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مقدمُة الكتاِب

الحمد هلل رب العالمين وال�سالة وال�سالم على �سيد المر�سلين

ِف الّثانَي ع�شَر العلمّي: الزمالُء.... والزميالُت معلمي ومعلماِت الجيولوجيا لل�شّ

اإنَّنا نعلُم تماًما قدراِتكم واإمكاناِتكم؛ ولهذا فاإنَّنا على يقيٍن اأَنَّكم اأهٌل لكلِّ عطاٍء، واأهٌل لتبني اأيِّ   
نا اأَْن ن�شيَف لكم وعاًء  تطويٍر وتجديٍد ي�شهُم في تح�شيِن، وتطويِر تعليِم وتعّلِم علِم الجيولوجيا؛ لذا ي�شرُّ
، وهَو كتاُب المعلِم للّتماريِن والأن�شطِة حيُث  جديًدا ِمْن اأوعيِة الجيولوجيا لمقرِر الّثانَي ع�شَر العلميِّ
تناوِل الأن�شطِة  اأدائكْم، وي�شهُم في دعِمكم في  يعيُنكْم َعلى تح�شيِن  اأَْن يكوَن م�شدًرا ورافًدا  يتوقُع 
ومراجعاِت الأق�شاِم، واأ�شئلِة الّتقويِم للف�شوِل لتوفيِر الوقِت والجهِد المبذوِل. حيُث ارتاأِت اللجنُة اأَْن 
يت�شمَن )اأن�شطَة ابحث واإجاباتها(، )اأن�شطة جرب، واإجاباتها( اإ�شافًة اإلى الفكرِة الرئي�شيِة للم�شروِع، 

ِة بتنفيِذها كما يت�شمُن اإجاباِت مراجعِة الأق�شاِم، واأ�شئلِة تقويِم الف�شِل. وبع�ِض التوجيهاِت الخا�شَّ
نا على تقديِم اإجراءاِت الأمِن وال�شالمِة، والّرحلِة الجيولوجيِة في بدايِة هذا الكتاِب  كما َحَر�شْ  

كما وردْت في ال�شفوِف ال�ّشابقِة.

 ، اإنَُّكْم َعلى وعٍي تامٍّ باأهميِة الّتجريِب في تعّلِم وتعليِم العلوِم، وفي علِم الجيولوجيا ب�شكٍل خا�ضٍّ  
َوَنَودُّ اأَْن تظهروا اهتماًما كبيًرا في متابعِة المتعلميِن اأثناَء تنفيِذ الأن�شطِة )ابحْث وجّرْب(، واأثناَء تنفيِذ 
الم�شاريِع العلميِة، وحثِّ المتعلميَن على توظيِف مهاراِت البحِث والّتق�شي من خالِل توجيههْم نحَو 
توظيِف عملياِت العلِم المختلفِة: المالحظُة، ال�شتدلُل، الّت�شنيُف، و�شُع الفرو�ِض، التجريُب......، 
كما َنَودُّ ِمْنكم اإبراَز الجانِب الّتطبيقيِّ للمادِة العلميِة في الحياِة العمليِة للمتعلميِن؛ لذا فاإنَّنا نتوقُع منُكْم 
اهتماًما كبيًرا في الّرحالِت الجيولوجيِة العلميِة، والدرا�شاِت والم�شوحاِت الحقليِة والميدانيِة ل�شقِل 

قدراِت المتعلميَن َوَجْعِل التَّعلِم فعاًل وذا معًنى، ومرتبًطا بالعمِل والّتطبيِق.

كم على الّنجاِح والّتطوِر. �شاكريَن َلُكْم ُح�ْشَن اأداِئُكْم وحر�شَ

واهللُ الموفُق .،
                                                                            المعّدون
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الأمُن وال�سالمُة يف املخترباِت العلميِة

الدرا�شُة العمليُة والتجّربُة والمالحظُة لها اأهميٌة كبيرٌة في تنميِة مدارِك الطالِب، وقدراِتهم الإبداعيِة ودرجِة ا�شتيعابهم للمعلوماِت 
فالتجارُب العمليُة ت�شاعُد على زيادِة الفهِم لطبيعِة العلِم، والمختبُر المدر�شيُّ موقٌع للتعليِم تمار�ُض فيه اأعماٌل مبدئيٌة اأ�شا�شيٌة تت�شُم 
بالب�شاطِة والإثارِة والمتعِة، كما اأَنَّها تهُدُف اإلى تنميِة اتجاهاٍت �شلوكيٍة �شحيحٍة، ويعمُل فيِه تالميٌذ كثيرو العدِد قليلو الخبرِة، يدفُع 

هم حبُّ ال�شتطالِع والرغبِة في ال�شتك�شاِف اإلى ت�شرفاٍت قد ت�شُر بالمكاِن وبالعامليَن فيِه. بع�شَ
ونظًرا لأَن النطباَع اّلذي يبنيِه الطالُب عن المختبِر المدر�شيِّ �شيبقى اأثرُه كبيًرا خالَل حياتِه العمليِة بعَد مرحلِة الدرا�شِة، فاإّنُه من 
الواجِب علينا اأَْن توؤخَذ االأموُر المتعلقُة بتنفيِذ �سروِط ال�سالمِة عنِد االإن�ساِء والتجهيِز، واأثناَء العمِل بالمختبِر المدر�سيِّ بعيِن االعتباِر 

واّلتي نوجُزها فيما يلي:

تعليماُت السالمِة باخملتبرِ.

ِة بمختبِر الجيولوجيا: اأوًل: اإجراءاُت الأمِن وال�سالمِة الخا�سّ

من  �شغيرٍة  قطرٍة  ا�شتخداِم  ِمْن  لبدَّ  والمعادِن،  خوِر  ال�شّ بع�ِض  لتمييِز   ) 1 .٪10 )تركيز  الهيدروكلوريك  حم�ِض  ا�شتخداِم  عنَد 
الحم�ِض، وبمنتهى الحر�ِض، واأّل ي�شكَب الحم�ُض على طاولِت المختبِر.  

نبوِر، ثم تجفيِفها بالمنا�شِف الورقيِة. • المعادُن وال�شخوُر الّتي يتمُّ اختباُرها بوا�شطِة الحم�ِض ل بدَّ من َغ�ْشِلها جيًدا بماِء ال�شّ 	

•كذلَك لبدَّ من غ�شيِل الَيِد ب�شرعٍة، وبحر�ٍض بعَد اإجراِء التجربِة للتخل�ِض من بقايا الحم�ِض. 	

ِف بع�ِض العّيناِت المعدنيِة بالّتذوِق لبَد من غ�شِل العينِة المعدنيِة قبَل وبعَد التذوِق، ويتمُّ فقْط تذوُق العينِة المعدنيِة  عنَد تعرُّ 2 .
ُف مذاِقها مثِل معدِن الهاليت. ِلذا: للمعادِن المطلوِب تعرُّ

•ل تتذّوْق اأَيَّ عينٍة معدنيٍة تمَّ اختباُرها بوا�شطِة الحم�ِض. 	

•ل ت�شْع اأَيَّ عينٍة معدنيٍة اأو �شخريٍة في فمَك للّتذوِق دوَن �شرورٍة. 	

عنَد اإجراِء اختباِر ال�شالدِة لعينٍة معدنيٍة با�شتخداِم الأظافِر، اأو م�شماٍر معدنيٍّ تجنْب خد�َض يدَك، اأو َمْن يجاورَك. 3 .
• عنَد اختباِر ال�شالدِة لعينٍة معدنيٍة بقطعٍة زجاجيٍة لبدَّ ِمْن و�شِع قطعِة الّزجاِج اأفقًيا على طاولِة المختبِر، ول ن�شُعها على اأيدينا  	

ب�شكٍل مائٍل حّتى نتجنَب انك�شاَرها، اأو الإ�شابَة باأطراِفها الحاّدِة.
تجّنِب الّتحرَك فوَق اأَ�شالِك الكهرباِء الخا�شِة باإ�شاِء الميكرو�شكوباِت حّتى ل تت�شبَب في �شقوِطها على الأر�ِض واإتالِفها. 4 .

الّتياَر الكهربائيَّ  خريِة بكلتا يديَك تجنًبا ل�شقوِطِه، وكذلَك اف�شِل  • احمِل الميكر�شكوَب الخا�ضَّ بالعيناِت المعدنِيِة وال�شّ 	

)عن م�شدِر الإ�شاءِة بالميكرو�شكوِب( قبَل مغادرِة المختبِر.
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ثانيًا: اإجراءاُت الأمِن وال�سالمِة الخا�سِة بجميِع المختبراِت:

يجُب مراعاُة نظافِة المختبِر والأدواِت الم�شتخدمِة بِه. 1 .
وديوم  يجُب عدُم اإلقاِء الموادِّ الكيماويِة بالأحوا�ِض، اأو البالوعاِت اإل بعَد تخفيِفها، ول يجوُز نهائًيا اإلقاُء قطِع، اأو ق�شوِر ال�شّ 2 .

في الأحوا�ِض.
�شهلَة  تكوَن  واأَْن  الكيماويِة  وللموادِّ  للحريِق،  مقاومٍة  موادَّ  ِمْن  الطاولِت  اأ�شطُح  وكذلَك  الأر�شياُت،  تكوَن  اأَْن  يجُب  3 .

الّتنظيِف.
يجُب غ�شُل الأواني اّلتي بها بقايا موادَّ �شريعِة ال�شتعاِل بعَد انتهاِء العمِل بها. 4 .

يجُب عدُم تخزيِن الكيماوياِت، اأو عيناِت الموادِّ المراِد حفظها داخَل المختبِر اإل باأقلَّ قدٍر ممكٍن ولحاجِة العمِل َفَقْط. 5 .
يجُب عدُم حفِظ ال�شوائِل ال�شريعِة التبخِر اإل في الّثالجاِت، ويجُب النتباُه عنَد تغطيِة زجاجاِت الكيماوياِت. 6 .

اآخُر  �شبيٌل  يوجُد  ل  الّتي  العبواِت  تحَت  بالّرمِل  مملوٍء  اإناٍء  و�شُع  يجُب  7 .
الأحما�ِض  لمت�شا�ِض  والتراِب  الّرماِل  ا�شتخداَم  اأَنَّ  واعْلم  لحمايِتها، 

المن�شكبِة على الأر�ِض من الو�شائِل الآمنِة من وجهِة نظِر ال�شالمِة.
. عنَد ت�شخيِن موادَّ �شريعِة ال�شتعاِل يجُب ا�شتخداُم حماٍم مائيٍّ 8 .

ال تحاوْل اأَْن ُتدخَل بقوٍة اأنبوبًة في �سدادِة فلين، اأو مطاٍط، َبلِل الزجاَج بالماِء  9 .
اأو الزيِت اأوًل؛ لأَنَّ ذلَك ُي�شّهُل اإلى حدٍّ كبيٍر هذِه العمليَة.

عنَد  ذلَك:  ومثاُل  العلميِة،  الأ�ش�ِض  َب  َح�شَ الخطرِة  الموادِّ  تداوُل  يجُب  10 .
الماُء  ي�شاُف  ول  للماِء،  ي�شاُف  الحم�َض  فاإِنَّ  الكبريتيك؛  تخفيِف حم�ِض 

اإليِه. 
يجُب عدُم ا�ستخداِم الموادِّ الخطرِة كالفو�سفوِر اإال تحَت االإ�سراِف الفعليِّ لم�سوؤوِل المختبِر، ومراعاُة حفِظ الفو�سفوِر االأبي�ِض  11 .

ها للهواِء. والأ�شفِر تحَت �شطِح الماِء لمنِع ا�شتعالها تلقائًيا حيُث اإِنَّها ت�شتعُل بمجرِد تعر�شِ
ْن تكوَن الأبواُب من النوِع المف�شليِّ الّتي تفتُح للداخِل والخارِج. يجُب اأَْن يكوَن بكلِّ مختبٍر اأكثَر من مخرٍج، ويف�شُل اأَ 12 .

يجَب اأَْن يتاأكَد مح�شُر المختبِر من ف�شِل الكهرباِء، واإغالِق الغاِز والماِء عنَد انتهاِء العمِل بالمختبِر يومًيا ما لم يكْن هناَك اأجهزٌة  13 .
تلزُمها الكهرباُء با�شتمراٍر مثُل الثالجاِت، اأو اأجهزِة تكييِف الهواِء لظروٍف معينٍة.

للتاأكِد من �شالمِتها  الغاِز والمياِه والمجاري والكهرباِء؛  الدوريِّ على تو�شيالِت  الفح�ِض  اإجراُء  المختبِر  يجُب على مح�شِر  14 .
والإبالِغ عن اأيِّ خلٍل بها فوَر اكت�شافِه.

ِر المختبِر التاأكَد من توفيِر الّتهويِة المنا�شبِة والإ�شاءِة المنا�شبِة بالمختبِر. يجُب على مح�شّ 15 .
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التاأكُد من توفيِر وا�شتخداِم مهماِت الوقايِة ال�شخ�شيِة للعامليَن بالمختبراِت العلميِة، ويجُب ارتداُء المعطِف الخا�ضِّ بالمختبِر  16 .
ال�شالمِة  بتعليماِت  والمعلميَن  الطالِب  التزاُم  يجُب  الف�شفا�شِة كما  المالب�ِض  ارتداُء  باًتا  منًعا  ويمنُع  والطلبِة،  المعلِم  قبِل  ِمْن 

بالمختبراِت؛ لتجّنِب وقوِع حوادَث واإ�شاباٍت بيَن الطالِب. 
الماأكولِت،  تناوِل  اأو  الّتدخيِن،  المختبِر مثِل عدِم  تعلُق على جدراِن  اّلتي  تعليماٍت واإر�شاداِت الأمِن وال�شالمِة  اإعداُد  يجًب  17 .
من  منا�شبٍة، وغيِرها  غيِر  ارتداِء مالب�َض  اأو  ف�شفا�شٍة،  لب�ِض مالب�َض  اأو  ملفوٍف ومغطى،  غيِر  للطالباِت  بالن�شبِة  ال�شعِر  ترِك  اأو 

التعليماِت التي تدلُّ على كيفيِة الت�شرِف عنَد الطوارئ والتي تتعلُق بطبيعِة العمِل بالمختبِر.
( والحتفاُظ بها بمكاٍن  يجُب تجهيُز المختبراِت بو�شائِل المكافحِة الأوليِة للحريِق )طفاياُت حريٍق، وجرادُل الرمِل الجافِّ 18 .

ظاهٍر بالمختبِر، واإجراُء ال�شيانِة الدوريِة لها ب�شفٍة م�شتمرٍة والتاأكُد من �شالحيتها ل�شتخداِمها في حالِت الطوارئ. 
ينبغي توفيُر خزانٍة لالإ�شعافاِت الأوليِة، وم�شتلزماِت الإ�شعافاِت الأوليِة، وتجهيُز مختبراِت الكيمياِء )بد�ٍض( للطوارىِء، وذلَك  19 .

ل�شرعِة القياِم بعمليِة الإ�شعاِف الأُولى في حالِة حدوِث اإ�شاباٍت لأحد المتواجديَن بالمختبِر.
ُنو�شي بتوفيِر و�شيلِة اّت�شاٍل بالإدارِة، وجهاِز اإنذاٍر لتنبيِه المتواجديَن بالمختبِر في حالِة حدوِث حريٍق على اأَْن يتمَّ تو�شيُلها بلوحِة  20 .

اإنذاِر الحريِق الرئي�شيِة الموجودِة بغرفِة الحار�ِض، وُيراعى اإجراُء �شيانٍة دوريٍة لهذِه الأجهزِة ل�شماِن عمِلها ب�شفٍة م�شتمرٍة.
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حلُة اجليولوجيُة الرِّ

وا�شتيعاِب  لفهِم  الطالِب  قدرِة  على  تاأثيٍر  ِمْن  َلها  ِلما  الجيولوجيا  مناهِج  لتدري�ِض  ومكمٌل  اأ�شا�شيٌّ  جزٌء  الجيولوجيُة  حالُت  الرِّ
الجيولوجيا واكت�شاِب العديِد من المهاراِت الحقليِة.

األهداُف التعليميُة من الرِّحالِت اجليولوجيِة: 

يتعرُف الطالُب الأنواُع المختلفة لل�شخوِر في الحقل.  1 .
يكوُن الطالُب قادًرا على تمييِز التراكيِب الجيولوجيِة وتعّرِفها.  2 .

ُف اأحجاِر البناِء في الحقِل.  تعرُّ 3 .
التنبوؤُ باإمكانيِة حدوِث كوارَث جيولوجيٍة مثِل االنهياراِت االأر�سيِة، وتلّوِث المياِه الجوفيِة... 4

ُف الظروِف البيئيِة الجيولوجيِة المختلفِة.  تعرُّ 5 .
التنبوؤُ بوجوِد ثرواٍت معدنيٍة.  6 .

ُيِعدُّ الطالُب مجموعًة من ال�شوِر للمظاهِر الجيولوجيِة المختلفِة.  7 .
ير�شُم الطالُب مجموعًة من المخططاِت تو�شُح قطاعاٍت جيولوجيًة.  8 .

اكت�شاُب الطالِب الخبراِت ال�شروريِة للعمِل في الحقِل.  9 .
يتعوُد الطالُب على الدقِة في و�شِف المظاهِر الجيولوجيِة، وت�شجيِل تلَك المالحظاِت.  10 .

 . تدريُب الطالِب على العمِل الّتعاونيِّ 11 .

األدواُت الاّلزمُة للرِّحلِة اجليولوجيِة:

مطرقُة جيولوجيٌة لأخِذ العيناِت. 1 .
بو�شلٌة جيولوجيٌة لتحديِد التجاهاِت، وقيا�ِض ميِل الطبقاِت. 2 .

دفتُر مذكراٍت لت�شجيِل المالحظاِت ذو غالٍف �شميٍك، واأقالُم تلويٍن. 3 .
عد�شٌة عينيٌة. 4 .

خوِر. اإزميٌل لتك�شيِر ال�شّ 5 .
ن�شُل �شكيٍن. 6 .

حقيبُة جمِع عيناٍت.  7 .
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اأكيا�ٌض �شغيرٌة لحفِظ العيناِت الّتي يتمُّ جمُعها.  8 .
منظاٌر لم�شاهدِة ال�شخوِر والتكويناِت الجيولوجيِة البعيدِة.  9 .

اآلُة ت�سويِر اللتقاِط ال�سوِر للمعالِم الجيولوجيِة المختلفِة.  10 .
)كاميرة فيديو( رقميٌة.  11 .

خرائُط باأنواِعها المختلفِة لتحديِد مواقِع التكويناِت الجيولوجيِة.  12 .
�شوٌر جّويٌة.  13 .
خوذُة راأ�ٍض.  14 .

�شريٌط متريٌّ للقيا�ِض.   15 .

اإلعدادُ للرِّحلِة اجليولوجيِة ميرُّ ِمْن خالِل ثالِث مراحَل: 

اأوًل: مرحلُة التخطيِط.

ثانيًا: مرحلُة جمِع العيناِت، ور�شِم الخرائِط والمالحظاِت. 

ثالثًا: مرحلُة اإعداِد التقاريِر.

التخطيِط، وي�شتطيُع  المعلميِن من خالِل مرحلِة  اإ�شراِف  الطالُب تحَت  بها  يقوُم  الجيولوجيِة كم�شاريَع  الرحالِت  اأهميُة  وتت�شُح 
َف الكثيِر ِمَن البياناِت الحقليِة؛ ولذلَك يجُب اختياُر الهدِف من الرحلِة بعنايٍة والتخطيُط الجيُد قبَل البدِء.  الطالُب تعرُّ

بعُض التوصياِت ملرحلِة التخطيِط:

حالِت ال�شابقِة للموقِع.  مراجعُة الرِّ 1 .
تجميُع الخرائِط والتقاريِر َعْن الموقِع.  2 .

يقوُم المعلُم بزيارِة الموقِع منفرًدا قبَل الرحلِة.  3 .
تجميُع مجموعٍة من ال�شوِر الجويِة في حالِة توافرها.  4 .

دفتُر مذكراِت احلقِل:  

اإِنَّ البياناِت اّلتي يتمَّ ت�شجيُلها في دفتِر الحقِل تختلُف من �شخ�ٍض اإلى اآخَر، ويجُب اأَْن تكوَن دقيقًة جًدا َوِهَي اأ�شا�شيٌة وترتكُز على:
ال�شخوِر والمعادِن. 1 .

ُد العمَر الّن�شبيَّ لل�شخوِر.  التراكيِب الجيولوجيِة خا�شًة اّلتي تميُز الموقَع وتحدِّ 2 .
الأحافيِر.   3 .

وعنَد درا�شِة اأحِد المكا�شِف ال�شخريِة يتمُّ ت�شجيُل البياناِت الّتاليِة: 
.) ا�شُم الَوْحَدِة ال�شخريِة )التكويُن ال�شخريُّ 1 .
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تحديُد الموقِع. 2 .
قيا�ُض ال�شمِك.  3 .

ُف التراكيِب الجيولوجيِة.  تعرُّ 4 .
نوُع ال�شخوِر والمعادِن.  5 .

التراكيُب ال�شخريُة.  6 .
الأحافيُر:  7 .

اأ - التوزيُع.   
ب - �شكُل الأحافيِر وحالُتها.   

و�شُف ال�شخوِر:  8 .
اأ- اللوُن.   

ب- حجُم الحبيباِت.   
ج- درجُة الت�شنيِف.   
د- �شكُل الحبيباِت.   

هـ- نوُع المادِة الالحمِة.   
و- الم�شاميُة.   

 
جمُع عيناِت الصخورِ واملعادِن:

يتمُّ اأخُذ عيناٍت من المكا�شِف ال�شخريِة غالًبا من غيِر الأ�شطِح المتعر�شِة للتجويِة، وبعَد تعّرِفها تو�شُع في اأكيا�ِض حفِظ العيناِت، ويتمُّ 
ترقيُمها، ثمُّ كتابُة بع�ِض التعليقاِت وت�شجيُلها في دفتِر المالحظاِت. 

جمُع األحافيرِ: 

يتمُّ جمُع الأحافيِر لثالثِة اأهداٍف: 
تحديُد العمِر الجيولوجيِّ للطبقاِت ال�شخريِة، وتتابعها.  1 .

اإجراُء الم�شاهاِة بيَن الوحداِت ال�شخريِة.  2 .
تعّرُف البيئِة التر�شيبيِة لل�شخوِر.  3 .

ُف الأنواِع اّلتي يتمُّ جمُعها. ويف�شُل ال�شتعانُة بمخططاٍت و�شوٍر لالأحافيِر قبَل بدِء الرحلِة ل�شهولِة تعرُّ
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منوذٌج لإعداِد رحلٍة جيولوجيٍة

اأ. الِمْنطقُة المطلوُب درا�شُتها، مثال: جبُل حفيت. 
. ب. العنواُن: درا�شُة ال�شخوِر الر�شوبيِة ومحتواها المعدنيِّ والأحفوريِّ

ج. الأهداُف: 
قيا�ُض �شمِك الطبقاِت.  1 .

تعّرُف المظاهِر الطبوغرافيِة المميزِة.  2 .
ت�شويُر اآثاِر عوامِل التجويِة والّتعريِة على ال�شخوِر الجيريِة.  3 .

مقارنُة الميِل الحقيقيِّ والميِل الظاهريِّ للّطبقاِت.  4 .
جمُع عيناٍت من ال�شخوِر والمعادِن. 5 .

جمُع عيناٍت من الأحافيِر.  6 .

حلِة:  د. مرحلُة ما قبَل الرِّ
محا�شرٌة للطالِب لإعطاِء بع�ِض المعلوماِت َعِن الموقِع.  1 .

اإجراءاُت الأمِن وال�شالمِة في الموقِع.  2 .
الّت�شرُف ال�شليُم في حالِة حدوِث ظرٍف طارئ.  3 .

هـ. تق�شيُم الطالِب اإلي مجموعاٍت ت�شُم كلُّ مجموعٍة من )2-3( طالٍب. 
حلِة.  و. تخطيُط مراحِل الرِّ

حلِة.  ز. تقييُم ما بعَد الرِّ
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الَوْحَدُة األولى

الَفْصُل األّوُل: الجيولوجيا التركيبيُة



17

1-1  الجيولوجيا التركيبيُة.

. 1-2 التراكيُب الجيولوجيُةِ

1-3 التراكيُب الأوليُة.
التراكيُب الأوليُة الفيزيائيُة. � 

التراكيُب الأوليُة الكيميائيُة. � 
التراكيُب الحيويُة. � 

1-4 التراكيُب الّثانويُة.

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الف�سِل اأَْن:
الجيولوجيِة  التراكيِب  اأنواَع  اإلى  يتعرَف  � 

من حيُث كوُنها اأوليًة اأو ثانويًة.
تبًعا لطريقِة  التراكيِب الأوليِة  اأنواَع  يناق�َض  � 
تكوِنها الفيزيائّيِة اأو الكيميائّية اأو الحيويِّة.

مف�شًرا  الّثانويِة  التراكيِب  اأنواَع  يو�شَح  � 
الموؤثرِة  القوى  نوِع  على  اعتماًدا  تكوَنها 

في ال�شخوِر.
َي�شتق�شَي الأهميَة الجيولوجيَة والقت�شاديَة  � 

للتراكيِب الأوليِة والثانويِة.
ومهاراِت  العلِم  عملياِت  مهاراِت  يوظَف  � 
الّتفكيِر الّناقِد في تف�شيِر الظواهِر المرتبطِة 

بالتراكيِب الجيولوجيِة.

نواتُج التعّلِم



18

الف�سل الأول: اجليولوجيا الرتكيبية
الق�سم )1-1(: الرتاكيُب الأوليُة

 ابحث بنفسك  )1 - 1(

دورُ اجليولوجيا التركيبيِة في التعديِن.

الهدف من الن�شاط:
ي�شتق�شي دوَر الجيولوجيا التركيبيِة في ا�شتخراِج الخاماِت المعدنيِة من المناجِم.

1. ما دوُر الجيولوجيا التركيبيِة عنَد ا�شتخراِج خاٍم من اأحِد المناجِم؟ 
الحاملِة  الطبقاِت  متتبًعا لإحدى  يكوُن  َقْد  الّذي  المنجِم  في  العمِل  �شالمِة  المناجِم بمحاذيَر كثيرٍة حوَل  في  العمُل  	•يرتبُط 
للخاماِت القت�شاديِة، ووجوُد بع�ِض التراكيِب الجيولوجيِة مثُل الفوا�شِل – على �سبيِل المثاِل - يوؤثُر في طريقِة التعامِل مَع 

الخاِم؛ لأنُه يعتبُر من م�شتوياِت ال�شعِف الّتي ي�شتلزْم التعامل معها بحر�ض حتى ل ينهاُر المنجُم. 
2. كيَف يمكُن توظيُف الجيولوجيا التركيبيِة في تحديِد اأماكَن تواجِد الّروا�شِب المعدنيِة؟

	•اإِّن تقويَم الأهميِة المنجميِة لخاٍم، اأو لج�شٍم �شخريٍّ كالفحِم اأو الحجِر الكل�شِي يتمُّ من خالِل تحديِد اأبعادِه وو�شعِه البنائيِّ 
الّتي  ال�شدوِع  اأ�شطُح  الروا�شِب، وكذلك  اأنواِع  بع�ُض  فيها  تتجمُع  اّلتي  الطياِت  مثِل  الجيولوجيِة  التراكيِب  باأحِد  وارتباطِه 

ُب ما تحملُه من معادَن. تجري خالَلها المياُه الأر�شيُة، وتر�شِّ
3. كيَف ت�شاعُد الجيولوجيا التركيبيُة في تر�شيِب الخاماِت المعدنيِة من المحاليِل ال�شاخنِة، اأو الحارِة؟

	•ِمْن اأهمِّ العوامِل البنائيِة اأو ال�شخريِة اأو الجيوكيميائيِة اّلتي لها دخٌل في تحديِد الموقِع اّلذي تكونْت، وتركزْت فيِه الخاماُت 
المعدنيُة من المحاليِل ال�شاخنِة ُهَو: م�شتوياُت الت�شدِع، الطبقاُت المنفذِة، اأو الطبقاُت الأكثُر فاعليًة للتفاعِل الكيميائيِّ مَع 

المحاليِل الممعدنِة. 
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 جّرب بنفسَك )1 - 2(

الّتطبُق املتدرُج.

الهدف من الن�شاط:
يكت�شُف مفهوَم الّتطبِق المتدرِج.

الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة:
- ماٌء - روا�شُب مختلفُة الحجِم )خ�شنٌة، ودقيقٌة( - محرٌك للتقليِب. حو�ٌض زجاجيٌّ

ُخطواُت العمِل: 
. �شْع مكوناِت الروا�شِب في الحو�ِض الزجاجيِّ 1 .

ا�شكْب كميًة كافيًة من الماِء لغمِر الروا�شِب.   2 .
ابداأْ بالتقليِب ال�سريِع للمخلوِط.  3 .

ها البع�ِض. ماذا تالحُظ؟  اختالُف الروا�شِب المختلفِة في الحجِم مَع بع�شِ
؟  حركُة الماِء ال�شريعِة عملت على حمِل جميِع الروا�شِب مختلفِة الحجِم. ماذا ت�شتدلُّ

ابداأْ بتقليِل �شرعِة التقليِب.  4 .
ماذا تالحُظ؟ تبداأ الروا�شُب الخ�شنُة في التر�شيِب.

توقْف فجاأًة َعْن عمليِة التقليِب.   5 .
ماذا تالحُظ؟ تتر�شُب جميُع الروا�شِب المختلفِة الحجِم.

مّثْل ذلَك بالّر�شِم

التحليُل والمناق�شُة:
كيَف ت�شُف طاقَة التياراِت المائيِة عنَد التقليِب ب�شرعٍة؟ ذاُت طاقٍة عاليٍة.

ماذا يحدُث للروا�شِب عنَد فقِد التياراِت المائيِة لطاقِتها َفجاأًة؟ تتر�شب جميُعها.
ماذا يمكُن اأَْن ُتطِلَق على هذا النوِع مَن التراكيِب؟ التَّطبُق المتدرُج.

اكتْب تعريًفا لهذا النوِع من التراكيِب؟ الّتطبُق المتدرُج ُهَو طبقٌة يتدرُج حجُم الحبيباِت فيها من الخ�شِن اإلى الدقيِق، ومن اأ�شفَل اإِلى اأعلى.
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مراجعُة الق�سِم )1 - 1(
اأوًل: مالمق�سوُد بـ:

التراكيُب الأوليُة.  1 .
والكيميائيِة  )الطبيعيِة(  الفيزيائيِة  العملياِت  عن  ناتجًة  وتكوُن  الر�شوبيِة،  للطبقاِت  التر�شيِب  اأثناَء  تتكوُن  اأو  تت�شكُل  الّتي  َوِهَي 

والحيويِة.

. التّغيُر الجانبيُّ 2 .
اإنُه طبقٌة لو يتمُّ تتبُعها جانبًيا نالحُظ تغيًرا في تركِبيها المعدنيِّ اأو في حجم حبيباِتها.

ال�ستروماتوليت. 3 .
اأنواِع  بع�ِض  بوا�شطِة  الكال�شيوِم  كربوناِت  من  رقائَق  تر�شيِب  من  حلِة  ال�شّ المياِه  في  تتكّوُن  الّتي  الجيريِة  التراكيِب  من  نوٌع  َوِهَي 

الطحالِب الزرقاِء المخ�شرِة.

التّطبُق. 4 .
ُهَو وجوُد ال�شخوِر على هيئِة طبقاٍت اأفقيٍة في الأ�شِل نتيجَة عمليِة الّتخطي.

التّطبُق المتقاطُع.  5 .
رقائُق مائلٌة عن م�شتوى الّتطبِق في الو�شِع الأفقيِّ بحيُث تكوُن كلُّ رقيقٍة �شميكٍة في الأعلى، ويقلُّ �شمُكها تدريجًيا كلما اتجهنا 

لالأ�شفِل.

العقيداُت ال�سخريُّة. 6 .
ِهَي تجمعاٌت من موادَّ ر�شوبيٍة حوَل نواٍة )اأو مركٍز( في ال�شخِر الأ�شليِّ تتكوُن بفعِل التر�شيِب للمحاليِل المائيِة المارِة خالَل ال�شخِر 

اأثناَء ت�شلبِه.

التّراكيُب الحيويُّة. 7 .
تراكيُب تت�شكُل في ال�شخوِر الر�شوبيِة بعَد تر�شيبها نتيجَة اأن�شطِة الأحياِء في هذِه الروا�شِب.
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ثانيًا: اذكِر العالقَة بيَن:
الجيولوجيا الهند�شيِة و  التراكيِب الجيولوجيِة   1 .

	•عند اإقامِة المن�شاآِت الهند�شيِة وبخا�شٍة عنَد ت�شييِد ال�شدوِد والأنفاِق تاأخْذ درا�شُة تركيِب �شخِر الأ�شا�ِض من حيُث ال�شدوِع 
والفوا�شِل واتجاهاِتها بالح�شباِن.

اتجاِه الرياِح ال�شائدِة و  عالماِت الّنيِم    2 .
	•لعالماِت النيِم اأهميٌة حيث ن�شتدلُّ منها على معرفِة اتجاهاِت الرياِح ال�شائدِة، فجوانُب عالماِت الّنيم الّتي في اتجاِه التياِر اأكثُر 

انحداًرا من جوانِبها الّتي ِهَي في عك�ِض اتجاهِه.
جيولوجيا المناجِم و  التراكيِب الجيولوجيِة   3 .

. 	•اإِّن تقييَم الأهميِة المنجميِة لخاٍم كالفحِم اأو الحجِر الجيريِّ يتمُّ من خالِل تحديِد اأبعادِه وو�شعِه التركيبيِّ
اختزاِن النِّفِط و  ال�شعاِب الَمْرجانيِة   4 .

	•تتميُز ال�شعاُب المرجانيُة باأنَّها خزاناُت نفٍط ممتازٌة لما لها من م�شاميٍة عاليٍة. 
الظروِف المناخيِة و  الت�شققاِت الطينيِة   5 .

	•ن�شتدلُّ من الت�شققاِت الطينيِة على �شيادِة المناِخ الجافِّ �شديِد الحرارِة.

ثالثًا: اقترْح تف�سيًرا جيولوجيًا لكلٍّ ِمَن العباراِت التاليِة:
للتراكيِب الحيويِة اأهميٌة في درا�شِة ال�شخوِر الر�شوبيِة. 1 .

