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 مفاهيم وحقائق علمية و مصطلحات 

أحزمة فان ألن 

 اإلشعاعية

أحزمة تحيط باألرض على ارتفاعات بعيدة تدور فيها الجسيمات الذرية 

 رض المجا  المنناييس  المشحونة كاألشعة الكونية حيث يمنع وصولها لأل

علم الجيوفيزياء 

 جيولوجيا البترو 

يبحث عن أمااكن تواجاد البتارو  والااماات  من األفرع ذات الطابع التطبيق 

المعدنية وكيفية استاراجها مان بااين  األرض بعاد الكشاه عنهاا بااألجهزة 

 الحساسة

 علم الهيدرولوجيا

 ) علم المياه ( 

 منسوبها –الجوفية : أماكن تواجدها  دراسة كل ما يتعلق بالمياه

 واالستفادة منها ف  الري واستصالح األراض  –كيفية استاراجها  – 

الجيومورفولوجيا 

 جيولوجيا التضاريس

 علم يبحث ف  شكل األرض ومعالمها الطوبوغرافية الماتلفة

 

العناصر التركيبية 

 األساسية للطيات

     المستوى المحوري     الجناحين          المحورالواجهتين 

 

الاصائص 

الجيولوجية 

 تركة للطياتشالم

 

 تشكل المكامن أو المصايد الت  يتجمع فيها زيت البترو  والمياه الجوفية

 والاامات المعدنية 

رة األرضية تتراوح بين بضعة أمتار شنل مساحات متباينة من القشت

 احدةرات الكيلومترات المربعة ف  المنطقة الوشوع

إذ أن النالبية العظمى منها  قلما توجد الطية الواحدة منفردة ف  الطبيعة

 ققات     ....... ) علل (شكالها بالكسور والتشتتعقد أ

ثابتة  كا شنادرا ما تتواجد الطيات أو تستمر ف  الطبيعة ف  نظم وأ

 ويرجع ذلك إلى أنها غالبا ما تعان  من تكرار الط  ....... ) علل (

األساس الذي يتم 

بناء عليه تصنيه 

 الطيات

  إما على أساس ما تتاذه أي من عناصرها التركيبية من أوضاع معينة

 ف  الطبيعة

كه عليه هذه الطيات ف  الحقل شأو وفقا للمظهر الذي تن 

 أو تبعا لنوعية ويبيعة القوى التكتونية الت  أثرت على الصاور 

الظواهر البنائية 

 فوالقالمصاحبة لل

 ) الصدوع (

 

 

 

   انصقا  جوانب الفوالق : مع وجود خطوي موازية لحركة الصاور عل

 جانب  الفالق
 تكوين صاور مهشمة  : وجود فتات ذات أشكا  خاصة 

 القصدير -النحاس  –المنجنيز  –ترسيب خامات معدنية  : الكالسيت 

  عيون  -عين حلوان–تصاعد مياه ساخنة ونافورات )العين السانة

 بأغراض السياحة والعالج الطبيع  تستادم حمام فرعون( –موس  

العوامل الت  تعتمد 

عليها المسافة بين 

 فاصل وآخر

 قد تكون من عدة سنتيمترات إلى عشرات األمتار وتتوقه على:

 يريقة استجابته للقوي المؤثرة عليه –سمكه  –نوع الصار  

 العادية تتحد ف  اتجاه ميل واحدمجموعة من الفوالق  الفوالق السلمية

 



 

 ما ه  مكونات كوكب األرض ؟
تركيبه وأهميته ( النالف الجوي ( 

 من سطح األرض (27) ينط  حوال   النالف المائ % 
كم ( 07:  8محيطية حوال   –كم ف  السمك    066:  06) قارية حوال   القشرة األرضية 
كم ف  السمك يتكون من أكاسيد الحديد والمننسيوم والسيليكون 7066:  الوشاح 

 سفل  : صلب ( –كم : لدن  056) علوي                  
داخل  : صلب ( –) خارج  : مصهور    اللب 

 اذكر أهم فوائد النالف الجوي: 
الهواء لجميع الكائنات دون تمييز أو سيطرة لكائن آخر توفر 

لكبر كثافتهما حيث أن األكسجين الزم  " علل "يتروجين من سطح األرض قرب األكسجين  والن

 للتنفس واالحتراق والنيتروجين الزم لتنذية النبات وتلطيه االحتراق
 قلة ذوبان األكسجين ف  الماء حتى ال يذوب ف  النالف المائ  وحتى تستمر الحياة للنبات

 ألكسجين الذائبةوالحيوانات المائية بواسطة النسبة الضئيلة من ا
 كما أن جزء من  كم وبذلك نتق  ضررها 7امتصاص األكسجين لألشعة فوق البنفسجية على ارتفاع

 األكسجين يتحو  إلى األوزون فيكون يبقة األوزونوسفير الت  تقينا من األشعة الكونية

كم0666ألن سمك النالف حوال   االحتراق الدائم لمعظم الشهب قبل وصولها إلى األرض 

 وضح األسباب ؟ حالياً يبقة األوزون لاطر التآكل تتعرض
كثرة  –كثرة إيالق الصواريخ الحاملة لألقمار الصناعية  –كثرة صعود وهبوي الطائرات النفاثة 

 تلوث الهواء بأكاسيد النيتروجين –استادام مركبات الكلور فلور كربون 

 ت ؟لكائناحتفاظ األرض بالهواء الالزم لحياة اما السبب ف  ا 
 لوجود الجاذبية األرضية

 ؟لألرض  ال تصل الشهب والنيازكلماذا  
 يسبب احتراق وتفتت الشهب والنيازك  كم 0111جوي الالغالف ن سمك أل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ما هي التراكيب الجيولوجية في صخور القشرة األرضية ؟ مع التمثيل

 التراكيب التكتونية )الثانوية( التراكيب األولية
 

تراكيب التبلور 

 والتحو 

تتكون ف  الطبيعة نتيجة تأثير 

العوامل الاارجية على سطح 

عوامل النقل والترسيب  -األرض  

 أمطار ..... ( –) رياح 

بنيات تكونت ف  الطبيعة نتيجة تأثير 

العوامل الداخلية الت  تنشأ من باين 

األرض ) تعرف بالقوى التكتونية وه  

 عبارة عن ضنط وحرارة كامنتين (
 

تنفرد بها بعض 

الصاور وقد تكون 

أولية أو ثانوية أو 

تداخل بين االثنين 

ف   وه  تنحصر

ترتيب المعادن ف  

الصار باصائص 

معينة أثناء تبلور 

 الصار أو تحوله

   )التشققات الطينية )الجفاف

)عالمات النيم )الرياح 

 )التطبق المتقايع )التجوية 

) التدرج الطبق  ) التجوية 

  الطباقية 

)مقعرة  – محدبة :الطيات)الثنيات 

 الفوالق ) الصدوع ( : العادي-  

الاسف   -البارز  - الدسر   -كوس المع

 الاندقية - السواتر – السلمية –
موازية – عمودية:  الفواصل 

 



 عدد التراكيب الجيولوجية للصاور النارية
 ) أ ( تراكيب الصاور النارية الجوفية أوالمتداخلة

ارية (          الجدد ) السدود الن       )القوايع )العروق            الكوليثلوبوليث 

 ) ب ( تراكيب الصاور النارية البركانية )السطحية( الماروي البركان 

الوسائد  -: الحبا     الطفوح البركانية 

) رماد بركان  -: بريشيا بركانية المواد الفتاتية النارية ) المواد المفتتة 

 ال للتراكيب الجيولوجية الموجودة ف  المنايق التاليةاذكر مثا
 فواصل منايق بناء معابد ومقابر قدماء المصريين وهضبة األهرامات :

 فوالق عيون موسى : –العين السانة  –عين حلوان 

 سم / سنة 7.5لوح محيط  ينشأ ببطء بمعد   قاع البحر األحمر :

 النابات المتحجرة وادي حوف و أبو رواش:

 الشرفات أو األسرة النهرية ادي فيران ف  يريق سانت كاترين:و

 كيه استفاد قدماء المصريين من منايق الفواصل ؟ 

 ف  بناء والمعابد والمقابر والمسالت 

 ما أنواع الصاور التى تظهر فيها الطيات والفوالق؟ 

تظهر ف  الصاور تظهر ف  الصاور الرسوبية بوضوح نظرا للطابع الطباق  لتكوين الصاور وقد 

 النارية والمتحولة لكن أقل وضوحا

 كيه تعرف العلماء على تركيب لب األرض وخصائصه ؟  

أثبتت النتائج الت  حصل عليها العلماء من تحليلهم للموجات الت  تنتشر ف  جوف األرض عند حدوث 

 ناييس  لألرضالزالز : إثبات تركيب لب األرض وخصائصه كما ثبت أن اللب هو أصل المجا  المن
 بم تفسر تراقص القشرة األرضية وقت حدوث الزالز  ؟ 

كم  يتصرف تصرف السوائل تحت ظروف خاصة من  056ألن الوشاح العلوي صاوره لدنة مائعة 

 والت  تساعد على حركة القارات فوقها الضنط والحرارة تسمح بانتشار دوامات ) تيارات الحمل (

 ن الساخنة و النافورات ف  مصر ؟ما سبب تكوين العديد من العيو

 العين السخنة  –يعتبر ذلك من الظواهر البنائية المصاحبة للفوالق وتوجد في مصر في عين حلوان 
  حمام فرعون –عيون موسي  –
 ؟ زحفىلفظ الالفالق الدسر  لماذا يطلق عل   

  وتنعدم اإلزاحة الرأسية   المهشمة تزحف أفقيا هصخورألن  
 ة؟خطوي متوازية على جوانب الصاور المزاح وجود أسطح مصقولة بها ما السبب ف  

 البنائية المصاحبة للفوالق يعتبر ذلك من الظواهر
 لماذا تعتبر الطيات أهم أنواع التراكيب الجيولوجية التكتونية؟

 ه الجوفية كل المكامن أو المصايد الت  يتجمع فيها زيت البترو  الاام والاامات المعدنية والمياشت ألنها

 تعرف التراكيب الصارية بالتكتونية ..........علل

ألنها تنشأ نتيجة تأثير العوامل الداخلية الت  تنشأ من باين األرض وه  عبارة عن قوت  ضنط 

  وحرارة كامنتين

 نشأة النالف المائ  نشأة النالف الجوي

يعتقد أن بعض العناصر و المركبات الكيميائية 

 الصهير و البراكين القديمة  الناتجة من تبار

 ظلت منفردة بحالة غازية

نتيجة تكاثه باار الماء من البراكين القديمة تكونت 

 أمطار غزيرة مألت واألحواض على سطح األرض

 اص ف  الظروف التالية؟شما قيمة الضنط الجوى الواقع على 



 ض.ج                         0ط = خص يتواجد على سطح األرض                                 الضغش
 الضغط = ربع  ض.ج          كم      00خص يسكن على مرتفعات تقدر بحوالي ش
 ض.ج  3.6مترا                      الضغط =  36خص يغوص في بحر على عمق ش

 ض .ج 6.5كم الضغط =  5.5مترا في بحيرة  تقع على جبل ارتفاعه  61شخص يغوص على عمق 
 (0لكن الضغط الجوي على هذا االرتفاع = نصف وليس   4مترا = 61ألن الضغط على عمق )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وضح برسم تاطيط  كامل البيانات
 

 
 
 
 
 

 افحص الرسم الذي أمامك ثم أجب عن األسئلة
 ي الذي تراهاكتب اسم و نوع التركيب الجيولوج -2اكتب ما تدل عليه األرقام            -0

 

 قارن بين كل اثنين مما يأتي مع الرسم 

 الفالق المعكوس الفالق العادي  الفالق الاسف  الفالق البارز

اتحاد فالقين ف  

صاور الحائط 

السفل  فيرفعان 

 كتلة من األرض

 

 

 

 

اتحاد فالقين ف  

صاور الحائط 

العلوي فيافضان 

 كتلة من األرض

تتحرك صاور الحائط  

إل  أسفل من العلوي 

صاور الحائط السفل  

القوة التكتونية المسببة 

 : قوة شد

تتحااارك صااااور الحاااائط 

العلاااوي إلااا  أعلااا  مااان 

صااااور الحاااائط السااافل  

القااوة التكتونيااة المسااببة 

 : قوة ضنط
 

  

 
  

 اللوبوليث الالكوليث  مستوى الفالق المستوى المحوري 

المستوى الذي 

يقسم الطية بكل 

فين يبقاتها إلى نص

 متماثلين تماما

ف  الفوالق هو 

المستوى الذي 

تتحرك على جانبيه 

الكتل المتهشمة 

 واحدة بعكس األخرى
 

 

 

 

 

 

خروج مجما عالية  

اللزوجة تصعد من فتحة 

ضيقة وتضنط على 

الطبقات أعالها فتتسبب 

 يية محدبةف  تكوين 

 أعالها
 

 

 

 

 

 

خروج مجما قليلة 

اللزوجة تصعد من فتحة 

ط على ضيقة و تضن

 الطبقات أسفلها

 فتتسبب ف  تكوين

 أسفلها يية مقعرة 
 

 



 ما السبب في تكون هذا التركيب في الطبيعة؟-6
 

 أجزاء الفالق            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماذا يمثل الشكل الذي أمامك ؟
 

 اكتب اسم ورقم الطبقة التي تتكون
 من الحديد والماغنسيوم والسيليكون 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 واليابس التوازن ف  الحركة بين الماء والهواء
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

اكتب اسم ورقم الطبقة التي  -2
تعتبر أصل المغناطيسية وتتكون 

 من حديد ونيكل وكروم
 

 ( فالق عادي0)

 ( فالق معكوس7)

 ( فالق بارز0)

 ( فالق خسف 4)

 ( الكواليث5)

 ( بحيرة قوسية0) 
 

 المفاهيم  الحقائق العلمية والجمل الهامة 

هو مستوى مااء الترباة عنادما يتسااوى الضانط ماع الضانط الجاوي وهاو ياتلاه  منسوب المياه

 عن منسوب المياه األرضية

هاا  المياااه الموجااودة فاا  مسااام الصاااور تحاات سااطح األرض ومصاادرها  مياااه  المياه الجوفية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 اذكر العوامل  

 تتم عملية 

التجوية 

الميكانيكية 

 بتأثير العوامل

 الفيزيائية 

تؤدي إلى إضعاف تماسك معادن الصار أو توسيع الشقوق والفواصل ف  

 ختالف المتكرر ف  درجات الحرارة ليال ونهارا وصيفا وشتاء الصار نتيجة اال
تجمد الماء ف  شقوق وفواصل الصاور ف  المنايق الباردة أو المرتفعة 

التمدد الحراري لسطح الصار وانكماشه ف  المنايق الصحراوية 

التمدد الناتج عن تافيه الحمل نتيجة التعرية 

ت  للنبات والحيوانتأثير عوامل الحياة :النشاي الحيا 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قارن بين كل اثنين

 الطفل الطين األحمر  الكثبان الساحلية النرود

ه  الكثبان الرملية المستطيلة 

الترسيب  للرياح  عملنتيجة ال

يكون اتجاهها هو نفس اتجاه 

بو الرياح السائدة مثا : غرد أ

كم من  066المحاريق يمتد 

الشما  النرب  إلى الجنوب 

تتكون من حبيبات 

جيرية متماسكة تمتد 

على الساحل الشمال  

بين اإلسكندرية 

ومطروح تكونت 

بالعمل الترسيب  

رواساااااااب نتيجاااااااة  

النشاي البركان  ف  

منطقااااااة األعماااااااق 

ة ف  البحاار السحيق

 والمحيطات

الصاااور الطينيااة 

عناادما تظهاار فيااه 

خاصااااية التااااورق 

نتيجاااااة تضااااااغط 

الحبيبااااااااااااااااات أو 

 ويعرف الجفاف



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قارن بين كل اثنين

رواسب البحيرات  رواسب البحيرات المالحة

 العذبة

 إستاالكتيت 

 ) صواعد (

 إستالجميت

 ) هوابط ( 

 حيرة إدكو: ب

 ملح الطعام  –الجبس 

 بحيرات وادي النطرون:

كربونات صوديوم 

 وكربونات ماغنسيوم

والرما  قرب  الحصى

الشايئ حبيبات الطين 

ف  وسط البحيرة مع 

بقايا الكائنات الحية 

 وقواقع المياه العذبة

رواسااااااب جيريااااااة  

تتااادل  مااان ساااقه 

 المنارة

رواسب جيرية 

تنمو من أرضية 

 المنارة

  

 
  

الحص  المحمو    الماروي البركان   ماروي السيل

 بواسطة الرياح
الحص  المحمو  

 بواسطة األنهار

نتيجة العمل البنائ  للسيو  

يبدأ الترسيب عند مارج  –

الاور  الجالميد ثم الحصى 

ثم الرما  ثم السلت والطين 

ويأخذ الترسيب شكل نصه 

 دائرة مركزها الاور

 نتيجة النشاي البركان 

هو الشكل الاارج  

للبركان ويحتوي 

الفوهة ويتكون من 

الطفوح البركانية 

 والمواد المفتتة

شكل مثلث هرم  ال 

 األوجه 

مصقو  من 

الناحية المواجهة 

 للرياح

 

