
  

      

  

 

 

تلك التى تنشؤ مما يحتوية باطن األرض  من 
 حراارة كامنة و ضغوط داخلية مختلفة 

ؤثير كل من الغالفين هى كا ما يختص بت
 الجوى والمائى فى القشرة االرضية 

تستمد نشاطها من 
 

 تستمد نشاطها من 

 تعيد التوازن إلى سطح األرض 
عن طريق رفع أجزاء من سطح االرض 
 بالحركات الرضية  واالنشطة البركانية 

 

 
 تؤثيرها يعمل على تسوية سطح االرض 

 

 هى أثر ]ناتج [ العوامل الخارجية و الداخلية على شكل القشرة االرضية 

يمكن لعوامل الهدم أن تصل لألرض ...و هو 
 بسطح االرض إليه 

 يجب أن 

الفتات  ثم هى أثر العوامل ] الخارجية  [ فى الصخور  تعريفها 
 للصخور لتكرار هذه العملية مرة أخرى  

 

 

و الذى يتفاوت هى تعرض كل المواد الموجودة على سح االرض  
 من صخر ألخر 

 : بناه المصريين القدماء ولم يستخدموا مالطا بينها  –
 وذلك ألنهم أكتفوا بجعل أسطحها ] ملساء [ مما يجعلها تامة التالصق و االلتحام  ---   

أصبح سطحها خشن و متشقق بعد أن  :  – 
 كان أملسا 

وذلك بسبب تؤثر سطح هذه االحجار تحت وطؤة عوامل الجو ] الرياح و االمطار [  ----
 عام    3333ألكثر من 

 ] تحت تؤثير  1
دن جديدة ] تحت تؤثير التجوية  و تكوين معا 2
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ى قطع أصغر تحتفظ الصخور إلهى 

 بمعادنها االصلية 

 المكونات المعدنية للصخورهى عملية 

مككونة معادن جديدة  نتيجة 
 مما يغير من  تركيبها الكيميائى

تتم فى الطبيعة 

 
 

 

يحدث 

]  
مع تكرار تجمد المياه و ذوبانها ليال و نهارا 

او في مواسم متبادلة يصبح الصخر مفككا  
عند قدم 

 الجبل مكونة 

               

نتيجة االمطار الحامضية 

 الصخور خاصة بعض تإدى إلى تحلل
 

هى تحلل الصخور تحت  
تؤثير االمطار المحملة بثانى أكسيد الكربون  ] 

 االمطار الحامضية [

  

تكرار تمدد و إنكماش سطح الصخر و 
التغيرات اليومية قى مكوناته المعدنية نتيجة 

الحرارة نهارا و ليال يإدى إلى تفتيت الصخر 
 بمرور الزمن 

]  

 تتم بواسطة 
يدخل فى تركيبها  خاصة فى الصخور التى

 

  حيث 
يزال سمك من الصخور الذى كان يمثل ضغط 

 على ما تحته من الصخور 
نتيجة 

نت تحت ضغط كبير الحركات االرضية التى كا  

           تتكون  
الذى يساعد فيما بعد فى  فى صخور 

 التجوية الكيميائية

و 
.. 

------------------------ 
مثل تحول  معدن 

 إلى معدن   

 

:تتغلغل فى التربة و 
الفواصل بحثا عن الماء تإدى إلى تفتيت 

 الصخور 

كلما زاد االختالف بين ظروف تكوين المعدن 
و بين ظروف البيئة السطحية يصبح احتمال 

 التاثر كيميائيا أكثر ..
-------------------------- 

-  

] 

: التى تعيش 

تحت السطح تساعد فى حفر التربة و جعلها 
 مفككة 

 

  صخر جوفي  نارى يتكون من 3 معادن 
 

1 – إذا تفتت إلى قطع صغيرة فى حجم  فإن 
 كل منها 

-------------------------------  

2 – إذا تفتت إلى  فإن كل 
 حبيبة 

 ؟؟؟؟؟
 يتركب من  

------------------------------ 
يتحلل تحت تؤثير حمض الكربونيك إلى أحد :  -

 دن الطين معا

 : تتحلل أيضا إلى أحد معادن الطين  -
:]آخر المعادن تبلورا تحت درجة حرارة  -

 منخفضة [

 . 
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يحدث النحت المتباين للصخور عندما يمر أو يصطدم أحد عوامل النقل المختلفة بصخور مختلفة الصالبة ] صخور   -

 فتتآكل الصخور الرخوة كما فى :  رخوة تعلوها أو تجاورها صخور صلبة [

 ] 

 تؤثيرها شديد فى الصحراء ؟؟؟؟؟؟

 تفتت صخور القشرة االرضية بفعل عوامل التجوية المختلفة  -لخلوها من النباتات والمبانى       -

أو يظهر تؤثير الرياح  -
 رمال فى حمولتها ] الشحنة [ سواء كانت 

 متدحرجة [  –] معلقة 

  

------------------------------------- 

  

 
ألن الرياح تقوم بترسيب ما تحمله من أتربة و  -

رمال عندما تصطدم بعائق مرتفع يقلل من 

 سرعتها ... فترسب ما تحمله على شكل 
 ] كــثبان رملية أو تموجات رملية [ .