	•لأهميِتها في ال�شتدلِل على بيئِة التر�شيِب، ونظاِم التتابِع الطبقيِّ لل�شخوِر الر�شوبيِة.
اأهميُة التراكيِب الجيولوجيِة ِمَن الناحيِة الإقت�شاديِة. 2 .

	•لأنَّ الم�شائَد النفطيَة تمثُل مظاهَر تركيبيٍة كالطياِت اأو ال�شدوِع وكذلَك ت�شاعُد التراكيُب الجيولوجيُة في توقِع اأماكِن العديِد 
مَن الروا�شِب المعدنيِة.

وجوُد طبقاٍت ر�شوبيٍة على �شكِل رقائَق مائلٍة على م�شتوى التطبِق الأفقيِّ ومتقاطعٍة. 3 .
	•ب�شبِب تكوِنها بفعِل تياراٍت متغيرِة التجاِه وال�شدِة.

تدرُج حجِم الحبيباِت في بع�ِض طبقاِت ال�شخوِر الر�شوبيِة من اأعلى لأ�شفَل من الدقيِق اإلى الخ�شِن. 4 .
	•ب�شبِب فقداِن التياراِت المائيِة الحاملِة للروا�شِب لطاقتها ب�شكٍل مفاجىٍء.

وجوُد روا�شَب رمليٍة في منطقٍة متقدمٍة عن الروا�شِب الرمليِة ال�شابقِة لها.  5 .
	•ب�شبِب ظاهرِة التخطي التقدمي عندما يطغى ماُء البحِر على الياب�شِة نتيجَة هبوِطها.
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رابًعا: اكتِب الم�شطلَح العلمَي المنا�شَب:
( الحدوُد الفا�شلُة بيَن كلِّ طبقٍة من طبقاِت ال�شخوِر الر�شوبية، واأخرى اأعالها واأ�شفلها. )م�شتوياُت الّتطبِق. 1

( موجاٌت رمليٌة �شغيرٌة تن�شاأُ على اأ�شطِح الطبقاِت الر�شوبيِة بوا�شطِة حركِة الماِء اأو الهواِء. )عالماُت الّتموِج – النَّيِم. 2
( تراكيُب اأوليٌة ذاُت اأ�شكاٍل �شدا�شيٍة ت�شبُه خليَة الّنحِل. )الت�شققاُت الطينيُة. 3

( اأج�شاٌم �شخريٌة مجوفٌة ت�شبُه ثمرَة جوِز الهنِد مبطنًة ببلوراِت مَن الكال�شيت اأو الكوارتز. )الجيوُد. 4
( الأو�شاُع اأو الأ�شكاُل الّتي تتخُذها ال�شخوُر في الطبيعِة. )التراكيُب الجيولوجيُة. 5

( طبقاٌت من ال�شخوِر الر�شوبيِة الّتي ليتجاوُز �شمُكها �شنتيمتًرا واحًدا. )الرقائُق. 6
. ( �شمٌك �شخريٌّ متجان�ٌض يحْدُه �شطحاِن علويٌّ و�شفليٌّ )الطبقُة. 7

خام�ًسا: ما الأدلُة الجيولوجيُة الّتي اعتمَد عليها العلماُء في اإِقرار:
تاأثِر بيئِة التر�شيِب بتياراٍت بحريةٍ.  1 .

وجود عالماُت التموِج	•
وجوِد تياراٍت مائيٍة اأو هوائيٍة متغيرٍة التجاِه وال�شدِة.  2 .

حدوث التطبُق المتقاطُع	•
فقِد التياراِت المائيِة المحملِة بالروا�شِب لطاقتها َفجاأًة.  3 .

تكّوُن التطبِق المتدرُج	•
تاأثِر الروا�شِب الطينيِة بفتراٍت متعاقبٍة من البلِل والجفاِف ال�شديديِن.  4 .

وجود الت�شققاُت الطينيُة	•

�ساد�ًسا: قارْن بيَن: 

الّتخطي الّتراجعيالّتخطي الّتقدمي

اأوجُه الختالِف
	•نتيجُة هبوِط الياب�سِة )طغياُن البحِر(.

منطقة  في  رملية  روا�سب  تكوين  الى  	•يوؤدي 
متقدمة عن  الروا�شب الرملية ال�شابقة لها.

	•نتيجُة ارتفاِع الياب�شِة )انح�شاُر البحِر(.
فوق  الرملية  الروا�سب  تراجع  اإلى  	•يوؤدي 

الروا�شب الطينية المتكونة �شابًقا.

عالماُت نيِم الموِجعالماُت نيِم التياراِت الهوائيِة

متماثلٌة في �شكِلهاغيُر متماثلٍة في �شكِلهاوجُه الختالِف

كالهما ين�شاأُ بفعِل تاأثيِر التياراِتوجُه ال�شبِه
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الق�سم )1-2(: الرتاكيُب الثانويُة

 جّرْب بنفسِك )1 - 3(

الُقوى املسببُة لتكويِن التراكيِب الّثانويِة.

الهدُف مَن الن�شاِط: 
ي�شتق�شي اأهمَّ الُقوى اأو العوامَل الم�شببَة لتكّوِن التراكيِب الثانويِة.

الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة: 
.30cm 10، وطوِلcm 2 وعر�ِضcm 10، قطعٌة من الفليِن ب�شمِكcm 3، وعر�ِضcm قطٌع ِمَن الإ�شفنج الملّوِن ب�شمِك

خطواُت العمِل: 
اأَّثْر بقوِة �شغٍط من كال الجانبيِن على قطِع الإ�شفنِج. 1 .

ماذا تالحُظ؟ تنثني قطعُة الإ�شفنِج.
غِط على الجانبيِن اأَّدت لنثناِء  قطعِة الإ�شفنِج المرنِة. ماذا ت�شتنتُج؟ ُقوى ال�شَّ
اأَّثْر بقوِة �شغٍط جانبيٍّ على قطعِة الفليِن بحيُث يكوُن ال�شغُط تدريجًيا.  2 .

ماذا تالحُظ؟ تنثني قطعُة الفلين.
ماذا ت�شتنتُج؟ ماذا ت�شتنتُج ؟ ال�شغُط الّتدريجيُّ على قطعِة الفليِن �شاعَد على انثناِئها رغَم قلِة مرونِتها.  

 ............................................................................................................................................................................................

اأَّثْر بقوِة �شغٍط �شديٍد، ومفاجىٍء على َطرفي قطعِة الفليِن. 3 .
ماذا تالحُظ؟ تنك�شُر قطعُة الفليِن.

ماذا ت�شتنتُج؟ ال�شغُط ال�شديُد والمفاجىُء اأَّدى لنك�شاِر قطعِة الفليِن.
اأَّثْر بقوِة �شدٍّ على جانبي قطعِة الإ�شفنِج. 4 .

ماذا تالحُظ؟ تنثني قطعُة الإ�شفنِج.
ِد اأّدْت لنثناِء قطعِة الإ�شفنِج. ماذا ت�شتنتُج؟ قوُة ال�شَّ
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التحليُل والمناق�شُة:
	•التاأثيُر على الطبقاِت ال�سخريِة الّتي لها قدٌر من المرونِة بقوِة �سغٍط جانبيٍّ يوؤدي لطيِّها اأو انثناِئها. 

ا لطيها اأو انثناِئها. 	•التاأثيُر ب�سغٍط تدريجيٍّ على الطبقاِت قليلِة المرونِة يوؤدي اأي�سً
	•ال�سغُط ال�سديُد والمفاجىُء، وكذلك ال�سدُّ على الطبقاِت ال�سخريِة قليلِة المرونِة يوؤدي لك�سِرها.
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 جّرْب بنفسَك )1 - 4(

العناصُر الهندسيُة للّطيِة

الهدُف مَن الن�شاِط:
يبني نموذًجا للعنا�شِر الهند�شيِة للّطيِة. 

الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة: 
ثالُث قطِع ملونٍة مَن االإ�سفنِج ال�سميِك - ِم�ْسَرٌط - ال�سٌق - قلُم )فولوم�ستر(.

خطواُت العمِل: 
1. تاأمِل ال�ّشكَل )1 - 18( في الكتاِب المقرِر، ُثمَّ �شمْم نموذًجا للعنا�شِر الهند�شيِة للّطيِة.

2. َحّدِد العنا�شَر الهند�شيَة للّطيِة م�شتخدًما قلَم )الفولوم�شتر(.

3. ار�شِم النموذَج الناتَج مو�شًحا َعليِه اأهمَّ عنا�شِر الّطيِة.  

اللب
جناحا الطّية

محور الطّية
املستوى احملوري للطّية



26

 جرْب بنفسَك )1 - 5(

التعرُف على احلوِض

الهدُف مَن الن�شاِط:
يبني نموذًجا للحو�ِض.

الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة: 
ل�شاِل اْلُملّوِن، وكرُة )بال�شتيكيٌة( �شلبٌة. علبٌة )بال�شتيكيٌة( �شفافٌة، وعدُة طبقاٍت من ال�شّ

خطواُت العمِل: 
ل�شاِل. ِامالأ العلبَة )البال�شتيكيَة( بال�شّ 1 .
ل�شاِل. ِا�شغْط بالكرِة على �شطِح ال�شّ 2 .

ِانزْع الكرَة من مكاِنها. ماذا تالحُظ؟  3 .
ل�شاِل. 	•ت�شنُع الكرُة حيًزا اأو فراًغا بال�شّ
َن؟ ماذا ُي�شّمى الحّيُز اأو الفراُغ الَّذي تكوَّ 4 .

ا 	•حو�شً
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 جّرْب بنفسَك )1 - 6(

العناصُر الهندسيُة للّصدِع

الهدُف مَن الن�شاِط: 
.) دِع، الزحُف الجانبيُّ دِع )زاويُة الميِل، رميُة ال�شّ قيا�ُض بع�ِض العنا�شِر الهند�شيِة لل�شّ

الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة:
دوِع، ِم�شطرٌة، ِمنقلٌة، قلُم ر�شا�ٍض. ر�شوٌم تخطيطيٌة مرقمٌة )1، 2( لأنواٍع مختلفٍة من ال�شّ

      ال�شكل )1(               ال�شكل )2(
خطواُت العمِل:

.) دِع، الّزحِف الجانبيِّ (، ُثمَّ ق�ْض كالًّ ِمْن )زاويِة الميِل، رميِة ال�شّ افح�ِض الر�شَم الّتخطيطَي رقم )1. 1
�شجْل بياناِتَك في الجدوِل المرفِق اأدناُه. 2 .

.) َكّرِر الخطواِت ال�شابقَة على الّر�شِم رقم )2. 3
�شّجْل بياناِتَك في الجدوِل المرفِق اأدناُه. 4 .

اتجاُه حركِة الحائِط المعلِقالّزحُف الجانبيُّرميُة ال�شدِعمقداُر زاويِة ميِل ال�شدِعرقُم الّر�شِم

لأعلىح�شَب النموذِج اأو الر�شِم1

لأ�شفِلح�شَب النموذِج اأو الر�شِم2

ماذا تتوقُع اأَْن يكوَن اتجاُه حركِة الحائِط المعلِق؟ . 5 .
( يتحرُك لالأ�شفِل.  في الر�شِم رقم )1( يتحرُك لالأعلى، وفي الر�شم رقم )2	•

. ) دِع في الّر�شِم رقم )2. 6 دِع في الر�شِم رقم )1(، ونوِع ال�شّ تنّباأْ بنوِع ال�شّ
�شدٌع معكو�ٌض في الّنموذِج رقم )1(، و�شدٌع عاديٌّ في الّنموذِج رقم )2(.	•

الزحف اجلانبي
1

رمية الصدع
2

زاوية ميل الصدع
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 ابحْث بنفسَك )1 - 7(

أنواُع الّصدوِع

الهدُف:
دوِع. ي�شتق�شي اأَنواَع ال�شّ

دوِع؟ ما العوامُل الَّتي تقترُح اأَّنها اأ�شا�ٌض في ت�شنيِف ال�شّ 1 .
دِع. 	•اختالُف نوِع الحركاِت الموؤديِة اإلى تكّوِن ال�سدوِع واتجاِه الطبقاِت ال�سخريِة وزحزحِتها على طوِل �سطِح ال�سّ

، ويتحرُك فيِه الحائُط المعلُق ظاهريًا اإلى اأ�شفَل؟ دُع الّذي ينتُج َعْن قوِة �شدٍّ ما ال�شّ 2 .
. 	•ال�شدُع العاديُّ

دُع اّلذي ينتُج عن قوِة �شغٍط، وتكوُن فيِه حركُة الحائِط المعلِق ظاهريًا اإلى اأَعلى؟ ما ال�شّ 3 .
	•ال�شدُع المعكو�ُض.

دعيِن على ِم�شاحٍة مَن الق�شرِة الأر�شيِة؟ ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ ِمَن ال�شّ 4 .
	•ال�سدُع المعكو�ُض يوؤدي ل�سيٍق في الق�سرِة االأر�سيِة.

	•ال�سدُع العاديُّ يوؤدي الت�ساِع الق�سرِة االأر�سيِة.
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مراجعُة الق�سِم )1-2(: الرتاكيُب الثانويُة
اأوًل: مالمق�سوُد بـ:

الّطـيُة. 1 .
الطيُة هي التركيُب الّذي ين�شاأُ عندما ينحني اأو يتقو�ُض �شطُح الطبقِة ال�شخريِة الّذي كاَن في الأ�شِل م�شتويًا.

. الم�ستوى المحوريُّ 2 .
هَو الم�ستوى الّذي ين�سُف الزاويَة بيَن الجناحيِن، وي�سُل بيَن جميِع خطوِط المف�سِل للطبقاِت المطويِة.

الّطيُة المقلوبُة. 3 .
ِهَي تلَك اّلتي يزيُد فيها مقداُر عدِم التماثِل حّتى يزيَد الميُل في اأحِد جناحيها على ˚90.

الحو�ُض. 4 .
تركيٌب تميُل فيه الطبقاُت من جميِع التجاهاِت بعيًدا عن نقطٍة مركزيٍة ُت�شّمى مركَز القبِة.

دُع. ال�سّ 5 .
ال�شدُع ُهَو ك�شٌر في �شخوِر الق�شرِة الأر�شيِة م�شحوًبا بحركاِت انزلٍق للكتِل المتاخمِة من طبقاِت ال�شخوِر الموجودِة على جانبيِه.

عدُم التّوافِق. 6 .
خرى اأحدَث منها، ويتكّوُن بانقطاِع التر�سيِب ون�ساِط الّتعريِة. �سطٌح يف�سُل بيَن �سخوٍر قديمٍة واأُ

الّطفو الموجُب. 7 .
هَو محاولُة ارتفاُع الموادُّ ذاُت الكثافِة المنخف�شِة فوَق الموادِّ ذاِت الكثافِة العاليِة.

ثانيًا: اذكِر العالقَة بيَن:
و             �شطِح عدِم توافٍق. �شخِر الكونجلوميرات   1 .

	•وجوُد �شخِر الكنجلوميرات يدلُّ على تعريٍة �شديدٍة مّما يدلُّ على وجوِد �شطِح عدِم التوافِق.
دِع. و             نوِع ال�شّ حركِة الحائِط المعلِق              2 .

	•عنَد حركِة الحائِط المعّلِقِ لأعلى يحدُث �شدٌع عاديٌّ وعنَد حركتِه لأ�شفَل يحدُث �شدٌع معكو�ٌض.
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و             نوِع الطيِة. مقداُر ميِل الأجنحِة في الّطيِة           3 .
	•اأ. الطيُة المتماثلُة: تن�شاأُ عندما يميُل جناحا الطيِة بزاويِة ميٍل مت�شاويٍة في التجاهين.

	•ب. الطيُة غيُر المتماثلِة: تن�شاأُ عندما يميُل كلُّ جناٍح من جناحي الطيِة بزاويِة ميٍل تختلُف عِن الأخرى.

و�شِع الم�شتوى المحوريِّ للطيِة        و            نوِع الطيِة. 4 .
	•عندما يكوُن الم�شتوى المحوري مائاًل عن الأفِق ت�شمى الطيُة بالغاط�شِة اأّما اإذا كاَن محوُر الطيِة اأفقًيا )موازيًا ل�شطِح الأر�ِض( 

فت�شّمى حينئٍذ بالطيِة غيِر الغاط�شِة.
وجوِد التراكيِب الملحيِة                   و            احتماليِة وجوِد الّنفِط. 5 .

	•ت�شكُل القبُب الملحيُة تراكيَب مالئمًة لتكويِن الم�شائِد النفطيِة.

ثالثًا: اقترْح تف�سيًرا جيولوجيًا لكلٍّ مَن العباراِت التّاليِة:
تكوُن التداخالُت الملحيُة و�شَط طبقاِت ال�شخوِر الر�شوبيِة.   1 .

	•ب�شبِب اختالِف الوزِن النوعيِّ بيَن الملِح وال�شخوِر الر�شوبيِة حيُث يقلُّ في كثافتِه عّما فوقه من الروا�شِب فيرتفُع لأعلى.
وجوُد خدو�ٍض طوليٍة متوازيٍة على �شطٍح م�شقوٍل على جانِب اأحِد الودياِن. 2 .

	•ب�سبِب حدوِث �سدٍع اأدى اإلى حركِة الكتِل ال�سخريِة على �سطِح ال�سدِع الّتي توؤدي لخد�ِض و�سقِل الطبقاِت.
من الخطورِة العمُل في المناجِم الّتي تكثُر الفوا�شُل في �شخوِرها. 3 .

	•لأَّن الفوا�شَل من اأهمِّ مناطِق ال�شعِف في ال�شخوِر فمَن الممكِن حدوُث انهياٍر في المنجِم.
حدوُث تكراٍر، اأو حذٍف للطبقاِت عنَد حفِر اإحدى الآباِر.  4 .

	•ب�سبِب حدوِث �سدوٍع في الطبقاِت فال�سدُع العاديُّ يوؤدي لحدوِث حذٍف للطبقاٍت، وال�سدُع المعكو�ُض يوؤدي لحدوِث 
تكراٍر للطبقاِت.

وجوُد �شطٍح متعرٍج بيَن بع�ِض الطبقاِت الر�شوبيِة. 5 .
	•بفعِل عملياِت الّتعريِة اّلتي تعّر�شْت لها الّطبقاُت اأثناَء توقِف الّتر�شيِب.

رابًعا: ِاكتْب بيَن القو�شيِن اال�شَم اأو الم�شطلَح العلميَّ المنا�شَب:
. ها المف�شليُّ عن الم�شتوى الأفقيِّ ( طيٌة يميُل خطُّ )طيُة غاط�شٌة. 1

. دِع مع الم�شتوى الأفقيِّ ( مقداُر الزاويِة الّتي ي�شنُعها �شطُح ال�شّ دُع. 2 )زاويُة ميِل ال�شّ
( عدُة �شدوٍع عاديٍة متوازيٍة تكوُن رمياُتها في اتجاٍه واحٍد.  )ال�شدوُع المدرجُة. 3

( نوٌع من الك�شوِر في ال�شخوِر لم يتحرك حائطا كل منهما بالن�شبِة لبع�شهما البع�ِض.  )الفوا�شُل. 4
 . ( نوٌع من الّطياِت يكوُن فيها جناحا الطيِة والم�شتوى المف�شليُّ في و�شٍع اأفقيٍّ )الطيُة الم�شطجعُة. 5
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( الطيُة التي ي�شغُل لبُّها ال�شخوَر الأحدَث عمًرا بالن�شبِة ل�شخوِر غالِفها.  )الطيُة المقعرُة. 6
دِع.  ( مقداُر الإزاحِة الأفقيِة عن جانبي ال�شّ )الزحُف الجانبيُّ. 7

 . ( نوٌع من اأنواِع الفوا�شِل تكوُن �شطوُحها موازيًة تقريًبا ل�شطِح التداخِل الّناريِّ )الفوا�شُل اللوحيُة. 8
( الخطُّ الّذي ي�سُل بيَن النقاِط الّتي يبلُغ عنَدها انحناُء الطيِة اأعظَم قيمًة لُه واّلذي يمرُّ بجميِع خطوِط المف�سِل.  )محوُر الطّيِة. 9

( تركيٌب تميُل فيه الطبقاُت من جميِع التجاهاِت بعيًدا عن نقطٍة مركزيٍة.  )القبُة. 10
( �شطٌح يف�شُل بيَن مجموعتيِن من الطبقاِت مختلفتيِن في الميِل.  )�شطُح عدِم التوافق. 11

خام�ًسا: قارْن بيَن كلٍّ مّما يلي َوْفَق الجداوِل التالية:

ُقوى ال�ّشدُِّقوى الَق�ضِّ

قوتاِن متعاك�شتاِن نحَو الج�شِم ال�شخريِّ ولكْن وجُه الختالِف
في م�شتوييِن مختلفيِن

قوتاِن متعاك�شتاِن متباعدتاِن عِن الج�شِم 
، وتوؤثراِن في م�ستوًى واحٍد ال�سخريِّ

كالهما يوؤدي لحدوِث ك�سٍروجُه ال�شبِه

الطيُة المقعرُةالطيُة المحدبُة

اأَوجُه الختالِف
يميُل الجناحاِن بعيًدا عن الم�شتوى المحوريِّ للطّيِة.	•

. 	•ال�شخوُر الأقدُم في اللبِّ
الجناحاِن يميالِن نحَو الم�شتوى المحوري للطّيِة.	•

	•ال�شخوُر الأقدُم في الغالِف.
كالهما يحدُث فيه تقو�ٌض ل�شطِح الطبقِة ال�شخريِة – تحدُث ب�شبِب قوى ال�شغِطوجُه ال�شبِه

دُع العاديُّالطية المحدبة ال�شّ
يحدُث ب�شبِب قوى ال�شدِّتحدُث ب�شبِب قوى ال�شغِطوجُه الختالِف

كالهما من التراكيِب الثانويِةوجُه ال�شبِه

دُع المعكو�ُض دُع العاديُّال�شّ ال�شّ

اأَوجُه الختالِف
	•انكما�ٌض في الق�شرِة الأر�شيِة.
	•يحدُث ب�شبِب قوى ال�شغِط.

	•تمّدٌد في الق�شرِة الأر�شيِة.

. 	•يحدُث ب�شبِب قوى ال�شدِّ

وجُه المقارنِة

محدبٌةمقعرٌةنوُع الطيِة )على اأ�شا�ِض اتجاِه ميِل الجناحيِن(
غيُر متماثلٍةمتماثلٌةنوُع الطيِة )على اأ�شا�ِض مقداِر ميِل الجناحيِن(
) مائلٌةمنت�شبٌةنوُع الطيِة )على اأ�شا�ِض ميِل ال�شطِح المف�شليِّ



32

�ساد�ًسا: ِمْن خالِل القطاعاِت التاليِة اأجْب عّما يلي:
اأ. يمثُل هذا ال�شكُل تركيَب القبِة الملحيِة.

هذا النوُع من القبِة ُي�شمى قبٌة ملحيٌة  اختراقية.. 1
تتكوُن القبُة الملحيُة من ثالثِة اأجزاٍء هَي:  2 .

               اأ.  ال�شخوُر الر�شوبيُة المطواة. 
             ب. �شخوُر الغطاِء. 
.               ج. اللبُّ الملحيُّ

توجُد القباُب الملحيُة في دولِة الإماراِت في ِمْنطقِة جزيرِة �شير بني يا�ض في اإمارِة اأبوظبي.. 3

ب. يمثُل ال�شكُل الّتالي �شدًعا في اأحِد الأماكِن.
دِع؟ معكو�ٌض.. 1  ما نوُع هذا ال�شّ

دِع ين�شاأُ بفعل ُقوى ال�شغِط.. 2 هذا الّنوُع من ال�شّ
ما تاأثيرُه على الق�شرِة الأر�شيِة؟ انكما�ض.. 3
دوِع في الّطبيعِة: تكراُر الطبقاِت عنَد حفِر الآباِر.. 4 كيَف ن�شتدلُّ على هذا النوِع من ال�شّ

 �سابًعا: اكتِب البياناِت على الر�سِم التّالي:

. 1(  الم�شتوى المحوريُّ
2(  خطُّ المف�شِل.

3(  جناُح الطّيِة.

اأ(  الحائُط المعلُق.
. ب(  الحائُط ال�شفليُّ

دِع. ج(  �شطُح ال�شّ

3

2

1 الأفق

ج باأ
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اكتْب في الفراِغ الرقَم الّذي يمثُل كالًّ ِمْن:
دِع: 1 اأ- رميُة ال�شّ

2 : ب- الّزحُف الجانبيُّ
دِع: 3 ج- ميُل ال�شّ

 ثامنًا: �شْع دائرًة حوَل الكلمِة غيِر المن�شجمِة َمَع مجموَعِتها مَع تو�شيِح ال�شبِب.
دُع البارُز ال�شّ دُع المعكو�ُض  ال�شّ دُع الحو�شيُّ  ال�شّ دُع المدّرْج  ال�شّ

    ال�شبُب: لأنُه من ال�شدوِع الب�شيطِة والباقي �شدوٌع مركبٌة.
عالماُت النَّيِم         قباٌب ملحيٌة    طيٌة مقعرٌة   �شدٌع عاديٌّ    

    ال�شبُب: لأنُه من التراكيِب الأوليِة، والباقي تراكيُب ثانويٌة.
طيٌة محدبٌة طيٌة مقلوبٌة    طيٌة مائلٌة    طيٌة منت�شبٌة    

.     ال�شبُب: لأنُه ت�شنيٌف ح�شَب اتجاِه ميِل الجناحيِن، والباقي ح�شَب ميِل ال�ّشطِح المحوريِّ

تا�شًعا:  من خالِل االأهميِة االقت�شاديِة للتّراكيِب الجيولوجيِة المختلفِة، اختْر للمجموعِة )اأ( ما ينا�شبُها من المجموعِة )ب( واكتِب 
الرقَم بيَن القو�سيِن:

)4( اأهمُّ التراكيِب الجيولوجيِة المنا�شبِة لتجمِع الّنفِط حيُث يتجمُع في قمِتها.1. الّطيَة المقعرُة
ٍة لبع�ِض الروا�شِب المعدنيِة مثُل روا�شِب الفو�شفاِت.2. الفوا�شُل )1( اأماكُن تجمٍع هامَّ
دوُع )6( الح�شوُل على معدِن الكبريِت والجب�ِض من �شخوِرها.3. ال�شّ

)(  ن�شتدُل ِمْنها على معرفِة اتجاهاِت الرياِح والمجاري المائيِة.4. الّطيُة المحدبُة
)3(  تعمُل كمجرى للمحاليِل المعدنيِة ذاِت القيمِة القت�شاديِة.5. عدُم التوافِق

)5( درا�شُة العالقاِت الطبقيِة بين ال�شخوِر.6. القباُب الملحيِة
)2( تعمُل على ت�شهيِل عمليِة ف�شِل الخاماِت المعدنيِة من المناجِم.

3

2
1
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عا�شًرا: ار�شْم �شكاًل يو�شُح:
1. طيًة م�شطجعًة.

2. �شدًعا معكو�ًشا.

3. قبًة ملحيًة اختراقّيًة.

. 4. عدَم توافٍق زاويٍّ
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ا�شم امل�رشوِع: تصميُم مناذَج مختلفٍة للتراكيِب اجليولوجيِة األوليِة والثانويِة.

املشروُع  العلميُّ 1

	•عمل نماذج مختلفة للتراكيب الجيولوجية )الأولية والثانوية( ولمزيد من التو�شيح نقترح على الطلبة الأمثلة التالية:
الت�شققات الطينية كمثال على التراكيب الأولية. 1 .

ال�شدوع كمثال على التراكيب الثانوية. 2 .

فكرة امل�رشوع:

	•ت�شميم بع�ض نماذج التراكيب الأولية و الثانوية.
	•تنمية القدرات المهارية عند الطالب من خالل ت�شميمه و تنفيذه لنماذج بع�ض التراكيب.

	•القدرة على تمثيل التراكيب الجيولوجية المختلفة مما يعك�ض ت�شوره و فهمه لها.

الهدف من امل�رشوع:

	•قدرة المتعلم على فهم اآلية ت�شميم بع�ض التراكيب الجيولوجية.
	•يكت�شب المتعلم مهارة ت�شميم و تنفيذ و ت�شنيف نماذج بع�ض التراكيب الجيولوجية.

التوقعات:

 – مثال على التراكيب الأولية )الت�شققات الطينية( كمية من الطين اأو ال�شل�شال – فرن – اإناء م�شطح – ماء – ع�شا للتقليب 	•
م�شطرة.

�شكين اأو من�شار. مثال على التراكيب الثانوية )ال�شدوع( مجموعة األواح من الفلين – اأقالم ملونة – 	•

متطلبات التنفيذ )املواد واالأدوات(:
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	•)الت�شققات الطينية(
�شع كمية من التربة اأو الطين في اإناء م�شطح. 1 .

اأ�شف كمية منا�شبة من الماء فوق الطين اأو التربة مع التقليب حتى ت�شبح كالعجينة. 2 .
ا�شتخدم الم�شطرة في م�شاواة ال�شطح. 3 .

�شع الإناء الم�شطح في فرن حراري اأو تحت حرارة ال�شم�ض المبا�شرة. 4 .
	•) ال�شدع ( 

رتب قطع الفلين على �شكل طبقات متتالية فوق بع�شها البع�ض . 1 .
ثبت الفلين على لوح خ�شبي اأو لوح من الكرتون قبل و بعد تعر�شه لقوة ال�شغط اأو ال�شد 2 .

اثر بقوة �شغط جانبي على طبقات الفلين .  3 .
اأثر بقوة �شد على مجموعة اأخرى من طبقات  الفلين 4 .

الإجراءات )خطوات العمل(: 

�شبب التكوننوع التركيب )اأولي – ثانوي(ا�شم التركيبم

النتائج والتو�شيات:
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ا�شم امل�رشوِع: جمُع أدلٍة على وجودِ التراكيِب األوليِة والثانويِة. 

القياُم برحلٍة جيولوجيٍة لإحدى مناطِق التراكيِب الجيولوجيِة بالدولِة، ليجمَع الطالُب اأدلًة على وجوِد التراكيِب الأوليِة والثانويِة 
من خالِل:

1. العيناُت اإْن ُوجَدْت. 
وُر الفوتوغرافيُة.  2. ال�شّ

املشروُع  العلميُّ 2

التراكيب  بع�ض  فوتوغرافية( على وجود  اأو �شور  )عينات  اأدلة  بهدف جمع  الدولة  مناطق  بع�ض  في  ميداني  بم�شح  	•القيام 
الجيولوجية.

فكرة امل�رشوع:

	•التعرف على التراكيب الجيولوجية المختلفة في اأماكن تواجدها الحقيقية.
	•جمع عينات تو�شح التراكيب الجيولوجية الأولية و الثانوية.

	•تنمية روح العمل الجماعي.
	•تنمية مهارات البحث العلمي عند الطالب .

	•تطبيق قواعد الأمن و ال�شالمة اأثناء الم�شح الميداني.

الهدف من امل�رشوع:
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كاميرات فوتوجرافية رقمية ( ) مطرقة جيولوجية – حقيبة لحمل العينات – عد�شة مكبرة – 	•
متطلبات التنفيذ )املواد واالأدوات(:

	•القيام برحلة جيولوجية لعمل الم�شح الميداني.
جمع عينات لبع�ض التراكيب الجيولوجية الأولية و الثانوية ) كالطيات الدقيقة Micro Fold	• ( المتوفرة في بع�ض مناطق 

الدولة.
	•التقاط �سور فوتوجرافية لبع�ض التراكيب الجيولوجية.

	•ت�شنيف العينات و ال�شور اإلى اأنواع التراكيب المختلفة.

الإجراءات )خطوات العمل(: 

ا�شم التركيبنوع التركيب )اأولي – ثانوي(الموقعالعينة اأو ال�شورةم

النتائج والتو�شيات:
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اأواًل: اكتْب باأ�شلوبَك الخا�صِّ التعريَف المنا�شَب ال�شحيَح لكلٍّ ِمَن المفاهيِم االآتيِة:
الجيولوجيا التركيبيُة. 1 .

 ِهَي الفرُع الّذي يهتُم بدرا�شِة التراكيِب الأر�شيِة الثانويِة الناتجِة عن تعر�ِض �شخوِر الق�شرِة الأر�شيِة اإلى عمليِة الت�شوِه ب�شبِب الُقوى 

التكتونيِة وغيِر التكتونيِة.

التراكيُب الجيولوجيُة. 2 .
 اأَْي الأو�شاُع والأ�شكاُل التي تتخُذها ال�شخوُر في الطبيعِة.

التراكيُب الحيويُة. 3 .
تراكيُب تت�شكُل في ال�شخوِر الر�شوبيِة بعَد تر�شيبها نتيجَة اأن�شطِة الأحياِء في هذِه الروا�شِب.

الرقيقُة. 4 .
طبقٌة ل يتجاوُز �شمُكها ال�شنتيميتر الواحد.

 . الم�شتوى المحوريُّ 5 .
هو الم�ستوى الذي ين�سُف الزاويَة بيَن الجناحيِن، وي�سُل بيَن جميِع خطوِط المف�سِل للطبقاِت المطويِة.

الّطيُة الغاط�شُة. 6 .
َهَي الطيُة الّتي يكوُن فيها محوُر الطيِة مائاًل عن الأفِق )بزاويٍة ُت�شّمى زاويُة الغط�ِض(.

الحائُط المعلُق. 7 .
كتلُة ال�شخوِر اّلتي تعلو �شطَح ال�شدِع مبا�شرًة.

الفوا�شُل. 8 .
ِهَي نوٌع من الك�شوِر غيُر م�شحوبٍة بحركاٍت راأ�شيٍة اأو اإزاحٍة للكتِل ال�شخريِة.

أسئلُة التقومِي للفّصِل األوِل
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عدُم الّتوافِق. 9 .
ُهَو �سطٌح يف�سُل بيَن �سخوٍر قديمٍة، واأُخرى اأحدَث منها، يتّكوُن بانقطاِع التر�سيِب ون�ساِط الّتعريِة.

ثانيًا: اقترْح تف�سيًرا علميًا لما يَاأْتي:
وجوُد الّتطبِق المتقاطِع في دالِت الأنهاِر. 1 .

	•ب�سبِب تكوِنها بفعِل تياراٍت بحريٍة متغيرِة االتجاِه، وال�سدِة توؤثُر على الروا�سِب الّتي يلقيها النهُر في البحِر.
وجوُد ال�شتروماتوليت. 2 .