مستدير 

ومصقو  من 

 جميع الجهات

 
 العمل الجيولوجي

 البنائ  ) ترسيب ( الهدم  ) نحت ( 

 األمطار

عمل 

هدم  

 فقط

تنشااايط عملياااات الكربناااة  كيمياااائ  :

 …….واألكسدة 

نحاااات أوجااااه الصاااااور  الميكااااانيك :

الجيرية والطباشايرية وتكاون جاروف 

 بجزيرة سيناء قليلة االرتفاع وأخاديد

ها عند تساقطألنه  ال يوجد عمل بنائ  لألمطار 

على األرض يتبار جزء متصاعدا ف  النالف 

 الجوي و جزء يسيل على سطح األرض مكونا

األنهار كما ينفذ جزء ألعماق التربة مكوناً  ًً

 المياه الجوفية األرضية

تكتسااح الساايو  القويااة كاال مااا يقابلهااا 

صاااااى وحتاااااى ماااان ياااااين ورمااااا  وح

الكبير مماا يسااعد علاى نحات  الجالميد

يباادأ الترساايب عنااد خااروج المياااه ماان األخااوار 

الضاايقة حيااث يترسااب الجالميااد ثاام الحصااى ثاام 

الرما  وأخيرا السلت والطاين ويأخاذ الترسايب 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 راآلثاااقريبااا ماان تعماال بااالوقود الحفاارى التاا  مصااانع البناااء لماااذا ينصااح العلماااء بعاادم 
 الجيري؟المصنوعة من الحجر 

الذي يتحد مع باار الماء مكونا حمض الكربونيك الذي يعمل على  CO2ألن أدخنة المصانع تحتوى 

 إذابة الحجر الجيري تماما ويحوله إلى محاليل تسيل على التربة مما يؤدي النهيار تلك الصاور 

 كربنة ( –) تجوية كيميائية 

 لماذا تعرف عمليات التجوية بهذا االسم ؟
 لى تفتيت الصاور إلى فتات صنيرة م بتأثير عوامل الجو من أمطار ورياح حيث تعمل عألنها تت

 تسير عمليات التجوية الميكانيكية جنبا إلى جنب مع التجوية الكيميائية .... وضح 
إذا نظرنا إلى سطح الجرانيت بعد التحلل الكيميائ  نجد الكوارتز فقط هو المعدن الوحيد الذي بق  دون 

نما الفلسبار والميكا تحولت إلى معادن جديدة أضعه وأقل تماسكا من المعادن األصلية مما تنير بي

 يساعد ويسرع بظهور عمليات التجوية الميكانيكية بحيث تتفكك الطبقة السطحية للصار

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 التجوية الكيميائية  التجوية والميكانيكية  

 تعريفها 

تجاازا الصاااور إلااى قطااع اصاانر تحااتفظ 

فياااه كااال منهاااا بمعادنهاااا األصااالية دون 

 حدوث تنير ف  التركيب الكيميائ  

تحلاال المعااادن كيميائياااً وتكااوين معااادن 

جدياااادة نتيجااااة تفاعاااال الصاااااور مااااع 

  CO2 – O2عناصر الجو 

 أسبابها  

 عواملها 

 فواصل تجمد الماء ف  الشقوق وال -0

التمااادد الحاااراري النااااتج مااان تمااادد  -7

 سطح الصار وانكماشه 
 التمدد الناتج عن تافيه الحمل -0
 عوامل النشاي الحيوي  -4

 التميؤ  )إضافة الماء ( -0
  ( CO2 الكربنة )إضافة -7
 األكسدة الجوية  -0
 

 نتيجتها 
تكون قطع صنيرة من الصار لهاا نفاس 

 التركيب 

تتكون مواد جديدة تزيد ف  حجمها عان 

 صار األصل  ال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اف (ما نتائج التجوية الميكانيكية لصار النيس / الرايواليت / البيومس )الحجر الاف
 نفس إجابة الجرانيت 

 ما نتائج التجوية الميكانيكية لصار البازلت أو الجابرو ؟ 
 ( أوليفين و بيروكسينمعادن ) فلسبار و  0ة تحتوي عإذا تفتت ف  حجم الحص  فإن كل قط

  معدن واحد فقطعة تحتوي على أما إذا تفتت ف  حجم الكوارتز فإن كل قط

 ( ينأوليفين أو بيروكسو أ) فلسبار 

 يلعب الماء دورا رئيسيا ف  عمليات التجوية الميكانيكية والكيميائية على السواء 
:ف  المنايق الباردة أو الجبلية  الصاريةوالفواصل يعتبر تجمد الماء ف  الشقوق  الميكانيكية

 أهم عوامل التجوية الميكانيكية المرتفعة من

 -العشر تقريباً عند تجمده ومن ثم :من المعروف عملياً أن حجم الماء يزداد بمقدار 
فان تكرار تجمد الماء ليالً وذوبانه نهاراً أو ف  مواسم متبادلة يؤدي إلى اتساع الشقوق والفواصل 

القريبة من سطح األرض والت  تملئ بالماء وبالتكرار فان الشقوق تفصل جزء من الصار عن الصار 

 بالمنحدر الركام قدم الجبل مكوناً ما يعرف األم ويصبح سائباً حتى يسقط ذلك الفتات عند 

: ؤدي إلى تحلل الصاور عن يرياق تنيار مكوناتهاا المعدنياة إلاى معاادن جديادة ألن الماء  ي كيميائيا

وتحلل المعادن نتيجاة إضاافة عنصار أو أكثار إلاى تركيبهاا أو بفقادها بعاض العناصار مماا ينيار تركيبهاا 

 تميه ( –و  إلى الجبس بإضافة الماء ) تميؤ مثا  معدن انهيدريت يتح  الكيميائ 

 ما نتيجة إضافة الماء لمعدن األنهيدريت ؟
األنهيدريت ) كبريتات كالسيوم ال مائية ( يتحو  بفعل التجوية الكيميائية للجبس ) كبريتات كالسيوم 

 مائية( ويعتبر ذلك مثاال للتميؤ

  لصحراء(ظاهرة تكسر الحصى )ماذا يحدث لجلمود صاري ملقى ف  ا
من أسباب التجوية الميكانيكية عن يريق تمدد سطح الصار خاصة المنايق الصحراوية الجافة نتيجة 

للفرق الكبير بين درجات الحرارة ف  النهار والليل  حيث يضعه هذا التنير مما من قوة تماسك 

 المكونات المعدنية للصار ويؤدي إلى تفتيته

 فوق صار ما فجأة ؟ماذا يحدث إذا تم رفع األحما  من 
يحدث تمدد الصاور إلى أعلى حيث تنعدم المقاومة نتيجة إزالة ثقل كبير من الصاور كاان يضانط علاى 

مااا تحتااه ماان الصاااور أو تظهاار صاااور ناريااة جوفيااة علااى السااطح كاناات تحاات ضاانط كبياار فاا  باااين 

 ظاهرة تقشر صاور الجرانيت )ينفصل سطحها إلى قشور كروية ( مثا :األرض 

 ذا نحت قدماء المصريين تماثيلهم ومسالتهم من صار الجرانيت ؟لما
حدث ذلك بعد أن تأكدت لهم قوته ومقاومته لعوامل التآكل يتأثير الجو خاصة ف  صعيد مصر حيث تنادر 

 سقوي األمطار ) الجو الجاف (



 مرحلة الشياوخة مرحلة النضوج مرحلة الشباب 

 ) النهر العجوز ( 

مجرى  

 النهر

يشتد حفر الجداو  

والفروع ويمتاز النهر 

بسرعة تياره وشدة 

يتسع الوادي ألقص  

نتيجة النحت  مدي

 الجانب 

يقل انحدار النهر وتقل 

سرعته فيفقد القدرة عل  

 النحت ويبدأ ف  الترسيب

 كيه تؤثر ظروف تكوين المعدن على درجة تأثره بالتجوية الكيميائية ؟
 ون احتماا  تاأثر المعادنف بين ظروف تكاون المعادن وباين ظاروف البيئاة الساطحية يكاكلما زاد االختال

يااة أكثاار وعليااه فااإن المعااادن التاا  تبلااورت ماان الصااهير فاا  درجااة الحاارارة المرتفعااة ئابالتجويااة الكيمي

وتحت ضنط عال  ف  باين األرض تكاون أكثار قابلياة للتجوياة مان تلاك التا  تكونات فا  درجاة حارارة 

 تحت ضنط أقل مثل الكوارتز منافضة و

 معدن الكوارتز ال يتأثر بالتجوية الكيميائية ثابت ال يتحلل ... علل 
ألنه آخار المعاادن المتبلارة فا  الصاهير حياث يتكاون تحات درجاات حارارة منافضاة نسابياً باالقرب مان 

ن احتماا  ابه باين ظاروف تكوناه  وباين ظاروف البيئاة الساطحية فيكاوشسطح األرض وبالتال  يزداد الت

 التنير بالتجوية الكيميائية أقل

 ما المقصود بتدرج نسيج التربة ؟  ) مميزات التربة الوضعية (
 يعتبر ذلك من أهم مميزات التربة الوضعية

تتكون ف  مكانها من نفس الصار أسفلها 

 تشبه الصار األصل  الذي تحتها ف  التركيب الكيميائ  والمعدن 

 تى تصل إلى الصار األصل  الذي يعلوه منطقة تشقق ثم منطقة جالميد حادة تتميز بتدرج النسيج ح

 الحواف ثم حصى حاد الزوايا ثم تربة خشنة وأخيراً التربة السطحية
 اذكر مميزات التربة المنقولة

  تفككت ف  مكان ثم نقلت إلى ومكانها الحال 

كيميائ  والمعدن  فنجد أحياناً تاتله ف  أغلب األحوا  عن الصار الذي تحتها ف  التركيب ال 

 تربة يينية تعلوها صاور رملية  

 ال يوجد النسيج المتدرج ويوجد حصى مستدير الزوايا 
  أن الصاار المكاون لهاا باالرغم مان اختالف سمك التربة الوضاعية فاى منطقتاين متباعادتين

 واحد .... علل
 ترسيب ( ف  المنطقتين –نقل  –يرجع ذلك الختالف تأثير عوامل التعرية ) تجوية 

 تصنيه ) أنواع الرواسب (
     قارية : مثل رواسب السهل الفيض      بحريةدلتاوية : مشتركة بين النهرية والبحرية 

 

 

 كيه تتكون األنهار ف  الطبيعة ؟
يرة تتكون معظم األنهار من المياه الجارية المستديمة كالجداو  والنهيرات واألنهار تنبع من منايق كث

 األمطار أو منطاة بالجليد ويكون النهر  شديد االنحدار عند المنبع وقليل عند المصب

 اذكر فقط أنواع الفتات الت  ينقلها النهر  ) كيه يتم النقل النهري للفتات (؟
حمل غير ذائب "                  الفتات األصنر حجماً النرين والصلصا   :حمل معلق " 

حمل غير ذائب "         الفتات األكبر حجماً حجم الحصىدحرجة (:حمل القاع ) المت " 
:حمل غير ذائب "     الفتات متوسطة الحجم كالرمل  حمل بين المعلقة والمتدحرجة " 

:حمل ذائب "   األمالح الذائبة تاتله من نهر إلى آخر  حمل ذائب ف  مياه األنهار " 

 من حيث  قارن بين النهر الشاب والناضج والشيخ

 شكل المقطع (  –الظواهر الجيولوجية  –العمليات الجيولوجية السائدة –) مجري النهر 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

متساع  Vضايق بينماا النهار الناضاج  Vلماذا يكون شاكل المقطاع أو بروفيال النهار الشااب  

 والنهر العجوز قوس ؟
وشدة انحداره فهو يحمل الفتات النليظة المتدحرجة النهر  يشتد الحفر نتيجة سرعة تيار النهر الشاب :

 على القاع فتعمل على نحت القاع أكثر من الجانبين

  يكون النحت الجانب  بدرجة أعلى من نحت القاع النهر الناضج :

 : نتيجة قلة انحدار النهر وقلة سرعته فيفقد القدرة عل  النحت والنهر العجوز

 ي ولماذا ؟مجرى نهر فى إللتواءات ) مياندرز ( أو اتعرجات ال ف  أي مرحلة تكثر
  تحدث ف  مرحلة نضوج النهر نتيجة اختالف صالبة الصار عل  جانب  النهر وزيادة النحت الجانب 

 ماذا حدث عندما تنير منسوب مياه نهر النيل ؟ 
ا ه  األقدم تكونت الشرفات النهرية أو األسرة النهرية على جانب  النيل بحيث تكون الشرفات العلي

والسفلى ه  األحدث ويمكن راية هذه الشرفات على جانب  النيل ف  الوجه القبل  وكذلك ألنهار أخرى 

 بوادي فيران ف  يريق سانت كاترين بسيناء

 ماذا يحدث عندما تقل سرعة تيار النهر ؟   
ألنهار فيحدث يفقد النهر قدرته على نقل حمولته فتترسب هذه الحمولة مثلما يحدث عند مصبات ا

الترسيب ويالحظ أن الحصى والمواد النليظة توجد ف  أعالى الوادي وف  وسط مجراه بينما تترسب 

 عند المصب وعلى جانب  الوادي عند الفيضان الرما  والرواسب الدقيقة

 ما نتيجة مرور مياه النهر فوق صاور ماتلفة الصالبة ؟

 .عللتتراجع الشالالت دائما ناحية المنبع ......



يحدث ذلك ف  الشالالت ) المساقط المائية ( حيث تتراجع ناحية منبع النهر نتيجة تآكل الصاور 

الرخوة أوال وتظل الصلبة بارزة إلى أن تتهاوى بفعل الجاذبية األرضية وتتكون ف  قاع النهر حفر 

ستدير وعائية نتيجة سقوي فتات الصاور حيث تكون حفر مستديرة ومصقولة وتمتلئ بالحصى م

 شالالت نياجرا ف  كندامثا   األوجه

 ماذا يحدث عند إلتقاء أفرع النهر المتفاوتة ف  النحت ؟
حيث يكون مستوى الفرع ذو النحت األقوى اقل  تحدث ظاهرة أسرة األنهار) ف  مرحلة شباب النهر (

 من مستوى اآلخر فيعتبر مصباً له وهذا يتحو  بأسره إلى فرع آخر وهكذا

  ؟  وجود أحد المصبات النهرية على بحر شديد التيار واألمواج ما نتيجة 
 ال تتكون دلتا للنهر ويتكون مصب عادي ألن التيارات البحرية تكتسح كل ما يرسبه النهر

 ماذا يحدث عند مرور الرياح المحملة على صاور غير متجانسة ماتلفة الصالبة؟
تآكل الطبقات الرخوة وبقاء حيث يحدث للرياح هو العمل الهدم و   يعرف ذلك بالنحت المتباين :

  وتتكون المصايبالصاور الصلبة بارزة فتسقط بفعل الجاذبية األرضية 

 بم تفسر تكون بحيرت  مريوي وإدكو قديما ؟
 نتيجة تكون حواجز وه  عبارة عن ألسنة شايئية تسد الالجان مكونة جزء مائ  شبه منلق

     اندثار بعض البحيرات 
 تبار المياه بها وكثرة الترسيب فيها ) تعتبر البحيرات من أحواض الترسيب ( نتيجة

 أمواج البحار والمحيطات باليابسة ف  المنطقة الشايئية التقاءماذا يحدث عند 
تعتبر األمواج من عوامل التعرية حيث تهاجم الشوايئ وتؤدي إلى تآكلها فتتكون  تعرجات ومنارات 

 مع التيار لداخل البحر وترسبه ف  المياه العميقة أو موازي للساحلساحلية ثم تنقل الفتات 

 ما الذي يد  عليه وجود عينات مدرجة على الشوايئ تد  على منسوب المياه
 العمل الهدم  للمد والجزر يساعد على نقل الفتات بعيدا عن الشايئ

ة غيار متجانساة تتكون ف  الطبيعة تكوينات جيولوجية نتيجة تواجد صاور ماتلفاة الصاالب

 اذكر ثالثة منها
 التعرجات والمنارات الساحلية : األمواج -0المصايب : الرياح      -7الشالالت  : األنهار        -0

 

 

 تعتبر الثالجات أو المثالج من العوامل الهامة ف  نقل الفتات الصاري .... وضح
فعااات أو المنااايق القريبااة ماان القطبااين الاثلج فاا  المرت هاذا العاماال ال نعرفااه فاا  مصاار : عناادما يتساااقط

يتجمع ف  الوديان بين الجبا  مكونا كتلة واحدة ويبادأ ذوباان الجلياد وانصاهاره مان أسافل الاوادي ألناه 