 

-  
 يكون إتجاها نفس إتجاه الرياح  -

 مثال ]غرد أبو المحاريق [

دارها بسيط فى إتجاه الرياح إنح -
 وعميق فى اإلتجاه المضاد للرياح 

-  
نتيجة تؤثير الرياح بالنحت تكوين  – 1

 المتباين أثناء مرورها على صخور مختلفة الصالبة 

تإثر الرياح  – 2
فيكون الحصى على شكل  

ل إلتجاه الوجه المقاب مع إنصقال 
 الرياح 

متماسكة مثل تتكون 
الممتده على الساحل بين اسكندرية و 

 مرسى مطروح

 

تمثل  والتى من  مصاحبة لحركة الكثبان الرملية سنويا و المقدرةظاهرة جيولوجية 

 أخطارا كبيرة على المجتمعات العمرانية و الزراعية المستصلحة 

-  
  ] بعضها ينفذ فى التربة مكونا المياه الجوفية [ -ألنه عند نزول االمطار : 

  رض مكونا االنهار وفى البحار []بعضها يسيل على سطح اال -     بعضها يتبخر إلى الغالف الجوى [ ] -   

...العمق .. نتيجة نحت 
االمطار الوجه الصخور الجيرية مكونة مجرى لها فى 

 جزيرة سيناء مع ما يصاحبها من رياح شبه 

فعل مياه تنشط عمليتى االكسدة و الكربنة ] التحلل [ ب 
 االمطار 

 

---  

مجارى ضيقة تتصل ببعضها و فبها يتنامى السيل و يزيد حجمه و سرعته حتى 
 بحر تصب فيه   يصل إلى نهر أو

 [مثال ]إنحدار سيول من جبال البحر االحمر لتصب فى البحر االحمر أو وادى النيل 

---  

 
 أو حتى الجالميد الكبيرة أذا كان السيل قويا  حيث : 

-  

 

  وترسب  تفقد السيول سرعتها عند الخروج من الخور

شكل نصف دائرة 
مركزها مخرج 

 الخور 

يترسب عند مخرج الخور الجالميد و 
الحصى الكبير ةتتناقص فى الحجم حتى 

 تنتهى بالرمال و الطين عند الحواف 
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هى المياه الموجودة فى مسام الصخور تحت سطح االرض  والتى تسربت إلى جوف االرض عن   -
 طريق المسام او الشقوق و الفواصل الموجوده فى صخور القشرة االرضية  

 فى المناطق القطبية :  -

 او  : عن طريق  -

 

هو المستوى الذى تتشبع أسفله جميع المسام و الشقوق الموجودة فى التربة  ويختلف  

المستوى من مكان الخر حيث يكون  :  عمق هذا  
بالقرب من االنهار و البحار واالماكن غزيرة االمطار   

: فى المناطق الجافة و الصحارى    

 

 هى النسبة المئوية للمسام والشقوق والفراغات الموجودة  داخل الصخر ككل   – 4
 هى قدرة الصخر االنفاذ و مقدار سهولة حركة السوائل داخل الصخر       

 : صخور رسوبية تمتاز بالمسامية العالية لخزن البترول و المياه مثل  -

1 – عندما تكون  تتكون المغارات 
 نتيجة إذابة الصخور الجيرية.. 

سببه هو تشبع المياه الجوفية بالمواد الجيرية 
 المذابة والتى تترسب فى المغارات مكونه :

رواسب جيرية   -1

 تتدلى من سقف المغارات 
: رواسب 2

 جيرية تنمو من ارضية المغارة 

2 – عندما تكون  او مختلطة باالحماض 

 العضوية التى تذيب  التى تحل محل 
   - المواد الجيرية فى الحفريات 

 - االلياف العضوية واالنسجة فى االشجار المتحجرة

 

عمل بنائى  محل االلياف العضوية فى االشجارو   المواد الجيرىة فى الحفرياتعتبر إحالل السيليكا محل ملحوظة : ي
 وترسيبى فى نفس الوقت  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 او تنبع فى المناطق تتكون االنهار من المياه الجارية المستديمة   -
 ..........و يكون النهر  -