	•ب�شبِب تر�شيِب كربوناِت الكال�شيوم في بع�ِض م�شتنقعاِت المياِه ال�شحلِة بفعِل الطحالِب الزرقاِء المخ�شرِة.
ت�شاعُد التراكيُب الأوليُة في قراءِة تاريِخ الأر�ِض. 3 .

معرفِة  من  تمكننا  والّتي  بها،  مرت  الّتي  الجيولوجيِة  الأحداِث  جميَع  يو�شُح  تاريخيٍّ  ب�شجٍل  الر�شوبيُة  ال�شخوُر  	•تحتفُظ 
ُح هذه العوامَل التراكيُب الأوليُة. الظروِف المختلفِة اّلتي حدثْت اأثناَء التر�شيِب، ويو�شّ

للطياِت اأهميٌة اقت�شاديٌة كبيرٌة.  4 .
الأر�شيِة  للمياِه  كم�شتودعاٍت  ت�شلُح  المقعرُة  الطياُت  بينما  المعروفِة،  النفطيِة  المحاب�ِض  اأنواِع  اأكثِر  من  المحدبُة  	•الطياُت 

وكذلَك بع�ُض الروا�شِب القت�شاديِة مثُل الفو�شفات.

للّتغيِر الجانبيِّ دوٌر رئي�ٌض في تكّوِن المحاب�ِض الّنفطيِة. 5 .
الأنَّ التغيَر في خوا�ضِّ الطبقِة ال�سخريِة مثِل الم�ساميِة اأو النفاذيِة يوؤدي لتوقِف حركِة النفِط داخَل الطبقِة مّما ي�سّكُل محب�ًسا نفطًيا.	•

تكوُن الفوا�شُل بنوعيها العمدانيِة واللوحيِة. 6 .
	•ال�شخوُر الناريُة عنَد تبريدها بمعدٍل غيِر مت�شاٍو من  الداخِل عن الخارِج ين�شاأُ ما ُي�شّمى بالفوا�شِل العمدانيِة، بينما تظهُر في 

بع�ِض التداخالِت الناريِة في ال�شخوِر المجاورِة لها على هيئِة فوا�شَل موازيٍة ل�شطِح التداخِل، وُت�شّمى الفوا�شُل اللوحيُة.

ثالثًا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي: 
تاأثيُر قوى �شغٍط على �شخوٍر لدنٍة في م�شتوييِن مختلفيِن.        1 .

	•انثناُء الطبقاِت - تكّوُن الطياِت.
تاأثيُر قوى �شدٍّ على �شخوٍر ه�شٍة.    2 .

تكّوُن �شدٍع. ت�شدُع ال�شخوِر – 	•
تعّر�ُض الروا�شِب الطينيِة لفتراٍت متعاقبٍة من البلِل  والجفاِف.       3 .

	•تكّوُن الت�شققاِت الطينيِة.
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تعر�ُض الطيِة المحّدبِة اإلى مزيٍد من الإجهاِد.   4 .
	•تكّوُن الطيِة الم�شطجعِة.

تعّر�ُض ال�شخوِر لمجموعٍة مَن ال�شدوِع المتوازيِة تكوُن رميُتها في اتجاٍه واحٍد.   5 .
	•تكّوُن ال�شدوِع المدرجِة.

ميُل الطبقاِت ال�شخريِة في جميِع الجهاِت نحَو نقطٍة مركزيٍة. 6 .
	•تكّوُن الحو�ِض.

انت�شاُر الفوا�شِل في الطبقاِت ال�شخريِة. 7 .
عِف في ال�شخوِر، و�شهولُة تاآكلها وانهيارها. 	•زيادُة م�شتوياِت ال�شّ

تاأخُذ الطبقاُت الر�شوبيُة اأثناَء تر�شِبها و�شًعا اأُفقًيا.  8 .
	•تكّوُن الطبقاِت الر�شوبيِة الأفقيِة.

رابًعا: وّظِف المفاهيَم والمفرداِت التّاليَة في بناِء خريطٍة مفاهيميٍة للطيّاِت.
طيٌة م�شطجعٌة - طّيٌة غيُر متماثلٍة - طّيٌة محدبٌة - طيٌة منت�شبٌة - طيٌة مائلٌة - طيٌة مقعرٌة - طيٌة مقلوبٌة - طيٌة متماثلٌة - 

ح�شَب اتجاِه ميِل الجناحيِن - ح�شَب مقداِر ميِل الجناحيِن - ح�شَب ميِل الم�شتوى المحوري - الطّياُت.

خام�ًشا: كيَف ت�شتدلُّ على كلٍّ مّما يلي:
وجوُد �شدٍع في الّطبيعِة. 1 .

	•حدوُث تكراٍر اأو حذٍف للطبقاِت عند حفِر اإحدى الطبقاِت.
وجوُد تياراٍت متغيرِة ال�شرعِة والتجاِه. 2 .

	•من خالِل وجوِد التطبِق المتقاطِع.

اثلٍة
متم

يُر 
ٌة غ

طّي

اثلٌة
متم

طيٌة 

دبٌة
مح

طّيٌة 

عرٌة
 مق

طيٌة

جعٌة
�شط

ٌة م
طي

وبٌة
مقل

طيٌة 

ائلٌة
ٌة م

طي

�شبٌة
 منت

طيٌة

الطّياُت

ح�شَب اتجاِه ميِل الجناحيِن ح�شَب ميِل الم�شتوى المحوريح�شَب مقداِر ميِل الجناحيِن
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حدوُث التغيِر الجانبيِّ في الطبيعِة. 3 .
	•عنَد تتبِع هذِه الطبقِة على امتداِدها الأفقي نالحظ اأَنَّ تركيَبها المعدني قد تغيَر لت�صبَح طينيًة اأو جيريًة مثاًل اأو قد تحافظ على 

تركيبها المعدنيِّ ولكْن تتغيُر في حجِم الحبيباِت.
وجوُد المناِخ الحارِّ والجافِّ في الع�صوِر الجيولوجيِة ال�ّصابقِة. 4 .

	•من خالِل الت�صققاِت الطينيِة.
وجوُد اأنواٍع مَن الّطحالِب الزرقاِء المخ�صرِة. 5 .

	•من خالِل وجوِد العقِد الجيريِة التي تفرزها الطحالُب )ال�صتراماتوليت(.

�س�د�ًس�: ق�رْن بيَن كلٍّ مّم� يَ�أْتي:

التراكيُب الثانويُةالتراكيُب الأوليُة

اأوجُه الختالِف
- تتكوُن اأثناَء تر�صيِب الطبقاِت الر�صوبيِة

- ناتجٌة عن العملياِت الفيزيائيِة الطبيعيِة  والكيميائيِة والحيويِة.

- تتكوُن بعَد تر�صيِب الطبقاِت الر�صوبيِة

- ناتجٌة بتاأثيِر القوى المختلفِة في ال�صخوِر

الجيوُدالُعَقُد ال�صخريُة

وجُه الختالِف
-  هي تجمعاٌت من موادَّ ر�صوبيٍة حوَل نواٍة  في ال�صخِر الأ�صلي 

تتكوُن بفعِل التر�صيِب للمحاليِل المائيِة

-  عبارٌة عن اأج�صاٍم �صخريٍة مجوفٍة ذاِت اأ�صطٍح خارجيٍة خ�صنٍة 

وفراغاٍت داخليٍة مل�صاَء مبطنٍة بالبلوراِت

كالهما من التراكيِب الكيميائيِة في ال�صخوِر الر�صوبيِة.وجُه ال�صبِه

نيُم التاأرجِحنيُم التياراِت

- ب�صبِب حركِة الموِج- ب�صبِب التياراِت الهوائيِة اأو المائيِةوجُه الختالِف

كالهما تموجاٌت تحدُث على اأ�صطِح الروا�صِب الرمليِة.وجُه ال�صبِه

القبُةالطيُة الم�صطجعُة

- يكوُن ال�صغُط الم�صبُب لتكوِنها مت�صاويًا من جميِع التجاهاِت- يكوُن ال�صغُط الم�صبُب لتكونها اأكبَر على اأحِد الأجنحِة دوَن الآخِروجُه الختالِف

كالهما ين�صاأُ بفعِل قوى ال�صغِطوجُه ال�صبِه

�صدُع النزلِق الم�صربيِّال�صدُع المعكو�ُس

وجُه الختالِف
- بفعِل قوى �صغٍط. 

- ال�صغُط في اتجاهيِن مت�صاديِن في م�صتوييِن مختلفيِن

- بفعِل قوى ق�ٍس. 

-  ال�صغُط في اتجاهين مت�صادين في م�صتوى اأفقيٍّ واحٍد

كالهما من ال�صدوِع الب�صيطِةوجُه ال�صبِه
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 قارْن بالر�سوِم التخطيطيِة بيَن كلٍّ مّما يلي:
، والّتخطي الّتراجعيِّ  الّتخطي الّتقدميِّ � 

نيُم التياراِت، ونيُم التاأرجِح.  � 

الطيُة المتماثلُة وغيُر المتماثلِة.  � 

 اأكمْل جدوَل المقارنِة التّالي:
دُع العاديُّوجُه المقارنِة دُع المعكو�ُضال�شّ ال�شّ

الحائُط المعلُق لأعلىالحائُط المعلُق لأ�شفلاتجاُه حركِة الحائِط المعّلِق.
قوى �شغٍطقوى �شدٍّالقوى الموؤثرِة في حركِة الكتِل ال�سخريِة.

عك�ُض ميِل الطبقاِتمع اتجاِه رميِة ال�شدِعاتجاُه ميل �شطِح ال�شدِع.
انكما�ٌض في الق�شرِةتمدٌد في الق�شرِةالتاأثيُر على م�شاحٍة من الق�شرِة الأر�شيةِ.

الّطيُة المقعرُةالّطيُة المحدبُةوجُه المقارنِة
في لب الطّيِةفي غالف الطيِةمكاُن الطبقاِت الأحدُث.

في غالف الطّيِةفي لب الطيِةمكاُن الطبقاِت الأقدُم.
مكاٌن لتجمِع الروا�شِب القت�شاديِة مثُل الفو�شفاِتم�شائُد نفطيٌةالأهميُة القت�شاديُة.

X

مستوى سطح البحر احلالي

طغيان البحر (تقدمي)

X

مستوى سطح البحر احلالي

انحسار البحر (تراجعي)

أعلى الطبقةاجتاه التيار أو الرياح

أسفل الطبقة
عالمات نيم ناجتة عن األمواجعالمات نيم ناجتة عن الرياح أو التيارات

الطيُة المتماثلُة الطيُة غيُر المتماثلِة
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�سابًعا: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة لكلٍّ ِمَن العباراِت التّاليِة:
1. الطيُة الَّتي يكوُن فيها الم�شتوى المحوريُّ اأفقًيا ِهَي:

المقلوبُة   الم�شطجعُة     
الغاط�شُة  المتماثلُة     

2. التركيُب الجيولوجيُّ الّذي تميُل فيِه الطبقاُت اإِلى الّداخِل في جميِع التجاهاِت نحو نقطٍة مركزيٍة ُي�شّمى: 
القبُة    الطيُة     

ال�شدُع   الحو�ُض     

3. التركيُب الجيولوجيُّ الّناتُج عْن عمليِة الّتخطي ُهَو: 
الّتطبُق    الت�شققاُت الطينيُة    
عالماُت الّنيِم الّتغيُر الجانبيُّ في الطبقاِت   

4. عندما تتعر�ُض ال�شخوُر الّلدَنُة لُقوى الق�ضِّ فاإِنَّ ِم�شاحَتها: 
تقلُّ راأ�شًيا  ت�شتطيُل اأفقًيا     

ل تتاأثُر تقلُّ اأفقًيا     

5. عندما تتعر�ُض الطبقاُت ال�شخريُة لظروٍف من ال�شغِط والحرارِة ال�شديدِة، فمَن المتوقِع اأَْن يحدَث لها:  
ت�شدٌع   ت�شقٌق     

تطبٌق متقاطٌع طيٌّ      

 : 6. الطيُة الّتي يكوُن فيها الجناحاِن في و�شٍع اأُفقيٍّ
طيٌة مقعرٌة   طيٌة محدبٌة     

طيٌة م�شطجعٌة طيٌة مقلوبٌة     

فقيًة ُي�شّمى:  خوُر على جانبيِه حركًة اأُ دُع الّذي تتحرُك ال�شّ 7. ال�شّ
�شدُع النزلِق الم�شربيِّ  �شدٌع معكو�ٌض    

�شدٌع مركٌب  �شدٌع عاديٌّ     
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8. الّتطبُق الُمَتدّرُج في ال�شكِل المجاوِر يتكّوُن بوا�شطِة:  
تياراٍت مائيٍة قويٍة  تياراٍت هوائيٍة منتظمٍة    

تياراٍت عكرٍة  تياراٍت مائيٍة مختلفِة ال�شرعِة والّتجاه 

9. التركيُب الجيولوجيُّ الّذي يظهُر على هيئِة منطقٍة م�شطحٍة من جميِع التجاهاِت، ومرتفعٍة مَن الو�شِط: 
طيٌة محدبٌة  �شدٌع بارٌز    

�شدٌع مدّرٌج  �شدٌع حو�شيٌّ   

ثامنًا:  معظُم ما يحدُث في التراكيٍب الثّانويِة يُ�ّشمى ت�شوهاٌت، في حيِن لي�َص بال�شرورِة اأَْن يكوَن كذلَك في التراكيِب االأوليِة.
قيّْم هذِه العبارَة.

لأنَّ ما يحدث في ال�شخوِر من تراكيَب ثانويٍة يحدُث بعَد تكوِنها فيغيُر مْن و�شِعها الأ�شليِّ لذلَك يعتبُر ت�شوهًا، بينما التراكيُب 
الأولية تحدُث اأثناَء تكّوِن ال�شخوِر الر�شوبيِة نف�شها.

تا�شًعا: ترتبُط اأ�شكاُل وطبيعُة التراكيِب الثّانويِة بطبيعِة االإجهاِد الواقِع عليها، ِمْن حيُث قوتُُه واتجاُهُه.
 بّرْر هذِه العبارَة، و قّدِم االأدلَة الّتي تدعُم اإجابتَك.

يعتمُد تكوُن التراكيِب الجيولوجيِة على نوِع االإجهاِد الذي يحدُث بها، فعلى �سبيِل المثاِل: قوى ال�سغِط الموؤثرِة على الطبقاِت 
ال�شخريِة قد تكوُن طياٌت اأو �شدوٌع معكو�شة )ح�شَب طبيعِة ال�شخوِر( بينما قوى ال�شد تكون �شدوًعا عاديًة وقوى الق�ض تكون 

�شدوًعا م�شربية.

عا�شًرا: نحتاُج في درا�شاِت الم�شوحاِت االقت�شاديِة لمنطقِة ما اإلى معرفِة التراكيِب الجيولوجيِة في تلَك المنطقِة.
بّرْر ذلَك، و قّدِم االأدلَة الّتي تدعُم اإجابتَك.

يرتبُط وجوُد الروا�شِب القت�شاديِة كالخاماِت المعدنيِة اأو الم�شائِد النفطيِة اأو اأماكِن تجمِع المياِه الجوفيِة باأحِد التراكيِب الجيولوجيِة 
والأدلُة على ذلَك العالقُة بيَن التراكيِب التاليِة والفائدِة الإقت�شاديِة 

القبُب الملحيُة: الح�شول على الجب�ض و الملح و الكبريت  - وتكوين الم�شائد النفطية.  1 .
الطيات: م�شائُد نفطيٌة - ومكاٌن لتجمِع الروا�شِب القت�شاديِة مثُل الفو�شفاِت وتجمُع المياِه الجوفيِة. 2 .

ال�شدوُع: م�شائُد نفطيٌة – عروٌق للروا�شِب المعدنيِة – ينابيُع المياِه.. 3



47

حادي ع�شر: تَمّعْن في االأ�شكاِل التاليِة، ثُمَّ اأَِجْب عِن االأ�شئلِة التي تليها:
( يمثُل �شدًعا في اأحِد القطاعاِت الجيولوجيِة، اأجْب عِن الأ�شئلِة التاليِة: ال�شكل )1 �

، اأم الحائَط المعلَق؟ 1. الكتلُة Block2( 2( تمثُل الحائَط ال�شفليَّ
الحائُط المعلُق	•

عّلْل اإجابتَك.
لأنُه يقُع اأعلى �شطِح ال�شدِع.	•

دِع في القطاِع؟  2. مانوُع ال�شّ
	•عاديٌّ

عّلْل اإجابتَك.
	•الحركُة في الحائِط المعلِق لالأ�شفِل.

دِع؟ قوى �شد 3. مانوُع القوى الم�شببِة لل�شّ
                  ال�شكل )1(

(، اختِر االإجابَة ال�سحيحَة لكلِّ �سوؤاٍل مّما ياأتي: من خالِل التراكيِب الأوليِة اأماَمَك في ال�شكل )2 �
1. التركيُب الّذي ين�شاأُ في المناطِق ال�شحراويِة 

d   c   b   a

2. التركيُب الّذي يتكّوُن في دالِت الأنهاِر
d   c   b   a

                                                                                                  

                ال�شكل )2(
ال�ّشكُل المقابُل يمثُل طيًة.  �

َب: 1. �شّنِف الّطيَة اّلتي اأمامَك َح�شَ
) • )محدبٌة	 اتجاِه ميِل الجناحيِن 

) • )الطيُة المتماثلُة	 مقداِر ميِل الجناحيِن 
) • )منت�شبٌة	 ميِل ال�شطِح المحوريِّ 

2. اأيَن توجُد الطبقُة الأقدُم في الّطيِة؟ في لبِّ الطيِة   
             ال�شكل )3(  

لبُّ الطّية
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الَوْحَدُة األولى

الَفْصُل الثَّاني: الخرائُط الجيولوجيُة
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2-1 مقيا�ُض الّر�شِم  

اأنواعُه. � 
الّتحويُل من مقيا�ٍض لآخَر. � 

2-2 اأنواُع الخرائِط

الخرائُط الكنتورية. � 
الخرائُط الّطبوغرافية والّت�شاري�شيُة. � 

الخرائُط الجيولوجيُة. � 
2-3 المظاهُر الّت�شاري�شيُة 

اله�شبُة،  البروُز،  الوادي،  الحو�ُض،  الّتالُل،  � 
ال�شهُل، الجرُف، الخانُق، ال�ّشرُج.

2-4 القطاُع البروفيلي

2-5 تطبيقاٌت على الخرائِط الجيولوجيِة

ح�شاُب ِم�شاحِة الأر�ِض الّتي تمثُلها الخريطُة. � 
اأو  ال�شتواُء  حيُث  من  الأر�ِض  طبيعِة  تحديُد  � 

النحداُر.
ح�شاُب عمِق البئِر. � 

تحديُد �شاطىِء البحِر الجديِد. � 

2-6 القطاُع الجيولوجيُّ

2-7 تقنياٌت حديثٌة في ر�شِم الخرائِط

ال�شت�شعاُر َعْن ُبعٍد. � 
. نظاُم المعلوماِت الجغرافيِّ � 

. نظاُم التمو�شِع العالميِّ � 

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الف�سِل اأَْن:
واأنواَعهــا،  الخريطــِة  مفهــوَم  يتعــرَف  � 

وا�شتخداَم واأهميَة كِل نوٍع ِمْنها .
يتعــرَف اأنــواَع مقايي�ِض الّر�شــِم، وُيجري  � 

عملياِت الّتحويِل مِن مقيا�ٍض لآخَر .
ي�ستق�س��َي خوا���ضَ خط��وِط )الكنت��ور(،  � 
ويوظَفها في ر�شِم المظاهِر )الت�شاري�شية(.

يوظــَف الخريطــَة )الكنتوريــة( فــي ر�شِم  � 
القطاِع )البروفيلي( .

يوظَف تطبيقاِت الخرائِط الجيولوجيِة في  � 
ح�شاِب م�شاحِة الأر�ِض، ودرجِة انحداِرها 

وغيِرها من التطبيقاِت الحياتيِة الأُخرى .
يوّظــَف القطــاَع )البروفيلــي( فــي ر�شــِم  � 

القطاعاِت الجيولوجيِة .
يتعرَف التقنياِت الحديثَة في ر�شِم الخرائِط  � 
كال�شت�شعــاِر عن بعٍد، ونظــِم المعلوماِت 

الجغرافيِة ونظاِم التمو�شِع العالميِّ .

نواتُج التعّلِم
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الق�سُم )2 - 1(: مقيا�ُض الّر�سِم

 جّرْب بنفسَك )2 - 1(
مقياُس الرسِم. 

الهدُف مَن الن�شاِط:
اإيجاُد مقيا�ِض ر�شِم خريطٍة مجهولِة المقيا�ِض.

الموادُّ والأدواُت الاّلزمُة:
خريطُة )A( ذاُت مقيا�ِض ر�شٍم معلوٍم - خريطُة )B( لنف�ِض المكاِن مكبرًة عدَة مراٍت -  ِم�شطرٌة متريٌة - قلُم ر�شا�ٍض.

خطواُت العمِل: 
(، ُثمَّ ق�ْض بالم�شطرِة المتريِة الم�شافَة بينهما. 1 .B( حّدْد نقطتيِن على الخريطِة

  2 .4cm :شجل القيمة المقا�شة في الفراغ التالي�
( ق�ِض الم�شافَة بيَن نف�ِض النقطتيِن م�شتخدًما الم�شطرَة المتريَة.    3 .A( على الخريطِة

4 .1.3cm :شّجِل القيمَة المقا�شَة في الفراِغ الّتالي�

التّحليُل والمناق�شُة:
م�شتخدًما العالقَة الواردَة في كتابَك اح�شْب.

:)B( 1. مقيا�َض ر�شِم الخريطِة

= [ 4 x )1 / 50000( ] / 1.3   

= 4 / 650000

= 1 : 16250

 = )B( 2. مقيا�َض ر�شِم الخريطِة
16250:1

طول البعد على اخلريطة جمهولة املقيا�ض * مقيا�ض ر�شم اخلريطة معلومة املقيا�ض
طول البعد على اخلريطة معلومة املقيا�ض
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      الخريطُة )A(                 مقيا�ُض الر�شِم )1: 50000(

)B( الخريطُة
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مراجعُة الق�سِم )2 - 1(: مقيا�ُض الر�سِم
اأواًل: عّرف ما يلي:
1. مقيا�ُض الر�شِم: 

الن�شبُة بيَن بعديِن اأحُدهما على الطبيعِة والآخُر على الخريطِة.

2. مقيا�ُض الر�شِم الكتابّي: 
هَو المقيا�ُض الذي نذكُر فيه وحدَة القيا�ِض على الخريطِة وما يقابلها على الطبيعِة لفًظا.

: 3. مقيا�ُض الر�شِم الن�شبيِّ
يكتُب على �شكِل ك�شٍر، يمثُل الب�شُط فيه القيا�َض على الخريطِة، بينما يمثُل المقاُم ما يقابُل هذا القيا�ِض على الأر�ِض.

 . ثانيًا: قارْن بيَن مقيا�ِص الر�شِم الكتابيِّ ومقيا�ِص الر�شِم الن�شبيِّ
. ُيَعبَُّر عن مقيا�ِض الر�شِم الكتابيِّ لفظًيا، بينما ُيَعبَُّر عن المقيا�ِض الّن�شبيِّ ب�شورِة ك�شٍر ريا�شيٍّ 1 .

. 2 في المقيا�ِض الكتابيِّ ل تكوُن وحداُت القيا�ِض مت�شابهًة بينما في المقيا�ِض الن�شبيِّ يجُب ت�شابُه وحداِت القيا�ِض، وعادًة ما يكوُن 
الب�شُط ُهَو وحدًة واحدًة )الواحد ال�شحيح(.

؟ ثالثًا: ما اأهُم مميزاِت مقيا�ِص الّر�شِم الخطيِّ
اأ�شهُل من المقايي�ِض العدديِة حيُث يمكُن تحديُد البعِد بيَن نقطتيِن على الخريطِة دوَن اللجوِء لعملياٍت ح�شابيٍة معقدٍة.  1 .

ت�شهيُل العمِل وتوفيُر الوقِت وقلُة الأخطاِء. 2 .
تال�شي تاأثيِر الّتمدِد والنكما�ِض )التكبيُر و الت�شغيُر( على الأطواِل في الخريطِة لأنَّ المقيا�َض يكوُن تحَت نف�ِض العوامِل والظروِف  3 .

ها. الموؤثرِة على الخريطِة نف�سِ

رابًعا: ماذا يحدَث لدقِة القيا�ساِت في الحالِت التّاليِة؟
1. ت�شغيُر الخريطِة اأو تكبيُرها.

	•اإذا كاَن مقيا�ُض الر�شِم للخريطِة خطًيا، فاإنَّ دقَة القيا�شاِت ل تتاأثُر عنَد ت�شغيِر الخريطِة اأو تكبيرها، اأَّما اإذا كاَن مقيا�ِض الر�شِم 
اأكبَر مما كانْت عليِه في  اّلتي تمثُلها هذه الخريطُة بحيُث تكوُن  الم�ساحِة  فاإن ت�سغيَر الخريطِة �سيوؤثُر على  اأو لفظًيا  ن�سبًيا 

ال�شابِق كما اأَنَّ المظاهَر الت�شاري�شيَة �شتكوُن اأ�شغَر مّما كانْت عليِه �شابًقا، والعك�ُض يحدُث في حالِة تكبيِر الخريطِة.
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2. تعّر�ُض الورِق المر�شوِم عليِه الخريطُة للتمدِد اأو النكما�ِض.
•	. تتاأثُر اأبعاُد الخريطِة ذاِت مقيا�شي الر�شِم الكتابي والن�شبي، بينما ل تتاأثُر اأبعاُد الخريطِة ذاِت مقيا�ِض الر�شِم الخطيِّ

خام�ًشا: حلَّ الم�شائَل التاليَة: 
1. اإذا كانِت الم�شافُة بيَن مدينتيِن )200Km(، والم�شافُة بيَنهما على خريطٍة )5cm(. اأوجْد مقيا�َض الر�شِم لهذِه الخريطِة.

5cm 200Km     تقابل  

�ض =  40 كيلومتر    1cm �ض Km     تقابل  
)40Km   1  تقابلcm   مقيا�ض الر�شم )كل

2.  التقَط را�شٌد �شورًة م�شغرًة لأحِد الأبراِج في الدولِة، فوجَد اأَنَّ ارتفاَعُه في ال�شورِة )9cm(. فاإذا كان ارتفاُع البرِج الحقيقيِّ 
)180m(. اح�شْب مقيا�َض الر�شِم.  

   9cm 180m      تقابل  

�ض =  20  متر       1cm  �ض m     تقابل  
)20m   1  تقابلcm    مقيا�ض الر�شم )كل

البعُد  فما    )15cm( الخريطِة =  نف�ِض  مدينتيِن على  بيَن  الم�شافُة  كانِت  فاإذا    )300000  :1( ر�شٍم  بمقيا�ِض  3.  ُر�شمْت خريطٌة 
الحقيقيُّ بيَن المدينتيِن بالكيلومترات. 

100000/300000  =  3 كيلومتر       1cm 300000cm      تقابل  

البعد بين المدينتين =  )15*3( = 45 كيلومتر

4. اإذا كاَن مبنى ارتفاُعُه )20m( بمقيا�ِض ر�شٍم )1: 100(. اأوجْد طوَلُه في الر�شِم.
2000cm = )100 x  20(

100cm 1cm      تقابل  

20cm   = ض�      2000cm �ض  cm        تقابل  
20cm  طول المبنى في الر�شم
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5.  ت�شتخدُم عد�شٌة مكبرٌة في تكبيِر الح�شراِت. فاإذا كانْت ن�شبُة التكبيِر )1: 100(. اأوجِد الطوَل الحقيقيَّ لح�شرٍة اإذا كاَن طوُلها 
.)5cm( بعَد التكبيِر

100cm 1cm      تقابل  

0.05cm  = ض�       5cm    تقابل     cm ض�
0.05cm   = طول الح�شرة الحقيقي

اح�شْب   ،)100000  :1( ر�شُمها  مقيا�ِض  بخريطِة  ُمّثلْت  مربع(،  كيلومتر   25( الحقيقيُة  م�شاحُتها  ال�شكِل  مربعُة  اأر�ٍض  6.  قطعُة 
اأبعاَد الخريطِة.

1cm تقابل       100000cm

1cm تقابل        1Km

5cm ت�شاوي على الخريطة         5Km

5cm للعر�ض اأبعاد الخريطة 5cm للطول   و  
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الق�سم )2 - 2(: اأنواُع اخلرائِط

 جّرْب بنفسَك )2 - 2(
رسَم خطوِط الكنتورِ 

الهدُف من الن�شاِط:
توظيُف نقاِط المنا�سيِب في ر�سِم خطوِط الكنتوِر. 

الموادُّ والأدواُت الالزمُة:
ورقٌة )A4( مو�سٌح عليها نقاَط المنا�سيِب، ومقيا�َض الر�سِم، قلُم ر�سا�ٍض، م�سطرٌة متريٍة. 

خطواُت العمِل: 
موظًفا االرتفاعاِت اّلتي تمثُل نقاَط المنا�سيِب في الورقِة الّتي اأماَمَك، �سْل بيَن نقاِط المنا�سيِب المت�ساويِة في االرتفاِع )مع مراعاِة 

خوا�ضِّ خطوِط الكنتوِر عنَد التو�سيِل( .

 

مقيا�ُض الّر�شِم  )1: 70000(           
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التحليُل والمناق�شُة:
من خالِل ال�شكِل الناتِج، اأجْب عِن الأ�شئلِة التاليِة:

1. ما ا�شُم ال�شكِل الناتِج. خريطٌة كنتوريٌة 
2. اح�شِب الم�شافَة الكنتوريَة في الخريطِة.

)10m(  =  )40  -  50(

3. ما نوُع مقيا�ِض الر�شِم الم�شتخدِم في الخريطِة؟ مقيا�ُض ر�شٍم ن�شبيٍّ
. 4. حّوْل مقيا�َض الر�شِم الم�شتخدِم اإلى مقيا�ِض ر�شٍم خطيٍّ

1cm  =  70000cm

0.7  =  )70000  /  100000(
1cm  =  0.7Km 

Km   3.5       2.8      2.1      1.4        0.7        0
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 ابحْث بنفسَك )2 - 3(:

صفاُت خطوِط الكنتورِ

الهدُف مَن الن�شاِط:
ا�ستق�ساُء بع�ِض خوا�ضِّ خطوِط الكنتوِر. 

تاأمِل الخريطَة الكنتوريَة الّتي اأمامَك، ثُمَّ اجْب َعِن االأ�شئلِة التّاليِة: 

                   مقيا�ُض الر�شِم   )1 : 400000(

اح�شِب الم�شافَة الكنتوريَة في الخريطِة المرفقِة.  � 
•	10m  =  20   -  30

عالَم ت�ستدلُّ من تباعِد و تقارِب خطوِط الكنتوِر؟ � 
	•تتباعُد في المناطِق قليلِة النحداِر، وتتقارُب في المناطِق �شديدِة النحداِر.

ها البع�ِض؟ عالَم ت�ستدلُّ من اندماِج خطوِط الكنتوِر على بع�سِ � 
. 	•منطقٌة ذاُت انحداٍر راأ�شيٍّ

ماذا تتوقُع ِمْن تكراِر خطوِط الكنتوِر لنف�ِض المن�سوِب؟ � 
	•انعكا�ُض النحداِر.
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مراجعُة الق�سِم )2 - 2( اأنواُع اخلرائِط

ْف ما يلي:  اأواًل: عرَّ
1. الخرائُط الكنتوريُة:

خريطٌة تو�سُح وت�سوُر �سكَل �سطِح االأر�ِض في �سورٍة مج�سمٍة، وذلَك باال�ستعانِة بخطوِط الكنتوِر.

2. الم�شافُة الأفقيُة:
، اأو الم�شافِة الأفقيِة المقا�شِة بالم�شطرِة بيَن اأيِّ خِط  كنتوٍر، واآخَر متتاٍل له. ِهَي عبارٌة َعْن طوِل الخطِّ الأفقيِّ

ثانيًا: ما �شفاُت خطوِط الكنتوِر؟
ها. ال تتقاطُع خطوُط الكنتوِر َمَع بع�سِ 1 .

 . يجُب اأَْن يتالقى طرفا خطّي الكنتوِر؛ ليكّوَن منحنًى مغلًقا يتوقُف �شكُلُه َعلى �شكِل المظهِر الت�شاري�شيِّ 2 .
تتقارُب خطوُط الكنتوِر في المناطِق �سديدِة االنحداِر، وتتباعُد في المناطِق خفيفِة االنحداِر. 3 .

في المناطِق راأ�سيِة االنحداِر تظهُر خطوُط الكنتوِر وكاأنَّها مندمجٌة على الرغِم من اختالِف قيمِتها.  4 .
تكراُر خطوِط الكنتوِر لنف�ِض المن�سوِب يدلُّ على انعكا�ٍض في اتجاِه االنحداِر.  5 .

ها مت�ساويًة دلْت على اأَنَّ االأر�َض منتظمُة االنحداِر.  اإذا كانْت اأبعاُد خطوِط الكنتوِر عن بع�سِ 6 .
كلَّما كانْت خطوُط الكنتوِر �سديدُة الّتعرِج دلَّ ذلَك على وعورِة االأر�ِض.. 7

ثالثًا: اذكْر خطواِت اإعداِد الخريطِة الكنتوريِة. 
تحديُد المنطقِة المراِد عمِل خريطٍة لها. 1 .

اختياُر مقيا�ِض ر�شٍم منا�شٍب تبًعا لم�شاحِة المنطقِة. 2 .
تحديُد التجاهاِت. 3 .

اختياُر الم�شافِة الكنتوريِة المنا�شبِة ويتوقُف ذلَك على ت�شاري�ِض المنطقِة، والهدِف ِمَن الدرا�شِة. 4 .
تحديُد نقاِط المنا�سيِب للمنطقِة المراِد ر�سِم خريطٍة لها باأجهزٍة مخ�س�سٍة لهذا الغر�ِض. 5 .

عمُل �سبكيٍة للمنطقِة عن طريِق نقاِط المنا�سيِب.  6 .
تو�سُل نقاُط المنا�سيِب ذاُت االرتفاِع الواحِد للح�سوِل على خطوِط الكنتوِر. 7 .

