










ا الجزء الذي نعيش عليه مشابهً 

مما يدل ، لقشرة ثمرة الخوخ

ل على أن القشرة األرضية هي أق

.طبقات األرض سمًكا

.الطبقة الخارجية الصلبة من نواة بذرة الفاكهة



ت الزالزل وتكشف الصخور التي تكون

.في باطن األرض بفعل التعرية



ة أو تتحرك الصفائح مقترب

مبتعدة أو تنزلق بجانب 

بعضها بعضا على طول 
.حدود الصفائح

.القشرة والجزء العلوي من الستار









ى نتج الشد عند سحب قطعة الحلو

ت للخارج ونتج الضغط عندما دفع

قطعة الحلوى نحو بعضها بعض

دما يتم الحصول على الضغط عن

ها تتحرك الصفائح نحو بعض

وتر بعض ويتم الحصول على الت

دة عندما تتحرك الصفائح مبتع
.عن بعضها البعض





.الضغط





جبال





.ترتد اليابسة أو تندفع إلى األعلى بعد انصهار الجليد

رتفع الت. سيؤدي ارتفاع القشرة األرضية إلى طي الشواطيء

مًكا في الشواطيء بنفس المقدار فقد تكون الجليديات أكثر س

ل بعض المناطق كما يمكن أن تكون بعض مناطق القشرة أق
.مرونة وبالتالي تتحرك أقل من المناطق األخرى



إذا تغيرت قيمة سرعة الموجات الزلزالية أو 

تقل مسارها فهذا يدل على اختالف المواد التي تن

.األمواج عبرها

دام المتباعدة في االنه–المتقاربة في الهيماليا 

الجانبية في سان –العظيم وشرق أفريقيا 

.أندرياس

بعد الستار النطاق األكبر في باطن األرض

.وهو صلب لكنه يتحرك ببطء

–اللب الخارجي –اللب الداخلي 
.القشرة–الستار 

اللب الخارجي والداخلي كالهما جزء من باطن 

.اللب الخارجي سائل والداخلي صلب. األرض

الدفع والسحب كالهما من طرق تحريك 

الصفائح، قوة الدفع موجودة عند الحدود 

.ةالمتباعدة  وقوة السحب عند الحدود المتقارب

.جبال مطوية



هي جبال ضخمة مطوية مفصولة 

.بصدوع عن الصخور المجاورة

ترغم المجما في باطن األرض على

الصعود ألعلى؛ حتى تتدفق إلى

السطح ويتكون البركان عندما 

تتراكم الالبة بعضها فوق بعض

.مشكلة شكاًل قمعًيا

:ترتيب الجبال من األحدث إلى األقدم

.األبالش–روكي –الهماليا 

تسبب

حركة صفيحتين قاريتين نحو بعضهما

قوى ضغط شديدة تؤثر على كال

الجانبين للصخور

طي وثني الصخور

تشكل الجبال المطوية

تسبب



ميائي تم تكسير الجرانيت إلى قطع صغيرة دون حدوث أي تغير كي

.بنيتهفي 



.لشقوقمع تشكل الثلج فإنه يحتاج إلى حيز أكبر من الماء مما يسبب ضغط على الصخر يؤدي إلى حدوث ا