 
يتوقف عليها العمل الهدمى لالنهار :العوامل التى **** 

  و تتوقف  كمية المواد التى ينقلها النهر على :
 قدرة النهر على الحمل وتعتمد على إنحدار النهر  – 

 حجم وكمية الحبيبات – كمية المياه الموجوده فى النهر   – 
 

 من الكتل الصخرية المتدحرجة مثل 

نتيجة  الحصى والجالميد
يدل على ترسيبها االحتكاك مع صخور قاع النهر  

  

 
حيث ينحت النهر فى احد جوانبه  كمثال للنحت المتباين بفعل النهر

 اكثر من االخر

 إلتواءات وتعرجات 
 نهرية تكونت نتيجة اختالف صالبه الصخور على

مع الوقت تإدى الى ]بحيرة قوسية[جانبي النهر ...  

 
حيث يجرى النهر على صخور  كمثال للنهر المتباين بفعل النهر

 البة ] ما بين صلبة و رخوة [ مختلفة الص

 
نتيجة تآكل طبقة الصخور الرخوة وصمود الصخور 

كندا وامريكا   شالالت نيجرا بينمثال مساقط الصلبة   

 يتدخل المناخ فى تحديد شكل مجرى النهر ؟؟؟؟؟؟            

  

مطار الغزيرة [ باالضافة لعوامل التعرية االخرى كالتحلل حيث ]اال
]جوانبه[ والعمليات االخرى  التى تعمل عل تآكل اخدود النهر   

 

 ينتج عن ذلك  ## 

 المناطق الجافة  فى
يكون النهر قويا محتفظا بحمولته التى تزيد من االحتكاك مع قاع 

 النهر مثل ما يحدث فى نهر ]كلورادو بؤمريكا [

 
 يتكون  ###
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 قلة االنحدار عند المصب [ –وجود عائق فى مجرى الماء  وتقل سرعة النهر بسبب ] – 

 يحدث ذلك بسبب البخر الشديد او تسرب مياه النهر الى الصخور عن طريق المسام و الشقوق  – 
 –  

فى أعالى الوادى و وسط حيث يترسب  عند تغير منسوب المياه أثناء الفيضانهى رواسب نهرية تتكون ... -
 مجراه بينما يترسب بينما يترسب 

 و  ] الشرفات على جانبى النيل فى الوجه القبلى [مثل وتكون  -
 ] الشرفات فى وادى فيران فى الطريق إلى سانت كاترين بسيناء [

 # 

 رعين فقط ]رشيد و دمياط [افرع ....حديثا : تتكون من ف 7دلتا النيل : ] قديما : كانت تتكون من  -

كم داخل البحرالمتوسط وهى متدرجةفى حجم الحبيبات   13: رواسب دلتاوية تمتد الكثر من 
 و التى تحتوى على على حسب العمق كاالتى 

  

 االلمنيت [  تتكون بالقرب من تالقى الدلتا بالبحر -القصدير–الماس  –رواسب معدنية ذات قيمة إقتصادية]الذهب 
 وتحتوى على  [شمال الدلتا +++والساحل من رشيد إلى العريش شرقا]توجد فى 

-  

 

 

 

يكون على شكل  - يكون على شكل

حيث يتسع  
 الوادى إلى اقصى مدى 

 على شكل قوس

ويقل التقوس كلما 
 اقتربنا من المصب 

يتغير شكل البروفيل بتغير 

عمر النهر فيكون شرفات 
 نهرية  

 
 

ولكن  -
فى نهاية المرحلة يصبح 

 مستوى االنحدار كبير 
 النهر  - 
-  

-   
يشتد فيه حفر الجداول و  -

 الوديان 

 يتـساوى         
 فيه           

 معدل          

  

  هإنحدار 
  تهسرع 

قدرة النهر  
 على النحت 

  الترسيب

النهر من  -
 جديد 

-  
من 

جديد ويستؤنف النهر تعميق 

 مجراه 
أو  -

 يتوقف نهائيا 

 

# هى ظاهرة تنشؤ من 

ى النحت يكون # الفرع االقوى ف

فيه مستوى الماء أقل من الفرع 
 االخر فيعمل 

وهكذا يؤسره 
 وتسمى ب 

ي هذه المرحلة تكثر ف -
وجود االلتواءات و 

 التعرجات 
 تكثر تكون  -

 
 
-  

تسمى المنطقة  -
التى يإول اليها 

 مجرى النهر 
 

 

تكون  -
 عند المصب 

الظواهر التى تعيد للنهر  -
 شبابه : 

 

 

 قدرة النهر على نحت مجراه تكون كبيرة جدا و يساعد على ذلك عوامل التعرية فى المناطق الرطبة 