 الفتات الصاري امعه ثالجات ف  كتلة واحدة ألسفل حاملةتحرك الفت ر دفئا من المرتفعات أكث

لتقاااء النهاار بااالبحر تعاارف بالرواسااب تتكااون دائمااا رواسااب ذات قيمااة اقتصااادية  عنااد  ا

 المعدنية المكانية ماالقيمة االقتصادية لتلك الرواسب ؟مشيرا إل  الدلتا المصرية
 من الممكن أن تحتوي رواسب الدلتا بالقرب من تالقيها معه البحر 

 الذهب والماس والقصدير واأللمنيت رواسب معدنية ذات قيمة اقتصادية مثل 

 صرية     مثا  : الدلتا الم

 : تظهر ف  شما  الدلتا المصرية وعلى الساحل من رشيد حتى العريش تحتوي الرما  السوداء

 المونازيت المشع : يحتوي عنصري اليورانيوم والثوريوم  معدن 

معدن األلمنيت الزركون: لعنصر الزركونيوم المستادم ف  السيراميكات 

 معدن المجناتيت 



 رياح المحملة بنتوء أو مرتفعماذا يحدث عند اصطدام ال
عند اصطدام الرياح المحملة بنتوء أو مرتفع  فإن ذلك يقلل من سرعتها أو يوقفها فتلقى ما تحمله من 

 تموجات رمليةرما  أو تربة فتترسب على هيئة 

تتكون من حبيبات مستديرة من الرما  وتاتله ف  ارتفاعها حيث تتراوح من بضعة  كثبان رملية : أو

 عشرات األمتار إلى 

يكون اتجاهها هو نفس اتجاه الرياح السائدة مثل : غرد أبو  كثبان رملية مستطيلة )النرود(  :

 كم بين الواحات الاارجة ف  الصحراء النربية  066المحاريق يمتد 

 تكون بسيطة االنحدار ف  اتجاه الرياح وشديدة االنحدار ف  الجهة المضادةكثبان رملية هاللية : 

 

 الشروي الالزمة لتكون كل مما يأت  ف  الطبيعة  ؟ ما
 

 الشرفات النهرية  
 فقدان النهر قدرته عل  النحت وقدرته عل  الترسيب   -7مرحلة شياوخة األنهار                    -0

 سرعة جريانه  و قلة انحدار النهر -4قلة حجم مياه النهر نتيجة البار          -0

 : البحيرات 
 أحواض للماء العذب أو المالح غالباً تندثر نتيجة بار الماء أو لكثرة الترسيب "  " ه 

 نتيجة نمو الشعاب المرجانية ف  البحار . -0
 نتيجة تقلص سطح األرض ثم هبويه وتحو  مجاري األنهار و السيو  إليه  -7
   تنشأ من فوهات البراكين الت  خمدت ثم امتألت بمياه األمطار و السيو  -0
 تنشأ من ترسيب حواجز تقفل الالجان  -4

 وأخاديد ف  شبه جزيرة سيناء  عجروف قليلة اإلرتفا 
 نتيجة العمل الهدمى الميكانيك  لألمطار ونحت أوجه الصاور الجيرية أو الطباشيرية

 حيث يتكون ف  النهاية مجموعة من األخاديد بينها جروف قليلة االرتفاع

  ف  الشعاب المرجانية بالبحر األحمرالجرف المقطوع من أسفل  
 نتيجة العمل الهدم  للتيارات البحرية

 ما الذي يد  عليه كل مما يأت 
 فيض نهر  سهل ف وجود يبقات من الرمل الاشن والزلط فوق يبقات الطينية 

ل  وذلك ألن النهر قد زادت سرعته ف  فترة من الفترات مما أدى إلى زيادة قدرته على الحمل وبالتا

 ترسيب تلك الرواسب الاشنة 

   ظاهرة وجود مبان  و أشجار مدفونة تحت الرما 
خاصة ف  البيئة الصحراوية وال  ألخرتحدث هذه الظاهر بتأثير الرياح عندما تحمل الرما  من مكان 

 يالحظ  تأثيرها إال بمرور الزمن حيث أن تأثير العوامل الماتلفة بطئ وال يمكن مالحظته بسهولة

 

 لل لما يأت ع
يؤكد العلماء وجود أنهار فى مصر أقدم من نهر النيل 

لوجود رواسب متدرجة الحجم ف  محاجر الزلط الذي يستادم ف  البناء ف  يريق القاهرة السويس 

 بنفس التدرج الموجود على جانب  الدلتا 

 أحيانا ال تتكون الدلتا عند إلتقاء مياه النهر بمياه البحر 
 ر شديد التيارات وبه أمواج كاسحة فيكتسح كل ما يرسبه النهر فيتكون مصب عاديإذا كان البح



تحتوى الكثبان الرملية على حبيبات رملية مستديرة 
 ألن هذه الحبيبات تتدحرج على سطح الكثب بواسطة الرياح

  لوال العوامل الطبيعية الداخلية ألصبحت األرض مسطحة 
سطح األرض فتقل التضاريس و تميل األرض إل  التسطح ولكن  العوامل الاارجية تعمل على هدم 

 العوامل الداخلية تعيد ارتفاعات األرض فتعيد توازنها 

  تكثر صاور الكاولين بالقرب من صاور الجرانيتية 
 الحتواء الجرانيت على نسبة عالية من الفلسبار البوتاس  ) سيليكات ألومنيوم ال مائية ( 

 تجوية الكيميائية إلى الكاولين ) سيليكات ألومنيوم مائية (الذي يتحلل بفعل ال

  يتكون ناتج التجوية الكيميائية للصاور النارية والمتحولة أساساً من معادن  الطين 
 عادن السيليكات والفلسبارات والحديد والماغنسيوممألنها تحتوي معدن الميكا السوداء و

 

 :مستعينا بالشكل أجب عن األسئلة اآلتية
                                 الشالالت                               المصايب

 ماذا يمثل الشكل المقابل
 
 انقل لورقة إجابتك ما تد   -0

 عليه األرقام  

 ما سبب تكون هذا التركيب -0

 الجيولوج  ف  الطبيعة؟

 

 

 

 

 ف  أي مرحلة تحدث و سيةوضح بالرسم فقط وعليه البيانات مراحل تكون البحيرات القو
 

 

 

 

 

 
 

 ارسم قطاعا ف  الدلتا  وعليه البيانات: 
 

 

 

 

 

البحار والمحيطات مبينا  انات منايق الترسيب الماتلفة ف وضح بالرسم فقط وعليه البي 

 رواسب كل منطقة
  

 

 

 

 

 

 

 اليابسة
 

 الرف القاري   المنحدر القاري    منطقة األعماق            

 

 مستوي                                                              

 

 

 

 

 (4        )           (0      )       (7       )     (0 ) 

          إلتواء نهري                    بحيرة قوسية 



 

 

 ضح الفرق بين األلسنة والحواجزو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئلةافحص الرسم الذي أمامك ثم أجب عن 
 ماذا يمثل الرسم ؟                                    

 ما شكل الحبيبات المكونة له ؟ وما حجمها ؟
       

 كيف تكون في الطبيعة ؟
 

 اذكر نوعين لهذا التركيب الجيولوجي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 اكتب البيانات                                                                    

 لتركيب ؟                                                        ما اسم هذا ا

 وضح باختصار كيه يتكون ف  الطبيعة

 

 

ماذا تتوقع لو توافرت نفس الظروف ف  مجرى 

 أو على شايئ البحر ؟ النهر؟

 أمامك أمامك قطاع ف  التربة ...... ما نوعها؟
 

 اكتب ما تد  عليه األرقام
 

 

 ( ؟ 7( و )  0ما ه  أهم مميزات ) 

المنطقة 

 الشايئية

منطقة المياه 

 الضحلة

منطقة حافة 

 األعماق

منطقة 

 األعماق

الحصى 

 د والجالمي

الحصى 

 والرما  

يينية دقيقة 

 سيليكية  –جيرية 

 عضوية 

 الطين األحمر 

 

 الحواجز األلسنة الشايئية

نتيجة تقابل تيارين من 

يتحركان ف   المياه

اتجاه واحد فتترسب 

حمولتهما عند خط 

 اإحتكاكهم

ه  األلسنة الشايئية 

عندما تمتد لتنلق 

الالجان فتتكون 

 البحيرات

 مريوي -ادكو 

 

 

 
 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المعــــادن
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحقائق العلمية والجمل الهامة 

 المعدن كنيره من المواد الطبيعية يتكون من العناصر المعروفة لنا  تركيب المعدن

 الكبريت –الجرافيت  –الماس  –معادن تتكون من عنصر واحد مثل الذهب  ةالمعادن العنصري

 غالبية المعادن تتكون من إتحاد عنصرين أو أكثر ترتبط  لتكون مركب ثابت المعادن المركبة

 انتشار العناصر
 

وأقلهاااا االقتصاااادية %( 72.2%( ثااام السااايليكون ) 40.0األكثراألكساااجين )

(0.5)% 

المجموعات 

 ةالمعدني

 االقتصاديةوأقلها انتشارا أكثرها شيوعا السيليكات يليها الكربونات  

 معدن أغلبها يوجد بنسبة قليلة أما الشائعة 7666يصل إلى أكثر من  المعادن المعروفة

 معدن  766فال تتعدى 

عنصر ولكن عدد قليل منها يكون غالبية صاور األرض فإن  066أكثر من  العناصر المعروفة

 % من وزن صاورالقشرة األرضية08تكون أكثر من  عناصر 8

مادة تتميز بترتياب ذرات عناصارها فا  هيكال بناائ  يناتج عناه شاكل بلاوري  المعدن

 مميز

األلوان المتنيرة 

 للمعادن

تتنير ألوان المعادن نتيجة دخو  الشوائب أو عمليات األكسدة بحيث يكون 

 بها : الكوارتزوالسفاليريت اختالف التركيب الكيميائ  ف  الحدود المسموح

 اللون الحقيق 

 األصل  للمعدن 

 هو اللون الثابت للمعدن والذي ال يتنير مثل :

 الكبريت ) أصفر ( والماالكيت ) أخضر (

 ماذا يمثل الشكل؟ 
 اكتب ما تد  عليه األرقام 
 

 

 تراه؟ما الشروي الت  ساعدت على تكوين ما 

 

 

 ف  أي مرحلة تتكون ؟
 

 أمامك شكل يوضح األسرة النهرية   
 اكتب ما تد  عليه األرقام

 ف  أي مراحل النهر تجد هذه التكوينات؟ 

 وهل ه  عمل بنائ  أم هدم ؟

 عمل بنائ  –مرحلة الشياوخة 

 أين تشاهدها ف  مصر ؟

 وادي فيران بسانت كاترين –الوجه القبل  
 

 ؟ 0أم  7أقدم ف  التكوين  أيهما

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم علمية و مصطلحات 

 صناعة المنرة
 

استادم اإلنساان األصاباا المعدنياة فا  الرسام علاى جادران الكهاوف التا  كاان 

 يعيش فيها وعرف ذلك بالمنرة الحمراء والصفراء

 أقالم الصالدة

 ) الصالبة (  

أقااالم مصاانوعة ماان ساابائك محااددة الصااالدة تسااتادم لتعيااين صااالدة معاادن فاا  

 المعمل

 هو معدن الكوارتز النق  الشفاف ليس له لون البلور الصاري

هو معدن الكوارتز الوردي و األرجوان  الذي يحتوى علاى شاوائب مان أكاسايد  األميثست

 الحديد أو المنجنيز

االنفصام 

 )التشقق(

   المعادنف

تظهاار خاصااية االنفصاااام ) التشااقق ( فااا  المعااادن لوجاااود مسااتويات ضاااعيفة 

الكالسايت بينماا ال تظهار أبادا فاا   –الهالياات  –الجرافيات  –التارابط مثال الميكاا 

 الكوارتز لعدم وجود مستويات ضعيفة الترابط  

ثلة وجود سطوح ملساء تنتج عند كسر المعدن أو الضنط عليه نراها مم االنفصام

 باطوي منتظمة البعد واالتجاه على سطح ناعم للمعدن

 نحصال علياه بحاك المعادن فاوق قطعاة مان الاازفلون مساحوق المعادن الاذي  المادش

وهو ثابت حتاى فا  المعاادن التا  يتنيار لونهاا بادخو  الشاوائب  غير المصقو 

 ولذلك يعتبر من الاواص الت  يعتمد عليها ف  التعرف على المعادن

تتميز البلورة بأن لها أسطح ملساء مستوية خارجية تعرف باألوجه البلورية    البلوريةاألشكا

ويتحدد وضعها تبعا لطريقة ترتيب الذرات ف  الهيكل البنائ  للمعدن وهى 

 تتكون عندما تبرد المجما أو الالفا أو ف  المحلو  الذي ترسبت منه 

 إبرية -عمدانية  –متساوية األبعاد  –قرصية  –أمثلتها : صفائحية 

ألن الفرق  و الفرق بين درجاته غير متساوييستادم لقياس صالدة المعادن مقياس موهس 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 ؟ لديك عينة يدوية مجهولة لمعدن ...كيه يمكنك التعرف عليها
 ف مبدئ  للمعدنت  يسهل مالحظتها لنتوصل إلى تعرنستادم الاواص الظاهرة ال أوال :

 ستادم أجهزة وتحاليل معقدةث نحي يةلمعتأكد من هذا التعرف بالطرق المن ثانيا:

 هل من الضروري أن يكون الصار صلدا ومتحجرا ؟ 
 الرمل والحصى المفكك غير المتماسك نطلق عليه راسبا غير متحجرليس ضروريا ألن 

 اكتب باختصار عن أهم الاواص البصرية للمعادن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اكتب باختصار عن أهم الاواص التماسكية للمعادن
 
 
 
 

 " خواص تنتج من تفاعل الضوء الساقط مع سطح المعدن "

درجة انعكاس الضوء من على سطح المعدن البريق 

ينتج من انعكاس الموجات الضوئية ذات األيوا  الماتلفة اللون 

 عرض 

 األلوان

)تالعب األلوان( خاصية  تميز األحجار الكريمة  " تنير لون المعدن عند حركته 

 ام عين اإلنسان " مثل الماس واألوبا أم

معتمة -نصه شفافة  –قدرة المعدن على إنفاذ الضوء خالله والمعادن : شفافة  الشفافية 

لون مسحوق المعدن بعد خدشه و نحصل عليه بحك المعدن فوق قطعة مان الاازف  المادش

 غير المصقو  

 

درجة مقاومة سطح المعدن للادش أو البرى الصالدة 

قابلية المعدن للتشقق عل  امتداد مستويات ضعيفة الترابط االنفصام 

 شكل السطح الناتج عن كسر المعدن ف  غير مستوي االنفصام المكسر 

 القابلية للطرق

 والسحب

 النحاس –الفضة  –مدي سهولة تشكيل المعدن إل  رقائق وأسالك : الذهب 
 

 أمثلة هامة جدا 

 رتزالكوا معدن ال ينفصم

 الميكا ) صفائح  جيد ف  اتجاه واحد ( أوضح المعادن ف  االنفصام

 الكبريت -الجرافيت  –الذهب  –الماس  معدن عنصري

 جنزارة( –: أخضر اللون )كربونات نحاس مائية  الماالكيت معدن ثابت اللون ) حقيق  (

 الجالينا –الذهب  أعلى المعادن بريقا

 لكاولينا تراب  -معدن ال بريق له 

 



 
 
 
 

لماذا كان من الضروري وضح كيه ترتبط حياة اإلنسان بالمكونات المعدنية لألرض و

 التعرف على مكونات القشرة األرضية ؟
 يعيش اإلنسان فوق القشرة األرضية يأكل من زراعة تربتها ويسكن ف  مناز  من مواد 

 يستارجها من صاور ومعادن األرض    

 دما هو موجود على سطح األرض أو بالقرب منه لذلك البيريقة معيشتنا ومتطلباتها ترتبط ب 

زالز   كيااه نسااتفيد ماان خيراتهااا ونتقاا  شاارورها ماان نااتعلمماان التعاارف علااى تلااك المكونااات لكاا  

 وبراكين وسيو 

 ... علل نة للصار ف  بعض الصفاتعادة ما تشترك المعادن المكو 
عة مان المعاادن تبلاورت ماع انافااض تبلور من صهير يتكون من مجموالصار الناري الذي  أمثلة

 صنير نسبيا من درجات الحرارة والضنط

 ترك ف  خواص متقاربة بالنسبة لحجم الحبيبات ووزنها النوع  مثل شتفالصاور الرسوبية أما: 

 رواسب السهل الفيض  لنهر النيل من النرين

 اذكر فقط أربعة يرق ماتلفة لتعيين صالدة معدن
 م أقالم الصالدة من سبائك ذات صالدة محددة:   باستاداف  المعمل

 نصل السكين  -(  7,5: ظفر االنسان  )تعيين صالدة معدن ف  الحقل باستادام أشياء شائعة مثل 

 (2مبرد صلب )  -(  0,5لوح المادش الازف  ) -( 5,5أو قطعة زجاج ) 