.يحتوي هيدروجين وال يحتوي بوتاسيوم

.ظروف درجة الحرارة والرطوبة تسرعان من عملية التجوية



حمض الهيدروكلوريك والخل 

يتفاعالن مع الطباشير ويظهر 

التفاعل على شكل فوران وفقاعات

وقد اليكون هناك تأثير للخل على

الحجر الجيري

.حمض األستيك





.تقوم بتحليل المواد العضوية





الزحف







الصورة عبارة عن أرض محروثة جزء 

.منها مرتفع ولونها بني

يؤدي الجريان الصفائحي إلى غسل التربة 

أسفل السطحية الغنية بالمواد العضوية ونقلها إلى

تح  المنحدرويكون لون التربة في أعلى نقطة  أف

.ما يمكن لفقدانها المواد العضوية داكنة اللون



من يتم تكسير الصخور بتأثير نمو كل

.جذور النباتات وبلورات الثلج

.الحموض الطبيعية واألكسجين

ل مع يقوم حمض الكربونيك بالتفاع

بعض المركبات الصخرية إلنتاج

.مركبات جديدة تذوب في الماء

ية الجاذبية والجليد والماء والرياح تؤدي الجاذب

نقل إلى تحريك الرسوبيات أسفل المنحدرات وي

الجليد والماء والرياح الرسوبيات لذا فإن 

.االجاذبية أسرع عوامل التعرية والجليد أبطأه

يار يحدث الترسيب عندما تقل قوة الت

عن القوة الالزمة لحمل الرسوبيات، 

أما التعرية فتحدث عندما تزداد قوة
.التيار



كالهما يكسر الصخور والتجوية الناتجة عن

ذور الجليد بسبب زيادة حجمه أما التجوية بالج

.تنتج عن نمو الجذور

تتكون التربة عن طريق تعرض أنواع 

مختلفة من الصخور إلى عوامل التجوية

باتات المختلفة وبعد تكون التربة تنمو الن

واألشجار والتي تفتت جذورها الصخر 

يتة األصلي كما تتراكم بقايا النباتات الم

.وتضيف المواد العضوية إلى التربة

تكون التجوية الميكايكية سريعة في

ع المناخ الحار الرطب بسبب النمو السري

بب للنباتات وفي المناخ البارد الرطب بس

في أما.تكرار عمليتي تجمد الثلج وذوبانه

ي التجوية الكيميائية فتكون بطيئة ف

بارد-حار جاف : الحاالت التالية للمناخ

بارد ورطب، وتكون سريعة في–وجاف 

المناخ الحار والرطب كال النوعين يوجد

.في المناخ الرطب

يحدث ذلك بسبب انحدار األرض مما 

يزيد من قدرة التيار المائي على الحت

.وتكوين األخاديد

=  2000×2= عمق المنطقة األولى 

.ملم4000

2000× 7=  ارتفاع المنطقة الثانية 

.ملم14000= 



.بزيادة كتلة الجسم الطافي يزداد انغمار الجسم وبنقصان كتلته يقل انغمار الجسم

.بإضافة أثقال إلى الجسم الطافي ثم رفع الثقل عن الجسم ومالحظة ما يحدث

.بزيادة كتلة األجسام يزداد انغمار الجسم وبإنقاص الكتلة يقل انغمار الجسم



وشاح يشبه الجسم األول طفو األجسام في الطبيعة كطفو الثلج على الماء أو طفو الجبال في ال

.الوزنوقمت بإضافة أثقال إضافية إلى الجسم كي تزداد كتلته وإزالة بعض األثقال عنه لينقص

عندما تنقص الكتلة يزيد حجم الجزء الطافي من الجسم ويقل حجم الجزء المغمور من الجسم

.الطافي

.بزيادة كتلة الجسم يزداد حجم الجزء المغمور في الماء ويقل حجم الجزء البارز فوق الماء

كتلتها نقص كتلة الجسم يؤدي إلى زيادة طفوه إلى أعلى وهذا يشبه ما يحدث للجبال عندما تنقص

