของ clay ปรำกฏให้เห็นบนพืน้ผวิด้ำนบน ต ำแหน่งเดิมทีไ่ด้จำกกำรศึกษำภำคสนำม
ระบุได้ว่ำ  (มีค ำตอบถูกมำกกว่ำ 1 ข้อ) 

1- the rocks of the Bathonian (167 Ma) are an unconfined aquifer that allows a river to form.  
2-  the rocks of the Bajocian (171 Ma) are an unconfined aquifer that allows a river to form.  
3- the significant folding of the layers allows the creation of reservoirs made watertight by the 

presence of clay.  
4-  the underlaying clay along the fault indicates that there is a layer of underground clay. 

 



 
1- หินชุด Bathonian (อาย ุ167 ลา้นปี) เป็นชั้นน ้าบาดาลท่ีไม่มีแรงดนั (unconfined aquifer) ซ่ึงท าให้

เกิดล าน ้า 
2- หินชุด Bathonian (อาย ุ171ลา้นปี) เป็นชั้นน ้าบาดาลท่ีไม่มีแรงดนั(unconfined aquifer) ซ่ึงท าให้

เกิดล าน ้าได ้
3- มีชั้นหินคตโคง้มากจึงยอมใหเ้กิดแหล่งน ้าท่ีมีชั้นหิน clay รองรับอยูด่่านล่าง 
4- การท่ีชั้นหิน clay บริเวณส่วนล่างของรอยเล่ือน บ่งช้ีวา่มีชั้น clay อยูก่ลางรอยเล่ือน 

 
Question 8: Fill in the table with the values measured at site C. (see answer sheet) 
Question 8: ให้เติมค่ำทีว่ดัได้จำก จุด B ลงในตำรำง 
 
 
Question 9: At site C, the map indicates the presence of a spring. Choose the correct statement for the 
scenario:  
Question 9: ณ ต าแหน่ง จุด C แผนท่ีไดร้ะบุการพบน ้าพุ  ให ้เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้งท่ีสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ท่ีก าหนดให ้

1- The spring is at the same level as the river. The waters mix in the bed of the river.  
2-  The spring is at a higher level than the river. The spring flows into the river.  
3-  The spring is at a lower level than the river. It does not act as a source. The river water partially 

escapes from its bed. 
1- น ้าพุอยูใ่นระดบัเดียวกบัล าน ้ า โดยผสมปนกนัในทอ้งล าน ้ า 
2- น ้าพุอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ล าน ้ า น ้าจากน ้าพุไหลลงสู่ล าน ้า 
3- น ้าพุอยูท่ี่ระดบัต ่ากวา่ล าน ้า มนัไม่ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งเก็บกกัน ้า น ้าจากล าน ้าบางส่วนจะหายไปจาก

ทอ้งน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 



Question 10: On the answer sheet, mark the positions of the 4 sites where you made your measurements 
and observations using the cross section below. (numbers can be used multiple times, once or not at all.) 
Question 10:  บนกระดาษค าตอบ จงระบุต าแหน่งของบริเวณ จุด ท่ีศึกษาทั้ง 4 จุด ท่ีนกัเรียนไดท้ าการครวจ
วดัและสังเกตโดยใชภ้าพตดัขวางทางธรณีวทิยาขา้งล่าง (สามารถเลือกตวัเลขซ่ึงซ ้ ากนัไดห้ลายคร้ัง  หรือ
เลือกไดค้ร้ังเดียว หรือไม่เลือกเลย) 

 
 
Question 11: Using the data from the site and the cross section above, select the best hypothesis to 
explain the difference in the level of the river along its course through the park.  
Question 11: ใช้ข้อมูลจำกพืน้ที่ศึกษำ (site) และภำพตัดขวำงข้ำงบน   ให้เลือกสมมติฐำนทีด่ี ทีส่ำมำรถ
อธิบำยควำมแตกต่ำงของระบบน ำ้ของล ำน ำ้ทีไ่หลลงมำผ่ำนอุทยำน (park) 

1- The presence of a fault allows the water to escape or reappear at random along the course of the 
Bouillide.  

2-  The folding of the area raises the base of the aquifer, which brings the water out of the ground.  
3-  A collapse basin has retained a layer of shallow clay at the level of Bouillide Park. The water 

emerges from underground when it reaches this layer.  
1- การปรากฏของรอยเล่ือนท าใหน้ ้าไหลมุดตวัหายไป หรือน ้าโผล่ปรากฏข้ึนมาใหม่ ในบางโอกาส

ตลอดแนวล าน ้า Bouillide 
2- การคตโคง้ของชั้นหินในพื้นท่ี ท าใหเ้กิดการยกตวัของชั้นน ้าบาดาล 
3- การพงัทลายของแอ่งช่วยรักษาชั้นดินท่ีอยูใ่นระดบัต้ืน ซ่ึงเป็นระดบัเดียวกบั Bouillide park น ้าซึม

จากใตดิ้นจนถึงชั้นดินน้ี 
 