 .... ناقشيتنير تعريه المعدن من شاص آلخر حسب تعامله معه
 الوحدة األساسية الت  يتكون منها الصار (0تعريه )

 مادة ذات قيمة اقتصادية تستارج من باين األرض الرجل العادي
لها تركيب كيميائ  ثابت  -تالقت ف  الطبيعة  -عضوية  غير –مادة صلبة  الجيولوج  الماتص:

 مميز ) ترتيب الذرات (وبلوري 

 ضوي مثل الفحم والبترو  مادة من مواد الوقود من أصل ع الجيولوج  االقتصادي

 مادة متبلرة يتحكم النظام البلوري فيها ف  شكل المعدن وخصائصه التعريه األساس  

 الطبيعية والكيميائية

 ياتله الجيولوجيون على اعتبار زيت البترو  معدنا.... علل 
ثابت لها تركيب كيميائ   -تالقت ف  الطبيعة  -غيرعضوية  –مادة صلبة  الجيولوج  الماتص:

 وبلوري مميز

 مادة من مواد الوقود من أصل عضوي مثل الفحم والبترو   الجيولوج  االقتصادي

 كونها مادة صلبة وغير عضوية االختالف ف  شقين :

 
 

 

 

 

 

 

 وما السبب في أي المعادن تظهر الخواص التالية 

عين الهر( ه  تالعب األلوان ف  معدن األوبا  ألن نسيجه ألياف  متموج الألألة( 

 الترقق 

 ) التصفح (

االنفصام ف  الميكا نتيجة وجود مستويات ضعيفة الترابط وهو أوضح 

 المعادن الت  تظهر فيها خاصية االنفصام

 اللون الرمادي

 المدخن

ة كسر بعض الروابط بين الذرات نتيجة هو لون معدن الكوارتز نتيج

 التعرض لمصدر إشعاع 

  البريق العال

 ف  كل االتجاهات

نتيجاة خاصاية عارض األلاوان فا  معادن المااس حياث يفارق شاعاع الضااوء 

 الساقط عليه نتيجة انكساره إلى اللونين األحمر والبنفسج 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ........ علليصنع ورق الصنفرة من الكوارتز وليس الجبس 
 فقط 7م المعادن بينما الجبس صالدته فيستطيع خدش وتلميع معظ 2ألن الكوارتز صالدته 

 أحدهما صنع من الجبس واآلخر من الحجر الرمل  هل من السهل التفريق تمثالينأمامك 

 بينهما ؟ كيه ستقوم بذلك ؟
 هما باستادام ظفر اإلنسان خاصية الصالدة ونقوم بادشم استادنعم من السهولة التفريق بينهما با

( والذي ال يادش يكون من الرمل)  7ادش يكون من الجبس ) صالدته التمثا  الذي ي ( 7.5) صالدته 

 ( 2الكوارتز صالدته 

  لتعرف عل  المعادنف  اعلى خاصية اللون وحدها  االعتمادال يمكن 
ألن غالبية المعادن تتنير ألوانها بدخو  الشوائب عليها أو حدوث عمليات األكسدة مثال معادن الكاوارتز 

 فاليريت ...............  ومعدن السي

 يعتبر السفاليريت من المعادن متنيرة األلوان ... لماذا ؟
 : أصفر يتحو  إلى البن  عندما يحل الحديد بأي نسبة محل الزنكاإلستاليرايت )كبريتيد الزنك(

  اذكر فقط العناصر الثمانية الت  تكون غالبية معادن وصاور القشرة األرضية

 ماغنسيوم -بوتاسيوم   –صوديوم  -كالسيوم  –حديد  – ألومنيوم –سيليكون  –أكسجين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التركيب الكيميائي للمعادن 

 كبريتات كالسيوم مائية                 الجبس           كربونات كالسيوم  الكالسيت

 كبريتات كالسيوم ال مائية األنهيدريت  ثان  أكسيد السيليكون        الكوارتز

 سيليكات ألومنيوم ال مائية              الفلسبار  كلوريد الصوديوم الهاليت

 ومنيوم مائيةسيليكات أل الكاولينيت  أكسيد الحديد األحمر الهيماتيت

السفاليريت  

 اإلستاليرايت 

 كربونات نحاس مائية أو جنزارة        الماالكيت  كبريتيد الزنك    

 

 اذكر فرقا واحدا بين كل اثنين مما يأتي: 

 انفصام الهاليت انفصام الميكا  البلورة العمدانية البلورة الصفائحية

النمو ف  اتجاهين أكثر 

لث مع من االتجاه الثا

 زيادة التفلطح 

االستطالة ف  اتجاه  

واحد أكثر من 

 االتجاهين اآلخرين

صفائح  جيد ف   

 مستوي واحد    

مكعب  ف  أكثر من 

 مستوي إنفصام

  

 
  

 مكسر الكوارتز مكسر النحاس  بريق الماس بريق الذهب)الجالينا(

 محاري مسنن  ال فلزي ) ماس  ( فلزي عال  البريق

 



 

 

 اإلنفصام ( –الصالدة  –) التركيب الكيميائ   الكوارتز من حيث قارن بين الكالسيت و
 معين األوجه ف  أكثر من مستوي انفصام  -درجات   0  -كربونات الكالسيوم   الكالسيت :

 ال تظهر فيه خاصية اإلنفصام  -درجات    2 -ثان  أكسيد السيليكون   الكوارتز :

 " " ناقش   ن غيره من المعادن عالنفيس يتميز معدن الماس  
:درجات عل  مقياس موهس لذلك يستادم 06أصلد المعادن جميعا وتبلغ صالدته الصالدة 

 تقطيع وصقل وتلميع جميع المعادن األخرىف   

 حيث يفرق شعاع الضوء الساقط ام عين اإلنسان يتنير لونه عند حركته أم تالعب األلوان 

 عليه نتيجة انكساره إلى اللونين األحمر والبنفسج 

 ؟ث إذا نمت البلورة ف  االتجاهات الثالثة للفضاء بشكل متساو دماذا يح
تزداد درجة التكور وتصبح البلورة كروية أما إذا تعامدت الزوايا مع تساوي المحاور تصبح بلورة 

 تساوية األبعاد () م مكعبة

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 افحص الرسم الذي أمامك ثم أجب عن األسئلة
 أمامك رسم إلحدى بلورات المعادن تعرف عليها

 ( المكعبةمتساوية األبعاد ) البلورة 

 ما ه  الشروي الالزمة لتكون هذه البلورة؟

 تساوى أيوا  المحاور وتعامد الزوايا

 عة ف  المعادن ) يكتفى بثالث (اذكر أنواع البلورات الشائ

 الصفائحية -العمدانية  –الكروية 

 أين تتكون هذه البلورات ؟

 ي ترسبت منه ف  الصار الرسوب ذتتكون عندما تبرد المجما أو الالفا أو ف  المحلو  ال   

 يتميز معدن الكوارتز)المرو( بعدة خصائص عن المعادن األخري

معدن متنير األلوان اللون : 

                  ) بلور صاري ( نق  شفاف  وردي–  )أرجوان  ) أميثست 

      ) الدخان الرمادي ( ) مدخن ( أسود رمادي  ) أبيض أو لبن  )لون الحليب 

ال فلزي ) زجاج  ( البريق 

 (  درجات عل  مقياس موهس    2)    الصالدة 

محاري مكسره 

لعدم وجود مستويات ضعيفة الترابط ال تظهر فيه خاصية االنفصام فصاماالن 

التجوية 

 الكيميائية

 فهو آخر المعادن المتبلرة ف  الصهير ويتكون ف  درجات حرارة يقاوم التحلل

 منافضة نسبيا

 



 ومتى تقل درجة التماثل البلوري ف  المعادن ؟

 تنيرت الزوايا  إذا تنيرت أيوا  المحاور أو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صاورال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أنواع ونشأة الصخور 

الصاور الرسوبية 

 الفتاتية

 الطين )الطفل الصفح  ( –الكثبان الرملية  –الحجر الرمل   –الكنجلوميرات 

وتنقل إلى أحواض الترسيب  تنشأ من تتفتت  الصاور بفعل عوامل التجوية

حيث يترسب الفتات ف  صورة يبقات أفقية تنضنط الطبقات السفل   

 باستمرار الترسيب وتترسب مادة الحمة فتتحجر وتصبح صاور صلبة

 الصاور الرسوبية

 كيميائية النشأة

 حديد أسوان البطروخ  –الجبس  -ملح الطعام  

سباات الساحلية واستنل تنشأ من تبار مياه البحيرات والالجان وال

 اإلنسان ذلك اقتصاديا ف  استاراج الملح والجبس

 الصاور الرسوبية

 عضوية النشأة

 الطفل النفط  –صاور المصدر  –الفحم   -الحجر الجيري 

تنشأ من بقايا الكائنات الحية بعد موتها مثل الحجر الجيري: هياكل كائنات 

 مرجانية و الكائنات الدقيقة شعاب  –محارات  –قواقع  –أصداف  –بحرية 

 الفورامينفرا والراديوالريا والطحالب الجيريةمثل :  

الصاور الرسوبية 

 البيوكيميائية

 الصاور البيوكيميائيةتحتوى بقايا حفرية وتزداد فيها نسبة الفوسفات ف  

 جرانيت الرخام = الحجر الجيري    الشست الميكائ = التورق    النيس = ال الصاور المتحولة

الصاور النارية 

 الجوفية

 ) الباينية (

 الدايورايت –الجابرو  –الجرانيت 

يتجماع أكبار قادر مان  –فا  ظاروف تبرياد بطا ء  –تتكون فا  بااين األرض 

تتكاون بلاورات كبيارة الحجام قليلاة العادد  –األيونات حو  مركز بلوري واحد 

 رنسيج خشن أو جيد التبلو –يمكن رايتها بالعين الجردة 

الصاور النارية 

 السطحية البركانية

 األبسيديان –الحجر الافاف  –اإلنديزيت  -الرايواليت   –البازلت 

ال توجد فرصة  لتجمع –ف  ظروف تبريد سريع  –تتكون على سطح األرض 

تتكون بلورات صنيرة الحجم قليلة العدد  –األيونات حو  مركز بلوري واحد 

 دقيق التبلور -–عديم  –نسيج زجاج   – ال يمكن رايتها بالعين الجردة

الصاور النارية 

 المتداخلة

تتكون ف  جوف األرض ثم بالقرب من سطح األرض ف  ظروف تبريد بط ء 

تتكااون بلااورات كبياارة الحجاام وسااط أرضااية ماان بلااورات صاانيرة  –ثاام سااريع 

 بالنسيج البروفيرييعرف ذلك  –الحجم 

 –كوارتز  –ميكا  –تركيبه المعدن  : فلسبار أرثوكليز  –ي بركان  صار نارالمكافئات السطحية  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفاهيم علمية و مصطلحات 

فتحاااة أو شاااق فااا  القشااارة األرضاااية تسااامح للصااااور المنصاااهرة والناااازات  البركان 

 المحبوسة بالاروج إلى سطح األرض

 غرف مؤقتة أو تجاويه للمجما الموجودة عل  أعماق تحت سطح األرض خزانات المجما

ي يتكااون ماان العناصاار الثمانيااة الموجااودة فاا  معااادن مصااهور الصااار الااذ الصهير المجما 

 السيليكات مع بعض النازات

هاا  الالفااا التاا  صااعدت لسااطح األرض هاان يريااق فوهااات البااراكين وانتشاارت  الطفوح البركانية

 وبردت بمجرد مالمستها للهواء أو مياه البحار

المقذوفات أو 

 القنابل البركانية

من فوهات البراكين وتتأله من الالفا كتل صارية بيضاوية الشكل تندفع 

 المتصلدة ف  أعناق البراكين بالقرب من سطح األرض

التحو  الحراري 

 )بالتالمس(

يحدث تحو  للصاورعندما يالمس الصهير صاور رسوبية بالقشرة األرضية 

 فيؤثر عليها وتصبح متحولة مثا  : ) الحجر الجيري يتحو  إل  رخام (  

المنايق المنافضة من سطح الكرة األرضية خاصة ) قيعان البحار ه   أحواض الترسيب

السهو  والوديان ( حيث تنقل إليها فتات  –سفوح الجبا   -والمحيطات  

 الصاور وتترسب وتنضنط وتتالحم مكونة صاور رسوبية ف  يبقات أفقية

المواد 

 الهيدروكربونية

والنباتياة  قاياا الحيوانياةمواد تتكون من الكربون والهيدروجين نتيجاة تحلال الب

 بمعز  عن الهواء بعد ترسيبها مع الصاور الطينية

 يتركب من الفلسبار األرثوكليزي و الكوارتز والميكا  صار النيس

 هو صار متحو  ينتج من تعرض صاور الجرانيت للضنط والحرارة 

 انتشار الصاور

 النارية

 راهو أكثر الصاور النارية الجوفية إنتشا الجرانيت

 هو أكثر الصاور النارية السطحية إنتشارا البازلت

 بريدوتايت –سيانيت  –بعض األمثلة : بجماتيت  صاور النارية 

 

 أعط أمثلة لصخور تتكون من معدن واحد وأخرى تتكون من أكثر من معدن 

الكالسيتمعدن :  الحجر الجيري /  الرخام 

معدن : الكوارتز الحجر الرمل  / الكثبان الرملية 

 أمفيبو  -كوارتز  –ميكا  –فلسبار أرثوكليز الجرانيت / الرايواليت / الحجر 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقارنات بين الصخور من حيث تركيب كل منها وأهميتها 

صاور الازان 

 المسامية

 الطفل

 ) الطين الصفح  (

 الطفل النفط  صاور المصدر

 )الطين النفص 

صاور رسوبية  ةصاور رسوبي

 فتتاتية النشأة

صاور رسوبية عضوية 

 النشأة

صاور رسوبية عضوية 

 النشأة

ه  صاور 

الرما  والحجر 

الرمل  والحجر 

الجيري وه  

تاتزن البترو  

والناز الطبيع  

 والمياه الجوفية
 

صاور يينية 

 تتكون من النرين 

 ميكرون 4:  07

والصلصا  أقل من 

ميكرون وتظهر  4

التورق فيه خاصية 

نتيجة تضاغط 

الحبيبات أو 

 الجفاف

صاور يينية تحتوى مواد 

 هيدروكربونية

 بقايا نباتيةنتيجة دفن 

كم  4:7على عمق  حيوانيةو

م  066:  26فتتعرض لحرارة 

فتنضج و يتكون البترو  

والناز الطبيع  حيث تعتبر 

مكان التكوين ألن المواد 

 البترولية تهاجر بعد تكوينها

حتوى مواد صاور يينية ت

هيدروكربونية ف  صورة 

بقايا شمعية نتيجة دفن 

تتحو  لمواد  أغلبها نباتية

م 486نفطية ف  حرارة   

يعتبر احتياي  لحين نفاذ 

البترو  وحتى يصبح سعره 

ولذلك يعتبر منافسا للبترو  

مصدرا هاما من مصادر 

 الطاقة المستقبلية

 

 الرماد البركان  ريشيا البركانيةالب بركان آتنا  /  فيزوف بركان سترومبول 

دائم يثور بصفة 

 مستمرة ف  إيطاليا

فترات  ىمتقطع يثور عل

متقطعة ف  جزيرة 

 صقلية

قطع صارية حادة 

الحواف تنتشر حو  

 فوهة البركان

ينتشر حو  البركان على 

هيئة مواد دقيقة جدا 

 تحملها الرياح
   

 

 الالفا البركانية المجما

الحبيسة ف  باين األرض  المادة المنصهرة

 وتحتوي النازات الت  تسبب حدوث البراكين 
 

المادة المنصهرة الت  صعدت لسطح األرض 

عن يريق فوهات البراكين وبردت بمجرد 

 مالمستها للهواء أو مياه البحار

 

 ما األساس العلمي الذي بني عليه تقسيم الصخور اآلتية ؟ 

عضوية وبيوكيميائية النشأة –كيميائية  –كونها إلى : فتاتية تبعا لنشأتها ويريقة ت الرسوبية 

 الرسوبية

 الفتاتية

 07مم : 7رواسب الرمل من  –مم   7تبعا ألحجامها: رواسب الزلط أكبر من 

 ميكرون 07رواسب الطين أقل من  –ميكرون



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 لماذا تتنير الصاور بالتحو  ؟  صه تلك التنيرات . أين يتم ذلك ؟
إذا تعرض  للحرارة والضنط يتنير لصورة أخرى تعمل على  إعادة توازنه  ري الرسوب  أو النا الصار