من خالِل اأ�سكاِل خطوِط الكنتوِر نتعرُف ت�ساري�َض المنطقِة، وبالّتالي يتمُّ تحديُد المناطِق المثلى الإقامِة المن�ساآِت والم�ساريِع.. 8
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رابًعا: اختِر الكلمَة غيَر المن�شجمِة َمَع ذكِر ال�شبِب: 
خريطُة بها جباٌل -  خريطٌة بها اأوديٌة -  خريطٌة بها حو�ٌض -  خريطٌة بها ج�شٌر َيْعبُر الوادي.

الكلمُة غيُر المن�شجمِة: خريطٌة بها ج�شٌر يعبُر الوادي.
ال�شبُب: خريطٌة طبوغرافيٌة، بينما الباقي هو خرائُط ت�شاري�شيٌة.
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الق�سم )2 - 3(: املظاهُر الت�شاري�شيُة

 ابحْث بنفسَك )2 - 4(

املظاهُر التضاريسيُة.

الهدُف مَن الن�شاِط:
ا�ستق�ساُء نوِع المظهِر الت�ساري�سيِّ ِمْن خالِل خطوِط الكنتوِر.

موظًفا مجموعَة نقاِط المنا�شيِب في ال�شكِل التّالي، قْم بالتو�شيِل بيَن هذِه النقاِط َوْفًقا لخ�شائ�ِص خطوِط الكنتوِر، 
ثُمَّ اأجْب َعِن االأ�شئلِة التاليِة: 

1. �شْف بلغتَك انحداَر ال�شكِل الناتِج.
	•انحداٌر منتظٌم نحَو نقطٍة مركزيٍة.

2. ماذا ي�شبُه هذا ال�شكُل من مظاهِر الت�شاري�ِض في الطبيعِة؟
	•منطقٌة منحدرٌة من جميِع الجهاِت نحَو الداخِل.

3. بماذا ي�شترُك هذا ال�شكُل َمَع المظاهِر الّتي َتراها في الطبيعِة؟
	•منطقٌة منخف�شٌة.

4. ما ال�شتدللُت الّتي تعتمُد عليها في تعّرِف هذا المظهِر؟
	•خطوُط الكنتوِر تقلُّ كّلما اتجْهنا نحَو المركِز.

	•خطوُط الكنتوِر ت�سكُل ُمنحًنى مغلًقا.
؟ 5. ما ا�شُم هذا المظهِر الت�شاري�شيِّ

	•الحو�ُض.
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مراجعُة الق�سِم )2 - 3( املظاهُر الت�شاري�شيُة

اأواًل: اكتِب الم�شطلَح العلميَّ الدالَّ على كلٍّ من العباراِت التّاليِة:

( مظهٌر ت�ساري�سيٌّ يظهُر في الخريطِة على �سكِل خطوٍط كنتوٍر دائريٍة تقريًبا تزداُد قيمُتها ِمَن الخارِج اإلى الّداخِل،  )تلٌّ منتظٌم. 1

ها.  ومت�شاويُة البعِد عن بع�شِ

( مظهٌر ت�ساري�سيٌّ تظهُر فيِه خطوُط الكنتوِر على �سكِل دوائَر تزداُد في قيمها ِمَن الخارِج اإلى الّداخِل. )التلٌّ. 2

)في  قمتِه  عنَد  تتقارُب  بينما  الخارِج(،  )في  الّتلِّ  قاعدِة  عنَد  الكنتوِر  فيِه خطوُط  تتباعُد  ت�ساري�سيٌّ  ( مظهٌر  المخروطيُّ. 3 )التلٌّ 

الّداخِل(، وتاأخُذ قيًما متزايدًة نحَو الّداخِل. 

( جزٌء من �شِط الأر�ِض تنحدُر جوانبُه ِمْن جميِع الجهاِت نحَو نقطٍة مركزيٍة. )الحو�ُض. 4

)البروُز( ُهَو مظهٌر ت�ساري�سيٌّ يظهُر في الخريطِة الكنتوريِة على �سكِل ل�ساٍن تندفُع فيِه الخطوُط الكنتوريُة تجاَه االأر�ِض االأقلِّ ارتفاًعا.. 5

( هوٌة عميقٌة �شيقٌة بيَن جوانَب �شديدِة النحداِر.  )الخانُق. 6

( منخف�ٌض بيَن قمتيِن في جبٍل واحٍد. )ال�شرُج. 7

ثانيًا: عّرْف بمفهومَك الخا�صِّ 

ها، حيُث تتقارُب في جهٍة،  يظهُر في الخريطِة على �سكِل خطوٍط دائريٍة تقريًبا غيِر مت�ساويِة البعِد َعْن بع�سِ الّتلُّ غيُر المنتظِم: . 1

وتتباعُد في الجهِة الأُخرى.

تتباعُد عنَد قمتِه )في  بينما  الخارِج(،  الّتلِّ )في  تتقارُب عنَد قاعدِة  فيِه على �سكِل دوائَر  الكنتوِر  تظهُر خطوُط  2 . : القبابيُّ الّتلُّ 
الّداخِل(، وتزداُد قيمُة خطوِط الكنتوِر فيِه ِمَن الخارِج اإلى الّداخِل.

يظهُر الوادي على �سكِل ل�ساٍن في الخريطِة الكنتوريِة، حيُث تندفُع خطوُط الكنتوِر نحَو االأرا�سي االأكثِر ارتفاًعا ِمْن  الوادي: . 3

حيُث القيمُة.

الكنتوريِة على �شكِل  الخريطِة  اأر�ٌض منب�شطٌة تنخف�ُض عّما حولها وي�شغُل م�شاحًة وا�شعًة من الأر�ِض، يظهُر في  ُهَو  ال�ّشهُل: . 4

منطقٍة خاليٍة ِمْن خطوِط الكنتوِر يحيُط بها مجموعٌة ِمْن خطوِط الكنتوِر المتقاربِة الّتي تزداُد قيمُتها نحَو الخارِج.

الجرف: منطقٌة �سديدُة االنحداِر، ويظهُر على الخريطِة الكنتوريِة على �سكِل خطوِط كنتوٍر متقاربٍة جًدا.. 5

مظهٍر  ِمْن  اأكثَر  بيَن  القيمِة  نف�ُض  لها  كنتوٍر  بخطوِط  محاطًة  الكنتوِر  خطوِط  ِمْن  خاليًة  تظهُر  منطقٌة  المنب�شطُة: . 6 الأر�ُض 

ت�شاري�شٍي.
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تمثُلها  التي  الت�شاري�شيِة  المظاهِر  اأ�شماَء  التّ�شاري�شيِة، ادر�ْشها جيًدا، ثم اكتْب  المظاهِر  التّاليُة مجموعًة من  ثالثًا:  تمثُل الخريطُة 
الحروُف التاليُة: 

A(   �شهٌل
B(   تلُّ غيُر منتظٍم

C(   الوادي 
D(   �شرٌج

E(   منطقٌة منب�شطٌة
F(   بحٌر

مقيا�ض الر�شم   )1: 10000(
رابًعا: قارْن م�شتخدًما خطوَط الكنتوِر بيَن كلٍّ مّما يلي: 
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الق�سم )2 - 4(: القطاُع الربوفيليُّ

 ابحْث بنفسَك )2 - 5(
القطاُع البروفيليُّ 

الهدُف من الن�شاِط:
ير�شُم قطاًعا بروفيلًيا موظًفا خريطًة كنتوريًة.

تاأمِل الخريطَة الكنتوريَة المرفقَة. 
(، على ورقِة الر�شِم البيانيِّ المرفقِة. 1 .A - B( ار�شِم القطاَع البروفيلَي بيَن النقطتيِن

ما الأ�شكاُل الت�شاري�شيُة المميزُة على طول )A - B(؟ تلٌّ منتظم وانحداٌر منتظٌم. 2

مقيا�ض الر�شِم  )1: 5000(
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 ابحْث بنفسَك )2 - 6(

الهدُف مَن الن�شاِط:
. ي�شتق�شي فوائَد القطاِع البروفيليِّ

تاأمِل الخريطَة الكنتوريَة المرفقَة، ثُمَّ اأجْب عّما يلي: 
 ) 1 .A - B( ار�شِم القطاَع البروفيليَّ بيَن النقطتيَن

ل اأ�شتطيُع ب�شبِب اعترا�ِض مجموعِة ارتفاعاٍت  اإذا كنَت واقًفا في النقطِة )A( هل ت�ستطيُع روؤيَة زميلَك واقًفا في النقطِة )B(؟ . 2
على طوِل الخطِّ )A – B(، و كذلَك الم�شافُة بيَن )A – B( كبيرٌة جًدا.

مقيا�ض الر�شم )1: 1000000(
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مراجعُة الق�سم )2 - 4( القطاُع الربوفيليُّ

 اأواًل: عّرْف ما يَلي:
1. الخرائُط الجيولوجيُة: 

خريطٌة طبوغرافيٌة تو�شُح الأنواَع المختلفَة من ال�شخوِر )الناريِة والر�شوبيِة والمتحولِة( لمنطقٍة ما.	•
2. مك�شُف الطبقاِت: 

	•جزٌء من الطبقِة يظهُر على �شطِح الأر�ِض بفعل تقاطِع ال�شطِح ال�شفليِّ اأو العلويِّ للطبقِة مَع �شطِح الأر�ِض.
3. دليُل الخريطِة: 

	•ُهَو عبارٌة عن عموٍد ير�شُم بجواِر الخريطِة ليو�شَح تتابَع الطبقاِت و�شمِك كلِّ طبقٍة.

ثانيًا: ا�ستخدِم المعطياِت التّاليَة في ر�سِم دليٍل للتتابعاِت ال�سخريِة.
في منطقٍة ما يظهُر ال�شطُح ال�شفليُّ لطبقٍة اأفقيٍة من الحجِر الجيريِّ �شمُكها 200 متر عنَد ارتفاع 500 متر، تعلوها طبقٌة اأفقيٌة من 
300 متر، ثم طبقٌة من الكونجلوميرات غيُر معلومِة ال�شمِك، كما توجُد طبقٌة اأخرى من الطيِن مجهولُة  الحجِر الرمليِّ �شمُكها 

. ال�شمِك تحَت طبقِة الحجِر الجيريِّ

ثالثًا:  اإذا كانت النقطتاِن )B - A(  تقعاِن على خطٍّ م�شتقيٍم في خريطٍة كنتوريٍة، ما احتماالُت اأ�شباِب عدِم روؤيِة �شخ�ٍص يقُع عنَد 
النقطِة )B( من قبِل �شخ�ٍص اآخَر يقُف عنَد النقطِة )A(؟

الم�سافُة بيَن ال�سخ�سيِن بعيدٌة جًدا الأنَّها تبلُغ ع�سراِت الكيلومتراِت. 1 .
وجوُد حواجَز تمنُع الروؤيَة مثُل المرتفعاِت اأو المخف�ساِت. 2 .

وجوُد الحواجِز ال�شناعيِة مثُل الأبنيِة، وكذلَك الأ�شجاُر.. 3
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رابًعا:  في الخريطِة المرفقِة ينك�شُف ال�شطُح ال�شفليُّ لطبقٍة اأفقيٍة غيِر معلومِة ال�شمِك من الحجِر الجيريِّ عنَد ارتفاِع )700 متر( 
عن �شطِح البحِر، ثم يليها اإلى االأ�شفِل مجموعٌة من الطبقاِت، وهي مرتبٌة على التوالي: 

طبقُة طيٍن �شمُكها )200. 1 متر(.

طبقُة رمٍل �شمُكها )100. 2 متر(.

ا�شتخدْم هذِه البياناِت في ر�شِم دليٍل للتتابعاِت ال�شخريِة. � 

قْم بتوقيِع الطبقاِت على الخريطِة. )يمكُن ا�شتخداُم الألواِن(. � 
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مراجعُة الق�سِم )2 - 5( تطبيقاٌت على اخلرائِط اجليولوجيِة

اأواًل: موظًفا ال�شكَل المرفَق، اح�شِب الم�شافَة االأفقيَة بيَن النقطتيِن )S  و P(، والم�شافَة الكنتوريَة في الخريطِة.

 

•	5cm = )P و S( الم�شافُة على الخريطِة بيَن
•	0.5Km = 50000cm

•	2.5Km  =  5  * 5.0 = الم�شافُة الأفقيُة
•	2.5Km = )P و S( الم�شافُة الأفقيُة بيَن النقطتيِن
•	10m = 70 – 80 = الم�شافُة الكنتوريُة في الخريطِة

ثانيًا:  في الخريطِة المرفقِة يظهُر عنَد النقطِة )A( ال�شطُح ال�شفليُّ لطبقٍة اأفقيٍة مَن الكونجلوميرات غيِر معلومِة ال�شمِك، يليها اإلى 
اأ�سفَل طبقٌة مَن الطفِل �سمُكها )30m(، يليها الأ�شفَل طبقٌة مَن الحجِر الجيريِّ غيُر معلومِة ال�شمِك.

المطلوُب: 
1. اعمْل دليٍل للخريطِة.
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2. ار�شْم مكا�شِف جميِع الطبقاِت على الخريطِة الكنتوريِة. 

من  اأفقيٌة  طبقٌة  ويعلوها   ، الجيريِّ الحجِر  من  اأفقيٍة  طبقٍة  �شطحا   )H - K( النقطتيِن  بيَن  يظهُر  المرفقِة  الخريطِة  ثالثًا:  على 
الكونجلوميرات غيُر معلومِة ال�شمِك، بينما توجُد اأ�شفَلها طبقٌة اأخرى من الطيِن غيُر معلومِة ال�شمِك.

المطلوُب: 
1. ار�شْم دليَل التتابعاِت ال�شخريِة. 
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.)H - K( 2. اح�شْب درجَة النحداِر بيَن النقطتيِن

امل�شافة الأفقية
امل�شافة الراأ�شية  = ظا درجة النحدار 

امل�شافة الأفقية
فرق املن�شوب بني النقطتني  =    

0.25 = 4 * 20
40 - 20  =    

14.3˚ = درجة النحدار  
3. َبّيْن على الخريطِة موقَع عدِم الّتوافِق.

ال�شطُح ال�شفليُّ لطبقِة الكونجلوميرات.	•
4. في اأيِّ اتجاٍه يحتمُل وجوُد البحِر؟

ال�شمال و الغرب.	•
5. اأيَن ي�سبُح �ساطُئ البحِر الجديُد عنَد هبوِط الياب�سِة بمقداِر 20 متًرا؟

عند خطِّ كنتوِر 20.	•
6. اح�شْب م�شاحَة الأر�ِض الّتي تمثُلها  الخريطُة. 

= الطول الحقيقي * العر�ض الحقيقي م�شاحة الر�ض 
0.03Km2  =  )0.02 *7.5( * )0.02  * 10( =   

. 7. حّوْل مقيا�َض الر�شِم الموجوَد في ال�شكِل اأماَمَك اإلى مقيا�ِض ر�شٍم خطيٍّ
0.02Km = 2000cm

.)X( ْد اأعلى نقطٍة في الخريطة بو�شع عالمة 8. حدِّ
ْد ا�شَم مظهريِن ت�شاري�شييِن في الخريطِة.  9. حدِّ

بروٌز وبحٌر 

Km   0.06    0.04    0.02      0
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.)F - G( 10. ار�سْم قطاًعا جيولوجًيا بيَن النقطتيِن
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مراجعُة الق�سِم )2 - 6( القطاُع اجليولوجيُّ
اأوًل: قارْن بيَن كلٍّ مّما يلي: 

1. الخرائُط موحدُة ال�شمِك الظاهريِّ والخرائُط موحدُة ال�ّشمِك الحقيقّي. 
الخرائُط موحدُة ال�ّشمِك الظاهريِّ تبيُن التغيَر في ال�شمِك الّظاهريِّ للوحدِة ال�شخريِة ال�شتراتجرافيِة كما �ُشّجلُت في الآباِر دوَن 
اأو ال�شمِك الإ�شتراتجرافيِّ  التغيَر في ال�شمِك الحقيقيِّ  تبيُن  اأّما الخرائُط موحدُة ال�شمِك الحقيقيِّ  اعتباٍر لميِل الوحدِة ال�شخريِة. 

للوحدِة ال�شخريِة.

2. الخرائُط الجيوفيزيائيُة والجيوكيميائيُة
خرائُط الجيوفيزياِء تبيُن التغيَر في الخوا�ِض الطبيعيِة والميكانيكيِة للوحداِت ال�شخريِة في الأبعاِد الثالثِة با�شتخداِم قيا�شاِت الجهِد 
تبيُن  بينما  والميكانيكيِة،  ال�شخريِة  الوحداِت  بخوا�ضِّ  وعالقُتها  الحفِر  معدلُت  كذلَك  والإ�شعاِع،  التياِر  اإمراِر  ومقاومِة  الذاتيِّ 
البيئِة  ِمْنها في تحديِد نوِع  اأو ال�شليكاِت. واّلتي ي�شتفاُد  خرائُط الجيوكيمياِء الخوا�َض الكيميائيَة لل�شخوِر مثَل توزيِع الكربوناِت 

القديمِة لتكويِن الوحداِت ال�شخريِة.

ثانيًا: بَيّْن ا�شتخداماِت كلٍّ من الخرائِط التّاليِة: 
1. الخرائُط ال�شتراتجرافيُة 

	•تو�شُح مواقَع الوحداِت ال�شخريِة الر�شوبيِة وامتداداِتها في الأبعاِد الثالثِة.
. 	•ُتظهر بع�َض خوا�ضِّ ال�شخوِر، ونوَع الأحافيِر، وتوزيَعها في التتابِع الطبقيِّ

تو�شُح التغيَر في ن�شيِج الوحداِت ال�شخريِة.	•
2. الخرائُط ال�شيزمولوجيُة 

باأماكِن الزالزِل ومواقِعها على خرائَط دائريِة  التنبوؤُ  اأو  النوُع من الخرائِط في علِم الزالزِل، وِمْنها يمكُن تحديُدها،  ي�ستخدُم هذا 
ال�شكِل، مركُزها هو مركُز الزلزاِل، َوِمْن جهٍة اإلى اأُخرى يمكُن معرفُة حركِتها واتجاِهها. 

ثالثًا: اأيُّ الخرائِط التّاليِة تُ�شنُّف �شمَن الخرائِط الطبوغرافيِّة؟
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مراجعُة الق�سِم )2 - 7( تقنياٌت حديثٌة يف ر�شِم اخلرائِط

اأواًل: عّرْف ما يلي: 
1. ال�شت�شعاُر َعْن بعٍد: 

ها. العلُم اّلذيُ ي�شتخدُم للح�شوِل على معلوماٍت حوَل هدٍف ما، اأو منطقٍة اأو ظاهرٍة معينٍة دوَن لم�شِ
 : 2. نظاُم المعلوماِت الجغرافيُّ

و�شيلٌة تعتمُد اأ�شا�ًشا على ا�شتخداِم الحا�شِب الآليِّ في تجميِع ومعالجِة وعر�ِض وتحليِل البياناِت المرتبطِة بمواقَع جغرافيٍة؛ ل�شتنتاِج 
معلوماٍت ذاِت اأهميٍة كبيرٍة في اتخاِذ قراراٍت منا�شبٍة.

 : 3. نظاُم الّتمو�شِع العالميُّ
هَو نظاُم تحديِد المواقِع العالميِّ التابِع لوزارِة الدفاِع الأمريكيِة والّذي تقوُم عليِه معظُم التطبيقاِت المدنيِة المعروفِة.

ثانيًا: اأَجْب َعِن الأ�سئلِة التّاليِة: 
؟ 1. ما مكوناُت نظاِم المعلوماِت الجغرافيِّ

•الآلُت 	

•البرامَج  	

•البياناُت  	

•الأ�شخا�ُض 	

• الو�شائُل 	

. 2. ِا�ْشَرْح باخت�شاٍر كيفيَة عمِل نظاِم المعلوماِت الجغرافيِّ
تقوُم الآلُت المختلفُة مثُل )GPS( بتحديِد المواقِع والإحداثياِت للمناطِق المراِد درا�شُتها، ثم تعالُج با�شتخداِم البرامِج المتخ�ش�شِة 
ها  ببع�شِ المنفردِة والمت�شلِة  الطبقاِت  المعلوماُت في هيئِة مجموعٍة مَن  ثم تخزُن هذه  البياناِت والتحليِل،  التعامِل مع  قواعِد  في 
جغرافًيا في �شورٍة ب�شيطٍة، وهي غايٌة في القوِة، وبعَد ذلك يتمُّ التحكُم في ال�شوِر وطريقِة ا�شتدعائها ح�شَب نوِع الدرا�شِة المطلوبِة 

من الأ�شخا�ِض المتخ�ش�شين في هذا المجاِل.

وِر اإلى �شطِح الخريطِة الم�شتويِة؟ وَر الجويَة كخريطٍة مبا�شرٍة؟ ولماذا نحتاُج لتحويِل �شطِح ال�شّ 3. لماذا ل ن�شتخدُم ال�شّ
ل ت�شتخدُم ال�شوَر الجويَة مبا�شرًة لأنها تمثُل �شطَح الأَر�ِض الكرويِّ غيِر الم�شتوي ك�شطِح الخريطِة بال�شافِة اإلى اأنَّها غيُر دقيقٍة في 
، من ت�شحيِح ال�شورِة من خالِل ا�شتخداِم  قيا�شاتها، ونالحُظ اأنُه كلما ابتعدنا َعْن مركِز ال�شورِة قلَّت دقُة الخريطِة كثيًرا؛ لذلَك لبدَّ
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م�شقِط خرائَط لنقِل معلِم ال�شوِر الجويِة ذاِت ال�شطِح الكرويِّ اإلى �شطِح الخريطِة الم�شتوي.

4. لماذا ل تكوُن جميُع الخرائِط الم�شتويِة ذاَت مقايي�َض دقيقٍة؟
ها  ٌه في الأبعاِد وذلَك عندما ُيعبَُّر َعْن بع�ِض المناطِق بم�شاحاٍت ل ت�شاوي م�شاحاِتها الحقيقيَة. وبع�شُ بع�ُض الخرائِط يحدُث فيها ت�شوُّ
اأو خطوٌط ال  اأو نقطتاِن  نقطٌة  الخرائِط، هناَك  البحاِر والقاراِت. ولكْن في جميِع  اأ�سكاِل  توؤثُر في  التي  الزوايا  فيها  ُه  تت�سوَّ االآخُر 
ى هذه النقاُط اأو الخطوُط النقاَط المعياريَة اأو الخطوَط المعياريَة حيُث ياأخُذ الت�سوُه باالزدياِد  مَّ ٍه ُيذَكُر. وُت�سَ يحدُث عنَدها اأيُّ ت�سوَّ

كلَّما ابتَعْدنا َعْنها.

، والتحليِل الرقميِّ لل�شوِر الجويِة.  5. قارْن بيَن التف�شيِر الب�شريِّ
تبًعا  وِر  ال�شّ من  تمييُزها  يمكُن  اّلتي  المختلفِة  الظواهِر  لَتَعّرِف  بالّنظِر  ناعيِة  ال�شّ الأقماِر  الب�شريُّ على فح�ِض �شوِر  التف�شيُر  يعتمُد 
لختالِف درجاِت الّلوِن اأو الّظِل في �شوِر الأقماِر، اإّل اأَنَّ ما يعيُب هذِه الطريقَة اختالُف نتيجِة التف�شيِر لل�شورِة الواحدِة من �شخ�ٍض 

لآخَر، كما اأَنَّها تعتمُد على كفاءِة الباحِث ومعرفتِه ببع�ِض الظروِف المحليِة للمنطقِة الّتي تمثُلها ال�شورُة.
اأّما طريقُة التحليِل الرقميِّ  فتعتمُد اأ�شا�ًشا على تحليِل ال�شوِر الجويِة با�شتخداِم الحا�شِب الآليِّ كو�شيلٍة �شريعٍة ودقيقٍة في الّتعامِل مع 

وِر الجويِة لأ�شباٍب متعددٍة. البياناِت. والّتي تبداأُ باإزالِة اأيِّ عيوٍب قد تظهُر في ال�شّ
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موظًفا التقنياِت احلديثَة وشبكَة )اإلنترنت(، قْم بعمِل خريطٍة كنتوريٍة إلكترونيٍة ملدينِتَك.

املشروُع  العلميُّ

	•ينتج الطالب خريطة كنتورية من خالل ا�شتخدام البرامج الحديثة عبر النترنت.

فكرة امل�رشوع:

	•ير�شم خريطة كنتورية لمنطقة ما م�شتخدما التقنيات الحديثة.
	•تنمية مهارات ا�شتخدام الحا�شب الآلي لدى الطالب.

	•تعويد الطالب على ا�شتخدام التقنية في حل بع�ض الم�شكالت. 
	•تنمية روح العمل الجماعي.

الهدف من امل�رشوع:

	•ي�شبح قادرا على ر�شم خرائط كنتورية با�شتخدام الحا�شب الآلي. 
	•ينتج خريطة كنتورية لمنطقة ما من �شطح الأر�ض م�شتخدما البرامج الخا�شة بذلك.

التوقعات:

تن�شيب ملفات الرتفاع( •	 –  global mapper الحا�شوب  –   برنامج(
متطلبات التنفيذ )املواد واالأدوات(:
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	•اتبع الخطوات والتعليمات الواردة في ال�شفحات التالية )خطوات عمل خريطة كنتورية(
الإجراءات )خطوات العمل(: 

	•يمكن ر�شم خريطة كنتورية لأي موقع كان با�شتخدام البرنامج المرفق وتت�شم هذه الخرائط بالدقة العالية، مقارنة بتلك التي 
يمكن اإنجازها يدويًا.

النتائج والتو�شيات:
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خطوات عمل خريطة كنتورية  

اأوًل: ملفات الرتفاع
حملها من هذا ال�شيرفر: 

ftp://e0srp01u.ecs.nasa.gov/srtm/version2/SRTM3/Africa

ثانياً: برنامج الجلوبال مابر
من هذا الرابط:

http://www.globalmapper.com/global_mapper8_setup.exe

ب البرنامج وتابع ال�شرح بال�شور: ن�شّ
 .1

 .2

 .3
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 .4

 .5

 .6
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  .7

 .8

 .9

 .10
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 .11

 .12

 .13
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 .14

 .15

 .16
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اوًل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة لكٍل من العباراِت التّاليِة: 
1.  عنَد كتابِة مقيا�ِض الّر�شِم على اخلريطِة )1cm( ميثُل )1Km(، فاإنَّنا ن�شتطيُع كتابَة نف�ِض املقيا�ِض على ال�شورِة الّتاليِة:

                 100000 : 1                        1 : 1
  1000 : 1    1000000 : 1

2. اأَيٌّ من اأنواِع اخلرائِط التاليِة ذاِت مقيا�ِض ر�شٍم كبرٍي؟
 100000 : 1      100 : 1

   Km   15       10         5          0  كل )1cm( ميثل )10Km( يف الطبيعة     

ْن يكوَن مقيا�ُض الر�شِم لها: ُل اأَ 3. اخلريطُة الّتي ُتظهُر قارَة اآ�شيا يف�شّ
 100000 : 1     10000 : 1

 100 : 1    1000000 : 1

4. اخلريطُة الّتي يظهُر فيها برُج خليفة يف ُدبيٍّ َقْد تكوُن:
خريطة ت�شاري�شيًة.  خريطًة جيولوجيًة.   

خريطًة �شكانيًة. خريطًة طوبوغرافيًة.   

5. خٌط الكنتوِر الّذي ميُر ب�شاطىِء البحِر تكون لُه قيمٌة ُت�شاوي:
1000   100 �شفًرا     10

6.  عندما تكوُن الفرتُة الكنتوريُة يف اخلريطِة اأكرَب من )100m(، فاملظهُر الّت�شاري�شيُّ املتوقُع اأَْن يظهَر باخلريطِة ُهَو: 
واٍد. بحٌر.   بحريٌة.   منطقٌة جبليٌة.  

أسئلُة التقومِي للفصِل الّثاني
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7. الفرتُة الكنتوريُة يف اخلريطِة اجليولوجيِة: 
تزداُد عنَد النحداِر ال�شديِد.  تقُل عنَد النحداِر ال�شديِد.   

تزداُد عنَد الرتفاِع عن �شطِح البحِر. ل تتاأثُر بت�شاري�ِض �شطِح الأر�ِض.  

8. املظهُر الت�ساري�سيُّ الّذي تقُل فيِه قيمُة خطوِط الكنتوِر للداخِل:

احلو�ُض.  . التلُّ القبابيُّ  . التلُّ املخروطيُّ التلُّ املنتظُم. 

9. الفرتُة الكنتوريُة ِهَي:

امل�شافُة بنَي خِط الكنتوِر وم�شتوى �شطِح البحِر. فرُق القيمِة بنَي خطنِي كنتورينِي متتاليني. 

الزمُن الالزُم لالنتقاِل بنَي خطّي كنتوِر. طوِل خط الكنتور.   

10.  اأَيٌّ من اأنواِع اخلرائِط الّتاليِة تظهُر فيِه ال�شدوُع والّطياُت يف الطبقاُت ال�شخريِة؟

اخلريطُة الطبوغرافيُة.  اخلريطُة اجليوكيميائيُة.       

خريطُة الرتبِة. اخلريطُة اجليولوجيُة.        

11. يف اخلرائِط اجليولوجيِة للطبقاِت االأفقيِة تكوُن خطوُط الكنتوِر:

َب زاويِة النحداِر.  تتقاطُع مع الطبقاِت َح�شَ موازيًة لأ�شطِح الطبقاِت.  

عموديًة على �شطِح البحِر. عموديًة على اأ�شطِح الطبقاِت.  

12. امل�شافُة الأفقيُة تكوُن �شغريًة على اخلريطِة عنَدما:

تتباعُد خطوُط الكنتوِر.  متثُل منطقًة قليلَة النحداِر.   

ن�شتخدُم مقيا�َض ر�شٍم كبرٍي.  ن�شتخدُم مقيا�َض ر�شٍم �شغرٍي.  

َن يف جماري الأنهاِر اجلبليِة: 13. اأَحُد الأ�شكاِل الّتاليِة ميكُن اأَْن يتكوَّ

ال�ّسُج.              اخلانُق.               اجلرُف.              ال�ّشهُل.  
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14. يف املناطِق �سديدِة االنحداِر مثِل اجلرِف تبدو خطوُط الكنتوِر على اخلريطِة:

متباعدًة.            متوازيًة.              متعرجًة.              متقاطعًة.

ثانيًا: اأجْب َعِن الأ�سئلِة التّاليِة: 

. ار�شْم �شكاًل كنتوريًا تبنْي ِمْن خالِلِه �سجنِي، ُثمَّ َمثِّْل هذا ال�شكَل بقطاٍع بروفيليٍّ 1 .

في خريطٍة طبوغرافيٍة كانِت الفترُة الكنتوريُة )30m(، كم متًرا �شوَف يتغيُر ارتفاُعَك اإذا قطعَت 7. 2 خطوِط كنتوٍر؟

)180m(    =  )30(  ×  )6(

(؟ 3 .3cm( كم كيلومتًرا في الطبيعِة تمثُل ،)في اإحدى الخرائِط كان مقيا�ُض الر�شِم )1: 24000

 24000 cm
1  × x

3 cm   
  x  =       24000  * 3 =  72000 cm

  =       100000 cm
72000 cm  =  0.72  Km
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:)10m( ثالثًا:  ار�شِم المظاهَر الت�شاري�شيَة التاليَة با�شتخداِم خطوِط الكنتوِر، م�شتخدًما الم�شافَة الكنتوريَة

6070التلُّ املخروطيُّ
50 40 30

4030البحريُة 50 60
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ْر اإجابتََك: رابًعا: اختِر الكلمَة اأَْو الجملَة اأَْو المظهَر غيَر المن�شجِم علميًا، ثُمَّ برِّ
� 
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ال�شبب:  الأنَّ خطوَط الكنتوِر تتزايُد فيه كلما اّتَجهنا اإلى خارِج ال�سكِل، بيَنما االأ�سكاُل االأخرى تتزايُد فيها خطوُط الكنتوِر كلما 
اّتجهنا نحَو المركِز.

الخريطُة الكنتوريُة � القطاُع الجيولوجيُّ  الخريطُة الجيولوجيُة   دليُل التتابعاِت ال�شخريةِ 
ال�شبب: الأنَّها عبارٌة َعْن خطوٍط وهميٍة لالرتفاعاِت، بيَنما العباراُت االأخرى تمثُل الطبقاِت ال�سخريَة.

الحو�ُض � ال�شرُج    التلُّ                        اله�شبُة                  
ال�شبب: لأنها منطقٌة منخف�شٌة، والباقي مناطُق مرتفعٌة.
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خام�ًسا: اقترْح تف�سيًرا علميًا لما ياأتي:
ُل ا�شتخداُم مقيا�ِض الّر�شِم الخطيِّ في الخرائِط َعِن الأنواِع الأُخرى من مقايي�ِض الر�شِم. ُيَف�شَّ � 

	•لتال�شي تاأثيِر الّتمدِد والنكما�ِض )التكبير والت�شغير( على الأطواِل في الخريطِة، لأنَّ المقيا�َض يكوُن تحَت نف�ِض العوامِل، 
ها كما اأنَُّه يعتبُر اأ�سهَل من المقايي�ِض العدديِة حيُث يمكُن تحديُد البعِد بيَن نقطتيِن على  والظروِف الموؤثرِة على الخريطِة نف�سِ

الخريطِة دوَن اللجوِء لعملياٍت ح�شابيٍة معقدٍة. 
اأهميُة ا�شتخداِم القطاِع البروفيليِّ للخرائِط الّتي ت�شتخدُمها الجيو�ُض في المعارِك. � 

	•الأنَّنا ن�ستطيُع ِمْن خاللِه تحديَد مدى الروؤيِة بيَن نقطتيِن في خطٍّ م�ستقيٍم، وكذلَك يمكُن اختياُر اأن�سِب الطرِق لتنقِل الجنوِد 
وفًقا لمعداتهِم وعتاِدهم كما ي�شاعُدنا في اختياِر اأن�شِب الأماكِن ل�شقِّ الطرِق، ومدِّ ال�شكِك الحديديِة.

الم�شافُة الأفقيُة بيَن اأيِّ خطْي كنتوٍر لي�شت ثابتًة على الخريطِة الواحدِة. � 
عدُد  زاَد  الّت�شاري�ُض  تنوعِت  فكلما  المنطقِة،  تلِك  في  الّت�شاري�ِض  على  تعتمُد  بل  الكنتوِر،  خطِّ  قيمِة  على  تعتمُد  ل  	•لأَنَّها 

الخطوِط وبالّتالي قلِت الم�سافُة االفقيُة.
في خرائِط المدِن ن�شتخدُم فترًة كنتوريًة قليلَة القيمِة، بينما في المناطِق الجبليِة ن�شتخدُم فترًة كنتوريًة كبيرًة. � 

	•ب�شبِب اختالِف درجِة النحداِر من مكاٍن لآخَر على �شطِح الأر�ِض؛ لأنَّ خرائَط المدِن ل توجُد فيها ارتفاعاٌت عاليٌة، بينما 
المناطُق الجبليُة تتميُز بوجوِد مناطَق ذاِت ارتفاٍع عاٍل.