.بسبب التعرية فيزيد طفو قاعدتها في الوشاح



.متر3.27= 55÷ 183= ارتفاع الطابق الواحد 





السبب مثال نوع الجبل

شد جبال سييرا نيفادا جبال الكتل المتصدعة

ضغط األلب جبال الطيات

رفع إلى أعلى جبال الروكى الجبال الناهضة

تدفق الالبة الجبل االبيض الجبال البركانية



.اللب الخارجي

.من الجبال الناهضة

.الجبال المطوية

يب تعمل على تغير ترك: التجوية الكيميائية

.الصخر

كسير تعمل على ت: بينما التجوية الميكانيكية

ركيبه الصخر إلى قطع صغيرة دون تغيير في ت

.الكيميائي

.عملية تكسير الصخور إلى قطع صغيرة: التجوية

.فهي نقل هذه القطع من مكان آلخر:  أما التعرية

هو جريان الماء على : الجريان السطحي

هو ف: الجريان الصفائحيأما . سطح األرض
.حركة الماء على شكل طبقة رقيقة

لى هي عملية تؤدي إ: التجوية الميكانيكية
.تكسير الصخور

فهي تحريك هذه الصخور: أما حركة الكتل

.على المنحدرات

كية هي عملية سطحية ميكاني: التجوية

خور أو كيميائية تؤدي إلى تفتت الص
.أو تحللها

تؤدي إلى: أما التجوية الكيميائية

تحلل الصخر وتغير مكوناته 
.الكيميائية





















ادة الجبال التي ما زالت تتشكل تتميز عادة بقمم ح

.متعرجة متداخلة

ون قد تكون الكثافة أقل من كثافة الصخور المحيطة أو تك

.منصهرة نوعا ما

.ارتفاع الجزيرة سيزداد بسبب انصهار طبقة الجليد

.عن وجود طبقات صخر مطوية



كون كالهما تكون بفعل قوى الدفع إلى أعلى، وت

ظهر الجبال البركانية مخروطية الشكل، بينما ت

في الجبال المطوية طبقات صخرية ذات 

.انثناءات

ا طاقة المياه الجارية تفكك الرسوبيات وتحمله

دما بعيًدا عن مجرى النهر فتتشكل األودية، وعن

تتحرك الجليديات في مجرى الوادي فإن جوانب

مما الكتلة الجليدية المتحركة تنحت جوانب الوادي

.يؤدي إلى تغير شكل الوادي

قة في مقدار التعرية التي تحدثه المياه العمي

سرعتها وتركيب: الصخور يتوقف على
.الصخر األساس

ار، األنه: الرياح، الدلتا: الكثبان الرملية
.الجليد: الرواسب الجليدية

االنزالقات 

األرضية

تنقسم إلى

انزالق الصخورالزحف

السقوط
التدفق الطيني

(  5400/8850= )نسبة ارتفاع المخيم 

 ×100 = %61.%

























أما ،الصخر مزيج من معادن ومكونات أخرى

المعادن فهي مواد متجانسة لها ترتيب ذري

.داخلي منتظم خصائص كيميائية محددة

على تتشكل الصخور الرسوبية العضوية

ري بقايا الكائنات الحية مثل الحجر الجي
.والفحم

ونت الصخور النارية السطحية بردت بسرعة فتك

ن من بلورات صغيرة، بينما الصخور الجوفية م

.بلورات كبيرة ألنها بردت ببطيء

ية يمكن إجراء تجارب لتحديد الخصائص الطبيع

ي ثم مقارنة هذه الخصائص بقائمة الخصائص ف

.جدول تحديد المعادن

عة تعتمد سرعة األمواج الزلزالية على كثافة وطبي

مواد المواد التي تنتقل فيها، فتزداد سرعتها في ال

بر في الصلبة وتقل في السوائل وتنتقل بسرعة أك

تطيعالمواد األكثر كثافة من المواد األقل كثافة، ويس

الجيولوجيون معرفة تركيب باطن األرض من 

سرعة الزالزل واتجاهها

ا أن قد يحدث أثناء عملية انزالق الصفائح بجانب بعضه

اط التماس تتوقف الحركة بسبب تالصق الصفيحتين في نق

م وهذا يؤدي إلى تخزين طاقة حركية هائلة وتستمر تراك

صق الطاقة حتى تبلغ الحد الذي يتستطيع فيه فك التال

.وتتحررطاقة كبيرة تحدث حركات عنيفة في القشرة



تشكل 

الصدوع 

وحدوث 

.هزات

تشكل 

الجبال 

أو 

غوصها

تشكل 

قشرة 

جديدة

ل كلما هبت الرياح فوق الكثيب الرملي تنتق

الرمال إلى أعلى ثم إلى أسفل وتسقط على 

الجانب اآلخر وبهذه الطريقة تهاجر الكثبان 

.الرملية

يتكون الدبال في المناخ الحار الرطب

بكمية أكبر من المناخ الصحراوي؛ ألن

ات المناخ الحار الرطب يتيح نمو النبات
.التي تتحول فيما بعد إلى دبال

تحمل الرياح الرسوبيات مثل الطن 

ي وحبيبات الرمل وتترك الحبيبات الت
.التستطيع حملها



تعتمد المجتمعات على المعادن في صناعات 
.هامة مثل البناء والكيماويات والسيارات

وى يحدث انفصام المعدن عندما ينكسر وفق مست

سطح أملس ويحدث المكسر عند كسر المعدن 

.وفق سطوح عشوائية غير منتظمة

النايس

الكوارتز

الرخام

وائب الستخالص المعادن وتنقيتها من الش
.غير المرغوب فيها

ي لونه فاتح ويحتو: الصخر الجرانيتي الناري

حجم على سليكا أكثر من البازلتي ويتميز بكبر

يرة بلوراته، أما الصخر البازلتي فبلوراته صغ
.بسبب سرعة تبرده

يوجدا في باطن: اللب الخارجي والداخلي

األرض تحت ضغط وحرارة هائلين وكالهما
.يتكون من معادن

ثر صلب و يتعرض لضغط أك: اللب الداخلي
.بفعل الجاذبية

يتكون من معادن مصهورة : اللب الخارجي
.وحدود غير متجانسة

ة تنخفض سرعة أوتقف الموجات الزلزالي

ة عندما تصل إلى اللب الخارجي األقل كثاف

من الستار وتتسارع الموجات مرة أخرى 
.عندما تنتقل إلى اللب الداخلي الصلب

وية كالهما تسبب تفتت الصخر ولكن التج

ب الصخر الميكانيكية التسبب تغير في تركي

ويحدث بسبب عوامل عديدة منها وتد 
.الجليد والنباتات والحيوانات

فهي تغير من : أما التجوية الكيميائية

أثير تركيب الكيميائي الصخور وتحدث بت
.الحموض الطبيعية ومنها حموض النبات



ليد، االنصهار والتجمد يسببان وتد الج

ينساب الماء في شقوق الصخور 

ا وعندما يتجمد يتمدد الجليد مسبب
.تشقق الصخور

التجوية التي حدثت كيميائية.

وحدثت في بيئة رطبة وحارة.