 ويظهر ذلك ف  :  وتبلوره ليتالءم مع الظروف الت  يتعرض لها

                تتنير معادنه إلى معادن جديدةنسيجه الصاري يصبح أكثر تبلورا 

عليها لتقليله تترتب معادنه ف  اتجاهات عمودية على اتجاه الضنط الواقع 

 عدد أسباب تحو  الصاور النارية والرسوبية
 أثناء الحركات البانية للجبا 

 ف  باين األرض أو حو  قصبة البركان الصهير )تحو  حراري بالتالمس(مالمسة الصاور لكتل 

واحتكاكهما وتولد حرارة عالية على مستويات الصدوع نتيجة تحرك كتلتين من الصاور  

 ر صالبة من الحجر الجيري ...عللالرخام أكث
 صار متحو  بالحرارة من الحجر الجيري وهو أكثر صالبة  نتيجة تداخل وتالحم بلورات الكالسيت 

 بم تفسر استادام الرخام كأحد أحجار الزينة ؟     
 صار متحو  بالحرارة من الحجر الجيري ويستادم للزينة الحتوائه على شوائب متعددة األلوان

 أهم الرواسب العضوية النباتية ؟ كيه تكونت ؟ما ه  

يتكون نتيجة دفن مواد نباتية ف  منايق الطمر ) الدفن (السريع خله الدلتاوات والمستنقعات  الفحم :

 بمعز  عن الهواء وتفقد األنسجة النباتية المواد الطيارة و يتركز الكربون مكونا الفحم

 الحجر الجيري 

 صار رسوب  عضوي النشأة غن  بالحفريات البحرية نوعه

تنشأ من بقايا الكائنات الحية بعد موتها مثل الحجر الجيري: هياكل كائنات  نشأته

لدقيقة شعاب مرجانية و الكائنات ا –محارات  –قواقع  –أصداف  –بحرية 

 الفورامينفرا والراديوالريا والطحالب الجيريةمثل : 

 المكون األساس  هو معدن الكالسيت التركيب المعدن 

تعرضه لدرجات حرارة 

عالية أو كتل الصهير ف  

 باين األرض 

يتحو  إل  الرخام وهو أكثر صالبة نتيجة تداخل وتالحم بلورات الكالسيت 

 توائه عل  شوائب متعددة األلوانكما يستادم بأغراض الزينة إلح

 

 تحدث تجوية كيميائية ويذوب تماما مكونا محاليل تسيل عل  التربة CO2تعرضه  ألمطار  

تسرب  مياه جوفية 

 CO2تحتوي 

تحدث تجوية كيميائية ويذوب مكونا المنارات أو الكهوف ثم يحدث 

ت ( أو استاالكتي-ترسيب للكالسيت وتتدلى من سقه المنارة )الهوابط 

 استاالجميت ( –تبرز من قاع المنارة ) الصواعد 

 



 زيادة أكبر ف  درجات الحرارة والضنط  ؟   ماذا يحدث عند تعرض الصاور المتحولة إلى
 تنصهر مكوناتها المعدنية ويحدث ذلك على أعماق كبيرة  ف  باين األرض 

 ؟  ظهور خاصية التورق ف  صار الشست الميكائ بم تفسر 
 نتيجة الضنط عل  بلورات الميكا فتنتظم عموديا لتقليل الضنط الواقع عليها 

 سطح الماء ف  البحار ؟ما نتيجة ثوران البركان تحت 
 يتجمد الصهير عند مالمسته للمياه وتتكون جزر بركانية

 ماذا يحدث إذا امتألت فوهات البراكين الاامدة بمياه األمطار والسيو  ؟
 تتكون البحيرات البركانية وتكون مستديرة

 ما النتائج المترتبة على غياب النشاي البركان  من الكرة األرضية؟ 
( )تعرياة ماليين األينان من الصاور للقشارة األرضاية سانويا فتتفاوق العوامال الاارجياة لن يتم إضافة

لن تتكون جازر بركانياة فا   - فتميل األرض لتكون مسطحة خالية من التضاريس عل  العوامل الداخلية

 ةلن يكون هناك الرماد البركان  شديد الاصوب –لن تتكون البحيرات البركانية –البحار والمحيطات 

 ما تفسيرك لحدوث الثورانات البركانية الهائلة ؟
تعتبر ياقة النازات الحبيسة ه  القوة الرئيسية لتفجير البراكين ويتضح ذلك ف  منايق إندساس 

 األلواح التكتونية

 ما أهمية الصاور الرسوبية اقتصاديا وعلميا ؟ اذكر فقط أقسامها حسب يريقة تكونها
 األهمية االقتصادية:

 % من صاور القشرة األرضية5سطح األرض ف  يبقات رقيقة ال تمثل أكثر من  0/4  تنط -0

 الحديد  –الفحم  –الفوسفات  –مثل : الحجر الجيري  اقتصاديةتمثل خامات  -7

 حجر جيري ( الت  تاتزن البترو  –حجر رمل   –تحتوي صاور الازان المسامية ) رما   -0

 والناز الطبيع  والمياه الجوفية  

 األهمية العلمية : 

احتفظت ببقايا الكائنات القديمة وكونت السجل الحفري الذي كان سببا رئيسيا ف  تقسيم تاريخ األرض 

 إلى عصور جيولوجية وأزمنة

 . علل الصاور البازلتية لونها غامق ..تتميز الصاور النارية الجرانيتية بألوان فاتحة أما 
% من الكوارتز الوردي أما البازلت فهو غامق اللون إلحتوائه 75الجرانيت فاتح اللون الحتوائه عل  

 عل  نسبة عالية من الحديد    

 المكونات المعدنية لصار الجرانيت يمكن أن تري بالعين المجردة ...علل
بلوراته كبيرة الحجم و قليلة العدد حيث يتكون ف  ظروف تبريد  -ألنه صار ناري جوف  خشن التبلور

   فرصة لتجمع أكبر قدر من األيونات حو  مركز بلوري واحدبط ء مما يعط

اذكر يرق تبلر معادن    باختالف يريقة تبلر معادنها .. تاتله أنسجة الصاور النارية  

 ) مستويات التبلور أو التكوين ( الصاور النارية
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقسيم الصاور الصاور النارية ) تبعا لنسيجها ( 

 نارية متداخلة نارية سطحية )بركانية( نارية جوفية 

 إنديزيت رايواليت –بازلت  دايورايت -جابرو -جرانيت مثا 

مكان 

 التكوين

ألرض ثم بالقرب جوف ا سطح األرض جوف األرض

 من سطح األرض

 بروفيرى عديم التبلور )زجاج ( خشن التبلور النسيج

يريقة 

 التبلر

تبريد بطئ يتجمع اكبر قدر 

من االيونات حو  مركز 

بلورى واحد فتتكون بلورات 

 تبريد مفاجئ 

ال توجد فرصة لتجمع 

ون بلورات األيونات فتتك

تبريد بطئ ثم تبريد 

سريع فتتكون بلورات 

كبيرة الحجم ف  وسط 



 
 
 
 
 

جرانيت والبازلت  قارن بين الصاور النارية الجوفية والسطحية والمتداخلة  ) بين ال

 التركيب الكيميائ  –نسبة السيليكا  –التركيب المعدن   –واإلنديزيت ( من حيث) اللون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مستعينا بالشكل أجب عن األسئلة اآلتية: أكمل البيانات عل  الرسم

 
 

 

 

 

 

 
 

 مالحظات هامة للتعرف عل  عينات الصاور النارية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) جوف ( جرانيت 

أبسيديان  -رايواليت 

 حجر خفاف )بركان ( 

بازلت )  بركان  ( 

 جابرو ) جوف  (

 

إنديزيت )متداخل( 

 دايورايت )جوف (

 وردى فاتح  اللون

 %  كوارتز (75)

 أسود )غامق( 

 لزيادة نسبة الحديد

 رمادي ) متوسط(

 التركيب

 المعدن 

 –فلسبار أرثوكالزى 

 أمفيبو  -ميكا  -كوارتز

سبار بالجيوكالزى فل

 بيروكسين – أوليفين

ارثوكالز  -فلسبار بالجيو

امفيبو   -ميكا  –كوارتز 

 بيروكسين

 % 50:55متوسط   %56فقير اقل من %26غنى أكثر من  نسبة السيليكا

التركيب 

 الكيميائ 

 متوسط قاعدي حمض 

 

إذا ف  أي صفة:إما إنديزيت أو دايوريت ) نفرق بالنسيج ( متوسطإذا كان الصار 

  الحجر الافاف)بيومس(  بالفقاعات الهوائية إذا كان الصار خفيه الوزن وغن: 

جميع الصاور النارية تحتوي معدن الفلسبار  

 بالجيوكليزي -الجيوكليزي    إنديزيت = أرثو بازلت = بـثوكليزي     أرنيت = ـراج

أمفيبو  –كوارتز –ميكا –فلسبار أوليفين وبيروكسين()كله ماعدا معادن  4به  الجرانيت 

فلسبار –بيروكسين  –معادن أوليفين  0به  البازلت 

 بيروكسين-أمفيبو  –كوارتز –ميكا –معادن ) كله ماعدا األوليفين ( فلسبار 5اإلنديزيت به 
 : إما بازلت أو جابرو ) نفرق بالنسيج ( أوليفينكان الصار يحتوي  
 

 رايواليت .......... بازلت صاور سطحية

 ............ دايورايت .............. صاور جوفية

  

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 صاور ف  التتابع الرسوب  اآلت  حدد أنواع ال
 الكنجلوميرات                                 مم  7حبيباتها  قطرها أكبر من  :الطبقة 

 ميكرون (  07: صفائحية حبيباتها ال تري بالعين المجردة ) حجمها أقل من الطبقة 

 الطين الصفح                                                                                                   

 حديد أسوان البطروخ        يبقات حمراء ذات حبيبات بطروخية من أكاسيد الحديد :الطبقة 

 ملح الطعام                : سميكة من بلورات ناصعة البياض ذات مذاق ملح الطبقة 

 جهرية التبلر( وغنية بالحفريات البحرية يبقة سميكة من رواسب بيضاء بلورية )م :الطبقة 

 الحجر الجيري                                                                                                                 
 

 : تعرف عل  عينات الصاور اآلتية 
 الحبيبات يتراوح تتكون من حبيبات متحجرة ومتماسكة أغلبها من الكوارتز وحجم -0

 الكنجلوميرات                                                               ميكرون   07ميلليمتر و  7بين      

                                  البازلت      سوداء اللون من األوليفين والبيروكسين والبالجيوكليز  –عينة دقيقة التبلور -7

 تحة اللون بها بعض بقايا الكائنات القديمة محفوظة عل  هيئة حفريات لكائنات بحريةعينة فا-0

               الحجر الجيري                                                                                                      

                                                 الجرانيت                           األرثوكليز  عينة جيدة التبلور من معادن الميكا  والكوارتز  و-4

           الرخام        نتيجة الشوائب                                عينة جميلة الشكل بها ألوان عديدة  -5

                      الطين الصفح  ) الطفل (                              عينة يينية تظهر فيها خاصية التورق بوضوح-0

                              الحجر الافاف                                           عينة خفيفة الوزن غنية بالفقاقيع الهوائية    -2

                           الجابرو                                         عينة خشنة التبلر غنية باألوليفين والبيروكسين  -8

                           الجرانيت                                    صار وردي اللون بللوراته قليلة العدد كبيرة الحجم -0

                                الشيست الميكائ                                              صار متحو  تظهر فيه خاصية التورق  -06

                                                                البازلت                                          صار أسود بللوراته ال تري بالعين المجردة    -00
                                                                                                                     الفوسفاتيوكيميائية                             عينة بها بعض الحفريات وغنية بالمكونات الب -07

       بازلت  % ف  جوف األرض 26المجما الت  يزيد فيها نسبة السيليكا عن صار ناتج من تجمد -00

                                                               الرخام                                        صار ناتج بتأثير الحرارة فقط عل  الحجر الجيري-04

 البازلت            % عل  سطح األرض   56صار ناتج من تجمد الصهير بنسبة سيليكا - 05

 الجرانيت                             بالبوتاسيوم والصوديوم والسيليكا صار ناري جوف  غن  -00

 البازلت       صار ناري بركان  غن  بالحديد والماغنسيوم والكالسيوم وفقير ف  السيليكا  -02

 األبسيديان                    بركان  للجرانيت لم تتبلور بلوراته بعد وله نسيج زجاج  مكافئ -08

 اإلنديزيت                 ار ناري بركان  تركيبه الكيميائ  متوسط بين الجرانيت والبازلت ص -00

 الحجر الافاف ) البيومس (                     مكافئ بركان  للجرانيت غن  بالفقاعات الهوائية  -76

 الشيست الميكائ                                            صار متحو  تظهر فيه خاصية التورق -70

% ( باإلضافة إلى كميات متقاربة من 50 -% 55صار بركان  تتراوح فيه نسبة السليكا بين )  -77

 اإلنديزيت                                                                 والصوديوم والبوتاسيومالحديد 

 سطح األرض ولماذا ؟ ما نوع الصاور الذي بدأت به أو  دورة للصاور على

 للتفرقة بين الصاور النارية ...... انت تحتاج صفتين للصار واحدة من الجدو  التان  

 تركيب كيميائ  ( –  تركيب معدن –نسبة سيليكا  –) لون 

 والتانية تاص النسيج



 
 قواقع وأصداف

 بلورات كبيرة الحجم         بلورات صنيرة الحجم
 

 

 مم7حبيبات مستديرة قطرها < 

  

بدأت أو  دورة للصاور بتفتيت الصاور النارية ألنها كانت أو  صاور تكونت عندما كانت األرض 

 منصهرة ف  المراحل األخيرة من نشأتها

 

 افحص الشكل الذي أمامك ثم أجب عن األسئلة
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ما اسم هذا النسيج الصاري ؟        ما اسم الصار ونوعه بالتفصيل ؟                            
 صار رسوب  عضوى النشأة                                  النسيج البروفيري –الحجر الجيري 

 وضح ظروف تكوينه                         ما الحفريات األخرى الت  قد تتواجد ف  هذا الصار؟ 

 

 ف  أي الصاور تجد هذه الحالة ؟                 اذكر المكون األساس  للصار الذي أمامك        

       الصاور النارية المتداخلة                                                                        الكالسيت  
                  

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                           

 ما اسم الصار ؟ اذكر نوعه بالتفصيل                                                                             
                  صار رسوب  فتات  النشأة            –الكنجلوميرات                                                                          

                                                                                  

 ما ه  ظروف تكوينه ف  الطبيعة؟                                                                           
 

 

 افحص الرسم الذي أمامك ثم أجب عن األسئلة
 

 

 

 

 

 أمامك صار رسوب  تعرف عليه ثم أجب عن األسئلة

 الصاور الطينية                     

 ما التراكيب الجيولوجية الت  تراها؟ وما نوعها ؟

 تراكيب أولية –التشققات الطينية 

 ما سبب ظهورها ف  هذا الصار؟

  دية ف  تلك الصاور؟هل تتوقع وجود مواد ذات قيمة اقتصا

دفن مواد  –الكيروجين  –نعم     ما ه  ؟ وما سبب تواجدها ؟

 ......نباتية وحيوانية بمعز  عن الهواء 
 



 

 

 اكتب ما تدل عليه األرقام:               ) الثوران البركاني والتداخالت النارية (   ا يمثل الشكل ؟ماذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ؟ 0ما مصير رقم )    غرف مؤقتة للصهير غالبا ما تندثر 
 ( ؟ و ما درجة حرارتها قبل أن تبرد؟ 5ما مكونات رقم ) 
( ؟ وما سبب وجود هذا التركيب ؟  6ونة لرقم ) ما نوع الصخور المك 

 من فتحة ضيقةعالية اللزوجة  الالكوليث:صخور نارية متداخلة : خروج المجما 
اذكر مثالين ألهم البراكين التي درستها مبينا نوع كل منهما 
ما سبب الثوران البركاني ؟ 
 قاع البحر أو المحيط ؟ما النتائج المتوقعة إذا كانت الصخور التي أمامك جزء من  
 تبرد الالفا مكونة الجزر البركانية    
القشرة األرضية ؟ علل لما تقول ءهل البركان من عوامل الهدم أم من عوامل بنا 
 طية محدبة فوق الالكوليث –هل تري تراكيب جيولوجية أخري ؟ ما هي ؟  نعم 
 

 دي / جيمس هاتونسكتلنلإلوضح بالرسم فقط وعليه البيانات دورة الصاور 

 وضح  باختصار كيه تتنير الصاور من صورة إلى أخرى ف  الطبيعة
 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 حركات

 تكتونية رافعة

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 ترسيب

 صاور رسوبية

 صاور متحولة

 حرارة بركنة

 دفن عميقو

 رواسب

 حركات

 أرضية رافعة

 

 صاور نارية متداخلة

 

 صاور نارية 
 
 

 انصهار

 جما (ا) م 

 تعرية  و  تجوية

 تصلبتبريد و 

 صاري فتات

 تصار



 األنشطة الجيولوجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المفاهيم و الحقائق العلمية الهامة 

صاااور  -هاا  الوشاااح ) النطاااق ( الاااارج  للقشاارة األرضااية  صاااور جرانيتيااة صاور السيا 

غنياااة  -سااايليكا وألومونياااا تتكاااون مااان   -خفيفاااة الكثافاااة تكاااون جسااام القاااارات 