ال يمكُن تمثيُل الطبقاِت المائلِة بخطوِط الكنتوِر َفَقْط. � 
الأّنُه ال يمكُن تحديُد �سمِك الطبقاِت المائلِة بخطوِط الكنتوِر حيُث تتقاطُع هذِه الخطوُط مع الطبقاِت المائلِة.	•

�شوُر الأقماِر ال�شناعيِة ل تمثُل الألواَن الحقيقيَة للظواهِر. � 
	•لأنَّ الأقماَر ال�شناعيَة ت�شتخدُم نطاقاِت الطيِف الأخ�شِر والأحمِر وتحَت الحمراِء، ولأنَّها تدوُر على ارتفاٍع اأعلى من الغالِف 
، وِمْن َثمَّ ل يمكُن لأجهزِتها اأَْن تلتقَط نطاَق الّطيِف الأزرِق اّلذي ي�شُل اإلى الأر�ِض حيُث اإنَُّه يت�شتُت عنَد ا�شطدامِه  الجويِّ

. بالغالِف الجويِّ
ناعيِة في تف�شيِر بع�ِض الظواهِر على �شطِح الأر�ِض. ل نعتمُد كثيًرا على التف�شيِر الب�شريِّ ل�شوِر الأقماِر ال�شّ � 

الباحِث ومعرفتِه ببع�ِض  ورِة الواحدِة من �شخ�ٍض لآخَر، وذلَك لأنَّها تعتمُد على كفاءِة  التف�شيِر لل�شّ 	•ب�شبِب اختالِف نتيجِة 
الظروِف المحليِة للمنطقِة الّتي تمثُلها ال�شورُة.

لتحديِد موقِع �شيٍء ما على �شطِح الأر�ِض بنظاِم التمو�شِع العالميِّ يلزُم على الأقَل ر�شَد ثالثِة اأقماِر �شناعيٍة لهذا الموقِع. � 
لأنَُّه اإذا اأخذنا ثالثَة اإ�شاراٍت من ثالثِة اأقماٍر مختلفٍة، فاإنَّ نقطَة تقاطِع الكراِت الثالِث ِهَي موقُع ذلَك ال�شيِء.	•

ها البع�ِض. ال يمكُن اأَْن تتقاطَع خطوُط الكنتوِر َمَع بع�سِ � 
	•لأَنَّ كلَّ خطِّ كنتوٍر يمثُل من�شوًبا مختلًفا َعِن الآخِر.
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لن�شتخدُم ال�شوَر الجويَة كخريطٍة مبا�شرًة. � 
	•لأَنَّها تمثُل �شطَح الأر�ِض الكرويِّ غيَر الم�شتوي ك�شطِح الخريطِة بال�شافِة اإلى اأَنَّها غيُر دقيقٍة في قيا�شاِتها ونالحُظ اأَّنُه كلما 

وِر. ابتعْدنا عْن مركِز ال�شورِة قلَّْت دقُة الخريطِة كثيًرا، لذلَك لبدَّ ِمْن ت�شحيِح ال�شّ

�شاد�ًشا: حلَّ الم�شائَل التّاليِة: 
 مبقيا�ِض ر�شٍم )1: 1000( ُر�شم �شكٌل ميثُل قطعَة اأر�ٍض م�شتطيلَة ال�شكِل طوُلها 35 مرًتا وعر�شها 25. 1 مرًتا. اأوجد كال من طوِل 

وعر�ِض امل�شتطيِل يف الر�شم.
1cm   =        1000cm

1cm   =              10m

3.5cm    =     10
35 طول الخريطة     =  

2.5cm    =     10
25  عر�ض الخريطة  =   

(  اح�شِب  2 .1000000 َمْت على خريطٍة مبقيا�ِض ر�شٍم )1:  َوُر�شِ  )40Km( ت�شاوي الدولِة  بنَي مدينتنِي يف  امل�شافـُة  اإذا كانِت 
امل�شافَة على اخلريطِة بال�شنتيمرتاِت.

1cm   =   1000000cm

1cm   =             10Km

4cm    =     1000000
100000*40 الم�شافة                 =  

(. اأَْوِجْد مقيا�َض ر�شٍم لهذِه اخلريطِة. 3 .18cm(فاإِذا كانِت امل�شافُة بيَنهما على خريطٍة ِهَي )امل�شافُة بنَي مدينتنِي )90 كيلومرًتا
18cm       90Km

1cm     x     

5Km  =   x     
مقيا�ض الر�شم: 1 �شنتيمتر لكل 5 كيلومتر
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(. اأَْوِجِد البعَد احلقيقيَّ بنَي املدينتنِي  4 .15cm( وجدَت امل�شافَة بنَي مدينتنِي ،)يف م�شوٍر جغرايفٍّ مر�شوٍم مبقيا�ِض )1: 1000000
بالكيلومرتاِت.

  1cm   =   1000000cm

1cm   =          )Y( Km

    )Y(   =               10Km

  15cm   =          150Km

150Km    =       البعد الحقيقي

ورِة.  التِقَطْت �شورٌة ملبنى مبقيا�ِض ر�شٍم )1: 10000(، ارتفاعه 70. 5 مرًتا، اأَْوِجْد ارتفاَعُه يف ال�شّ
  1cm   =   10000cm

  X cm   =     7000cm

 )x(   =       0.7   cm

�سابعـًا: 
يلي:  َعّما  اأَِجْب  ثُمَّ  التّاليَة،  اخلريطَة  1– تَاأَمَّْل 

اأ. اأكرُث مناطِق اخلريطِة انحداًرا:
)D(                    )C(                 )B(    )A(

ْد على اخلريطِة مكاًنا ي�شلُح لإقامِة حمطٍة لالأر�شاِد اجلويِة  ب. حدِّ
بو�شِع عالمِة )*(.

د بالكتابِة على اخلريطِة موقَع منبِع وم�شِب النَّهِر. ج.  حدِّ
.E  ْد اجتاَه حركِة املياِه حتَت ال�شطحيِة يف املنطقِة د.  حدَّ

.)C ، A( هـ.  اح�شِب امل�شافَة الأفقيَة احلقيقيَة بنَي النقطتنِي
الم�شافُة الأفقيُة =

4cm      =    )C و A( الم�شافة بالم�شطرة  بين
5Km           1cm مقيا�ض الر�شم  

Km 4          �ضcm   
20Km = 5 * 4 =  ض�            

80
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120

60

40

20

80100
120

C
B

D

A

E

)5Km 1 لكلcm :مقيا�ُض الر�شم
المصب

المنبع

X
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2– تَاأَمَّْل اخلريطَة الكنتوريَة التّي اأماَمَك: 
العلويِّ  ال�شطِح  مك�شَف  ميثُل  باخلريطِة  املت�شُل  اخلطُّ 
لطبقٍة اأفقيٍة من احلجِر اجلرييِّ �شمُكها )100m( ويليها 

لأ�شفِل الطبقاِت التاليِة بالرتتيِب:
.) • 	200m( طبقٌة من احلجِر الرمليِّ �شمُكها
.) • 	100m( طبقٌة من احلجِر الطينيِّ �شمُكها

•طبقٌة من املتبخراِت غرُي معلومِة ال�شمِك. 	

اأَِجْب عّما يلِي: 
ار�شْم دليَل تتابِع الطبقاِت.  1 .

ار�شْم جميَع مكا�شِف الطبقاِت على الخريطِة. 2 .
بو�شِع  الخريطِة  على  البحِر  وجوِد  مكاَن  ْد  حدِّ 3 .

عالمِة )*(. 
اإر�شاٍل  تقويِة  محطِة  لإقامِة  مكاٍن  اأن�شَب  ْد  حدِّ 4 .

تلفزيونيِّ بو�شِع عالمِة )✔(.
اإذا  الجديِد  ال�شاطىِء  خطَّ  الخريطِة  على  ْد  حدِّ 5 .
بمقداِر  الياب�شة(  البحِر)هبط  �شطِح  م�شتوى  ارتفَع 

100م.

محطِة  لإقامِة  مكاٍن  اأن�شَب  الخريطة  على  ْد  حدِّ 6 .
. تحليِة للمياِه بو�شِع عالمِة

 ) 7 .F( النقطِة  من  حفُرُه  الاّلزِم  البئِر  عمَق  اح�شْب 
الحجِر  لطبقِة  العلويِّ  ال�شطِح  اإلى  للو�شوِل 

. الطينيِّ
•	300m =500-800 = عمُق البئِر

 .) 8 .H–K( ار�شْم قطاًعا جيولوجًيا بيَن النقطتيِن

400

صفر

400

400

300

300

300 200

200

200

100

500
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700

800
F

E

أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

H

K

مقيا�ُض الر�شم )150000:1( أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

800m
700m

400m

حجر جيري

متبخرات
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X
✔
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طفل

�ساطئ البحر الجديد
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التّاليِة: االأ�شئلِة  َعِن  اأِجْب  ثُمَّ  املرفقَة،  الكنتوريَة  اخلريطَة  3– تَاأَمَِّل 

. ار�شْم قطاًعا بروفيلَيا بيَن النقطتيِن )اأ، ب( على ورقِة الر�شِم البيانيِّ 1 .

ْر اإجابَتَك. َهْل ي�ستطيُع ال�سخ�ُض في المنطقِة )اأ( روؤيَة ال�سخ�ِض في )ب(؟ برِّ 2 .
ال ي�ستطيُع، وال�سبُب وجوُد مناطَق مرتفعٍة بيَن  اأ  و  ب تمنُع الروؤيَة.	•

َهْل يمكُن لمجموعٍة من الجنوِد تحمُل معداٍت ثقيلَة النتقاِل من )اأ( اإِلى )ب(؟ 3 .
ل يمكُن النتقاُل.	•

َهْل يمكُن �شقُّ طريٍق بريٍّ من )اأ( اإِلى )ب( في خٍط م�شتقيم؟ لماذا؟ 4 .
ل يمكُن ب�شبِب وجوِد بحيرٍة.	•

. اح�شْب ِم�شاحَة الأر�َض الّتي تمثُلها الخريطُة ال�شابقُة بَوْحَدِة كم2. 5
م�شاحُة الأر�ِض = الطول الحقيقي  × العر�ض الحقيقي  

51Km2 = ) 1 × 6(  ×  )1 × 8.5 (     =                        

80
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40 30
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0

الرتفاعاُت على اخلريطِة بالأمتاِر                   مقيا�ض الر�شم   100000:1
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التّاليِة:  االأ�شئلِة  عِن  اأجْب  املرفقَة  اخلريطَة  4– موظًفا 
ب( اح�شْب ن�شبَة النحداِر بيَن النُّقطتيِن )اأ–. 1

1000 * 2.5  :    40

2500  :    40

250  :      4
62.5  :      1

اح�شْب درجَة النحداِر بيَن النُّقطتيِن )اأ،ب( 2 .
درجة الإنحدار = الم�شافة الراأ�شية ×60 / الم�شافة الأفقية

2.5 * 1000  /  )20-60( * 60 =                        
                        = 0.96   درجة تقريًبا

اأَيَن تتوقُع وجوَد البحِر في الخريطِة؟ 3 .
في اّتجاِه ال�ّشرِق.	•

ار�شْم قطاًعا بروفيلًيا على طوِل الخطِّ )�ض �ض( 4 .

أ
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N

مقيا�ض الر�شم )1: 100000(
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ال�شفحيِّ  الطنِي  من  طبقٌة  يعلوها  الرمليِّ  احلجِر  من  طبقٌة  ِهَي  املرفقِة  اخلريطِة  على  مك�شُفها  الظاهُر  5–  الطبقُة 
ثمَّ طبقٌة  اأ�شفَلها طبقتان هما: طبقٌة من احلجِر اجلرييِّ �شمُكها )150 مرت(،  �سمُكها )100 مرت(، كما توجُد 

ِمَن الرمِل �سمُكها )100 مرت(.
اأَجْب عّما يلي: 

1 .

أنهيدريت

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

850m
750m

350m

حجر طيني

حجر رملي

حجر جيري

اع
تف

إلر
ا

600m
حجر رملي

450m

ار�َشْم دليَل التتابعاِت ال�شخريِة. 

اأكمْل ر�شَم بقيِة الطبقاِت على الخريطِة. 2 .

نقُل  خاللِه  من  يمكُن  طريٍق  اأن�شَب  الخريطِة  على  ار�َشْم  3 .
معداِت من ال�شرِق اإِلى الغرِب.

 . ْل مقيا�َض الر�شِم الموجود اإِلى مقيا�ِض ر�شٍم خطيٍّ حوِّ 4 .

. ( للو�شوِل اإلى ال�شطِح ال�شفليِّ لطبقِة الحجِر الجيريِّ 5 .A( اح�شْب عمَق البئِر الالزِم حفرُه من النقطِة
450m    =   450   -   900

ْد اتجاَه مجاري الأوديِةِ على  الخريطِة. حدِّ 6 .

) 7 .A–B( اح�شْب معدَل  النحداِر بيَن النقطتيِن
الم�شافة الراأ�شية    :  الم�شافة الأفقية   = معدُل النحداِر  
 )3000 * 4(  :    )500 - 900(  =   

12000   :  400  =   
30   :    1    =   

700

800

900

600
500

400

900

900

800

800

700

700

600

800

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

750m

350m حجر رملي

حجر جيري

600m
حجر رملي

450m

N
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B

)3Km( يقابل )1cm مقيا�ض الر�شم )كل

Km   9           6            3           0

اأن�شب طريق
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�سدًعا  ميثُل  �ض(  )�ص–  اخلط  املرفقِة،  الكنتوريِة  اخلريطِة  يف   –6
املنطقُة  كانِت  فاإِذا  اخلريطُة،  متثُلها  التّي  املنطقِة  طبقاِت  يف  راأ�شيًا 

دِع(.  الُعليا من اخلريطِة قد ارتفعْت مبقداِر 10 مرت )رميِة ال�شَّ
َوِمْن خالِل حفِر اإحدى الآباِر ال�شتك�شافيِة ح�شلنا على التتابِع الطبقيِّ الّتايل 

والّذي ميثُل دليَل اجلزِء ال�شفليِّ من اخلريطِة.

اأَجْب عّما يلي: 
أنهيدريت. 1

حجر رملي

حجر جيري

حجر طيني

كوجنلوميرات

تداخل ملحي

تداخل ناري

70

50

25

حجر جيري
غير محدد السمك

حجر طيني

انهيدريت
غير محدد السمك

كوجنلوميرات

اع
تف

إلر
ا

40
حجر رملي

خريِّ لطبقاِت املنطقِة التي ارتفعْت اأَعلى اخلريطِة.  ار�شْم دليَل التتابِع ال�شّ

ار�شم مكا�شَف جميِع الطبقاِت على اخلريطِة. . 2

أ
ب

صس
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المنطقة التي ارتفعت
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ثامنًا: اكتْب باأ�شلوبَك الخا�صِّ التعريَف المنا�شَب وال�شحيَح لكلٍّ من المفاهيِم االآتيِة: 
الخريطُة. � 

تمثيٌل هند�شيٌّ لالأبعاِد واتجاهاِتها في الطبيعِة بمقيا�ِض ر�شٍم معلوٍم.
. مقيا�ُض الر�شِم الخطيُّ � 

ُهَو عبارٌة َعْن خطٍّ م�شتقيٍم مق�شٍم اإلى وحداٍت قيا�شيٍة مت�شاويٍة تتفُق َمَع وحداِت المقيا�ِض المطلوبِة.
خطوُط الكنتوِر. � 

ِهَي خطوٌط وهميٌة ت�سُل بيَن مجموعٍة ِمَن النِّقاِط لها نف�ُض االرتفاِع بالن�سبِة ل�سطِح البحِر.
نقطُة المن�شوِب. � 

ِهَي نقطٌة تو�شُح الرتفاَع َعْن م�شتوى �شطِح البحِر في منطقٍة ما.
الفترُة الكنتوريُة. � 

ِهَي عبارٌة َعِن الم�شافِة الراأ�شيِة بيَن اأيِّ خطيِن كنتورييِن متتالييِن.
الخريطُة الّطبوغرافيُة. � 

ِهَي خريطٌة تو�سُح المظاهَر الت�ساري�سيَة الطبيعيَة المختلفَة باالإ�سافِة اإلى المعالِم الح�ساريِة مثَل خطوِط ال�ّسكِك الحديديِة والطرِق 
والمباني، وغيِرها من المن�شاآِت المختلفِة.

اله�شبُة. � 
منطقٌة وا�شعٌة من الأر�ِض م�شتويٌة تقريًبا وترتفُع عن م�شتوى �شطِح الأر�ِض مْن حوِلها.

. القطاُع البروفيليُّ � 
ُهَو عبارٌة َعْن ر�شٍم بيانيٍّ يو�شُح الّت�شاري�َض على طوِل خطٍّ م�شتقيٍم في الخريطِة.

الخرائُط الجيوفيزيائيُة. � 
 ، الّذاتيِّ الجهِد  قيا�شاِت  با�شتخداِم  الثالثِة  الأبعاِد  في  ال�شخريِة  للوحداِت  والميكانيكيِة  الطبيعيِة  الخوا�ضِّ  في  الّتغيَر  تبيُن  خرائُط 
ومقاومِة اإمراِر الّتياِر واالإ�سعاِع، كذلَك تبيُن معدالِت الحفِر وعالقِتها بخوا�ضِّ الوحداِت ال�سخريِة والميكانيكيِة، وتبيُن خطوُط 

فاِت. الكنتوِر في هذِه الحالِة التوزيَع الموحَد لهذِه ال�شّ
. نظاُم المعلوماِت الجغرافيُّ � 

و�شيلٌة تعتمُد اأ�شا�ًشا على ا�شتخداِم الحا�شِب الآليِّ في تجميِع ومعالجِة وعر�ِض وتحليِل البياناِت المرتبطِة بمواقَع جغرافيٍة ل�شتنتاِج 
معلوماٍت ذاِت اأهميٍة كبيرٍة في اّتخاِذ قراراٍت منا�شبٍة.

. نظاُم الّتمو�شِع العالميُّ � 
المدنيِة  التطبيقاِت  معظُم  عليِه  وتقوُم  الأمريكيِة،  الدفاِع  وزارَة  النظاُم  هذا  ويتبُع   ، الجغرافيِّ الموقِع  تحديِد  في  ي�شتخدُم  نظاٌم 

المعروفِة.
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تا�شًعا: و�شْح العالقَة بيَن كل مّما يلي: 
قيمُة مقيا�ِض الر�شِم، وم�شاحُة اخلريطِة. 1 .

كلما زادْت قيمُة مقيا�ِض الر�شِم  قلَّْت م�شاحُة الخريطِة والعك�ُض �شحيٌح.	•
الفرتُة الكنتوريُة و�شكُل ت�شاري�ِض املنطقِة. 2 .

كلَّما �شغرْت قيمُة الفترِة الكنتوريِة دلَّ ذلَك على اأَنَّ المظهَر الت�شاري�شَي الممثَل ذو ارتفاٍع قليٍل.	•
امل�شافُة الأفقيُة والنحداُر. 3 .

تقلُّ درجُة النحداِر بزيادِة الم�شافِة الأفقيِة.	•
معدُل النحداِر وطبيعُة املن�شاأِة املقامُة يف املنطقِة. 4 .

	•معرفُة معدِل النحدارِ يحّدُد نوَع ال�شتثماِر الّذي يمكُن تنفيذُه في المنطقِة. 
( فاإنَُّه يكوُن اأق�شى انحداٍر  فمثاًل: اإذا كاَن معدُل النحداِر ي�شاوي )1٪(، فاإنَّ المنطقَة ت�شلُح لإقامِة المطاراِت، واإذا كان )٪9	•

يمكُن اإقامُة ال�شكِك الحديديِة عليِه، واإذا كاَن )15٪( فاإنَُّه ي�شمُح باإقامِة الم�شانِع والمناطِق ال�شناعيِة.
قوُة التفريِق وحجُم اأو م�شاحُة الأر�ِض التي متثُلها اخلليُة الواحدُة. . 5

درجِة  اأو  ال�شورِة،  دقِة  على  ذلَك  دلَّ  كّلما  الواحدُة،  الخليُة  تمثلُه  الّذي  الأر�ِض  �شطِح  م�شاحُة  اأو  حجُم  �شُغَر  كلَّما  	•لأنَُّه 
الو�شوِح ) قوُة تفريٍق عاليٌة(
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الَوْحَدُة الّثانيُة

الَفْصُل الثَّالث: األحافيُر
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الــاّلزمــُة  العوامُل  ومــا  الأحــافــيــُر،  3-1  ما 
للّتاأحفِر؟

3-2  طرائُق حفِظ الأحافيِر. 

3-3  فوائُد درا�شِة الأحافيِر.

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الف�سِل اأَْن:
يتعــرَف مفهــوَم الأحافيــِر، والعوامــَل الالزمــَة  � 

للتاأحفِر.
ُح طرائَق حفِظ الأحافيِر. يو�شّ � 

يتعرُف مفهوَم الأحفورِة المر�شدِة و�شروطها. � 
ي�شتق�شي فوائَد درا�شِة الأحافيِر. � 

نواتُج التعّلِم
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مراجعُة الق�سِم )3 - 1( األحافيُر
ما الأحافيُر، وما العوامُل الاّلزمُة للتاأحفِر؟

اأوًل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة فيما يلي:
1. اأيَّ الفروِع التاليِة ترّكُز عليها درا�شُة الجيولوجيا التاريخيُة؟

علُم الطبقاِت. علُم الأحافيِر.         

علُم الم�شاحِة الجيولوجيِة.  علُم الأحافيِر والطبقاِت.        
2. اأيُّ المركباِت التاليِة لي�شْت اأكثَر المواِد �شيوًعا لي�شنَع منها الكائُن الحيُّ هيكَلُه ال�شلَب؟

ال�شيليكا. كربوناُت الكال�شيوم.     

كبريتاُت ال�شوديوِم. فو�شفاُت الكال�شيوم.     
3. ما ا�شُم الأحفورِة الّتي ل تدلُّ على تاريِخ الرا�شِب؟

المر�شدُة. الم�شتعارُة.                  

البحريُة. البريُة.              
4. اأف�شُل جملٍة ت�شُف طريقَة تكّوِن �شخٍر يحتوي على الأحفورِة المجاورِة.

تما�شُك روا�شَب تر�شبْت في بيئٍة قاريٍة.  تحّوُل �شخوٍر ر�شوبيٍة تر�شبْت في بيئٍة قاريٍة. 

ت�شلُب الماجما في بيئٍة بحريٍة.  تما�شُك روا�شَب تر�شبْت في بيئٍة بحريٍة.   

ثانيًا: اقترْح تف�سيًرا جيولوجيًا لكلٍّ مّما يلي:
1. الهيكُل ال�شلُب �شرورٌي لعمليِة التاأحفِر.

لِب تكوُن هناَك فر�شٌة لحفِظ الهيكِل الّذي يقاوُم عمليًة الّتحلل.	• لأنَّ الكائَن الحيَّ باحتوائِه على الهيكِل ال�شّ
2. ل يعتبُر الفحُم الحجريُّ من الأحافيِر.

غِط والحرارِة ال�شديدِة، فال يدلُّ على الكائِن اّلذي خلفُه.	• لأنُه فقَد تركيَبُه الع�شويَّ بتعر�شِه لل�شّ
3. منطقُة الّرفِّ القاريِّ مثاليٌة لعمليِة الّتاأحفِر. 

لأنَّها ت�شتقبُل الجزَء الأعظَم من الروا�شِب القاريِة بفعِل الريّاِح اأو الأنهاِر اأو الجليِد.	•
4. ندرُة الأحافيِر البريِة وكثرُة الأحافيِر البحريِة. 

لندرِة اأماكِن الّدفِن ال�شريِع البريِة، وكثرِة اأماكِن الّدفِن ال�شريِع البحريِة.	•
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ثالثاً: ماذا يترتُب على كلٍّ مّما يلي:
1. الدفُن ال�شريُع للكائِن الحيِّ بعَد موتِه. 

تكوُن الأحافيُر كاملًة اأو �شبَه كاملٍة.	•
2. درا�شُة الظروِف الفيزيائيِة والكيميائيِة والبيولوجيِة اأثناَء تكّوِن ال�شخِر. 

درا�شُة تاريِخ الأر�ِض.	•
3. دفُن اأجزاٍء رخوٍة من الكائِن الحيِّ بعَد موتِه في الروا�شِب. 

تحلُل هذِه الأجزاِء، وعدِم تاأحفِرها. 	•
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الق�سم )3 - 2(: طرائُق حفِظ االأحافرِي

 جّرُب بنفسَك )3 - 1(
الّتكربُن

الهدُف مَن الن�شاِط:
ي�شتق�شي طريقَة تاأحفِر اأوراِق الّنباِت بالتكربِن.

الموادُّ والأدواُت الم�ستخدمُة:
جب�ٌض - اأ�شمنٌت اأبي�ُض - اأطباٌق خزفيٌة اأو لوٌح خ�شبيٌّ - فرٌن )ميكرويف( - ورقُة �شجرٍة عري�شٌة.

خطواُت العمِل:
اخلِط الجب�َض َمَع الأ�شمنِت الأبي�ِض بن�شبة 1:1. 1 . 

�شبِه  قواٍم  ذاِت  عجينٍة  على  تح�شَل  حتى  الزجاجيِّ  اأو  الخ�شبيِّ  ال�شاِق  بوا�شطِة  الم�شتمِر  التحريِك  مَع  تدريجًيا  الماَء  اأ�شِف  2 .
متما�شٍك.

، ومْن َثمَّ �شْع ورقَة النباِت على �شطِح العجينِة، ُثمَّ ا�شغْط بلطٍف  ، اأو داخِل الّطبِق الخزفيِّ قْم بفرِد العجينِة على اللوِح الخ�شبيِّ 3 .
لتثبيِتها . 

انقِل اللوَح الخ�شبيَّ اأو الطبَق الخزفيَّ ومحتوياتِه اإلى الفرِن، ودعُه لمدِة )5. 4 دقائق(.
اأخرِج اللوَح الخ�شبيَّ اأو الطبَق الخزفيَّ ومحتوياتِه من الفرِن، ودْعه يبرُد. 5 .

ماذا تالحُظ؟ � 
تفّحُم ورقِة الّنباِت.	•

َن:  �شِف ال�شكَل المتكوِّ � 
�شورٌة لورقِة النباِت على قطعِة الجب�ِض.	•

ما العمليُة الّتي تمَّ بها حفُظ ورقِة النباِت؟  � 
التكربُن.	•
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 جّرْب بنفسَك )3 - 2(
القالُب والنموذُج

الهدُف من الن�شاِط:
ي�شتق�شي مفهومي القالِب والّنموذِج.

الموادُّ والأدواُت الم�ستخدمُة:
ل�شاٌل - ماٌء - زيٌت - اأطباٌق  خزفيٌة -  �شاٌق خ�شبٌي اأو زجاجيٌّ للتحريِك  اأ�شداٌف اأو محاٌر اأو قواقُع - جب�ٌض - اأ�شمنٌت اأبي�ُض - �شَ

-  لوٌح خ�شبٌي. 

خطواُت العمِل: 
اأوًل: 

اخلِط الجب�َض مَع الأ�شمنِت الأبي�ِض بن�شبِة 1:1. 1 . 
�شبِه  قواٍم  ذاِت  عجينٍة  على  تح�شَل  حتى  الزجاجيِّ  اأو  الخ�شبيِّ  ال�شاِق  بوا�شطِة  الم�شتمِر  التحريِك  َمَع  تدريجًيا  الماَء  اأ�شِف  2 .

متما�شٍك.
قْم بفرِد العجينِة داخَل اأحِد الأطباِق الخزفيِة، وِمَن َثمَّ اغم�ْض فيها الأ�شداَف اأو المحاَر اأو القواقَع بالتجاِه المنا�شِب بعَد دهِنها  3 .

بالزيِت. )يجُب اأَْن تغم�َض بحيُث ينغر�ُض الوجُه المحدُب لل�شدفِة في العجينِة(.
قْم باإزالِة القواقِع اأو المحاِر اأو الأ�شداِف بعد مروِر 5. 4 دقائَق من غم�شها .

ماذا تالحُظ؟ � 
تكّوُن تجويٍف في لوِح الجب�ِض.	•

�شِف ال�شكَل المتكّوَن.  � 
تجويٌف يعطي �شكَل ال�شدفِة من الخارِج.	•

ماذا ُي�شّمى ال�شكُل الناتُج؟  � 
القالُب.	•

قدْم تعريًفا لل�شكِل الناتِج. � 
•	. تجويٌف ينتُج من تحلِل هيكٍل اأ�شليٍّ
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ثانيًا: 
ِامالأ القالَب الّذي ح�سلنا عليِه من الن�ساِط ال�سابِق بال�سل�ساِل بعَد دهنِه بالزيِت من الّداخِل. 1 .

قْم ب�سغِط ال�سل�ساِل داخَل القالِب حتى يمتلَئ الفراُغ الموجوُد. 2 .
. �شُه لأ�شعِة ال�شم�ِض حّتى يجفَّ قْم بنزِع ال�شل�شاِل من داخِل القالِب، ُثمَّ عرِّ 3 .

ماذا نطلُق على ال�شكِل الناتِج الجديِد؟ � 
نموذٌج.	•

قّدْم تعريًفا لهذا ال�شكِل.  � 
روا�شُب تمالأُ القالَب.	•
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مراجعُة الق�سِم )3 - 2( طرائُق حفِظ االأحافرِي

اأوًل: ما الفرُق بيَن كلٍّ مّما يلي: 
1. اأحافيُر البقايا الأ�شليُة، واأحافيُر البقايا الم�شتبدلُة. 

	•في البقايا الأ�شلية: ل يحدُث تغيٌر في التركيِب الكيميائيِّ للمادِة الع�شويِة، بينما في البقايا الم�شتبدلِة يتغيُر التركيُب الكيميائيُّ 
للمادِة الع�شويِة.

 . ، والنموذُج الخارجيُّ 2. النموذُج الداخليُّ
	•في النموذِج الداخليِّ يمتلئ تجويُف ال�سدفِة بالّروا�سِب اأواًل، ُثمَّ تتحلُل ال�سدفُة، بينما في النموذِج الخارجيِّ تتحلُل ال�سدفُة 

اأواًل، ُثمَّ يمتلئ التجويُف بالروا�سِب.
3. الأحافيُر الكاذبُة، والأحافيُر المر�شدُة. 

	•الأحافيُر الكاذبُة ِهَي اآثاٌر ذاُت من�شاأ غير ع�شويٍّ ت�شبُه اآثاَر الأحافيِر، بينما الأحافيُر المر�شدُة، فاإنَّها بقايا كائناٍت حيٍة ذاُت 
�شفاٍت خا�شٍة تدلُّ على الزمِن، اأو تدلُّ على ال�ّشحنِة.

ثانيًا: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة فيما يلي: 
خوِر؟ 1. ما طريقُة حفِظ الري�ِض في ال�شّ

اأثُر الم�شاِر.   الطبعاُت.          

قالٌب.  نموذٌج.            

2. ما العمليُة الّتي تتحوُل فيها المادُة الأقلُّ ثباًتا اإلى ماّدٍة اأكثَر ثباًتا؟

ال�شتبداُل. الت�شرُب.    

التكربُن. اإعادُة التبلوِر.    

؟ 3. اأيُّ اأنواِع الأحافيِر التاليِة تعتبُر اأدلًة غيَر مبا�شرٍة على الكائِن الحيِّ

التكربُن. حفُظ الهيكِل ال�شلِب.  

الت�شرُب. القالُب.   
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4. اأيُّ الظروِف اأو المناطِق التاليِة ُحِفظْت فيها اأحافيُر وحيِد القرِن؟

برُك القاِر. الجليُد.   

الكهوُف الجافُة. ال�سمُغ القديُم.  

5. اأيُّ الأحافيِر المر�شدِة التاليِة نح�شُل عليها عنَد حفِر اآباِر الّنفِط؟

الري�ُض. الفورامينيفرا.   

الأخ�شاُب المتحجرُة.  اأوراُق الأ�شجاِر.  

6. اأيُّ ال�شفاِت التاليِة تتوفُر في الأحفورِة المر�شدِة؟

انت�شاٌر محدوٌد. زمٌن طويٌل.   

تقاوُم ال�سغوَط.  حجٌم كبيٌر.   

ثالثًا: �شْع دائرِة حوَل الكلمِة غيِر المن�شجمِة مع ذكِر ال�شبِب: 
1. تاأحفُر الأخ�شاِب المتحجرِة  - تاأحفُر الترايلوبيت - تاأحفُر الجرابتوليت - تاأحفُر اأوراِق الأ�شجاِر.

     ال�شبُب: لأنها تتاأحفُر بطريقِة ال�شتبداِل بينما البقيُة بوا�شطِة التكربِن.
2. تاأحفُر الماموِث - تاأحفُر وحيِد القرِن - تاأحفُر الح�شراِت في الكهرماِن - تاأحفُر الأ�شداِف الدقيقِة.

     ال�شبُب: لأنَّها تتاأحفُر بوا�شطِة الطبعاِت والبقيُة بوا�شطِة الحفِظ الكامِل.
3. اأثُر الم�شاِر -  الحفُر -  الإفرازاُت - ال�شتبداُل.

     ال�شبُب: لأنَّها بقايا م�شتبدلة والبقيُة اآثاٌر.

رابًعا: عّدْد �شفاَت االأحفورِة المر�شدِة:
ذاُت مًدى زمنيٍّ ق�شيٍر.  1 .

ذاُت مًدى جغرافيٍّ وا�شٍع.  2 .
متعددُة بيئاِت التر�شيِب. 3 .

تكوُن موجودًة في ال�شخوِر باأعداٍد كافيٍة. 4 .
المياِه  ر�سِح  عن  الناجمَة  المحاليِل  تاأثيراِت  وتقاوُم  تعلوها  اّلتي  ال�سخريِة  الطبقاِت  من  عليها  الواقعَة  ال�سغوَط  تقاوُم  5 .