و يصبح                    

 يصبح مستوى القطاع قريبا من المستوى االفقى أى مستوى سطح البحر 

 ويكون                       
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تإثر البحار فى كل ما يحيط بها من القشرة االرضية  -

 

-  

 

 ****العوامل التى يتوقف عليها العامل الهدمى للبحار : 

: حيث تكون قوة االمواج فى ]البحار و المحيطات المفتوحة  [ أكبر 

 من قوتها فى البحار المغلقة مثل ] البحر المتوسط [ 

 يكون تؤثير االمواج أشد عندما تكون محملة بفتات منقولة

النها تعمل على تآكل الشواطئ  -
 اه العميقة او موازية للساحل وتنقل الفتات لترسبه فى مناطق أخرى مثل المي

 كمثال   -
نتيجة تؤثير مياه االمواج على صخور ينتج منها  -

 الشاطئ المختلفة فى صالبتها ما بين ] صلبة و رخوة [

 يساعد على حمل الفتات بعيد عن الشاطئ فيكون :  -

 الجزر على منسوب المياه فى وقت المد و رواسب ممتده بطول الشاطئ تدل

 فى المناطق االستوائية عنها فى المناطق القطبية  
 البخر من منطقة الخرى   لنتيجة إختالف معد

 

 

من فتات صخرى و يكون يترسب فى البحار و المحيطات كل ما تنقله إليها   -
ترسيبها بمواصفات معينه 

 و لذلك الترسيب يتم عند اعماق مختلفة و لكل منها رواسب مختلفة كاالتى : 
 

 ويتكون كال من : 

تمتد من المنطقة الشاطئية  -

حتى 
تؤثر مياهها ت -

  

 الحياة مزدهرة -

 
قرب 

 المنطقة الشاطئية 
تجاه 

 الداخل ناحية العمق

الناتجة 
من تراكم محاريات 

 الحيوانات بعد موتها 

 من 

  
 هادئة القاع -
- 

 
 

 
اوية ح
على رواسب دقيقة 

 عضوية و جيرية و 
 

مثل 

 

 

 
 

و 

 تقترب من الصفر 

 
# تخلو من رواسب 

الرياح او التى تنقلها 
 االنهار 

 

 اسب بركانية رو

 كائنات من بقايا دقيقة
     

 

عند  بروز أرضي -
البحر ناتج من 

ترسب الرمال التى 
يحملها 

 
 

قد تترسب عند   -
مصبات االنهارمثل 

 

عند  -
الخلجان 

ونة جزء كم
مائى شبه 

مغلق على 
شكل بحيرة 

 ل مث
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 نتيجة زيادة نمو الشعاب المرجانية او تكون الحواجز التى تقفل الخلجان 
 ر و السيول نتيجة تحول مجارى االنها

 نتيجة إمتالئها بمياه االمطار و السيول 

 

 قرب الشاطئ : الحصى و الرمال [] #
 : وسط البحيرة    # ] حبيبات الطين [

 # ] بقايا النباتات و الحيوانات و قواقع المياه العذبة [ 

 الجبس و ملح الطعام  # ]بحيرة إدكو[ :
 كربونات الصوديوم  #] بحيرة وادى النطرون [ :

 كربونات الماغنسيوم                                 

  

الكائنات الحية  ر# تنشؤ من تفتت و تآكل الصخور السطحية بفعل عوامل التجوية المختلفة و تؤثي   

 
التركيب الكيميائى و الخواص الطبيعية للصخور االصلية  – 1  
شدة تؤثير العوامل المختلفة   - 2  

العامل الزمنى  – 4تؤثير الكائنات الحية                     -3  

 

 

# يمتاز بوفرة 
 الناتجة من تحلل 

 الكائنات الحية 

 
 

 

#يحتوى على رواسب ثانوية من 
مختلطة ببض  

الرواسب المعدنية التى تسربت من 
جوده أعالها والتربة الم  

 

# تتكون  
 أو مفككة تكونت منها التربة 

#جذور النباتات ال تخترق هذه 

 الطبقة 
 

 

 

 
 

 تتكون فى  من نفس الصخر أسفلها 

 

 تفككت فى  ثم نقلت إلى مكانها الحالى 

 

 

 ]تربة طينية تعلو صخر رملى [ وتختلف درجة التشابه باختالف نوع التاثير الجوى 
 ]تربة رملية تعلو صخر طينى [

 
 تربة الناعمة السطحية   -
 تربة خشنة  -
 حصى حاد الزوايا  -
 منطقة جالميد حاد الحواف  -
 منطقة تشققات  -
 الصخر االصلى  -

 
 ويوجد ] حصي مستدير [    

وتتعرض التربة دائما لعوامل التعرية و النقل 
 المختلفة
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