 %(    26بالسيليكا )

صاور ثقيلة الكثافة تكون قيعان  -ه  الوشاح الداخل  للسيا    صاور بازلتية صاور السيما

 %(45فقيرة  ف  السيليكا )  -تتكون من سيليكا و ماغنيسيوم   -المحيطات 

مثالج حقب 

الحياة القديمة 

 المتآخر

صه الكرة الجنوب  تؤرخ من نهاية حقب مجموعة من الصاور تظهر ف  ن

الحياة القديمة إلى العصر الطباشيري وتتشابه فيما بينها بشكل مثير ف  كل من 

القارة القطبية  –جزر فوكالند  –أستراليا  –الهند  –إفريقيا  –أمريكا الجنوبية 

 بما يفسر وجود قارة عظم  ف  الماض  تسمى جندوانا

حيد وسط 

 المحيط

لة االرتفاع ف  وسط المحيط يتاللها األغوار الهائلة وتتعرض لصدوع منطقة قلي

 سم / سنة 7.5تتدفق منها الصهارة بمعد   عرضية

األغوار 

 المحيطية

ه  شقوق هائلة تفصل األلواح التكتونية لمسافات يويلة ف  قيعان المحيطات 

 وتندفع منها الصهارة بواسطة تيارات الحمل

منايق 

االندساس أو 

 داخلالت

هي مناطق تداخل لوح تكتوني محيطي تحت لوح قاري مجاور وهي تمثل  

 ......... علل مراكز العديد من الزالزل واألنشطة البركانية حول العالم
نتيجةةة اخةةتالف درجةةة حةةرارة القشةةرة المحيطيةةة الهابطةةة أسةةفل اللةةوح القةةاري 

 ضالمجاور وتشققها بفعل الحرارة الكامنة في باطن األر

الاازالز  البحريااة عبااارة عاان هاازات تنتاااب القشاارة البحريااة أو المحيطيااة نتيجااة  ام تسون

تتحاارر ياقااة الوضااع الهائلااة والكامنااة فاا  الصاااور وتتحااو  لطاقااة حركااة التاا  

وقتلاات عشاارات اآلالف علااى سااواحل إندونيساايا  7664سااببت دمااارا شااامال فاا  

 على سواحل اليابان  7600والفلبين والهند وحدثت 

جهاااز  –أكثرهااا شاايوعا جهاااز ميركااال  و  هااو جهاااز رصااد  وتسااجيل الاازالز  موجرافالسيز

 أجهزة رياتر –ميركال  المعد  

 0005قام باستحداثه  تشارلز رياتر مقياس رياتر
يعتمد على تقدير كمية الطاقة الكلية المنطلقة من الزلزا  ) قدر  مقياس نوع 

رياتر   8.0ى قدر لزلزا  حتى اآلن ( وأعل0الزالز  ( يبدأ مقياس رياتر برقم )

تزداد فيه شدة الزلزا  بمقدار عشرة مرات كلما زادت  مقياس  لوغاريتم وهو 

كمية الطاقة المنطلقة ف  األو   –رياتر  0رياتر : زلزا   0وحدة واحدة) زلزا  

 مرة قدر الثان  ( 0666

 رة و يكون عندها االضطرابتقع فوق مركز الزلزا  مباشو مركزالمنطقة فوق  الزلزا  بؤرة

 أقوى ما يمكن وتتناقص شدة االضطراب كلما ابتعدنا عنها الميكانيك 

 

 عدد فقط كل مما يأتي ) اذكر بدون شرح (

أسباب اختالف 
الظروف 

البيئية على 

تقدم  وانحسار البحار بالنسبة لليابس يؤدي إلى اختالف التضاريس 

رض يؤدي إلى انتقا  المنايق المناخيةزحزحة األ 

 عمليات التعرية والترسيب وحركة الصهارة الت  تعمل على توازن القشرة



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلى محطات الرصد؟ لماذا تسبب الموجات الطويلة دمارا شامال  ولماذا تصل متأخرة
 ألن صاور القشرة األرضية غير متجانسة وقليلة الكثافة لذلك تنكسر فيها الموجات الزلزالية



 

 

 

 

 

 

 إلى أعلى وإلى أسفل وتسير ف  مجا  متعرج لذلك تصل متأخرة إلى محطات الرصد 

 اشرح مع الرسم كيفية تحديد منطقة فوق المركز ) بؤرة الزلزا  ( 

 
 ج ( –ب  –محطات لرصد الزالز  ) أ  0بين يتم ذلك بالتنسيق 

 تحدد كل محطة أزمنة وصو  األنواع الثالثة من موجات 

  الزالز  ويتم رسم خريطة عليها ثالث دوائر بحيث تكون 

 الثالث وتكون نقطة التقايع بين الدوائر كل محطة مركز دائرة

 ه  نقطة ما فوق المركز  

 

 

 الحركات البانية للجبا  أثناء أ البراكينتنش تتشوه القشرة األرضية أو  قد 
 ف  : الحركات البانية للجبا  تتسبب

 تشوه صاور القشرة  وتكوين الفوالق السحيقة نتيجة عمليات الط  والتصدع

 فتنشط الصهارة وتصعد من األعماق عبر هذه الفوالق وبالتال  هناك احتمالين :

التبلور ) متداخلة ( تبرد الصهارة وتتجمد مكونة صاور نارية دقيقة 

 قد تندفع الصهارة وتصعد إلى سطح األرض وتظهر ف  صورة براكين تقذف الحمم والنازات

 وتنساب منها الالفا مكونة الماروي البركان 

 ؟ كيه أمكن تحديد األلواح التكتونية
تسةجيل مراكةز باإلضافة للعديد من األلواح الصةغيرة مةن دراسةة و ألواح تكتونية كبيرة  3 أمكن تحديد

 الزالزل على خريطة العالم 

 ما أهمية نظرية األلواح التكتونية ؟ وما األساس العلم  الذي بنيت عليه ؟
 هي النظرية التي فسرت سبب الزحزحة القارية أهميتها:

تفتةةرض أن سةةطح األرض محةةاط بسةةبعة ألةةواح تكتونيةةة كبيةةرة  والعديةةد مةةن األلةةواح  األسةةاس العلمةةي:
 ما محيطية أو قارية الصغيرة وهي إ

كةةم فةي السةةمك يفصةلها عةن بعضةةها أغةوار ) شةةقوق ( هائلةة تمتةةد  011أو كالهمةا معةا وتبلةةا حةوالي 
لمسافات طويلة في قيعةان المحيطةات وتتحةرك هةذه األلةواح باسةتمرار تحةت تةرثير تيةارات الحمةل التةي 

 تدفع الصهارة الموجودة أسفل هذه األلواح لكي تتحرك
 

 ن تيارات الحمل الصاعدة والهابطة على القشرة المحيطيةوضح تأثير كل م
جزئ  اللاوح المحيطا   تندفع الصهارة خال  األغوار العميقة فتسبب تباعد تأثير تيارات الحمل الصاعدة

 األصل  ف  اتجاهين متضادين بعيدا عن حيد وسط المحيط

عة الموازية لحيد وسط المحيط تدفق الصهارة من الشقوق الرفييستمر  تأثير تيارات الحمل الهابطة

 فتزداد القشرة الحديثة ف  الحجم مكونة صاور جديدة بقاع المحيط

يستمر دفع القشرة المحيطية القديمة حتى تندس أسفل اللوح القاري المجاور ويتراكم اللوحان فوق 

 بعضهما ويتم صهر القشرة القديمة ف  باين األرض

من والمناخ القديم  منناييسية والنباتات البرية األولية يعتبر كل من المتبارات القديمة و ال

 الشواهد إلثبات حدوث الزحزحة القارية ناقش هذه العبارة
:هةةي طبقةةات الملةح الصةةخري والتةةي تكونةةت نتيجةة تبخةةر المحاليةةل الحاويةةة لهةةا  المتبخةرات القديمةةة

 61اليةا عنةد خطةي عةرض حيث ظهرت في نصف الكرة الشمالي قديما ثم انتقلت للحزام الصحراوي ح
 جنوب وشمال خط اإلستواء



: تعتمةةد علةةى شةةكل المجةةال المغناطيسةةي القةةديم حيةةث تحةةتفظ كتةةل الصةةخور  المغناطيسةةية القديمةةة
بالمغناطيسةية بسةبب أكاسةيد وكبريتيةةد الحديةد وبدراسةة صةخور لهةةا نفةس العمةر وذات أعمةار مختلفةةة 

ر العصةور وبتطبيةق القياسةات علةى قةارتي أمريكةا أثبتت أن قطبي األرض لةم يبقيةا فةي مكةان ثابةت عبة
 ضالشمالية وأوربا استنتج العلماء ظاهرة زحزحة قطبي األر

:الهنةةد  –أفريقيةةا  –وجةةدت متشةةابهة تمامةةا فةةي كةةل مةةن أمريكةةا الجنوبيةةة النباتةةات البريةةة األولية– 
 يماالقارة القطبية الجنوبية التي كانت تمثل جندوانا قد –فوكالند  –أستراليا 

:لم تتغير األحزمة المناخية وال التدرج المناخي عبر األزمنة الجيولوجية المتعاقبة لةن  المناخ القديم
 اختلفت في وضعها عما هي عليه بالنسبة لقطبي األرض وخط اإلستواء

 بم تفسر التشابه بين التراكيب التكتونية ف  جبا  ف  كل من جنوب أفريقيا واستراليا واألرجنتين ؟

 تبر ذلك من الشواهد واألدلة على صحة نظرية فيجنر ووجود قارة جنوبية عظمي تسمى جندوانايع

 كيه اتاذت الشعاب المرجانية دليال عل حدوث الحركات األرضية وحدوث زحزحة القارات
وجودها في أماكن مرتفعة عن سطح البحر وهي تنمةو حتةى ا ن علةى  كدليل على الحركات األرضية :

 بحرية دافئة ومياه رائقة وملوحة مرتفعة وإضاءة شديدة اري في بيئةالرصيف الق
كانت تنتشر بغةزارة شةمال خةط اإلسةتواء فةي حقةب الحيةاة القديمةة وأول  كدليل على زحزحة القارات :

جنةةوب  61المنةاطق الدافئةةة فةي الماضةةي وهةى تنمةةو ا ن حةول خطةةي عةرض  الحيةاة المتوسةطة حيةةث
 وشمال خط اإلستواء

غارقة تحت مراقبة الساحلية ومراكز القرى الورك لوجود بقايا المعابد الرومانية ما تفسي

 ؟مياه شما  الدلتا واإلسكندرية 
 يعتبر ذلك من أحدث األمثلة عل  حدوث الحركات األرضية الهابطة

 رات الكبيرة.... عللهناك اختالف كبير ف  تضاريس سطح األرض خاصة عل  حواف القا
 صادم لوحين تكتونيين قاريين متجاورين فإما تنشأ جبا  أو تنشأ منايق يحدث ذلك نتيجة ت

 عل  حواف القارات االنافاضشديدة 

لااصية االتزان األيزوستاتيك  دور هام ف  عملية اتزان القشرة األرضية اشرح هذة 

 العبارة ملقيا الضوء عل  تأثيرها عل  مصر
 0جم/سم7.8ة الوزن نسبيا بكثافة متوسطة"إن سالسل الجبا  وهى الحاوية على صاور خفيف

 ه  ف  حالة إتزان أيزوستاتيكى مع ما يجاورها من سهو  ومافضات "

 أمثا  ارتفاع هذه الجبا  4لوجود جذور لهذه الجبا  تنوص ف  صاور الوشاح تحتها بمقدار 

ما  كل عام مليون ين سنويا من الطين والر 066كان النيل يرسب حوال  مثا  فيضان نهر النيل : 

 نتيجة كثرة الترسيبتبق  منهم فرع  دمياي ورشيد  تتكون من سبعة أفرعوكانت الدلتا 

 مم / السنة0حيث كان يرسب النيل حوال  مليون ين من الرواسب سنويا بمعدا 

وهذا يؤدي لزيادة الضنط عل  القشرة األرضية بمنطقة الدلتا فيحدث انسياب تدريج  للصهارة ف  

لتظل القشرة ف  حالة اتزان هضاب الحبشة وأفريقيا نحو الجنوب لتعويض ما نقل من باين األرض 

 واستقرار

 الملح الصاري الذي ميز العصر البرم  وما الظروف البيئية الت  أدت لتكونه ؟ مم يتكون
 يتكون أساسا من عناصر الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمننسيوم 

متداد كبير وعمق قليل ونتيجة ارتفاع درجة الحرارة والبار ترتب انتشرت أحواض ترسيبية ذات ا

 عليها تركيز األمالح وترسبيها ف  صورة يبقات كما حدث ف  وسط أوربا

 منطقة قبة المنارة بشما  سيناء غنية بطبقات الفحم االقتصادية ... بين السبب
هو  منبسطة وتربة غنية يرجع ذلك للعصر الكربون  حيث سادت ظروف مناخية دافئة وريبة وس

 بالعناصر الالزمة لتنذية النبات ترتب عليها تراكم مواد عضوية نباتية بكميات كبيرة



 والقصير وهضبة أبو يريور ف  مصر غنية برواسب الفوسفات  علل : منايق سفاجة 
يرجع ذلك للعصر الطباشيري العلوي حيث سادت ظروف بحرية ضحلة ذات ملوحة عادية وحرارة 

 دلة مما أدى لتكدس الحيوانات الفقارية البحرية مما ادى النتشار تلك الرواسب اإلقتصاديةمعت

علل : استعما  تعبير زحزحة القارات واتساع قاع البحر ال يكف  الحتواء كافة المصطلحات 

 المتعلقة بالتكتونية األرضية الحديثة
ث حاليا بشرق القارة اإلفريقية  حيث ألن القارات قد تتفتق وينشأ حوض محيط  ببطء شديد كما يحد

سم / سنة وكما حدث قديما بقارة  7.5ينشأ البحر األحمر وتستمر جوانبه ف  اإلزاحة بمعد  بط ء 

 جندوانا فنشأ عنها المحيط األيلس  والمحيط الهادي

اكتب بإيجاز عن أثر تنير الظروف البيئية خال  العصر الجليدي على ازدهار النطاء النبات  

   الصحراء الكبري بشما  إفريقيا "تكون  مزارع وفيرة للبشر"ف
 انافاض أو ارتفاع البحر عليها : ترتبفترات العصر الجليدي 

  ازدهار المجموعات الحيوانية ترتب عليهصاحبها كثافة النطاء النبات   فترات جليدية ) مطيرة(:

 جنوب نصه الكرة الشمال  
 و تضاا  المجموعات الحيوانيةحبها تدهور النطاء النبات  صا ثم فترات بين جليدية )جفاف(:

 أله  سنة مضت 76واستمرت هذه الدورات ما يقرب من 

 رأى المعارضون لنظرية اإلنجراف القارى لم يجد التأييد والقبو  الكافيان 
 لقد ثبت عدم صحة وجهة النظر المعارضة عن يريق :

 السيا  المكونة للممرات الضيقةدراسة قاع المحيطات وعدم وجود أثر لطبقة 

 الدراسات الحديثة للمنناييسية القديمة والت  دعمت زحزحة القارات ف  نصه الكرة الشمال 

 كات البانية للقاراتركات البانية للجبا  والحروازن بين الح 
 سريعة مقارنة بالحركات البانية للقارات الحركات البانية للجبا   :

 بالط  العنيه والاسه الشديد بواسطة فوالق قليلة الميو تؤثر عل  شكل الطبقات 

يظهر أثرها عل  نطاق ضيق عل  القشرة  األرضية حيث تتراكم الرواسب فوق بعضها بحيث تشنل 

 حيز محدود

نشأة سالسل الجبا   نشأة سالسل جبا  أيلس بشما  أفريقيا    يمكن بواستطها تفسير كل مما يأت :

 نشأة جبا  الهيمااليا بالهند    نشأة سالسل جبا  األلب بأوربامنارة بشما  مصر ف  قبة ال

 : بطيئة تستمر ألزمنة جيولوجية متعاقبة  الحركات البانية للقارات

 تؤدي إل  ارتفاع أو هبوي الصاور الرسوبية دون ي  عنيه أو تصدع 

 فوق ييات منبسطة تؤثر عل  أجزاء كبيرة من القارة أو قاع البحر وتظهر يبقات أفقية أو

 نشأة األخدود العظيم بنهر كلورادو بأمريكا الشماليةيمكن بواستطها تفسير 

 

 تعتبر نشأة األخدود العظيم لنهر كلورادوا مثاال للحركات األرضية ... وضح ذلك

)الحركات البانية للقارات تلعب دورا مهما ف  توزيع وعالقة القارات والمحيطات ف  

 ية الماتلفة( وضح بمثا  مما درستاألزمنة الجيولوج
تفسر نشأة أخدود نهر كلورادوا ف  ضوء الحركات البانية للقارات وه  بطيئة تستمر ألزمنة 