الجوفيِة.
ُل اأَْن تكوَن �شغيرَة الحجِم.. 6 ُيف�شَّ
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مراجعُة الق�سِم )3 - 3( فوائُد درا�شِة االأحافرِي

اأوًل: ف�ّسْر جيولوجيًا كالًّ مّما يلي:
َب تاريِخ حدوِثها.  1. ت�شاعُد الأحافيُر في ترتيِب الأحداِث الجيولوجيِة َح�شَ

التتابِع  من  ال�سفلى  المنطقِة  في  تقُع  �سوَف  االأقدُم  فاالأحافيُر  ال�سخوِر،  عمِر  على  لنا  تدُّ الأّنها  تحويها  اّلتي  لل�سخوِر  	•توؤرُخ 
. الطبقيِّ

2. ت�شاعُد الأحافيُر في معرفِة تطّوِر الحياِة على �شطِح الأر�ِض. 
	•في الطبقاِت القديمِة نالحُظ وجوَد اأحافيَر لكائناٍت بدائيٍة ترتقي مَع الطبقاِت الأحدِث وبذلَك يمكُن و�شُع مخطٍط لتطوِر 

تلَك الكائناِت منُذ ن�شوِئها اإلى الوقِت الحا�شِر.
3. الأحافيُر اأدواٌت اقت�شاديٌة. 

	•معظُم م�شادِر الثروِة الطبيعيِة موجودٌة في ال�شخوِر لذا فاإنَّ الأحافيَر في تلَك ال�شخوِر تعدُّ مهمًة في تعييِن مواقِع الخاماِت 
مثِل الفحِم والنفِط.

4. الأحافيُر تدلُّ على التوزيِع الجغرافيِّ القديِم. 
ُن ِمْن  	•لأنَّها تعطي معلوماٍت عن توزيِع البحاِر والياب�شِة في الما�شي، كما اأَنَّ معرفَة نوِع الأحافيِر في كلِّ منطقٍة بحريٍة يمكِّ

تحديِد مدى تقدِم البحِر وتراجعِه في الأزمنِة الجيولوجيِة ال�ّشابقِة.
5. وجوُد روا�شَب من الَمْرجان الآَن في مناطَق �شديدِة البرودِة.  

لأنَّ هذه المنطقَة كانت في الما�شي بيئًة بحريًة �شحلًة ذاَت مناٍخ دافىِء اأثناَء تكّوِن هذِه الروا�شِب.	•

ثانيًا: طبًقا لالأدلِة االأحفوريِة اأَيٌّ ِمَن التتابعاِت التّاليِة �شحيٌح مَن االأقدِم اإلى االأحدِث:
- الأ�شماُك   - الح�شراُت  - البرمائياُت  - الزواحُف  اأ 

- البرمائياُت   - الزواحُف  - الأ�شماُك  - الح�شراُت  ب  
- الح�شراُت   - الأ�شماُك  - الزواحُف  - البرمائياُت  ج 

- الزواحُف - البرمائياُت  - الح�شراُت  - الأ�شماُك  د 

ثالثًا: كيَف ت�شتدلُّ على ما يلي: 
1. المناُخ القديُم. 

من خالِل الأحافيِر الّتي تعي�ُض في المناطِق الباردِة.	•
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2. التر�شيُب في قاِع بحٍر.
الطيِن  روا�شِب  ما، وكذلَك وجوُد  تتابٍع  روا�شِب  بيَن  والم�شرجياِت  وال�شفنِج  الجلِد  ل�شوكياِت  اأحافيَر  	•من خالِل وجوِد 

. ال�شفحيِّ والحجِر الجيريِّ
3. البيئُة البحريُة ال�شحلُة. 

	•من خالِل وجوِد �شعاٍب مرجانيٍة.
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ا�شم امل�رشوِع: َجْمُع األَحافيرِ وتصنيُفها.

املشروُع  العلميُّ

نح�سل على االحافير من ال�سخور الر�سوبية فقط، الأن ال�سخور النارية والمتحولة توؤدي اإلى طم�ض معالم االحفورة بفعل ال�سغط 
والحرارة العالية.

وتق�شم الحافير اإلى ق�شمين هما:
1 : الحافير الكبيرة.
2 : الحافير الدقيقة.

بتنظيفها في  اأعدادها وذلك  اأحافير المحار والمرجان والقنفذيات، ويتم  بالعين المجردة مثل  التي ت�شاهد  الكبيرة: هي  الحافير 
المختبر من بقايا ال�شخر الملت�شقة با�شتعمال الماء اأو األأحما�ض الخفيفة )حم�ض الكلور(.

وعند حدوث ك�شر في العينات اأثناء تنظيفها تثبت ببع�شها بمواد ل�شقة وتحفظ في حوافظ خا�شة لدرا�شتها. 
 

الحافير الدقيقة: هي التي ترى وتدر�ض بالمجهر مثل اأحافير المثقبات وال�شعاعيات.

طرق استخالص االحافير الدقيقة من صخور فتاتية غير متفككة احلبيبات:

1 : توؤخذ ال�سخور الفتاتية اإلى المختبر وتفتت بطريقة منا�سبة.
2 : يغ�شل الفتات بالماء عن طريق و�شعه في منخل ذي فتحات �شغيرة.
3 : يجفف الفتات وذلك بو�شعه في فرن خا�ض تحت حرارة 100 م.

4 : ي�شنف الفتات بعد اأن يجف بوا�شطة مناخل خا�شة.
5 : تحفظ الأجزاء في زجاجات مرقمة.

6 : تف�شل الحافير الدقيقة عن الفتات بر�ض جزء منها تحت المجهر والتقاطها بفر�شاة خا�شة.
7 : تو�شع الحافير بعد ذلك على �شرائح خا�شة تهيئة لدرا�شتها. 
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طرق استخالص االحافير الدقيقة من صخور قاسية:

توؤخذ عينة ال�سخر اإلى المختبر وتقطع منها �سرائح �سخرية رقيقة. 1 .
ت�شقل هذه ال�شرائح حتى ت�شبح �شفافة. 2 .

تثبت هذه ال�شرائح على �شفيحة زجاجية حيث يمكن درا�شتها. 3 .

التجهيزات احلقلية جلمع األحافير الدقيقة:

ت�شمل التجهيزات الحقلية لجمع الحافير الدقيقة المواد التالية:
دفتر مالحظات. 1 .

قلم ملون اأو مجموعة اأقالم. 2 .
مطرقة جيولوجية. 3 .

بو�شلة. 4 .
�شريط معدني للقيا�ض. 5 .

اكيا�ض �شميكة مقاومة للرطوبة. 6 .
. عد�شة يد بتكبير 10 ×. 7

. قنينة حم�ض هيدوكلوريك تركيز 10%. 8
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اأواًل:- اكتْب باأ�شلوبَك الخا�صِّ التعريَف المنا�شَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم االآتيِة:
الجيولوجيا التاريخيُة: � 

العلُم اّلذي ي�شمُل درا�شَة تاريِخ الأر�ِض وتطوِرها واأ�شكاِل الحياِة عليها منُذ بدايِتها حّتى الآن.
الأحفورُة: � 

ِهَي اأثٌر اأو بقايا لنباٍت اأو حيواٍن عا�َض وماَت في الع�شوِر الجيولوجيِة القديمِة َوُحفظْت بقاياها فى ال�شخوِر الر�شوبيِة، ولها تركيٌب 
ع�شويٌّ محّدٌد يدلُّ على الكائِن اّلذي خلَفها.

: الّرفُّ القاريُّ � 
. المنطقُة اّلتي تنح�شُر بين خطِّ ال�شاطىِء وحّتى المنحدِر القاريِّ

الأحافيُر الكاذبُة: � 
تراكيُب اأو اآثاُر في الطبيعِة ذاُت من�شاأ غيِر ع�شويٍّ لي�َض لها عالقٌة بالكائناِت الحيَِّة.

عملياُت الّتاأحفِر: � 
كلُّ العملياِت اّلتي توؤدي اإلى حفِظ الكائِن الحيِّ كلِّه اأَْو جزٍء منُه اأو اآثارِه في روا�سِب الق�سرِة االأر�سيِة.

القالُب والّنموذِج: � 
. اأّما النموذُج َفُهَو الروا�شُب الّتي تمالأُ القالَب. القالُب ُهَو التجويُف الناتُج َعْن تحلِل هيكٍل اأ�شليٍّ للكائِن الحيِّ

ثانيًا: اختِر الإجابَة ال�سحيحة لكلٍّ مَن العباراِت الآتيِة:
1. اأيٌّ مّما يلي ميكُن تف�شرُيُه من خالِل الأحافرِي؟

دوِع.   حدوُث ال�شّ تتابُع الطبقاِت.    
ن�شاأُة الأر�ِض. اأنواُع الّطياِت.    

2. ما املنطقُة املثاليُة الّتي تزيُد فيها فر�شُة الّتاأحفِر؟
النهياراُت الثلجيُة.      . الرفُّ القاريُّ

ال�شحاري. برُك القاِر.     

أسئلُة التقومِي للفّصِل الّثالِث
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3. باأيِّ طريقٍة تتاأَحفُر بها الأخ�شاُب املتحجرُة؟
. ال�شتبداُل املعدينُّ الطبعاُت.     

الّنموذُج. القالُب.     

4. القطاعاُت الثالثُة املجاورُة تبنّيُ �شخوًرا يف ثالِث مناطَق متباعدُة. 
واحلروِف )A ، B ، C ، D(  ترمُز لأربعِة اأنواٍع من الأحافرِي البحريِة، 

اأيُّ الأحافرِي الأربِع متثُل اأحفورٍة مر�شدٍة؟
D    C    B   A 

5. ما ال�شكلُّ البياينُّ الّذي ميثُل وجوَد اأُحفورٍة مر�شدٍة؟

6. ما الطريقُة اّلتي تتاأحفُر بها الأ�شداُف الرقيقُة؟
التكربُن.   . ال�شتبداُل املعدينُّ الت�سُب باملعادُن.   الطبعاُت.  

ْت من �سفاِت االأُحفورِة املر�سدِة؟ 7. اأيٌّ من ال�ّشوِط الّتاليِة لْي�سَ
انت�شاُرها وا�شٌع. حجُمها كبريٌ .  مداها الزمنيِّ ق�شرٌي.   اأعداُدها كافيٌة. 

النت�شار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)1(

النت�شار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)3(

النت�شار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)4(

النت�شار اجلغرايف

مني
 الز

دى
امل

)2(
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8. اأيٌّ من الّتتابعاِت )من الأقدِم اإِلى الأحدِث( الّتاليِة �شحيٌح يف تّطوِر احلياِة على �شطِح الأر�ِض؟
�شماٌك–قواقُع–برمائياٌت. طيوٌر–اأَ قواقُع–اأ�شماٌك–برمائياٌت–طيوٌر.  
اأ�شماٌك–برمائياٌت–طيوٌر–قواقُع. برمائياٌت–قواقُع–اأَ�شماٌك–طيوٌر.  

9. اأَيُّ العباراِت الّتاليِة ت�شُف طريَقَة تكّوِن �شخٍر يحتوي َعلى الأُحفورِة املجاورِة؟
متا�شُك روا�شَب تر�شبْت يف بيئٍة قاريٍة.  حتّوُل �شخوٍر ر�شوبيٍة تر�شبْت يف بيئٍة قاريٍة. 

ت�شّلُب )املاجما( يف بيئٍة بحريٍة.  متا�شُك روا�شَب تر�شبْت يف بيئٍة بحريٍة.  

10. ما طريقُة الّتاأَحفِر الّتي تو�شُحها ال�شورُة املجاورُة؟
طبعاٌت.  احلفُظ الكامُل.    

بقايا اأ�شليٍة. اأَثُر امل�شاِر.     

ُف القاريُّ منطقًة مثاليًة للّتاأحفِر؟ 11.  ملاذا ُيعترُب الرَّ
بها روا�شُب كافيٌة للدفِن. عمُق املاِء ليزيُد َعْن 200 مرٍت.  

كرثُة الكائناِت البحريِة فيها. تتخلُلها اأً�شعُة ال�ّشم�ِض.   

12.  ال�ّشكُل املقابُل ميثُل اأُحفورًة ليوجُد بها اأَيُّ اأَثٍر لرتكيٍب اأَ�شليٍّ للكائِن الّذي متّثُلُه، َفِباأَيِّ اأَنواِع الّتاأحفِر التاليِة 
َقد متَّ حفُظها؟

النموذُج.  التكربُن.      
ال�شتبداُل. الت�سُب باملعادِن.    

 ثالثًا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي:
تعّر�ُض بقايا الكائناِت الحيِة للمحاليِل الم�شبعِة بالمواِد الكيميائيِة في باطِن الأَر�ِض. � 

التاأحفُر بالت�شرِب.	•
الّدفُن ال�شريُع للكائِن الحيِّ بعَد موتِه. � 

تكّوُن اأحافيَر كاملٍة اأو �شبَه كاملٍة.	•
نقُل الأحافيِر من مكاِنها الأ�شلّي اإِلى روا�شَب حديثٍة. � 

ها الأحافيُر.	• اختالُف عمِر الروا�شِب الّتي تقي�شُ
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ا�شتبداُل المادِة الع�شويِة لجذِع �شجرٍة بمادِة معدنيٍة جزيٍء بجزيٍء. � 
تكّوُن اأحافيَر الأخ�شاِب المتحجرَة.	•

دفُن اأوراِق الأ�شجاِر في بيئٍة رطبٍة، وتحلُلها لهوائًيا. � 
تكّوُن اأحافيِر بطريقِة التكربِن.	•

امتالُء تجويِف �شدفٍة بمعدِن الأراجونيِت. � 
تكّوُن اأحافيَر بطريقِة الت�شرِب بالمعادِن.	•

امتالُء تجويِف �شدفٍة بالروا�شِب، ثمَّ تحّلِل ال�شدفِة. � 
•	. تكّوُن نموذٍج داخليٍّ

دفُن كائٍن حيٍّ في بيئٍة ذاِت مناٍخ جاٍف. � 
•	. تاأحفٌر بحفِظ الهيكِل الأ�شليِّ

رابًعا: اذكْر اأهمَّ الفروِقِ بيَن كلٍّ مّما يلي:
اإعادُة التبلر و  ال�شتبداُل المعدنيُّ  � 

ِن  	•ال�شتبداُل المعدنيُّ ُهَو ا�شتبداُل المادَة الع�شويِة بمادٍة معدنيٍة جزٍء بجزٍء، بينما اإعادُة الّتبلوِر ُهَو اإعادُة تبلوِر المعدِن المكوِّ
للهيكِل من �شورٍة بلوريٍة اأقّل ثباًتا اإلى �شورٍة بلوريٍة اأكثَر ثباًتا.

اأحافيُر الديداِن و  اأحافيُر الري�ِض   � 
اأحافيُر الري�ِض ُتْحَفُظ بطريقِة الطبعاِت اأّما اأحافيُر الديدان تتكون َعْن طريِق الُحَفِر اّلتي تترُكها الديداُن في الرماِل.	•

خام�ًشا: اختِر الكلمَةَ اأو ال�ّشكَل غيَر المن�شجِم علميًا، ثمَّ برْر اإجابتَك:
اإعادُة التبلِر. ال�شتبداُل المعدنيُّ -  الّت�شرُب بالمعادِن – الطبعاُت –  �

ال�شبُب: لأنَّها اآثاٌر رقيقٌة والباقي عبارٌة عن بقايا م�شتبدلٍة.
تاأحفُر الترايلوبيِت. تاأحفُر الجرابتوليِت – تاأحفُر العظاِم – تاأحفُر الح�شراِت –  �

ال�شبُب: لأنَّها تتمُّ بطريقِة الّت�شرِب، والباقي بوا�شطِة التكربِن.
. كربوناُت الكال�شيوم – فو�شفاُت الكال�شيوم – ال�شيلكا – الكيتين �

ال�شبُب: لأنَّها من الموادِّ الع�شويِة والبقيُة ِمَن الموادِّ المعدنيِة.
دالُت الأنهاِر – برُك القاِر – الّرُف القاريُّ – النهياراُت الجليديُة. �

ال�شبُب: لأنَّها منطقُة دفٍن �شريٍع بحريٍة، والباقي اأماكُن دفٍن �شريٍع بريٍة.



114

� 

ال�شبُب: لأنَّها تتاأحفُر بحفِظ الهيكِل الأ�شليِّ والبقايا اآثاٌر.

�ساد�ًسا: اأَِجْب َعِن الأ�سئلِة التّاليِة:
ما فوائُد درا�شِة الأحافيِر؟ � 

ب تاريِخ حدوِثها. ترتيُب الأحداِث الجيولوجيِة َح�شَ 1 .
.) 2 .Correlation( الم�شاهاُة

الأحافيُر دليٌل على المناِخ القديِم. 3 .
 . الأحافيُر دليٌل على تغييِر التوزيِع الجغرافيِّ 4 .

الأحافيُر دليٌل على تطّوِر الحياِة. 5 .
ُف البيئاِت القديمِة. تعرُّ 6 .

الأحافيُر اأدواٌت اقت�شاديٌة.. 7
ما العوامُل الالزمُة لحدوِث التاأحفِر؟ � 

	•عوامُل بيولوجيٌة متمثلٌة في وجوِد الهيكِل ال�شلِب ونوعِه. 
وعوامُل جيولوجيٌة متمثلٌة في الدفِن ال�شريِع للكائِن الحيِّ بعَد موتِه.	•

�سابًعا: اقترح تف�سيًرا علميًا لما يَاأْتي:
مروُر بقايا الكائناِت الحيِة بتغيراٍت في تركيِبها الع�شويِّ والمعدنيِّ عنَد دفِنها في الروا�شِب. � 

المياِه  المذابِة في  الكيميائيِة  بالموادِّ  الم�شبعِة  المحاليِل  نتيحَة مروِر  باطِن الأر�ِض  الكيميائيِة في  للعملياِت  ها  	•ب�شبِب تعر�شِ
الجوفيِة.

. ليعتبُر الفحُم الحجريُّ اأحفورًة على الّرغِم ِمْن م�شدرِه الع�شويِّ � 
•	. لأنُه ل يدلُّ على الكائِن اّلذي خلَّفُه ب�شبِب تعر�شِه لل�شغِط والحرارِة وفقدِه تركيَبُه الع�شويَّ

ندرُة الأَحافيِر البريِة، وكثرُة الأحافيِر البحريِة. � 
لوفرِة اأماكِن الدفِن ال�شريِع البحريِة، وندرِة اأماكِن الدفِن ال�شريِع البريِة.	•
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الّدفُن ال�شريُع للكائِن الحيِّ بعَد موتِه ُي�شاعُد على تاأحفرِه. � 
لأنَّ الدفَن ال�شريَع يقلُل فر�شة تعّر�ِض الكائِن الحيِّ بعَد موتِه لالأك�شجيِن والبكتيريا وبالّتالي يتمُّ تحللُه ببطىِء �شديٍد.	•

. ندرُة اأَحافيِر الحفِظ الكامِل للكائِن الحيِّ � 
لأنُه يجُب دفُن الكائِن وهَو حيٌّ اأو بعَد موتِه مبا�شرًة دفًنا كاماًل يمنُع تحللُه.	•

تعتبُر حبوُب اللقاِح ِمْن اأف�شِل الأَحافيِر المر�شدِة. � 
الأنها خفيفٌة فتكوُن وا�سعَة االنت�ساِر وكذلَك حجمها �سغيٌر وعمُرها ق�سيٌر وتقاوُم ال�سغوَط وتدفُن في اأيِّ بيئٍة تر�سيبيٍة.	•

ُت�شّمى بع�ُض الأَحافيِر المر�شدِة باأحفورِة ال�شحنِة. � 
لأنَّ الأحافيَر في هذِه الحالِة ل ترتبُط بزمٍن معيٍن بل بنوعيٍة معينٍة ِمْن بيئاِت التر�شيِب.	•

تعتبُر الأَحافيُر دلياًل على المناِخ القديِم. � 
	•لأنَّها تدلُّ على المناِخ القديِم الّذي ُدِفنْت خالَلْه، فاإذا عْثرنا على اأحافيَر لكائناٍت محبٍة للبرودٍة في منطقٍة حارٍة الآَن فيدلُّ 

ذلَك على اأَنَّ المناَخ القديَم كاَن بارًدا.
. ت�شتخدُم الأَحافيُر كدليٍل على تغيِر الّتوزيِع الجغرافيِّ عبَر الزمِن الجيولوجيِّ � 

	•لأنَّها تعطي معلوماٍت َعْن توزيِع البحاِر القديمِة مْن خالِل تتبِع الأحافيِر ال�شاطئيِة وبمعرفِة نوِع الأحافيِر في كلِّ منطقٍة بحريٍة 
يمكُن تحديُد تقدِم اأو تراجِع البحِر في الع�شوِر القديمِة.

التركيُب الع�شويُّ اأ�شا�شيٌّ في تمييِز الأُحفورِة. � 
لأنُه ل يكفي اأَْن تكوَن بقايا ع�شويًة فقط، ولكَن يجُب اأَْن يكوَن لها تركيٌب وا�شٌح وظاهٌر لكي يتمَّ تعرُفها.	•

تعتبُر منطقُة الّرِف القاري مثاليًة لحفِظ بقايا الكائناِت الحيِة، وَتاأَحفِرها. � 
لأنَّها ت�شتقبُل الجزَء الأعظَم ِمَن الروا�شِب القاريِة بفعِل الرياِح اأو الأنهاِر اأو الجليِد.	•
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ثامنًا:
لديَك المفاهيُم والم�شطلحاُت العلميُة الّتاليُة: � 

لُب – الّدفُن ال�سيُع – عوامُل جيولوجيٌة – كربوناُت الكال�شيوم –      عوامُل بيولوجيٌة – الّتاأحفُر – الهيكُل ال�شّ
الّرُف القاريُّ – مناطُق بريٌة – النهياراُت الثلجيُة – مناطُق بحريٌة.

ْن خارطًة مفاهيميًة تعك�ُض فهمَك للعالقاِت بيَن هذِه المفاهيِم. كوِّ � 

عوامُل بيولوجيٌة

الهيكُل الّصلُب

مناطُق بحريٌةمناطُق بريٌةكربوناُت الكالسيوم

الّرُف القاريُّاالنهياراُت الثلجيُة

الّتأحفُر

عوامُل جيولوجيٌة

الّدفُن السريُع
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الَوْحَدُة الّثانيُة

الَفْصُل الّرابُع: بيئاُت الترسيِب
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4-1 البيئاُت القاريُة.

4-2 البيئاُت النتقاليُة.

4-3 البيئاُت البحريُة.

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الف�سِل اأَْن:
واأ�ش�ِض  التر�شيِب،  بيئاِت  مفهوَم   �يتعرَف 

ت�شنيِفها.
 �يناق�َض مفهوَم البيئاِت القاريِة، واأنواَعها.

 �يو�شَح مفهوَم البيئاِت النتقاليِة، والبيئاِت 
الّتي ت�شتمُل عليها.

يو�شَح مفهوَم البيئاِت البحريِة، واأنواَعها. �

نواتُج التعّلِم
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الق�سم )4 - 1(: البيئاُت القاريُة

اأواًل: عرْف باأ�شلوبَك الخا�صِّ ما يلي:
1.  بيئُة التر�شيِب. 

ِهَي مجموعُة الظروِف الفيزيائيِة والكيميائيِة والبيولوجيِة الّتي تتجمُع فيها الروا�شُب.
2. البيئاُت القاريُة. 

. ت�شمُل كلَّ البيئاِت الجافِة الّتي يكوُن فيها الهواُء و�شًطا للتر�شِب الأ�شا�شيِّ
3. الكثباُن الرمليُة. 

تالٌل ِمَن الرماِل تجمُعها الرياُح َعلى �شطِح الأر�ِض.

ثانيًا: ما الفرُق بيَن كلٍّ مّما يلي:
بيئُة البحيراِت الجافِة.  و  بيئُة الم�شتنقعاِت  

بيئُة  بينما   ، النباتيِّ مالًحا وتكوُن غنيًة بمحتواها  اأو  ماًء عذًبا  القاريِة، وتحوي  المائيِة  البيئاِت  ِمَن  ُت�شنَُّف  الم�شتنقعاِت  	•بيئُة 
البحيراِت الجافِة تتبُع البيئَة ال�سحراويَة القاريََّة، وتتكوُن عقَب عا�سفٍة ممطرٍة مكونًة بحيرًة موؤقتًة.

بيئُة ثالجاِت الوادي.  و  البيئُة النهريُة  
	•البيئُة النهريُة تتبُع البيئَة المائيَة القاريَة والّتي توجُد في مجاري الأنهاِر، اأو حوَل مجاريها، بينما بيئُة ثالجاِت الوادي تتبُع بيئَة 

الثالجاِت القاريِة والّتي تتكوُن من تراكِم الثلِج في اأوديٍة �شابقٍة.
روا�شُب الم�شتنقعاِت.  و  روا�شُب البحيراِت 

روا�شُب  بينما  بالأمالِح،  تتميُز  المالحُة  والبحيراُت  الحبيباِت  ودقيقِة  خ�شنٍة  روا�شَب  َعْن  عبارٌة  ِهَي  البحيراِت  	•روا�شُب 
. الم�شتنقعاِت تتكوُن مَن الطيِن والغريِن وهي غنيٌة بمحتواها النباتيِّ

ثالثًا: �شْع دائرًة حوَل الكلمِة غيِر المن�شجمِة مَع ذكِر ال�شبِب.
1. كثباٌن رمليٌة -  بحيراٌت جافٌة - مراوُح الّطمي - ثالجاٌت قاريٌة. 

     ال�شبُب: لأنَّها تتبُع بيئَة الثالجاِت والبقيُة بيئٌة �شحراويٌة.
2. حركُة الرياِح - نوعيُة المياِه - الطاقُة المختزنُة في الماِء - حركُة الماِء.

     ال�شبُب: الأنَّها توؤثُر في نوِع المادِة المتاحِة والبقيُة توؤثُر في كميِة الطاقِة المتاحِة.
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رابًعا: ماذا يترتُب على كلٍّ مّما يلي: 
1. ان�شهاُر جليِد الثالجاِت القاريِة. 

روا�شُب رديئُة الفرِز ِمْن خليٍط غيِر متجان�ٍض مَن الروا�شِب.	•
2 . ان�شياُب مياِه ال�شيوِل فجاأًة اإلى �شهٍل مت�شٍع. 

•	. تكّوُن مراوِح الطميِّ
. 3 . حدوُث عا�شفٌة ممطرٌة في و�شٍط �شحراويٍّ

تكوُن بحيراٍت جافٍة.	•

 . خام�ًشا: اذكِر اال�شَم اأو الم�شطلَح العلميَّ لكلٍّ مّما يليٍّ
1.  )ال�شكُل الهند�شيُّ للبيئِة( �شفٌة تحّدُد طبيعَة الإنت�شاِر الأُفقيِّ للبيئِة وعالقاِتها بالبيئاِت المجاورِة.

2.  )البيئُة ال�شحراويُة( نوٌع من البيئاِت يكوُن فيها الهواُء و�شًطا اأ�شا�شًيا للتر�شيِب.

3.  )ثالجاُت الوادي( نوٌع من الثالجاِت تتكوُن من تراكِم الّثلِج في اأوديٍة �شابقٍة.
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الق�سم )4 - 2(: البيئاُت النتقاليُة
اأوًل: ما المق�سوُد بكلِّ مّما يلي:

1. البيئُة النتقاليُة. 
ِهَي البيئُة الّتي يتداخُل فيها تاأثيُر اأن�شطِة عملياِت التر�شيِب القاريَِّة والبحريِة مًعا. 

2. واجهُة الّدلتا. 
ِهَي المنطقُة الّتي تتكّوُن ِمْن طبقاٍت مائلٍة مَن الطيِن والغريِن في مواجِه البحِر. 

ثانيًا: ف�ّسْر جيولوجيًا:
معظُم �سواطئ الدولِة متعرجٌة: لزيادِة اأو نق�ِض قوِة الأمواِج، واختالِف �شالدِة �شخوِر ال�شاطىِء.	• 

ثالثًا: ما الفرُق بيَن البيئِة النهريِة، وبيئِة الّدلتا.
	•البيئُة النهريُة تتبُع البيئَة القاريَة المائيَة، وتوجُد في مجاري الأنهاِر، اأّما بيئُة الّدلتا تتبُع البيئَة النتقاليَة عندما يلتقي مجرى نهٍر 

مَع ماٍء �شاكٍن لبحٍر اأو بحيرٍة. 

رابًعا: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة: 
1. اأيُّ العوامِل التاليِة ال يوؤثُر في البيئِة االنتقاليِة؟

درجُة ملوحِة مياِه البحِر. درجُة حرارِة مياِه البحِر.  
حركُة اأمواِج البحِر.  عمُق البحِر.    

2. ما الروا�شُب المميزُة للدلتا الأماميِة؟
رمٌل. ح�شًى.    

طيٌن دقيٌق.  كونجلوميرات.   

3. ال�ّشكُل الّتالي يو�شُح مقطًعا في الدلتا، اأًيُّ الطبقاِت تمثُِّل واجهَة الّدلتا الأماميَة؟ 
                             W اأ.  

X+Y ب. 
Y+W ج. 
 Y+Z د. 

X

Y Z

W
مستوى البحر

مصبّ النهر
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الق�سم )4 - 3(: البيئُة البحريُة

اأوًل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة لكٍل مما يلي:
1. اأيُّ البيئاِت التاليِة تتكّوُن فيها معظُم طبقاِت ال�شخوِر؟

النتقالّيُة. ال�شحراوّيُة.    
البحريُّة.  القارّيُة.    

2. ما البيئُة الّتي تتكّوُن في المنطقِة بيَن اأعلى مدٍّ وجزٍر؟
ال�شاحليُة.     . الّرفُّ القاريُّ
ال�شحيقُة.  ال�شعاُب المرجانّيُة.   

3. اأيُّ البيئاِت التاليِة يزيُد فيها تاأثيُر العوامِل الكيميائيِة والبيولوجيِة تدريجًيا مَع زيادِة العمِق؟ 
الأعماُق.     . الّرفُّ القاريُّ

ال�شعاُب المرجانّيُة.  ال�شاحلّيُة.    

ثانيًا: ف�ّسْر جيولوجيًا ما يلي: 
معظُم روا�شِب بيئِة الأعماِق موادُّ طينيٍة وهياكُل لالأحياِء. 

الأحياِء  الطيِن وهياكِل  مثِل  الدقيقِة  الروا�شِب  لتر�شيِب  المنا�شبُة  للماِء، وهَي  اأيُّ حركِة  فيِه  تتال�شى  تماًما  هادٌئ  القاَع  	•لأنَّ 
الّطافيِة.
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اأول : اختِر الإجابَة ال�سحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت الآتيِة:
1. ال�ّشكلُّ الّتالي يو�شُح مقطًعا في بيئِة الّدلتا. اأَيُّ الطبقاِت تمثُل واجهَة الّدلتا ؟ 

W

 X 

Y

Z 

2. اأَيٌّ من العوامِل الّتاليِة توؤثُر يف تنوِع البيئاِت القاريِة؟
اجّتاُه الّرياِح.    كميُة الأمطاِر.    

خِر. �شالدُة ال�شّ درجُة الّرطوبِة.   

3. ما املظهُر الّذي يتكّوُن عنَد جرياِن املاِء ب�سكٍل موؤقٍت ودخولِه اإلى �سهٍل مت�سٍع؟
مراوُح الّطمي.    البحرياُت اجلافُة.   

ثاّلجاٌت قاريٌة. ثاّلجاُت الوادي.   

4. ما البيئُة الّتي تندرُج حتَتها البيئُة النهريُة؟
البيئُة النتقاليُة.   البيئُة القاريُة.    

لي�َض مّما �شبَق. البيئُة البحريُة.    

5. اأَيٌّ من البيئاِت الّتاليِة ت�شّنُف حتَتها البيئُة ال�شاطئيُة؟
النتقاليُة.    القاريُة.    

لي�َض مّما �شبَق. البحريُة.    

X

Y Z

W
مستوى البحر

مصبّ النهر

أسئلُة التقومِي للفّصِل الّرابِع
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6. اأَيُّ جزٍء من الّدلتا الّذي يتكّوُن من الطنِي دقيِق احلبيباِت؟
�شهُل الّدلتا.    الّدلتا الأماميُة.    

و�شُط الّدلتا. واجهُة الّدلتا.    

7. ما املنطقُة الّتي متتُد من اأقل جزٍر حّتى عمق 200 مرت؟
   . املنحدُر القاريُّ     . الرفُّ القاريُّ

الأعماُق. ال�شهلُّ ال�شحيُق.   

8. ما ا�شُم املنطقِة الّتي تتميُز بتتابٍع من الطبقاِت ذاِت الّتطبِق املتدرِج؟
   . املنحدُر القاريُّ     . الّرُف القاريُّ

الأَعماُق. ال�شهُل ال�شحيُق.   

ثانيًا: اكتْب باأ�شلوبَك الخا�صِّ التعريَف المنا�شَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم االآتيِة:
البيئاُت النتقاليُة. � 

ِهَي البيئاُت الّتي يتداخُل فيها تاأثيُر اأن�شطِة التر�شيِب البحريِة والقارّيِة مًعا.
البيئُة ال�شاحليُة. � 

ِهَي المنطقُة الممتدُة ِمْن اأعلى مدٍّ اإلى اأقلِّ جزٍر.
البيئُة ال�شحروايُة. � 

ت�شمُل كلَّ البيئاِت الجافِة الّتي يكوُن فيها الهواُء و�شًطا للتر�شيِب.
بيئاُت التر�شيِب. � 

ِهَي مجموعُة الظروِف الفيزيائيِة والكيميائيِة والبيولوجيِة الّتي تتجمُع فيها الروا�شُب.

َّالفروِقِ بيَن كٍلّ مما يلي: ثالثًا: اذكْر اأَهم 
الّثالجاُت القاريُة. و  ثالجاُت الوادي       � 

نًة ِمْن كّتٍل �شميكٍة من  	•ثالجاُت الوادي تتكّوُن ِمْن تراكِم الّثلِج في اأوديٍة �شابقٍة، بينما الثالجاُت القاريُة تكوُن كبيرًة، مكوَّ
الجليِد عنَد المركِز ورقيقٍة عنَد الأطراِف.



126

البيئُة ال�شاطئيُة. و   بيئُة الم�شتنقعاِت     � 
	•بيئُة الم�شتنقعاِت عبارٌة َعْن منخف�شاٍت في �شطِح الأر�ِض تحتوي َعلى القليِل من المياِه العذبِة اأو المالحِة وهي غنيٌة بمحتواها 
الّنباتيِّ وتتبُع البيئَة القاريَّة ومعظُم روا�شِبها مَن الطيِن والغريِن، بينما البيئُة ال�شاطئيُة تتبُع البيئَة النتقاليَة َوِهَي اأو�شُح مكاٍن 

لتاأثيِر العملياِت الجيولوجيِة لالأمواِج القويِّة على ال�شاطىِء ومعظُم روا�شِبها من الح�شى والرمِل.