جيولوجية متعاقبة تؤدي إل  ارتفاع أو هبوي الصاور الرسوبية دون ي  عنيه أو تصدع وتؤثر عل  

و ييات منبسطة فوق سطح البحر حيث أجزاء كبيرة من القارة أو قاع البحر وتظهر يبقات أفقية أ

 متر فوق سطح البحر 0586تظهر الرواسب البحرية على جداري األخدود على ارتفاع 

 

 



 

 اكتب البيانات على الرسم 

 امريكا الجنوبية -7أفريقيا   -0
 أوراسيا -0   

 ما هو زمن انفصا  تلك القارات ؟

مليون  776حقب الحياة المتوسطة من 

 سنة واستقرت ف  زمن البلستوسين

اذكر ثالثة من الشواهد واألدلة على 

  7و  0ن إنفصا  القارتي

التشابه بين  -المنناييسية القديمة  

 مثالج حقب الحياة القديمة –الجبا  

     

 

 ما الذي يوضحه الشكل المقابل؟ 
 " " نظرية األلواح التكتونية

   0 -7 - 0اكتب ما تد  عليه األرقام 

 قشرة قارية -0

 قشرة محيطية -7
 حيد وسط المحيط -0
 الصهير -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األزمنة الجيولوجية

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 المفاهيم و الحقائق العلمية الهامة 

أسطح عدم 

 التوافق

د يبقااات رسااوبية ال تتفااق مااع الطبقااات التاا  فوقهااا )نتيجااة تنياار المحتااوى وجااو

 لاسهللكوارث مثل ا الطبقات تعرضفوائدها : معرفة  الصاري والحفري فجأة( 

عليهااا بدراسااة تطااور  ويمكاان التعاارفوالطاا  أو مرورهااا بفتاارات عاادم ترساايب  

 المجموعات الحية ووجود اختالف ف  التطور

القطاع المثال  

صر لع

 جيولوج  

ه  المنطقة الت  درست فيها العصور الجيولوجية ألو  مرة ووصفت رواسبها 

بالتفصيل مثا  العصر الكمبري : قطاعه المثال  ف  منطقة كامبريا بمنطقة ويلز 
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زمن 

 الهولوسين

ألاه  05ه  الفترات الت  نعيشاها اآلن مان تااريخ األرض والتا  بادأت مان حاوال  

وسايطرته علاى الطاقاة وغازو الفضااء والهباوي  الجانس البشارى سنة تمثال سايادة

 على القمر وتطور المعرفة وتكنولوجيا المعلومات

 ارسم هنا شكل تاطيط  يوضح نظرية التوازن األيزوستاتيك 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أسباب تسمية العصور و األحقاب 

لعدم وجود بقايا حفرية  -لومة دهر الحياة غيرالمع – مليون سنة 4666 الكريبتوزوى دهر

مميزة للنباتات والحيوانات سوي بعض التجمعات الميكروسكوبية لبكتريا ال 

 وبقايا متحوصلة لبعض الكائناتهوائية ويحالب 

 البالغ ف  القدم – ما قبل الكمبري السفل  ركيوزوىحقب األ

 ليةباكورة الحياة األو –ما قبل الكمبري العلوي  حقب البروتيروزوي

لوجود بقايا حفرية مميزة  -دهر الحياة غيرالمعلومة –مليون سنة   066 دهر الفانيروزوي

 للنباتات والحيوانات الت  عاشت عل  اليابس وف  الماء

 اشتهر بعصر األمونيتات -مليون سنة  40 العصر الجوري

 نظرا النتشار الرأسقدميات من الالفقاريات البحرية

= ثالثة   trosاشتهر بهذا االسم نسبة إلى المعنى الالتين   -ليون سنة م 40 العصر الترياس 

وحدات من يبقات متبادلة من حجر  0نظرا لسهولة تقسيم صاوره إلى 

 جيري وحجر رمل 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 أين يوجد القطاع المثالي للعصر ؟ وما هي أهم الحفريات المميزة ؟ 

العصر 

 الكمبري

منطقة كمبريا ف  ويلز جنوب 

 طانياغرب بري

 ال فقاريات بحرية ف  صورة ثالثيات الفصوص

 العصر

 األوردفيش 

 منطقة قبيلة أوردفيش 

 ف  ويلز جنوب غرب بريطانيا

 انتشار وتنوع ثالثيات الفصوص

 العصر

 السيلوري

 منطقة قبيلة سيلورس

 ف  ويلز جنوب غرب بريطانيا

 أو  األسماك العظمية البدائية

 أو  النباتات عديمة البذور

 العصر

 الديفون 

مقايعة ديفون شاير جنوب 

 انجلترا

األسماك الرئوية ) البرمائية ( عاشت على اليابس 

 وتنفست باألكياس الهوائية

العصر 

 الكربون 

معااراة البااذور التاا  كوناات  –األشااجار الحرشاافية  أمريكا الشمالية –أوربا 

 أو  البرمائيات البدائية –يبقات الفحم 

العصر 

 البرم 

برميا القديمة بإقليم جبل  مملكة

 األورا  باالتحاد السوفيت  السابق

أنواع متطورة من الالفقاريات البحرية واألسماك 

 والبرمائيات وأو  الزواحه البدائية

العصر 

 الترياس 

سيادة الزواحه المائية والبرية الطائرة وأو   ف  ألمانيا

 السرخسيات والماروييات -الزواحه العمالقة 

العصر 

 الجوري

أو  الطيور  –الزواحه العمالقة  –الرأسقدميات  جبا  جورا بين فرنسا وسويسرا

أو  منطاة البذور  –أو  الثدييات الكيسية  –

 )الزهرية(

العصر 

 الكريتاس 

الهضاب الت  تحيط بمضيق دوفر 

 بإنجلترا

 انتشار منطاة البذور  –أو  الثدييات المشيمية 

 ) الزهرية (

 
 لعصر الذي اشتهر بالرواسب اآلتيةاذكر اسم ا 

 الكمبري شعاب من يحالب جيرية

 السيلوري الطين الجيري

 الديفون  الحجر الرمل  ذو اللون األحمر

 الكربون  الفحم الحجري المتداخل مع حجر رمل  ويفل وحجر جيري

 البرم  الطفل النن  بالملح الصاري

 الجوري حجر جيري بطروخ  مع يبقات رقيقة من الفحم

 الكريتاس  ) الطباشيري ( تتابعات الطباشير ويبقات الفوسفات االقتصادية

 

 في أي عصر أو زمن ظهرت األنواع التالية ...؟ 

 األيوسين الرخويات الحديثة  الترياس  الماروييات والسرخسيات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كيه يمكن تحديد العمر المطلق لبعض الحفريات ؟ 
حدياد بعض الحفريات يدخل ف  تركيبها عناصر مشعة مثال الكرباون المشاع أو البوتاسايوم لاذلك يمكان ت

 العمر المطلق للحفرية بمعرفة فترة عمر النصه وحساب نسبة العنصر المشع إلى نسبة العنصر 

 الثابت ف  الحفرية

 اذكر فقط بدون شرح يرق قياس الزمن الجيولوج  وتقدير عمر الصاور
) تحلل المواد المشعة  ) أدق الطرق              تطور الحياة 

              سرعة الترسيب                         حساب ملوحة البحار والمحيطات 

 ما سبب ملوحة البحار والمحيطات ؟ 
 الت  تقدر  يفترض أن مياه البحار والمحيطات كانت عذبة وقت نشأتها والسبب ف  ملوحتها الحالية 
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                                                                                                          جم / السنة ( 06×0.50ه  األمالح الت  تحملها األنهار إليها وتبلغ  )(   جم 06×0.70)بحوال  

 . اشرحا لتحديد عمر الصاور )غير دقيقة(.ريقة سرعة الترسيب ال تكف  وحدهي
 : لوجود فترات عدم ترسيب أو لحدوث فترات تآكل للطبقاتقد تكون الطريقة غير دقيقة

 كما أنها تستادم فقط  ف  دلتاوات األنهار والبحيرات ألنها تعتمد عل  معد  الترسيب

 ما أهمية ثالثيات الفصوص؟ 
 مت ف  تقسيم عصر الكمبري  إلى سفل  وأوسط وعلوياستاد

 عصر الكمبري أهمية خاصة  لدى الجيولوج ... وضحهالل 
يعتبر أو  العصور الجيولوجية الت  احتوت بقايا حفرية مميزة للكائنات  كما نسبت إليه تسمية  دهر 

 ما بعد الكمبريالكريبتوزوي باسم دهر ما قبل الكمبري وتسمية دهر الفانيروزوي باسم دهر 

 فا  مكاان واحاد مان العاالم؟ وكياه يمكان تجميعاه؟ ال يظهر السجل الجيولاوج  كااماللماذا  

للمحتوي الحفري أو الصاري فجأة وذلك نتيجة تعرض  اختالفلوجود أسطح عدم التوافق حيث يحدث 

 اة ويمكن تجميعه بمضاه اسه والط  أو مرورها بفترات عدم ترسيبكوارث مثل الالطبقات لل

 بناء على محتواها ) مقارنة ( الصاور ببعضها

 صعوبة تقسيم دهر ما قبل الكمبري إلى عصور جيولوجية .. علل 
لعدم وجود بقايا حفرية مميزة للنباتات والحيوانات سوي بعض التجمعات الميكروسكوبية لبكتريا ال  

 لم يكن لها هيكل صلب بعض الكائنات المتحوصلةمع  هوائية ويحالب

 ( ؟حياة المتوسطة ثالث عصورماذا قسم حقب الحياة القديمة ستة عصور جيولوجية )الل 
 نظرا الختالف المحتوي الحفري والصاري

 شهد دهر الفانيروزوي ظهور أنواع ماتلفة من الالفقاريات البحرية ... اذكرها



 ثالثيات الفصوص حقب الحياة القديمة ) عصر الكمبري ( :

 الرأسقدميات األمونيتات ( : -) عصر الجوري حقب الحياة المتوسطة 

 الرخويات الحديثة حقب الحياة الحديثة ) زمن األيوسين إل  البلستوسين  ( :

 شهد حقب الحياة المتوسطة ظهور األنواع الماتلفة للثدييات اذكر تلك األنواع 
 لثديات الكيسيةظهرت اصر الجوري : الع    ظهرت الثدييات البدائية       العصر الترياس  :

 ظهرت الثدييات المشيمية   العصر الكريتاس  :

 اشتهر حقب الحياة الحديثة بازدهار بعض الكائنات . اذكر أنواعها 
ازدهار الثدييات والطيور والنباتات الزهرياة و تراجاع كبيار للرأساقدميات والبرمائياات والزواحاه  أوال:

 واألسماك ومعراة البذور 

قاردة  –خياو  بدائياة  –ييات وظهرت بقايا الثدييات األولية ف  الفيوم )فيلة مجتارات تطورت الثد ثانيا :

 شبيهة باإلنسان (

واختلااه توزيعهااا تبعااا لالختالفااات الكائنااات شاابيهة بااالت  تسااكن األرض اآلن  خااال  زماان البلستوسااين:

 أله سنة مضت 06:76من حوال   الحديث ظهور اإلنسانالمناخية كما شهد 

أله سانة  05ه  الفترات الت  نعيشها اآلن من تاريخ األرض والت  بدأت من حوال   لوسين:زمن الهو

وسيطرته على الطاقة وغزو الفضاء والهباوي علاى القمار وتطاور المعرفاة  تمثل سيادة الجنس البشرى

 وتكنولوجيا المعلومات

 لماذا قسم حقب الحياة الحديثة ستة أزمنة جيولوجية ؟
 ية للرخويات الحديثة ف  كل يبقةتبعا للنسبة المئو

 البلستوسين   -    البليوسين  –       الميوسين  –    األوليجوسين  –   اإليوسين  –   الباليوسين 

 %066 -06%        06 – 56%    46 – 76   %    05 -06     %   5 -0     صفر %   

 هل قسم حقب الحياة الحديثة إلى عصور جيولوجية ؟
إلى عصرين صنيرين نظرا لكثرة الكائنات وتنوعها وتطورها وهما العصرين  اة الحديثة الحي قسم حقب

 الثالث والرابع باإلضافة للمليون سنة األخيرة الت  تعرف بالعصر الجليدي

 وجد القطاع المثال  للعصر الجوري ؟ وماذا يحتوى من شواهد صارية وحياتية ؟يأين   
ي وجد ف  منطقة جبا  جورا بين فرنسا وسويسرا حيث تنكشه يبقاته للعصر الجور المثال القطاع 

 بشكل واضح وصورة نموذجية

 حجر جيري بطروخ  متداخل مع يبقات رقيقة من الفحم المحتوى الصاري :

 -انتشار أسماك متطورة  –انتشار الرأسقدميات ) لذلك سم  عصر األمونيتات(  المحتوى الحفري :

 منطاة البذور أو  -برمائيات متطورة 

أو  الثدييات    قة ) عصر الزوانتشار الزواحه العمال -زواحه متطورة   -) نباتات زهرية (   

 أو  حفرية ألقدم الطيور الذي يشبه الزواحه -الكيسية ) الكانجرو ( 

 ماذا يجد علماء يبحثون عن حفريات ف  صاور حقب الحياة الحديثة بمنطقة الفيوم ؟
تعكس تطور الثدييات بشكل الفت للنظر وظهور الثدييات األولية ف  الفيوم  سوف يجدون حفريات

 قردة شبيهة باإلنسان ( –خيو  بدائية  –ممثلة ف  ) فيلة مجترات 

 رتب األزمنة والعصور التالية من األحدث إلى األقدم
 الترياس      –الكامبري  –البرم   –الباليوسين  –الجوراس  

 الترياس  -األوردفيش   – الهولوسين –الديفون  

 ما هو معد  سرعة الترسيب ف  دلتات األنهار ؟ مع اإلشارة لدلتا النيل
 سنة  أما نهر النيل فكان يرسب 066سم /  06متوسط سرعة الترسيب في دلتات األنهار 

 مم / سنة في المتوسط0



 متر ما عمر هذا التتابع ؟ 0706تتابع رسوب  دلتاوى سمكه  
 ألف سنة 476يساوي عمر التتابع 

مااا عماار البحياارات القديمااة بمنطقااة بحاار البلطيااق عنااد حسااابه عاان يريااق دراسااة الرواسااب الثلجيااة  

 وما رأيك ؟ السنوية؟

 وهو أقل من العمر الحقيقي للبحيرة وذلك لوجود فترات عدم الترسيب  ألف سنة 76حوالي  
 أو فترات تآكل للطبقات

 األيو  زمنا إلى األقصر زمنا : رتب العصور الجيولوجية اآلتية من
 الكامبري  –الجوري  –الطباشيري  –الكربوني  –البرمي  

 56البرمي )  –مليون (  05الكربوني )  -مليون (  27الطباشيري )  -مليون (  066الكامبري ) 
 مليون(  40الجوري )  –مليون ( 

 هر بهاثم انسبها إلى العصر الذي اشت تعرف على الحفرية الت  أمامك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القطاعات الجيولوجية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سد ناري

 يباشيري
 

 جوراس 

 كربون 

 ديفون 

 سيلوري

 

 أوردفيش 

 

 

 ما نوع الصدع ) الفالق (؟
 فالق معكوس

 سببته قوى تكتونية : قوة ضنط

التكوين الصدع أم السد  أيهما أقدم ف 

 الناري؟
 الصدع أقدم ألن السد الناري لم يتأثر به

 ( 5حفريات الطبقة ) 
 الرأسقدميات

 انتشار الزواحه العمالقة

 أو  الطيور الذي يشبه الزواحه

 أو  الثدييات الكيسية - أو  النباتات الزهرية

 ( 0حفريات الطبقة )
 أسماك رئوية - الفقاريات بحرية متطورة

 ؟ما نوع الصدع ) الفالق (

 فالق معكوس

 سببته قوى تكتونية : قوة ضنط

أيهما أقدم ف  التكوين الصدع أم 

 السد الناري؟

 السد الناري أقدم ألنه تأثر بالصدع

 جوراس 
 

 كربون 
 

 ديفون 

 

  
 

 ثالثيات الفصوص    أو  الطيور الذي يشبه الزواحه       األمونيتات              أسماك عظمية 

 الكامبري           الجوري                         الجوري            السيلوري                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ما نوع الصدع ) الفالق (
 ضنط فالق معكوس   سببته قوى تكتونية : قوة

 ( 2أهم حفريات الطبقة ) 
 أو  الثدييات المشيمية

 انتشار وتنوع الطيور

 انتشار السرخسيات والماروييات

 ( 0أهم حفريات الطبقة )
 أو  الزواحه العمالقة

 أو  الثدييات البدائية

 انتشار وتنوع الزواحه

 هل ترى تراكيب جيولوجية أخرى 
 يوجد عرق ناري قايع

 