بيئُة الأَعماِق ال�شحيقِة. و   بيئُة البحيراِت        � 
بينما  اأو جزٌر  باأنَّها �شحلٌة قليلُة الأمواِج وعمُرها ق�شيٌر ول يحدُث بها مدٌّ  القارّيَة وتتميُز  المائيَة  البيئَة  تتبُع  البحيراِت  	•بيئُة 
بيئُة الأعماِق ال�شحيقِة توجُد في قيعاِن المحيطاِت اّلتي يزيُد عمُق الماِء فيها عْن 2000 متٍر وتتميُز بانعداِم الحياِة النباتيِة، 

وروا�شُبها الفتاُت دقيُق الحبيباِت وهياكُل الهائماِت.

البيئُة النهريُة.  و   البيئُة ال�شحراويُة   � 
ِة الّتي يكوُن فيها الهواُء و�شًطا للتر�شيِب، بينما البيئُة النهريُة تتبُع البيئَة المائيَة القاريَة،  	•البيئُة ال�شحراويُة ت�شمُل كلَّ البيئاِت الجافَّ

وتوجُد في مجاري الأنهاِر، و حوَل مجاريها وقَت الفي�شاِن.

رابًعا: اختِر الكلمَة غيَر المن�شجمِة علميًا، ثّم برْر اإجابتَك:
1. الكثباُن الرمليُة – البحيراُت الجافُة – مراوُح الّطمي – الم�شتنقعاُت.

     ال�شبُب: لأنَّها من البيئِة المائيِة والبقيُة من البيئِة ال�شحراويِة.
2. ح�شى – رمٌل – هياكُل جيريٌة – طيٌن.

     ال�شبُب: لأنَّها تتكوُن في بيئِة ال�شعاِب المرجانيِة والبقيُة تتكوُن في البيئِة ال�شاحليِة.
عاُب الع�شويُة – البيئُة ال�شاطئيُة – الّدلتا.  3. البحيراُت ال�شاطئيُة – ال�شِّ

     ال�شبُب: لأنَّها تتبُع البيئَة البحريَة والبقيَة تتبُع البيئَة النتقاليَة.

خام�ًسا: اأجْب َعِن الأ�سئلِة التّاليِة:
اذكْر اأُ�ش�َض ت�شنيِف بيئاِت الّتر�شيِب. � 

ال�شكُل الهند�شيُّ لبيئِة التر�شيِب.  1 .
نوُع المادِة المتاحِة للتر�شيِب. 2 .

كميُة الطاقِة المتاحِة في بيئِة التر�شيِب.  3 .
نوعيُة المياِه الموجودِة في بيئِة التر�شيِب. . 4
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ِد العوامَل الموؤثرَة في الّتر�سيِب خالَل البيئِة البحريِّة. َعدِّ � 
درجُة حرارِة مياِه البحِر.  1 .

درجُة ملوحِة الماِء. 2 .
حركُة الأمواِج.  3 .

تّياراُت المدِّ والجزِر.. 4

�ساد�ًسا: اقترح تف�سيًرا علميًا لما ياأَتي:
يمكُن معرفُة اّتجاُه حركِة ان�شياِب الكتِل الجليديِة ال�شخمِة. � 

وذلَك ِمْن خالِل وجوِد خطوٍط متوازيٍة طوليٍة على ال�سطِح الخارجيِّ الذي تتحرُك فوَقُه الكتلُة الجليديُة.	•
مي فى بع�ِض المناطِق. تكّوُن مراوِح الطَّ � 

	•عندما ين�شاُب الماُء خالَل واٍد �شديِد النحداِر، ُثمَّ يدخُل فجاأًة اإلى �شهٍل مت�شٍع يبداأُ في تر�شيِب ما يحملُه ِمْن فتاٍت على �شكِل 
. مراوِح الّطميِّ

البيئُة البحريُة اأكثُر البيئاِت الغنيِة بالأَحافيِر. � 
لأنَّ المياَه تغطي اأكثَر من ثلثي �شطِح الأر�ِض، وكذلَك لوفرِة العنا�شِر الاّلزمِة لزدهاِر الحياِة فيها مثِل الغذاِء وال�شوِء.	•

تنعدُم الحياة النباتية فى بيئِة الأعماِق ال�شحيقِة. � 
لعدِم و�شوِل ال�شوِء اإليها، وزيادِة ال�شغِط فيها، وانخفا�ِض درجِة الحرارِة.	•

تتكوُن الّدلتا عندما يلتقي مجرى نهٍر َمَع بحٍر، اأو بحيرٍة �شاكنٍة. � 
	•عندما يلتقي نهٌر مَع ماٍء �شاكٍن تنخف�ُض �شرعُة مياِه الّنهِر، وبالّتالي تقلُّ قدرتُه على حمِل الروا�شِب مِما يت�شبُب في تر�شيِب 

حمولتِه على �شكِل دلتا.

�شابًعا: كيَف ت�شتدلُّ على كلٍّ مّما يلي: 
بيئُة الّتر�شيِب كانْت بيئًة ثلجيًة.  � 

وجوُد خطوٍط طوليٍة متوازيٍة على �سطِح ال�سخوِر.	•
بيئُة الّتر�شيِب في اأحِد الع�شوِر الجيولوجيِة كانْت بيئًة �شاطئيًة.  � 

وجوُد روا�شَب من الح�شى والرمِل.	•
خريِة بيئُة التر�شيِب كانْت دلتا.  في درا�شِة جيولوجيٍة لأحِد الّتتابعاِت ال�شّ � 

وجوُد �شهِل الدلتا وطبقاِت الواجهِة المائلِة وروا�شِب الدلتا الأماميِة.	•
ظروُف المناِخ البارِد القديِم. � 

لوجوِد روا�شِب الّثالجاِت.	•
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ثامنًا: لديَك المفاهيُم والم�شطلحاُت العلميُة التّاليُة: 
اأنواُع البيئاِت – القاريُة – النتقاليُة – الهوائيُة – املائيُة – الّثالجاُت – ال�شحراويُة –  ثالجاُت الوادي – بحرياٌت جافٌة – 

امل�شتنقعاُت – البيئُة الّنهريُة – الّدلتا – البيئُة ال�شاطئيُة.
كّوْن خريطًة مفاهيميًة تعك�ُض فهَمَك للَعالقاِت بيَن هذِه المفاهيِم.  � 

القاريُة
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يُة
هر

لّن
ُة ا

يئ
لب

ا

ُت
عا

نق
ست

امل

أنواُع البيئاِت

االنتقاليُة

املائيُةالهوائيُة

ُت
جا

ّثال
ال

يُة
راو

ح
ص

ال

دي
وا

 ال
ُت

جا
ثال

فٌة
جا

ٌت 
يرا

ح
ب



129



130

الَوْحَدُة الّثانيُة

الَفْصُل الخامُس: قياُس الّزمِن
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5-1 العمُر المطلُق.

. 5-2 العمُر الّن�شبيُّ

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الف�سِل اأَْن:
يتعرَف طراِئَق قيا�ِض الّزمِن. � 

يقارَن بيَن العمِر الَن�شبيِّ والعمِر المطلِق. � 
ي�شتق�شَي طراِئَق قيا�ِض العمِر المطلِق. � 

َف الطرائَق الإ�شعاعيَة في تقديِر العمِر  يوظِّ � 
المطلِق.

الإ�شعاعيِة في  الطريقِة  ي�شتدلَّ على عيوِب  � 
تقديِر العمِر المطلِق.

تطبيقها  خالِل  مْن  التي  المبادئ  يتعّرُف  � 
يمكُن تقديَر العمَر الن�شبّي.

يبرُر طرَق ا�شتخداِم الم�شاهاِة المختلفِة. � 
تقريٍر  كتابِة  في  التوافِق  عدَم  مبداأَ  يوّظُف  � 

. جيولوجيٌّ

نواتُج التعّلِم
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مراجعُة الق�سِم )5 - 1( العمُر املطلُق
اأوًل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة: 

1. ما ا�شُم العلِم الّذي يقي�ُض عمَر ال�شخِر؟
جيوكرونولوجي. جيو�شتراتيجرافي.   

جيوفون. جيولوجي.    

2. ما الرا�شُب الّذي ينتُج عن التغيِر ال�شنويِّ في ظروِف التر�شيِب؟
التطبُق المتدرُج. التطبُق الكاذُب.   
الرقائُق الحوليُة.  عالماُت الّنيِم.    

3. اأيُّ الإ�شعاعاِت التاليِة يحدُث عندما ينتقُل العن�شُر من حالٍة ذاِت طاقٍة عاليٍة اإلى طاقٍة منخف�شٍة؟
انبعاُث ج�شيماِت األفا. انبعاُث ج�شيماِت بيتا.   

لي�َض مّما �َشَبَق. انبعاُث اأ�شعِة جاما.   

4. اأيُّ العنا�شِر التاليِة يتكوُن عندما يفقُد الكربوُن 14 ج�شيم بيتا؟
اأك�شجين. نيتروجين.    

اأرجون. فلور.    

 400( بعَد  انحالٍل  دوَن  منُه  يتبقى  جراًما  فكْم  جرام(،   1( كتلتُه  كانْت  فاإذا  عام(،   100( لُه  الن�شِف  عمِر  فترُة  م�شٌع  5.  عن�شرُّ 
عام(؟

8/1       3/1
  31/1      16/1

6. ال�شكُل يو�شُح العالقَة بين العن�شِر الم�شِع والعن�شِر الم�شتقِر الناتِج عن تحللِه، فاإذا 
كاَن عمُر الن�شِف مليون �شنٍة، كم يكوُن عمُر العينِة ال�شخريِة الممثَلِة في ال�شكِل؟ 

2000000 �شنٍة.  1000000 �شنٍة.   

4000000 �شنٍة. 3000000 �شنٍة.   
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7. ما اأن�شُب الطرائِق الإ�شعاعيِة لتقديِر العمِر المطلِق ل�شدفِة محاٍر؟
البوتا�شيوم - اأرجون. الكربون 14.    
يورانيوم - ر�شا�ض. روبيديوم - ا�شترن�شيوم.  

8. ل ت�شلُح اإحدى الطرائِق الإ�شعاعيِة التاليِة في المناطِق ذاِت درجِة الحرارِة العاليِة لتقديِر عمِر ال�شخِر فيها: 
البوتا�شيوم - اأرجون. يورانيوم 238 - ر�شا�ض 206.  

يورانيوم 235 - ر�شا�ض 207. روبيديوم - ا�شترن�شيوم.  

ثانيًا: ف�سْر جيولوجيًا كالًّ مّما يلي: 
1. عوامُل التحوِل بفعِل الحرارِة وال�سغِط ال�سديِد قد توؤثُر على ح�ساِب العمِر المطلِق لل�سخِر.

	•لأنَّ المعادَن الم�شعَة قد تتاأثُر بعوامِل التحوِل بال�شغِط والحرارِة ال�شديدِة، فوجوُد �شخٍر متحوٍل خرجْت منُه بع�ُض الّذراِت 
الم�شعِة، اأو الم�شتقرِة خالَل عمليِة الّتحوِل، فاإنَّ العمَر المحدَد يكوُن غيَر دقيٍق لأنَّ الّذي يتمُّ تقديُره عندئذ ُهَو العمُر منُذ 

الّتحوِل ولي�َض العمُر منُذ تبلوِر ال�شخِر.
2. ُي�شتخدُم الكربوُن الم�شُع لتقديِر الأعماِر الق�شيرِة ن�شبًيا. 

لأنَّ له فترَة عمِر ن�شٍف ق�شيرًة ن�شبًيا حوالي )5730 �شنة(.	•
3. تكّوُن الرقائِق الحوليِة للجليدياِت. 

	•تنتُج من التغيِر ال�شنويِّ في ظروِف التر�شيِب لتوالي تجمِد وان�شهاِر الجليِد حيُث يتجمُع الفتاُت الخ�شُن مكوًنا راًقا لأ�شفَل 
واأثناَء فترِة التجمِد يتجمُع الفتاُت الناعُم لأعلى وهكذا في كلِّ دورٍة.

4. قيا�ُض عمِر ال�شخوِر بطريقِة التقديِر بالروا�شِب غيُر دقيقٍة اأحياًنا. 
ا لحتماِل حدوِث تعريٍة لما َقْد تر�شَب ِمْن قبُل.	• لحتماِل التر�شيِب بمعدلٍت اأكبَر اأو اأ�شغَر مّما ُهَو عليِه حديًثا، واأي�شً

5. يحدُث النحالُل النوويُّ عادًة بانبعاِث ج�شيماِت األفا في حالِة النوى الكبيرِة جًدا. 
لأنَّها تكوُن غيَر ثابتٍة لكبِر حجِمها وكتلِتها.	•
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ثالثًا: حلَّ الم�شاألَة التاليَة: 
عينٌة �شخريٌة عمُرها )40 مليوِن �شنٍة(، فكم تكوُن فترُة عمِر الن�شِف لها عندما يتبقى منها دوَن انحالٍل )6.25٪( من كتلِتها.

ار�شِم العالقَة البيانيَة بيَن عدِد فتراِت عمِر الن�شِف، والن�شبِة المئويِة للعن�شِر الم�شتقِر. 
)6.25٪(  =  4   فتراِت عمِر ن�شٍف

عمُر ال�شخِر =  عدُد الفتراِت *  فترُة عمِر الن�شِف 
اإًذا فترُة عمِر الن�شِف =  40  / 4  =  10 مليوِن �شنٍة 

رابًعا: ماذا يترتُب على: 
توالي تجمِد وان�شهاِر الجليِد على امتداِد الطبقاِت ال�شخريِة عبَر الزمِن. � 

تكّوُن الرقائِق الحوليِة.	•
انبعاِث )8 ج�شيمات األفا( و )6 ج�شيمات بيتا( لذراِت اليورانيوم 238 � 

يتكوُن الر�شا�ُض الم�شتقُر 206	•

1 2 3 4 عدد الفترات
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الق�سُم )5 - 2(: العمُر الن�شبيُّ

 ابحْث بنفسَك )5 - 1(

الهدُف مَن الن�شاِط:
ي�شتنتُج مبداأَ تعاقِب الطبقاِت.

تاأمِل القطاَع الجيولوجيَّ الّذي اأماَمك، ثُمَّ اأجْب عِن االأ�شئلِة الّتي تليِه: 
� A  اأيُّ الطبقاِت تر�شبْت اأوًل؟
� C  اأيُّ طبقٍة هَي الأحدُث؟

(؟ � B( بالن�شبِة للطبقِة )A( ما عمُر الطبقِة
•	)B( اأقدم من )A(

(؟ � C( بالن�شبِة للطبقِة )B( ما عمُر الطبقِة
•	)C( اأقدم من )B(

رّتْب هذِه الطبقاِت مَن الأقدِم اإلى الأحدِث. � 
•	 )C(  )B(  )A(

ما العالقُة بيَن عمِر الطبقِة وترتيِب تر�شيِبها؟ � 
الطبقاُت الأقدُم تتر�شُب اأوًل والأحدُث تتر�شُب لحًقا.	•

ما مبداأُ تعاقِب الطبقاِت؟ اعتماًدا على ما تقدَم. � 
	•في اأيِّ تتابٍع لل�شخوِر الر�شوبيِة تكوُن اأيُّ طبقٍة اأقدَم من الّتي تعلوها ما َلْم تتعر�ْض لل�شغِط ال�شديِد اأو الت�شدِع ال�شديِد.
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 ابحْث بنفسَك )5 - 2(
عدُم الّتوافِق

الهدُف مَن الن�شاِط:
تو�شيُح مفهوِم عدِم التوافِق. 

تاأمِل ال�سكَل التخطيطيَّ التالَي، ُثَم اأجْب عِن الت�ساوؤالِت الّتي تليِه:

في القطاِع )اأ( 
ما الفترُة الزمنيُة اّلتي ا�شتغرقْتها عمليُة التر�شيِب؟ � 

بداأْت قبل 12 مليوِن �شنٍة وا�شتمرْت دوَن توقٍف حّتى قبَل 4 مليوِن �شنٍة )اأي 8 مليوِن �شنٍة(.	•
ُمْنُذ متى توقفُت عمليُة التر�شيِب من الآَن؟ � 

قبَل 4 مليوِن �شنٍة.	•
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في القطاِع )ب( 
ُمْنُذ متى بداأْت عملياُت الّتعريِة على الطبقاِت؟ � 

ُمْنُذ 4 مليوِن �شنٍة حّتى 3 مليوِن �شنٍة مَن الآَن اأي 2 مليوِن �شنٍة.	•
ما عدُد ال�شنيَن اّلتي ا�شتغرَقْتها اإزالُة التعريِة للروا�شِب؟ � 

2 مليوِن �شنٍة.	•
ما الفترُة الزمنيُة الّتي توقَف خالَلها التر�شيُب؟ � 

مليوِن �شنٍة.	•
ما الفترُة الزمنيُة الكليُة المفقودُة في هذا القطاِع؟ � 

3 مليوِن �شنٍة.	•

في القطاِع )ج( 
هل ا�شتمَر الّتر�شيُب في هذا القطاِع؟ � 

نعْم، ا�شتمَر التر�شيُب.	•
ما عدُد ال�شنيَن اّلتي تلزُم لفقِد واإزالِة الروا�شِب من القطاِع؟ � 

3 مليوِن �شنِة.	•

في القطاِع )د( 
اأيَن توجُد فترُة انقطاِع التر�شيِب والّتعريِة في هذا القطاِع؟ � 

في الفترِة الزمنيِة المح�شورِة بيَن 3 مليوِن �شنٍة اإلى 6 مليوِن �شنٍة.	•
حّدْد مكاَن �شطِح عدِم الّتوافِق في القطاِع. � 

بين الطبقتين 3 و 6 على الر�شِم.	•
اكتْب تعريًفا جيولوجًيا لعدِم التوافِق. � 

ُهَو �شطٌح يف�شُل بيَن �شخوٍر قديمٍة واأخرى حديثٍة يتكوُن بفعِل التعريِة اأو انقطاِع التر�شيِب.	•
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مراجعة الق�سُم  )5 - 2(  العمُر الن�شبيُّ

اأوًل: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة: 
1 . ما ُهَو التركيُب الجيولوجيُّ الّذي ل يمكُن تطبيُق مبَداأ تعاقِب الطبقاِت عليِه؟

الّطيُة المقعرُة. الّطيُة المحدبُة.   
طيٌة وحيدُة الميِل.  الّطيُة الم�شطجعُة.   

2. اأيُّ ال�شدوِع التاليِة ل يمكُن تطبيُق مبداأ تعاقِب الطبقاِت عليِه؟ 
دُع المعكو�ُض. ال�شّ    . دُع العاديُّ ال�شّ
. دُع الحو�شيُّ ال�شّ   . �شدُع النزلِق الم�شربيِّ

■ ا�شتخدِم ال�شكَل المرفَق ـ والّذي يو�شُح قطاًعا جيولوجيًا في منطقِة ما ـ لحلِّ اال�شئلِة )3(، )4(، )5(.

3. يوجُد بالقطاِع فتراٌت تر�شيبيٌة عدًدها:
3      2

5      4

4. اإذا احتوِت الطبقُة رقم 5 على مكتنفات )inclusions( فيكوُن م�شدُرها:
الطبقَة رقم 6. الطبقَة رقم 10.   

القاطَع ب. القاطَع اأ.    

5. الترتيُب ال�شحيُح للتتابِع الزمنيِّ ُهَو: 
- ميُل الطبقاِت. - القاطُع ب.  - القاطُع اأ.  تر�شيُب المجموعِة الثانيِة. 
- ميُل الطبقاِت. - القاطُع اأ.  - القاطُع ب.  تر�شيُب المجموعِة الثانيِة. 
- ميُل الطبقاِت. - القاطُع اأ.  - تر�شيب المجموعة الثانيِة.  القاطُع ب. 

- القاطع ب. - ميل الطبقات.  - تر�شيب المجموعة الثانيِة.  القاطُع اأ. 
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6. اأيُّ اأنواِع الم�ساهاِة التاليِة يتمُّ اإجراوؤُه اإذا ُوِجدْت هذِه الطبقاُت على هيئِة تتابٍع غيِر عاديٍّ اأو غيِر ملحوٍظ؟
المحتوياُت المعدنيُة. الت�شابُه ال�شخريُّ    
. المحتوى الأحفوريُّ     . التتابُع الإ�شتراتيجرافيُّ

7. اأيُّ ال�شفاِت التاليِة تدلُّ على �شواهَد تر�شيبيٍة لعدِم التوافِق؟
غياُب مجموعِة اأحافيَر. وجوُد طبقِة كونجلوميرات.   

وجوُد �شطٍح غيِر م�شتوى. وجوُد اختالٍف في الميِل.   

8. تاأمِل ال�شكَل التالَي الّذي يو�شُح تركيًبا جيولوجًيا في منطقٍة ما. ماهَي التغيراُت  
      في حالِة التياِر المر�شِب لهذه الروا�شِب؟

زيادُة عر�ِض المجرى.  زيادُة انحداِر المجرى.    
زيادُة درجِة حرارِة الماِء. نق�ٌض في �شرعِة التياِر.    

9. اأف�شُل احتماٍل للعمِر المطلِق لطبقِة الحجِر الرمليِّ ُهَو: 
3 - 4 مليوِن �شنٍة. 1 - 2 مليوِن �شنٍة.    

9 - 12 مليوِن �شنٍة. 5 - 8 مليوِن �شنٍة.    

10. في ال�شكِل المجاوِر، اختِر ال�شخَر الأقدَم في كلِّ زوٍج من ال�شخوِر التاليِة: 

C  &  D      A  &  B

J  &  K      D  &  E

 
ثانيًا: كيف ت�شتدلُّ على كلٍّ مّما يلي:

1. التتابُع ال�شخريُّ في مكاٍن ما غيِر �شحيٍح. 
وجوُد طيٍة م�شطجعٍة اأو �شدٍع معكو�ٍض.	•

2. الّتداخُل الّناريُّ اأقدُم من ال�شخوِر الر�شوبيِة المتداخِل فيها. 
تحّوُل ال�شخوِر التي قطَعها التداخُل الناريُّ اأو وجوُد مكتنفاٍت مَن القاطِع الناريِّ في الطبقاِت التي قطَعها القاطُع النارّي.	•

3. الّت�شابُه ال�شخريُّ للطبقاِت في عدِة اأماكَن مختلفٍة ومتقاربٍة. 
ت�شابُه الخوا�ضِّ ال�شخريِة للطبقِة الواحدِة في عدِة اأماكَن مختلفٍة مثِل اللوِن وال�شمِك والم�شاميِة.	•



140

ثالثًا: ف�سْر جيولوجيًا كالًّ مّما يلي:
1. وجوُد عدٍد من ال�شدوِع في مجموعِة طبقاٍت، وغياُبها في الطبقاِت الّتي تليها. 

دِع.	• وجوُد �شطِح عدِم توافٍق، وذلَك لوجوِد طبقاٍت قديمٍة تاأثرْت بال�شدِع، واأخرى حديثٍة لم تتاأثْر بال�شّ
2. ل يمكُن تطبيُق مبداأ تعاقِب الطبقاِت على جميِع التتابعاِت ال�شخريِة. 

لأنَّ هناك بع�َض التراكيِب الجيولوجيِة تجعُل الطبقاِت الأقدَم فوَق الأحدِث مثَل الطيِة الم�شطجعِة وال�شدِع المعكو�ِض.	•
3. الطبقاُت الرقيقُة من الرماِد البركانيِّ مفيدٌة بيَن الأماكِن المختلفِة. 

دُم �شطًحا متزامًنا  	•وذلَك لعمِل م�شاهاٍة بيَن تلَك الأماكِن حيُث اإنَّها تمثُل فترًة زمنيًة محدودًة لها انت�شاٌر وا�شٌع، فهَي بذلَك تقِّ
على م�شافاٍت كبيرٍة وت�شاعُد في تحديِد اأعماِر ال�شخوِر الحاويِة لها.

رابًعا: تاأمِل القطاَع الجيولوجيَّ المرفَق، ثُمَّ اأجْب َعِن االأ�شئلِة التاليِة: 
1. ما عمُر التَّداخِل النارّي )D( بالن�شبِة للّتداخِل الناريِّ )B(؟ لهما نف�ُض العمِر.   

بّرْر اإجابتك.
الأنَّ كالهما موؤثٌر في الطبقِة رقم )2(	•

2. اأيُّهما اأقدُم التداخُل الناريُّ )B( اأَْم ثنيُّ الطبقاِت؟ ثنيُّ الطبقاِت.
بّرْر اإجابتك.

•	. لأنَّ التداخَل لْم يتاأثْر بعمليِة الثنيِّ
)C( دٌع 3. اأيُّهما اأقدُم التداخُل الناريُّ )A( اأَْم ال�شدُع )C(؟ ال�شّ

بّرْر اإجابتك.
•	.)A( الأنُه لم يوؤثْر في الّتداخِل

. ثم رتِب الحوادَث الجيولوجيَة ِمَن االأقدِم اإلى االأحدِث في الجدوِل التّالي:  خام�ًشا: افح�ِص القطاَع الجيولوجيَّ

الترتيُبالحدُث الجيولوجيُّ
)M( 1تر�شيُب الدورِة التر�شيبيِة

)J( 6تر�شيُب الدورِة التر�شيبيِة
)Y( 5�شطُح التعريِة
)X( 8�شطُح التعريِة
)Z( 3�شطُح التعريِة

)Q( 7التداخُل
)R( 4التداخُل

)M( 2ميل الدورِة التر�شيبيِة
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اأواًل: اكتْب باأ�شلوبَك الخا�صِّ التعريَف المنا�شَب لكلٍّ ِمَن المفاهيِم االآتيِة:
الرقائُق الحوليُة.  � 

ِهَي روا�شُب تنتُج عِن التغيِر ال�شنويِّ في ظروِف التر�شيِب من توالي تجمِد وان�شهاِر الجليِد مكونًة جزءيِن اأحُدهما خ�شُن الحبيباِت 
فاتُح اللوِن، والآخُر ذو حبيباٍت ناعمٍة بلوٍن داكٍن.

فترُةُ عمِر الّن�شِف.  � 
ِهَي الفترُة الزمنيُة اّلتي تلزُم لنحالِل ن�شِف مادِة العن�شِر الم�شِع اإلى عن�شٍر م�شتقٍر.

العن�شُر الم�شُع.  � 
ُهَو عن�شٌر غيُر م�شتقٍر تنطلُق منُه الإ�شعاعاُت لكي ي�شَل اإلى حالِة ال�شتقراِر.

. مبداأُ التتابِع الأحفوريِّ � 
في اأيِّ تتابٍع لل�شخوِر الر�شوبيِة تكوُن اأيُّ طبقٍة بها اأحافيُر تميُزها َعِن الطبقاِت الّتي فوَقها واّلتي تحَتها.

مبداأُ تعاقِب الطبقاِت. � 
في اأَيُّ تتابٍع لل�شخوِر الر�شوبيِة تكوُن اأيُّ طبقٍة اأقدَم ِمَن اّلتي فوَقها ماَلْم تتعر�ْض لقوى ال�شغِط ال�شديِد اأو الّت�شدِع ال�شديِد.

قانوُن المكتنفاِت. � 
اأَيُّ ج�شٍم �شخريٍّ يحتوي فتاًتا مْن ج�شٍم �شخريٍّ اآخَر لبدَّ اأَْن يكوَن الفتاُت اأقدَم من الج�شِم ال�شخريِّ ذاتِه.

الطبقُة المميزُة. � 
. ِهَي طبقٌة رقيقٌة تمثُل فترًة زمنيًة محدودًة ولها انت�شاٌر وا�شٌع مثُل الرماِد البركانيِّ

ثانيًا: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت الآتيِة:
الناجِت عن حتللِه، فكْم تكوُن عدُد  امل�شتقِر  العن�ِس  بوتا�شيوم–40  و10g من  امل�شِع  العن�ِس  10g من  ناريٌّ يحتوي على  1.  �شخٌر 

فرتاِت عمِر الّن�شِف؟
)1(
)2(
)3(
)4(

أسئلُة التقومِي للفّصِل اخلامِس
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2.  عندما يتبقى 1\8 دوَن انحالٍل من العينِة للعن�ِس امل�شِع، والّتي ميثُلها الر�شُم البياينُّ املقابُل، فما عمُر العينِة عندئٍذ؟   
300 �شنٍة. 

400 �شنٍة.

500 �شنٍة.

600 �شنٍة.

3.  اأيٌّ ِمَن الأ�شكاِل البيانيِة التاليِة تو�شُح النحالَل الإ�شعاعيَّ لأحِد النظائِر امل�شعِة فرتَة عمِر الن�شِف له )1( مليوِن �شنٍة؟
 )1(
 )2(
)3(
 )4(

4.  يو�سُح ال�سكُل البياينُّ التايلُّ العالقَة بنَي الن�سبِة املئويِة للعن�ِش امل�سِع وعمرِه الزمنيِّ بال�سننَي، فكم تبلُغ فرتُة عمِر الن�سِف للعن�ِش 
امل�شِع؟

100 �شنٍة. 

200 �شنٍة.

300 �شنٍة.

400 �شنٍة.
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5.  يو�شُح ال�شكُل البياينُّ التايّل الن�شبَة املئويَة لليورانيوم–)235( وعمرُه الزمنيُّ بال�شننَي، فاإذا كانِت الن�شبُة املئويِة لليورانيوم 92%، 
فكم يكوُن عمُر هذِه العينِة؟

50 مليوِن �شنٍة. 

100 مليوِن �شنٍة.

150 مليوِن �شنٍة.

400 مليوِن �شنٍة.

6.  يو�شُح اجلدوُل الّتايل النظرَي امل�شَع، وفرتَة عمِر الن�شِف لُه. فما ُهَو العن�ُس امل�شُع الأكرُث فائدًة يف درا�شِة علِم الآثاِر؟

WXYZالنظرُي امل�شُع

5730 �شنٍة4500 مليون �شنٍة600  مليون �شنٍة500  مليون �شنٍةعمُر الن�شِف بال�شنواِت

 X      W

Z      Y

7. على اأيِّ ف�شِل تدلُّ حلقاُت الّنموِّ الكبريُة احلجِم يف الأخ�شاِب املتحجرِة؟ 
ال�شتاء. ال�شيف.     
الربيع. اخلريف.    

8. ما نوُع النحالِل للبوتا�شيوم امل�شِع ذو العدِد الذريِّ 19 اإلى اأرجوٍن م�شتقٍر ذو العدد الذري 18؟ 
انبعاُث بيتا. انبعاُث األفا.    

اكت�شاُب اإلكرتون. انبعاُث جاما.    

9. اأيُّ العباراِت الّتاليِة ترتبُط مبعدِل انحالِل العن�ِس امل�شِع؟
يتاأثُر باحلرارِة.     يتاأثُر بال�شغِط.    

ليتاأثُر بال�شغِط واحلرارِة. يتاأثُر بال�شغِط واحلرارِة.   
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10. ما الطريقُة الّتي ل ت�شلُح لقيا�ِض العمِر املطلِق لل�شخوِر ذاِت درجِة حرارٍة اأعلى من 125 درجًة �شيليزيًة؟

ريبيديوم - �شرتن�شيوم البوتا�شيوم – اأرجون.   
الكربون 14. اليورانيوم – الر�شا�ض.   

11. يبنّيُ ال�شكُل التايل تتابًعا �شخريًا يف منطقٍة ما. ما العمُر املطلُق لطبقِة احلجِر الرمليِّ يف هذا التتابِع؟ 

60–100 مليوِن �شنٍة.  اأقلُّ من 60 مليوِن �شنٍة.   
100–180 مليوِن �شنٍة.  60–180 مليوِن �شنٍة.   

12. ما ا�شُم العمليِة الّتي يتمُّ فيها مقارنُة الطبقاِت ال�شخريِة بنَي املواقِع املختلفِة بناًء على الأحافرِي املر�شدِة؟

امل�شاهاُة الأحفوريُة.  التتابُع ال�شرتاتيجرايف.    
قانوُن املكتنفاِت.     . التقديُر ال�شجرييُّ

13. ما اأف�شُل طريقٍة مل�شاهاِة الطبقاِت ال�شخريِة املتباعدِة الّتي لها نف�ُض العمِر؟ 

خوِر.  نوُع ال�شّ الرتكيُب الكيميائي.    
خوِر.  لوُن ال�شّ املحتوى الأُحفوري.    

14. ما الرتتيُب ال�شحيُح من الأقدِم اإلى الأحدِث لالأحداِث املو�شحِة يف ال�شكِل الّتايل؟

 L - K - J - I
L - I - K - J
K - J - L - I

    L - I - J - K

عظام فقاريات
60 مليون سنة

حجر رملي
طفوح بركانية

180 مليون سنة

قاطع ناري
100 مليون سنة

فقاعات
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؟  15. كيَف ميكُن حتديُد ال�شطِح العلويِّ لطبقٍة من احلجِر الّرمليِّ

تقديُر العمِر الّن�شبيِّ  الّتطبُق املتدرُج.    
تقديُر العمِر املطلِق. الت�شققاُت الطينيُة.    

16. ماذا ُت�شّمى عمليُة تعّرِف طبقٍة �شخريٍة بوا�شطِة طبقٍة �شخريٍة اأخرى بعيدٍة َعْنها؟

امل�شاهاُة.  الت�شاُل.     
عُدم التوافِق.     . التتابُع ال�شخريُّ

17. ا�شتخدِم القطاَع اجليولوجيَّ الّتايَل لالإجابِة عن الأ�شئلِة الثالِث التاليِة: 

لماذا ُيعتبُر الّرماُد البركانيُّ مفيًدا في عمليِة الم�شاهاِة؟ � 
ل يوجُد به اأحافرُي. لونُه قامٌت.    

يعترُب طبقًة دالًة.  .C14 يحتوي على كميٍة منا�شبٍة ِمَن
   

ما اأحدُث طبقٍة في ال�شكل؟ � 
الكوجنلومريات.      . احلجُر الرمليُّ

احلجُر اجلريّيُ.     . احلجُر الطينيُّ

؟ ما الحدُث الأقدُم في الموقِع 1 �
. الّتداخُل الناريُّ    .X–Y دُع ال�شَّ

عدُم الّتوافِق.    . تر�شيُب الرماِد الربكاينِّ

18. ماذا متثُل ال�شخوُر الناريُة يف القطاِع اجليولوجيِّ الّتايل؟ 

طفوًحا لفيًة. 
�شًدا ناريًا.