 فالق (؟ما نوع الصدع ) ال
 فالق معكوس

 سببته قوى تكتونية : قوة ضنط

 أيهما أقدم ف  التكوين الصدع أم السد الناري؟
 السد الناري أقدم ألنه تأثر بالصدع

 ما الحفريات الت  تراها ف  القطاع ؟
 ال فقاريات بحرية ف  العصر األوردفيش 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذكر المصطلح العلمي 
 المعدن مادة يبيعية متبلورة لها تركيب كيميائ  يمكن تعريفه    -0

 التجوية الميكانيكية صلية بمعادنها األفيها عملية تجزا الصار إلى قطع أصنر تحتفظ  -7

 ج. الطبيعية األرض دراسة العوامل الاارجية والداخلية وتأثير كل منها على صاور  -0

 حركات بانية للقارات حركات أرضية بطيئة تستمر أزمنة جيولوجية متعاقبة        -4

 حركات بانية للجبا  حركات أرضية سريعة يصاحبها ي  عنيه وخسه شديد       -5

 الشفافية قدرة المعدن على إنفاذ الضوء              -0

 الصالبة –الصالدة  البري           درجة مقاومة المعدن للادش أو  -2

 مواد فتاتية عبارة عن قطع صارية ذات زوايا حادة تنتشر حو  البركان     -8
 

 البريشيا البركانية

      عصر اشتهرت يبقاته الجيرية بأنواع عديدة من الرأسقدميات  -0
 

 الجوري

بعكس المستوي الذي يتحرك عل  جانبيه الصاور المتهشمة واحدة  -06

 األخرى      

 مستوى الفالق

 ج. التضاريس فرع الجيولوجيا الذي يبحث ف  شكل األرض ومعالمها الطوبوغرافية   -00

القابليااااااااااة للسااااااااااحب  قابلية المعدن للتشكيل إل  رقائق وأسالك              -07

 والطرق

خاصية جيولوجية أساسها السريان التدريج  للصهارة ف  أعماق  -00

 األرضية من أسفل  منطقة الترسيب إل  قاع منطقة التفتيت         القشرة

 التوازن األيزوستاتيك 

 الاواص البصرية خواص للمعادن تنتج من تفاعل الضوء الساقط مع سطح المعدن      -04

 المنصات الحاملة اسم يطلق على الطائرات عندما توضع بها أجهزة استشعار عن بعد     -05

 البروتيروزوي                                يطلق عليها ما قبل الكامبري العلويحقبة  -08



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئلة متنوعة
 

 اذكراألرقام الت  تد  على كل مما يأت  : 
سم / سنة 7.5           طمعد  إزاحة جوانب حيد وسط المحي                   

 قسم 07                عدد أقسام مقياس ميركال  المعد                           

كم 5.5نصه ض.ج/    معد  انافاض الضنط الجوي ف  المرتفعات         

متر 766                 أقصى عمق للمنطقة الشايئية للبحار                      

م 0766    درجة حرارة الالفا أثناء خروجها من فوهة البركان        

2                                عدد األلواح التكتونية الكبيرة                           

مليون سنة 4066                               عمر كوكب األرض بالسنوات                 
مليون سنة 4506            المشع 708 –عمر النصه لليورانيوم  فترة 

                                                                                     04 

(            / السنةجم  06×0.50حوال  )                   كمية األمالح الت  تحملها األنهار                                                                                     

                                                                                     77 

(             جم 06×07.0حوال  )                    األمالح الكلية ف  مياه المحيطات                                                                                        

             

سنة 066سم /  06              متوسط سرعة الترسيب ف  الدلتات 

مم / سنة 0                  متوسط سرعة ترسيب نهر النيل    

  

 اختر اإلجابة الصحيحة
 



 باألرض ومكوناتها وحركاتها وثرواتها وتارياها  عالقة العلم الذي يتناو  كل ما له -0

 جيولوجيا التضاريس -  علم الجيولوجيا -علم الجيوفيزياء  -الجيولوجيا الطبيعية 
 يكون الضنط الجوي أكبر ما يمكن عند ارتفاع ......... كم من سطح البحر-7

  56   -          75  -          05 -           صفر 

 مع البراكين جميع النازات التالية ما عدا  تندفع-0

 أو  أكسيد الكربونباار الماء    ـ   -ثان  أكسيد الكربون      -األمونيا وكبريتيد الهيدروجين    

 من أهم أشكا  الطفوح البركانية     -4

 واأليباق القباب  -         الحبا  والوسائد   -الكتل النارية             -العروق والجدد      

 من أشكا  التراكيب الجيولوجية األولية  -5

 عالمات النيم والتشققات الطينية - طياتال  -الفوالق  –الالكوليث واللوبوليث 
 تنسب اإلرتفاعات الطوبوغرافية الماتلفة كالجبا  والسهو  والهضاب إل   -0

 رسطح األنها     -  سطح البحر -النالف الحيوي     -سطح األرض    

 العلم الذي ياتص بدراسة بقايا الكائنات الفقارية والالفقارية والنباتية يسمى علم  -2

 األحافير القديمة –الطبقات  –الترسيب  –المعادن والبلورات 
 تتراجع مساقط نياجرا نحو منبعها نتيجة-8

 ة األمطارقل -الهدم  لألنهار     العمل -الحفر الوعائية    -العمل البنان  لألنهار      

 يترسب الطين األحمر ف  منطقة -0

 المياه الضحلة                     –الدلتا  –حافة األعماق  – األعماق السحيقة

 ينته  ترسيب الفتات المنقولة ف  البحار والمحيطات بنهاية منطقة  -60

 الرف القاري – المنحدر القاري –األعماق  –الشاي ء 
 ( النهر الشاب بأنه عل  شكل يتميز بروفيل ) مقطع  -00

 متسع  Vحرف  –قوس               –قوس قليل التقوس        –    ضيق Vحرف  

 من أهم مظاهر الفعل الهدم  للرياح  -70

 المياندرز – النحت المتباين –الكثبان الرملية  –الحفر الوعائية 
 للمياه الجوفية تأثير هدم  ألنها تحتوي على  -00

 الرما  السوداء -  ثان  أكسيد الكربون -الجير          -  السيليكا  

 يطلق عل  معدن الكوارتز الشفاف اسم  -40

 الماالكيت -األميثست         -الدخان الرمادي          -      البلور الصاري

 اإلستاليرايت ) السفاليريت ( معدن تركيبه الكيميائ   -50

  اكسيد السيليكون –كبريتيد النحاس  –زنك كبريتيد ال – كربونات نحاس مائية
 جميع المعادن التالية تظهر فيها خاصية اإلنفصام عدا   -00

 الكالسيت  -الجرافيت  – الكوارتز –الميكا 

 معدن يتميز بوجود أكثر من مستوي انفصام   -20

 كوارتز  -جرافيت  -ميكا  - هاليت 
 عدا   يادش معدن التوباز جميع المعادن التالية -08

 الفلوريت – الكوراندوم –الكالسيت  –الجبس 

 يميز اإلنفصام المكعب  معدن      -00

 الهاليت -الكالسيت      -الميكا     –الكوارتز   
 أكثر المجموعات المعدنية شيوعا ف  صاور القشرة األرضية ه  -67

 الكبريتات   - الكربونات         -            السيليكات -الكبريتيدات           

 أكثر العناصر المكونة للمعادن تواجدا ف  القشرة األرضية -07



 ماغنسيوم  -ألومنيوم          -سيليكون       -      أكسجين

 الشق األساس  لتعريه المعدن هو كونه  -77

  مادة متبلرة  ـ    مادة اقتصادية  -     ال فلز -         فلز  

 لبلوري تقل درجه التماثل ا -07

  مع إختالف أيوا  محاورها وتنير زواياهامع تشابه أيوا  محاورها وتنير زواياها                   

 مع تساوي أبعادها وتعامد محاورها                          مع تساوي أبعادها وعدم تعامد محاورها 
 المكون األساس  لصار الرخام هو -47

 الجرافيت   -الكوارتز          -           الكالسيت    -الهاليت      

 من أهم المكونات المعدنية لصار الجابرو  ) البازلت (  -57

 بيروكسين وامفيبو   –بالجيوكليزوامفيبو     –كوارتز و ميكا   –   اولفين وبيروكسين

 بدأت أو  دورة للصاور بتفتيت الصاور  -07

 جميعها  -     المتحولة –     النارية –الرسوبية     

 أهم المكونات المعدنية لصار النيس -27

  فلسبار وميكا وكوارتز  -                فلسبار وأوليفين وبيروكسين    

 فلسبار وميكا وبيروكسين –                    فلسبار وأوليفين وكوارتز    

 

 

 الجرانيت له ثالث مكافئات سطحية ه  -78

 الرايواليت والحجر الافاف واألبسيديان -لحجر الافاف         البازلت و االنديزيت وا

 اإلنديزيت والحجر الافاف واألبسيديان -البازلت والرايواليت واألبسيديان              

 تعتمد دراسة المنناييسية القديمة على شكل المجا  المنناييس  للصاور الت  تحتوي على  -70

 أكاسيد حديد وكبريتيدات المعادن –رواسب فحم  –رواسب ملح صاري   -رواسب فوسفات 

 تاتله الحركات البانية للقارات عن الحركات البانية للجبا  ف  أنها  -60

 تؤدي إل  ارتفاع وهبوي الصاور الرسوبية دون تشكيل -    حركات بطيئة تستمر ألزمنة جيولوجية

 جميع ما سبق -سطح األرض دون أن تتشوه          تؤثر عل  مساحات كبيرة من

وينشاأ  إذا حدث ترسيب فى المنطقة )أ( مقابل تفتيت فى المنطقة )ب( يزداد ثقل الطبقات بالترسب -00 

 سريان تدريج  للصهارة من )أ( نحو)ب(   –              زيادة الضنط فى )أ(              عن ذلك

 كل ما سبق  –     ارتفاع الجبا  فى المنطقة )ب(     -                             

 توجد جذور للجبا  تنوص ف  صاور الوشاح عالية الكثافة تحتها لمسافة      -70

 ثالثة أمثا  اإلرتفاع الجبا   -            ضعه ارتفاع هذه الجبا  

 عشرة امثا  إرتفاع الجبا  -          أربعة أمثا  ارتفاع الجبا  -

 لتقاءإتنشأ الجبا  من -00
 – مع أخرى محيطية صفيحة محيطية -          صفيحة قارية مع أخرى محيطية

 صفيحتين محيطيتين –                           قاريتين صفيحتين 

 رياتر تكون شدة تدمير الزلزا  الثان ... مرة مثل شادة تادمير 0رياتر و آخر قدره  0زلزا  قدره  -40

 ألو الزلزا  ا

 مرة 0666  -مرة     066   -مرة     06   -مرات    0

 من المواد المشعة الت  أثبتت فاعليتها ف  تحديد أحداث الزمن الجيولوج  تحلل  -50

 أرجون إل  البوتاسيوم  –                  استرانشيوم إل  رابيديوم   

   رصاص وهيليومثوريوم إل –                  روبيديوم إل  استرانشيوم   

 استمر العصر الديفونى لمدة ............ سنة -00



 مليون 066 -مليون        05 -         مليون56 –مليون        46

 معد  الترسيب الحال  عند داالت األنهار  -20

 سنة 066سم كل  7.5  -  سنة 066سم كل  06 -سنة  066كل  متر 06  - سنة 066لكل  أمتار 0

 يز العصر الكامبري بانتشار يتم -08

 الماروييات -النباتات معراة البذور       -     ثالثيات الفصوص   -الزواحه       

 الحجر الرمل  األحمر المميز لصاور حقب الحياة القديمة يتبع العصر  -00

 الكامبري    -الطباشيري          -        الديفون     -الثالث      

 منذ حوالى لحديثا ظهر اإلنسان -64

 اله سنة 05    -مليون سنة      05  -مليون سنة       0:  7          -      سنة أله 76-06

 حساب عمر الصاور بالسنين يسم  -04

 العمر المطلق   -العمر الظاهري     -العمر اإلفتراض      -العمر النسب    

 عدا جميع الصاور التالية صاور رسوبية فتاتية ما  -74

 الطين الصفح  -الكونجلوميرات        -الحجر الرمل               –              اإلنديزيت

 

 

 أعد كتابة العبارات التالية مع تصويب ما تحته خط
 

 الحفر الوعائية       البحيرات القوسيةمن المظاهر الناتجة عن العمل الهدم  لمساقط المياه تكون          

المستوى المحوري             الجناحينمتماثلين تماما يسمى يقسم الطية إلى نصفين  المستوى الذي 

 االنفصام     بالمكسرتعرف قابلية المعدن للتشقق على امتداد مستويات ضعيفة الترابط نسبيا تسمى 

 قالفوال  للثنيات يعتبر حمام فرعون على الساحل الشرق  لاليج السويس من الظواهر المصاحبة 

الفواصل                             ه  كسور تتواجد ف  الصاور الماتلفة بدون أي إزاحة  الفوالق  
 الشباب     ف  األنهار يشتد فيها حفر الجداو  والفروع وتتكون مساقط المياه الشياوخة مرحلة 
 الترياس          ريالكامبسادت الفقاريات مثل الزواحه البرية والمائية والطائرة خال  العصر 
  كبريتيد الزنك                               كبريتيد الكالسيتالتركيب الكيميائ  لمعدن السفاليريت هو 
 المكسر                                      باإلنفصاميعرف شكل السطح الناتج عن كسر المعدن 
 البلور الصاري                                                 الماالكيتيعرف الكوارتز الشفاف باسم 

 الكوارتز                       هو ثان  أكسيد السيليكون الماالكيتالتركيب الكيميائ  لمعدن  -00

 الكوارتز                                الميكانفصام فى بعض المعادن مثل تظهر خاصية اإلال  -07

 االندساس              مراكز العديد من الزالز  واألنشطة البركانية  الفواصلتمثل منايق  -00
   الري والشربتدفق المياه الحارة ف  منطقة حمام فرعون يجعلها تصلح ألغراض  -04

  الج الطبيع السياحة والع                                                                                              
 الرماد البركان                                    النرينتؤدي البراكين إلى تكوين تربة خصبة من  -05

 السيليكون والماغنسيوم            والنيكل والكروممن أكاسيد الحديد وشاح األرض  تتكون صاور -00

 الجرانيت               ة شديدة  لحرار الحجر الجيري صار النيس صار متحو  نتيجة تعرض -02

 مم7أكبر من      ميكرون 07يقل قطرها عن صارة الكونجلوميرات تتكون من حبيبات متماسكة  -08

 الكوارتز                                                              ى يتميز بمكسر محار ماالكيتالمعدن   -00
 عرضية      تتسبب في اتساع قاع المحيط   سلميةغوار لصدوع يتعرض حيد وسط المحيط واأل -76
 التكتونية                                              ه  أكثر أنواع الزالز  شيوعا   البلوتونيةالزالز   -70

 فيجنرألفريد                                    هو صاحب نظرية اإلنجراف القاري     موهسالعالم  -77



   الكريتاس و  األوردفيش تكونت رواسب الفحم الضامة مرتين خال  تاريخ األرض ف  العصرين -70

   الكربون  والجوري                                                                                              

 الزواحف           مائيةبربحرية والالالفقاريات الحقب  طلق على حقب الحياة المتوسطةي-74
 ثالث  (–ثانوي  –أو  من اقترح تقسيما للزمن الجيولوج  حيث قسمه إل  )أول   وليم سميث-75

 شارلزليل                                                                                                              

  الجوري                  الكربون طيور تم رصدها ف  صاور العصر أقدم حفريات لل-70

    سنويا من الرما   مليون ين 06حيث كان يجلب  0085كان آخر فيضان تدفق من نهر النيل عام  -72

 مليون ين 0                       0004                              والنرين والطين        

 الكثبان الساحلية      النرودت  تتكون من حبيبات جيرية متماسكة تعرف باسم الكثبان ال -78

 شباب األنهار                          شياوخة النهرمساقط المياه من أهم مميزات مراحل  -70

 للمياه األرضية                         لألمطاراإلستاالكتيت من أهم نواتج العمل الجيولوج   -06
 للرياح                  للسيو  غرد أبو المحاريق من أهم نواتج العمل الجيولوج  -00
 الناضج                             تكوين التعرجات النهرية النهر الشابمن مظاهر  -07

 متر 8:  5      ف  السنة  متر  05:  06تنتقل الكثبان الرملية بفعل الرياح بمعد    -00
 هرم  الشكل مثلث األوجه     مستدير األوجه ومصقو ياح على شكل الحصى فيصبح تؤثر الر -04

 ف  باين األرض كم 056يتبلور الصهير من العناصر الثمانية تحت ضنط على عمق يزيد عن  -05

 كم 056                                                                                           

  المناخية والجيولوجيةاعتمد شارلزليل ف  تقسيم الزمن الجيولوج  على التنيرات  -00 

 الطبيعية والعضوية                                                                                                

 ل محدودة االمتدادكتتضيه البراكين ماليين األينان من الصاور البركانية الت  تكون  -02

 غطاءات كبيرة االمتداد أو هضاب وجبا  بركانية                                 أو سهو  ووديان       

 

 

 