قاطًعا ناريًا.
لكوليث.

ري
جي

جر 
ح

ي
مل

ر ر
ج

ح
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وم
جنل

كو
ي

ين
ط

جر 
ح

املوقع 3املوقع 2املوقع 1

عدم توافق

حتول تسلسلي

تداخل ناري

رماد بركاني

حجر رملي

حجر جيري

صخور نارية
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19. ما الرتتيُب ال�شحيُح من الأقدِم اإلى الأحدِث لالأحداِث اجليولوجيِة الّتي ميثُلها القطاُع اجليولوجيُّ املقابُل؟ 

دُع - الكوجنلومريات.  التداخُل الناريُّ – الربي�شيا – ال�شُّ

دُع - الربي�شيا. الكوجنلومريات - الّتداخُل الناريُّ - ال�شّ

دُع. الكوجنلومريات-  الربي�شيا - التداخل الناريُّ  - ال�شَّ

دُع. الربي�شيا - الّتداخل الناريُّ - الكوجنلومريات - ال�شَّ

؟ 20. اأَيٌّ ِمَن احلالِت الّتاليِة ت�شُف العمَر الن�شبيَّ للتداخِل الّناريِّ

 ، في القطاِع )2( التداخُل الناريُّ اأحدُث من الحجِر الرمليِّ
.       وفي القطاِع )1( التداخُل الناريُّ اأقدُم ِمَن الحجِر الّرمليِّ

، في القطاع )2( التداخُل الّناريُّ اأقدُم ِمَن الحجِر الرمليِّ
.      وفي القطاِع )1( التداخُل الناريُّ اأحدُث ِمَن الحجِر الّرمليِّ

. في كلٍّ ِمَن القطاِع )1( و )2( التداخُل الناريُّ اأحدُث ِمَن الحجِر الرمليِّ
. في كلٍّ ِمَن القطاِع )1( و )2( التداخُل الناريُّ اأقدُم ِمَن الحجِر الرمليِّ

(؟  21. اأيٌّ مّما يلي ميكُن اأَْن يعرَب َعْن )اجلرانيُت اأحدُث ِمَن احلجِر اجلرييِّ

. الزمُن الن�شبيُّ امل�شاهاُة.    
مبداأُ الوتريِة الواحدِة. الزمُن املطلُق.    

ثالثًا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي:
توالي تجمِد الجليِد، وان�شهارِه في منطقٍة ما. � 

تكّوُن الرقائِق الحوليِة.	•
 . عدُم ثباِت التركيِب النوويِّ لنظيِر عن�شٍر م�شعٍّ � 

انحالُل نظيِرعن�شٍر م�شٍع لتكويِن عن�شٍر اأكثَر ا�شتقراًرا.	•
. انبعاُث ج�شيماِت األفا ِمْن عن�شٍر م�شعٍّ � 

ينخف�ُض الرقُم الذريُّ بمقداِر رقمين والرقُم الكتليُّ ينخف�ُض بمقداِر 4 اأرقاٍم.	•
اكت�شاُب بروتون اإلكتروًنا في ذرٍة ما. � 

•	. ينق�ُض العدُد الذريُّ بمقداِر واحٍد ودوَن تغييِر العدِد الكتليِّ

حتول متاسي

كوجنلوميرات

بريشيا

غرين

تداخل ناري

حجر جيري

طني صفحي

حجر رملي

A

القطاع 2القطاع 1

تداخل ناري

حتول تسلسلي

حجر رملي

طني صفيحي
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. موُت كائٍن بحريٍّ يتكوُن هيكلُه من الكربوِن 14 و الكربوِن 12 �
تقلُّ ن�شبُة الكربوِن 14 متحوًل اإلى الكربوِن 12.	•

وجوُد طيٍة م�شطجعٍة في تتابٍع ما. � 
ل يمكُن تطبيُق مبداأ تعاقِب الطبقاِت.	•

وجوُد فتاٍت �شخريٍّ في ج�شٍم �شخريٍّ ما. � 
•	. الفتاُت ال�شخريُّ اأقدُم من الج�شِم ال�شخريِّ

رابًعا: اذكْر اأهمَّ الفروِقِ بيَن كلٍّ مّما يلي:

انحالُل اليورانيومانحالُل الكربوِن امل�شعِّ

ينتُج عنُه ر�شا�ٌض م�شتقٌر خالَل عدِة مراحَلينتُج عنُه نيتروجين م�شتقٌر خالَل مرحلٍة واحدٍة
التقديُر بالروا�شِبالتقديُر ال�شجريُّ

ت�شتخدُم لتقديِر الأعماِر الحديثِة ن�شبًيا وتعتمُد على عدِد وعر�ِض 
وكثافِة حلقاِت النموِّ في الأ�شجاِر

تعتمُد على تقديِر معدِل التر�شيِب في فترٍة زمنيٍة محددٍة وعادًة ما 
تكوُن غيَر دقيقٍة

اللوُن الفاحُت بالرقائِق احلوليِة اللوُن الداكُن بالرقائِق احلوليِة

تتكوُن اأثناَء فترِة تجمِد الماِء، وهَي فتاٌت ناعٌم ويوجُد دائًما اإلى 
اأعلى

تتكوُن عنَد ان�شهاِر الجليِد ويكوُن خ�شًنا وفي الأ�شفِل

انبعاُث اأ�شعِة بيتاانبعاُث اأ�شعِة جاما

ينتقُل العن�شُر من حالٍة ذاِت طاقٍة عاليِة اإلى حالٍة ذاِت طاقٍة 
منخف�شٍة دوَن تغّيٍر في العدِد الكتليِّ     اأو العدِد الذريِّ للعن�شِر

ِهَي اإلكتروناٌت حبي�شٌة في اأنويِة بع�ِض العنا�شِر وخا�شًة 
النيترونات ونتيجًة لنبعاِثها يزداُد العدُد الذريُّ للعن�شِر 1 دوَن 

اأْن يتغيَر العدُد الكتليُّ

العمُر الن�شبيُّالعمُر املطلُق

ُهَو اأَيُّ فترٍة زمنيٍة ُتقا�ُض بن�شبِتها للوقِت الحا�شِر
ُهَو ترتيٌب لالأحداِث الجيولوجيِة ح�شَب حدوِثها بالن�شبِة 

ها البع�ِض لبع�شِ
م�شاهاُة املحتوياِت املعدنيِةم�شاهاُة النظائِر امل�شعِة

تخت�ُض بم�شاهاِة ال�شخوِر الناريِة حيُث تعتمُد على وجوِد 
عنا�شَر م�شعٍة  في ال�شخوِر اأثناَء تكوِنها

يتمُّ تطبيُقها اإذا لّم تحتِو الطبقاُت على اأحافيَر وتعتمُد على 
محتوياِت الطبقاِت من المعادِن الثقيلِة
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خام�ًسا: اقترح تف�سيًرا علميًا لما ياأتي:
ي�شعُب تقديُر عمِر �شخٍر تعر�َض للّتحوِل بالطريقِة الإ�شعاعيِة. � 

	•لأنَّ المعادَن الم�شعَة َقْد تتاأثُر بعوامِل التحوِل بال�شغِط والحرارِة ال�شديدِة، فوجوُد �شخٍر متحوٍل خرجْت منُه بع�ُض الذراِت 
الم�شعِة اأو الم�شتقرِة خالَل عمليِة التحوِل، فاإنَّ العمَر المحدَد غيُر دقيٍق؛ لأنَّ الذي يتمُّ تقديرُه عندئٍذ ُهَو العمُر منُذ التحوِل، 

ولي�َض العمُر منُذ تبلوِر ال�شخِر.
. يمكُن تقديُر عمِر اأُحفورٍة ل�شدفِة محاٍر بطريقِة الكربوِن 14 �

	•لأنَّ ال�شدفَة ُتبنى من كربوناِت الكال�شيوم م�شتخدًما الكربوِن بنوعيِه وبنف�ِض الن�شبِة ال�شائدِة في ماِء المحيِط ومنُذ اللحظِة الّتي 
يموُت فيها الكائُن الحيُّ تبداأُ ن�شبُة الكربوِن 14 في النق�شاِن متحوًل اإلى الكربوِن 12 الم�شتقِر، وكلما زادِت الفترُة الزمنيُة 

. بعَد الموِت كلما قلْت ن�شبُة الكربوِن، وبذلَك يمكُن ح�شاُب العمِر المطلِق لل�شدفِة الكائن الحيِّ
من النادِر جًدا تاأريُخ ال�شخوِر الر�شوبيِة بالطريقِة الإ�شعاعيِة.  � 

	•لأّنُه، اإذا ُوِجَد بال�شخِر الر�شوبيِّ حبيباٌت بها نظائُر م�شعٌة، فاإنَّ عمَر هذِه الحبيياِت الم�شعِة ل تمثُل عمَر ال�شخِر الر�شوبيِّ 
اّلذي تتواجُد فيِه، بل اإِنَّ تلَك الروا�شَب قد تمَّ تجويُتها من �شخوٍر اأُخرى ذاِت اأعماٍر مختلفٍة.

تتكوُن الرقائُق الحوليُة للجليدياِت من جزءيِن اأحُدهما خ�شُن التحبِب، واآخُر دقيُق التحبِب. � 
	•ولأنَّها تنتُج من توالي تجمِد وان�شهاِر الجليِد، ففي فترِة الن�شهاِر يتجمُع الفتاُت الخ�شُن مكوًنا راقا لأ�شفَل، ُثمَّ يتجمُد الماُء 
وتتوقُف اإ�شافُة الموادِّ الخ�شنِة ليبداأَ في تجمِع فتاٍت ناعٍم لأعلى، وعنَد دورِة الن�شهار الجديدِة يتغطى الفتاُت الناعُم بالفتاِت 

الخ�شِن، وهكذا...
عمليُة تقديِر العمِر بالّروا�شِب تكوُن غيَر دقيقٍة في كثيِر ِمَن الأحياِن. � 

ِمْن  تر�شَب  َقْد  لما  تعريٍة  ا لحتماِل حدوِث  واأي�شً ُهَو عليِه حديًثا،  مّما  اأ�شغَر  اأَْو  اأكبَر  التر�شيِب بمعدلٍت  	•وذلَك لحتماِل 
قبُل.

غياُب مجموعٍة من الأحافيِر كاَن ُيعتَقُد وجوُدها في تتابٍع �شخريٍّ ما. � 
	•يرجُع ذلَك لنقطاِع التر�شيِب في الفترِة الزمنيِة الّتي عا�شْت فيها هذه الكائناُت الممثلُة لالأحافيِر، اأو اأَنَّها تر�شبْت، ثم اأزيلْت 

بفعِل عوامِل التعريِة لحًقا.
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�ساد�ًسا: اأجْب عّما يلي:
1. ادر�ْض القطاَع اجليولوجيَّ التايَل، ُثمَّ اأجْب َعِن الأ�شئلِة الّتاليِة: 

ِد العمَر الن�شبيَّ لالأحافرِي يف القطاعاِت اجليولوجيِة بوا�شطِة عمليِة امل�شاهاِة. اأ. حدِّ
الأحفورُة   2  الأحفورُة  1  الأحفورُة   4  الأحفورُة 3	•

ب. اذكِر املبداأَ اجليولوجَي اّلذي مَت بوا�شطتِه حتديُد العمِر الن�شبيِّ لالأحافرِي.
الم�شاهاُة الأحفوريُة.	•

ج. �شْع عالمَة )√( على اأحدِث طبقِة يف املواقِع الأربعِة. 

2. تاأمِل ال�شكَل املقابَل الّذي ميثُل قطاًعا جيولوجًيا يف منطقِة ما، 
      ُثمَّ اأجْب َعِن الأ�شئلِة الّتي تليه:

اأ. كم عدُد الدوراِت الرت�شيبيِة؟
دورتان.	•

ْر اإجابَتَك. دُع؟ برِّ ب. اأيُّهما اأقدُم، التداخُل الناريُّ اأم ال�شَّ
•	. ال�شدُع، لأنه َلْم يقطِع التداخَل الناريَّ

ج. اكتْب تقريًرا جيولوجًيا عن اأهمِّ الأحداِث اّلتي �شهَدْتها املنطقُة، وذلَك من 
الأقدِم اإلى الأحدِث.

. تر�شبِت الطبقاُت رقم 1 ، 2 ، 3. 1 تحَت �شطِح الماِء في و�شٍع اأفقيٍّ
حدثْت حركٌة اأر�سيٌة رافعٌة اأدْت اإلى انح�ساِر الماِء ون�ساِط عوامِل التعريِة.  2 .
.) حدثْت حركٌة اأر�شيٌة خاف�شٌة اأدْت اإلى تر�شيِب الطبقاِت رقم )4 ، 5 ، 6. 3

، ون�ساِط  حدثْت حركٌة اأر�سيٌة رافعَة اأدْت اإلى انح�ساِر الماِء، وتوقِف التر�سيِب، وت�سدِع الطبقاِت، ُثمَّ حدوِث التداخِل الناريِّ 4 .
عوامِل الّتعريِة.

املوقع 1 املوقع 2 املوقع 3

صخور رسوبية

املوقع 4

تداخل ناريحتول متاسي

أحافير

غرين

حجر جيري

كوجنلوميرات

طني صفيحي

صخور نارية

حتول حراري

حجر رملي
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3. رّتِب الأحداَث اجليولوجيَة يف القطاِع الّتايل ِمَن الأقدِم اإلى الأحدِث. 
1A
2B
3D
4E
5C
6H
7F
8G

4. رّتِب الأحداَث اجليولوجيَة يف القطاِع الّتايل ِمَن الأقدِم اإيل الأحدِث.   
1A
2B
3K
4C
5D
6E
7F
8G
9H

10M
11I
12J
13L

5. ال�شكُل الّتايل يو�شُح قطاًعا جيولوجًيا ملنطقٍة ما، ادر�ْشُه، ُثمَّ اأجْب عّما يليه من اأ�شئلٍة. 
كم عَدُد الدوراِت التر�شيبيِة في القطاِع؟ � 

اأربُع دوراٍت تر�شيبيٍة.	•
اكتْب ثالثَة اأدلٍة على عدِم التوافِق الأقدِم في القطاِع.  � 

وجوُد الكونجلوميراِت. 1 .
اختالُف الميِل. 2 .

وجوُد �شطٍح متعرٍج.. 3
عالَم يدلُّ تتابُع الطبقاِت في الدورِة التر�شيبيِة الأولى؟ � 

طغياُن البحِر.	•
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خِر المتحوِل في الدورِة التر�شيبيِة الأخيرِة؟ ما نوُع ال�شّ � 
الرخاُم.	•

ْر اإجابَتَك؟ دُع؟ برِّ في اأيِّ دورٍة تر�شيبيٍة حدَث ال�شَّ � 
في الدورِة التر�شيبيِة الأخيرِة.	•
لأنُه قطَع التداخَل الناريَّ اّلذي َحَدث في الدورِة الأخيرِة.	•

ما بيئُة التر�شيِب ال�شائدِة في بدايِة الدورِة التر�شيبيِة الثانيِة؟ � 
بيئٌة �شاطئيٌة.	•

6. ال�شكُل الّتايل يو�شُح قطاًعا جيولوجًيا ملنطقٍة ما، ادر�ْشُه، ثم اأجْب عّما يليه من اأ�شئلٍة. 
كم عدُد اأ�شطِح عدِم التوافِق في القطاِع؟ � 

�شطحاِن.	•
ْر اإجابَتَك. دُع؟ برِّ اأيُّهما اأقدُم، التداخُل الناريُّ اأم ال�شّ � 

التداخُل الناريُّ اأقدُم ِمَن ال�شدِع.	•
دِع.	• لأنُه مقطوٌع بال�شّ

(؟  ما البيئُة الّتي تر�شبْت فيها الطبقُة رقم )3 �
•	. بحٌر مغلٌق ومناٌخ حارٌّ جافُّ

اكتْب تقريًرا جيولوجًيا َعْن اأهِم الأحداِث الّتي مرْت على المنطقِة، وذلَك من الأقدِم اإلى الأحدِث. � 
( تحَت �شطِح الماِء.  تر�شبِت الطبقاُت رقم )1 ، 2. 1

حدثْت حركٌة اأر�سيٌة رافعٌة اأدْت اإلى انح�ساِر الماِء، وتوقِف التر�سيِب، و ن�ساِط عوامِل الّتعريِة.  2 .
.) حدثْت حركٌة اأر�شيٌة خاف�شٌة اأدْت اإلى تر�شيِب الطبقاِت رقم )3 و 4. 3

، ون�ساِط عوامِل الّتعريِة. حدثْت حركٌة اأر�سيٌة رافعٌة اأدْت اإلى انح�ساِر الماِء، وتوقِف التر�سيِب، واندفاِع الّتداخِل الّناريِّ 4 .
.) حدثْت حركٌة اأر�شيُة خاف�شُة اأدْت اإلى تر�شيِب الطبقاِت رقم )5 ، 6 ، 7. 5

حدثْت حركٌة اأر�سيُة رافعُة اأدْت اإلى انح�ساِر الماِء، وتوقِف التر�سيِب وت�سدِع الطبقاِت، ون�ساِط عوامِل التعريِة.. 6

�شابًعا: حّل الم�شائَل التّاليَة:
1.  عينٌة �شخريٌة حتوي عن�ًسا م�شًعا وم�شتقًرا فقط، فاإذا كانْت كتلُة العن�ِس امل�شِع 2g وكتلُة العن�ِس امل�شتقِر الناجِت عن انحالِل العن�ُس 

ْب ما يلي:  امل�شِع 6g، اْح�شُ
الن�شبَة المئويَة للعن�شِر الم�شِع في العينِة.  � 
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عمَر العينِة ال�شخريِة اإذا كانْت فترُة عمِر الّن�شِف للعن�شِر الم�شِع 5700 � �شنٍة.
= )كتلُة الم�شِع / الكتلُة الكليُة(  *  100 الن�شبُة المئويُة للم�شُع  

٪25  =     100  * 8/2
=  عدُد الفتراِت  *  فترُة عمِر الن�شِف  عمُر ال�شخِر    

=   2  *  5700  =  11400  �شنٍة            

2.  عنَد حتليِل عينٍة �شخريٍة تبنَي اأَنَّ ن�شبَة العن�ِس امل�شِع اإِلى العن�ِس امل�شتقِر الناجِت َعْن انحالِلِه يف عينٍة �شخريٍة 31:1 على الرتتيِب، 
اح�شْب ما يلي: 

عمَر ال�شخِر اإذا كانْت فترُة عمِر الن�شِف 40 � مليون �شنٍة. 
. � 8g كتلَة العن�شِر الم�شِع في بدايِة النحالِل اإذا كانت كتلُة العن�شِر الم�شتقِر

الن�شبُة المئويُة للم�شِع = )كتلُة الم�شِع / الكتلُة الكليُة(  *  100
            =  )1/ 32 (  *  100   =  3.125     اأي    5  فترات 

اإًذا عمُر ال�شخِر  =  عدُد الفتراِت  *  فترُة عمِر الن�شِف
                         =   5  *  40   =  200  مليون �شنة 

3.125 =  ) ك / ك + 8( * 100

اإذا  ك    =  0.258  جرام 
اإذا  الكتلة في بداية الإنحالل = 8 + 0.258  =  8.258  جرام

فرتاِت عمِر   4 بعَد  انحالٍل  دوَن  منها  يتبقى  َفْكم   ،8g النحالِل  بدايِة  امل�شِع يف  العن�ِس  كتلَة  اأَّن  تبنَي  عينٍة �شخريٍة  3.  عنَد حتليِل 
الن�شِف. 

0.5         1         2        4       8
اإًذا كتلُة الم�شِع بعَد اأربِع فتراٍت  =  0.5  جرام 

َفَقْط  ال�شخريَة حتوي  العينَة  باأَنَّ  الكليِة )علًما  الكتلِة  16/15 من  بن�شبِة  اأّنها حتوي عن�ًسا م�شتقًرا  تبنَي  4.  عنَد حتليِل عينٍة �شخريٍة 
العن�َس امل�شَع، والعن�َس امل�شتقَر الناجَت عن انحاللِه( اح�شْب ما يلي:

عمَر العينِة ال�شخريِة اإذا كانْت فترُة عمِر الن�شِف للعن�شِر الم�شِع 50 � مليوِن �شنٍة. 
. � 2g كتلَة العن�شِر الم�شتقِر اإذا كانْت كتلُة العن�شِر الم�شِع في تلَك الفترِة

ن�شبُة الم�شِع في العينِة  =  ) 16 / 16(  -  ) 15/ 16(  =  1 / 16
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الن�شبُة المئويُة للم�شِع  =  )كتلُة الم�شِع / الكتلُة الكليُة(  *  100
                                  = )1 / 16( * 100  =  6.25 ومنها اأربع فترات 

عمُر ال�شخِر  =  عدُد الفتراِت  *  فترُة عمِر الن�شِف 
عمُر ال�شخِر  =  4    *   50  =   200 مليوِن �شنٍة  

الن�شبُة المئويُة للم�شِع  = )  كتلُة الم�شِع / الكتلُة الكليُة(  *  100
6.25   =  )2 / ك(  * 100

ك   =   32   جرام 
اإًذا كتلُة الم�شتقِر =  32  -  2   =    30  جرام 

5. تفح�ِض اجلداوَل التاليَة، ثم اأَِجْب َعِن الأ�شئلِة الّتي تلي كلَّ جدوٍل: 

بعد مرور 8 مليوِن �شنٍةبعد مرور 6 مليوِن �شنٍةبعد مرور 4 مليوِن �شنٍةبعد مرور 2 مليوِن �شنٍةيف بدايِة النحالِلالفرتُة الزمنيُة

16g8g4g2g1gكتلُة العن�ِس امل�شعِّ
8g12g14g15g�شفركتلُة العن�ِس امل�شتقِر

كم فترًة عمُر الن�شِف للعن�شِر الم�شِع؟ �
2 مليوِن �شنٍة.	•

كم يتبقى من العن�شِر الم�شِع دوَن انحالٍل بعَد مروِر 6 � مليوِن �شنٍة؟
2 جرام.	•

؟ � 15g كم يكوُن عمُر ال�سخِر عندما تبلُغ كتلُة العن�سِر الم�ستقِر
8 مليوِن �شنٍة.	•

بعد مرور 12 مليوِن �شنٍةبعد مرور 9 مليوِن �شنٍةبعد مرور 6 مليوِن �شنٍةبعد مرور 3 مليوِن �شنٍةالفرتُة الزمنيُة
40g60g70g75gكتلُة العن�ِس امل�شتقِر

40g20g10g5gكتلُة العن�ِس امل�شعِّ

كم تبلُغ فترُة عمِر الن�سِف للعن�سِر الم�سِع؟ � 
3 مليوِن �شنٍة.	•

كم كانت كتلُة العن�شِر الم�شِع في بدايِة النحالِل؟ � 
80 جرام.	•

؟ � 5g كم عمُر ال�شخِر عندما يتبقى من العينِة ال�شخريِة دوَن انحالِل
12	• مليوِن �شنٍة.
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الَوْحَدُة الّثانيُة

الَفْصُل السادُس: تطّورُ العمودِ اجليولوجيِّ
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العموِد  لبناِء  الأُولى  6-1  المحاولُت 
. الجيولوجِيّ

الزمِن  ومقيا�ُض   ، الجيولوجُيّ 6-2  العموُد 
. الجيولوجِيّ

	•دهر الالحياة.
	•دهر الحياة ال�شحيقة.
	•دهر الحياة الإبتدائية.

6-3 دهُر الحياِة الظاهرِة.

المحتوى

يتوقُع من المتعلِم في نهايِة الف�سِل اأَْن:
الجيولوجِيّ  العموِد  مفهوَم  يتعرَف  � 

والمحاولِت الأولى لبنائه.
الجيولوجِيّ  العموِد  بيَن  العالقَة  يكت�شَف  � 

ومقيا�ِض الّزمِن الجيولوجِيّ .
يتعرَف اأق�شاَم الزمِن الجيولوجِيّ . � 

الّتي  والأحداِث  ال�شماِت،  اأهَمّ  ي�شتق�شَي  � 
الّزمِن  مقيا�ِض  فتراِت  من  فترٍة  كَلّ  تميُز 

. الجيولوجِيّ

نواتُج التعّلِم
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مراجعُة الأق�ساِم )6 - 1، 6 - 2(
العموُد اجليولوجيُّ ومقياُس الزمِن.

اأوًل: اختر الإجابَة ال�سحيحَة لكلٍّ مَن التّالي:
َب تق�شيِم لهمان؟ 1. اأيُّ نوٍع من ال�شخوِر التاليِة تتكوُن ِمْنها جباُل الخاماِت َح�شَ

ر�شوبيٌة. ناريٌة.    
ناريٌة ومتحولٌة.  متحولٌة.    

2. ما اأكبُر فتراِت مقيا�ِض الزمِن الجيولوجيِّ زمنًيا؟
العهُد. الحقُب.    
الدهُر. الع�شُر.    

3. اأيُّ الفتراِت الزمنيِة التاليِة تتميُز بغياِب �شجلٍّ �شخريٍّ وا�شِح على كوكِب الأر�ِض؟
دهُر الحياِة ال�شحيقِة. دهُر الالحياِة.    

حقُب الحياِة القديمِة.  حقُب الحياِة المتو�شطِة.  

4. في اأيِّ فترٍة زمنيٍة تكونْت اأحزمُة الني�ِض الجرانيتي؟
دهُر الحياِة ال�شحيقِة. دهُر الالحياِة.    
دهُر الحياِة الظاهرِة.  حقُب الحياِة المتو�شطِة.  

5. ما المعادُن الّتي تتكوُن ِمْنها اأحزمُة الحجِر الأخ�شِر؟
اأزوريت و جارنت. كلوريت و بيريت.   

بيريت و اأزوريت. كلوريت و اأكتينوليت.   

6. اأيُّ الروا�شِب التاليِة غيُر �شائعٍة خالِل دهَر الحياِة ال�شحيقِة؟
البحريُة العميقُة. القاريُة.    
روا�شُب الطيِن. روا�شُب الجرايواكي.   
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7. اإلى اأّيِة الطوائِف تنتمي اإليها الأديكارا؟
الجوفمعويات. الطحالُب.    

الرخوياُت. �شوكياُت الجلِد.   

ثانيًا: ف�ّسْر جيولوجيًا ما يلي:
العموُد الجيولوجيُّ ل يوجُد ممثاًل تمثياًل كاماًل في اأيِّ مكاٍن فوَق �شطِح الأر�ِض.  1 .

	•ب�سبِب وجوِد اأ�سطِح عدِم التوافِق اّلتي تقابُل فتراِت توقِف التر�سيِب الناتجِة عن ن�ساِط الحركاِت االأر�سيِة اّلتي انتابِت الق�سرَة 
الأر�شيَة.

الحا�شُر مفتاُح الما�شي. 2 .
ها العوامُل اّلتي �شكلْت �شطَح الأر�ِض في الما�شي، وبدار�شِة  	•لأنَّ العوامَل الجيولوجيَة الّتي ت�شكُل �شطَح الأر�ِض الآَن ِهَي نف�شُ

هذِه العوامِل في الفترِة الحاليِة يمكُن ا�شتنتاُج ما حدَث في الما�شي.
للع�شوِر الجيولوجيِة اأ�شماٌء مختلفٌة.  3 .

نظًرا لختالِف اأ�شماِء القبائِل والأماكِن وال�شفاِت المختلفِة الّتي ِهَي اأ�شا�ُض ت�شميِة الع�شوِر.	•
تكّوُن الغالِف ال�شخريِّ لالأر�ِض.  4 .

بعُد  فيما  بردْت  والّتي  الخفيفُة  العنا�شُر  المن�شهرِة، وطفِت  لالأر�ِض  الثقيلُة  العنا�شُر  هبطِت  الكيميائيِّ حيُث  التمايِز  	•بفعِل 
مكونًة الق�شرَة الأر�شيَة. 

تكّوُن كمياٍت �شخمٍة من ال�شخوِر الر�شوبيِة الداكنِة خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  5 .
تكونْت بتجويِة �شخوٍر ناريٍة داكنِة اللوِن.	• 

الروا�شُب البحريُة ال�شحلُة غيُر �شائعٍة في دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  6 .
لأنَّ م�شاحَة القاراِت َلْم تكْن كبيرًة في هذا الدهِر.	• 

ثالثًا: ماذا يترتُب على كلِّ مّما يلي: 
تحّوُل ال�شخوِر البازلتيِة خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  1 .

تكّوُن اأحزمِة الحجِر الأخ�شِر. 
انت�شاُر ال�شيانوبكتيريا خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  2 .

انت�شاُر عمليِة البناِء ال�شوئيِّ وتكويُن ال�شتروماتوليت.	•
ظاهرُة التفريِغ الغازيِّ خالَل دهِر الالحياِة.  3 .

تكويُن الغالِف الغازيِّ والمائيِّ ب�شكل جزئيٍّ لالأر�ِض، وانطالُق كمياٍت �شخمٍة من بخاِر الماِء وثاني اأُك�شيد الكربوِن.	•
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مراجعُة الق�سِم )6 - 3(: دهُر احلياِة الظاهرِة

اأول ً: اختر الإجابَة ال�سحيحَة: 
1. في اأيِّ ع�شٍر ظهرْت اأوُل النباتاِت البريِة على الأر�ِض؟

ال�شيلوري. الكمبري.    
الجورا�شي. التريا�شي.    

2. ما الأحافيُر الّتي ظهرْت في الأوردوفيت�شي و انت�شرْت في جميِع حقِب الحياِة القديمِة؟
المرجان الرباعي. الترايلوبيت.    

الأمونيت. المرجان ال�شدا�شي   

3. اأيُّ الأحافيِر التاليِة تمَّ بوا�شطِتها تحديُد الأعماِر ل�شخوِر الع�شِر الأوردوفيت�شي؟
الترايلوبيت. العقارُب المائيُة.   
الفيوزولينا. الجرابتوليت.    

4. في اأيِّ فترٍة زمنيٍة ن�شطِت الحركُة الكاليدونيُة البانيُة للجباِل؟
الكربوني و الديفوني. الكمبري والأوردوفيت�شي.  

الكربوني والبرمي. الأوردوفيت�شي وال�شيلوري.  

5. في اأيِّ ع�شٍر انت�شرِت ال�شنوبرياُت؟
ال�شيلوري. الديفوني.    

البرمي. الكربوني.    

؟ 6. ما الأحفورُة الّتي تميُز المياَه العذبَة خالَل الع�شِر الديفونيِّ
بكتن. اأ�شماٌك مدرعٌة.   

رود�شت. �شبيريفر.    
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ثانيًا: ماذا يترتب على كل مما يلي : 

انت�شاُر ال�شراخ�ِض البذريِة في نهايِة الكربوني.  1 .

•	. تكّوُن الفحِم الحجريِّ

 . وقوُع الحركِة الهر�شينيِة في الع�شِر البرميِّ 2 .

تكّوُن قارِة البانجيا وكذلَك ال�شل�شلُة الهر�شينيُة.	•

. وقوُع الحركِة الألبيِة في نهايِة الع�شِر الطبا�شيريِّ 3 .

تمزيُق قارِة البانجيا.	•

انت�شاُر الّطحالِب الذهبيِة في حقِب الحياِة الحديثِة.  4 .

تكّوُن �شخِر الدياتومايت ذي الأهميِة القت�شاديِة.	•

تقارُب قارتي جندوانا و لورا�شيا.  5 .

تكّوُن قارِة البانجيا.	•

ثالثًا: �شْع دائرًة حوَل الكلمِة غيِر المن�شجمِة َمَع ذكِر ال�شبِب: 

َمْرجاٌن رباعيٌّ - مرجاٌن �شدا�شيٌّ. 1 - ترايلوبيت - جرابتوليت.

     ال�شبُب: لأنها تميُز حقَب الحياِة المتو�شطِة والبقيِة تميُز حقِب الحياِة القديمِة.

. الع�شُر الكمبريُّ - الع�شُر الأوردوفيت�شي - الع�شُر الكربونيُّ. 2 - الع�شُر ال�شيلوريُّ

     ال�شبُب: لأنُه ِمْن ع�شوِر حقِب الحياِة القديمِة المتاأخِر والبقيُة ِمْن ع�شوِر حقِب الحياِة القديمِة المبكِر.

النوميوليت - الرود�شت. 3 - الكليبي�شتر - الأ�شماُك الغ�شروفيُة.

     ال�شبُب: لأَنها انت�شرْت في حقِب الحياِة القديمِة المتو�شطِة، والبقيُة خالَل حقِب الحياِة الحديثِة.

باليو�شين - هولو�شين. 4 - اوليجو�شين - ميو�شين. 

     ال�شبُب: لأنُه ِمْن عهوِد الع�شِر الرابِع والبقيُة ِمْن عهوِد الع�شِر الثالِث.
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رابًعا: في اأيِّ المناطِق بدولِة االإماراِت العربيِة المتّحدِة تمَّ العثوُر على االأحافيِر التّاليِة، والفترُة الزمنيُة المقابلُة لها:

الفترُة الزمنيُةالمنطقُةا�شُم الأحفورُة
الع�شر الثالثجبل حفيت و مالقطالنوميوليت

عهد الميو�شينجبل حفيتالكليبي�شتر

الجورا�شيراأ�ض الخيمةالبلمينيت

الجورا�شي و الطبا�شيريجبال الفاياالرود�شت

الديفونيوادي البيح�شبيريفر

الكامبريجبل القمر الجنوبيترايلوبيت

الأوردوفيت�شي اإلى البرميوادي النقبمرجان رباعي
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اأواًل: اكتْب باأ�شلوبَك الخا�صِّ التعريَف المنا�شَب لكٍلّ ِمَن المفاهيِم االآتيِة
الدروُع ال�شخريُة. 1 .

ِهَي الأنويُة الّتي تكونْت حوَلها القاراُت، وت�شُم اأقدَم اأنواِع ال�شخوِر.
مبداأُ الوتيرِة الواحدِة. 2 .
الحا�شُر مفتاُح الما�شي.

اأحزمُة الحجِر الأخ�شِر. 3 .
ِهَي �شخوٌر ذاُت درجِة تحوٍل منخف�شٍة، وتدلُّ على الن�شاأِة المحيطيِة من �شخوٍر بركانيٍة و�شائديٍة.

ثانيًا: اختِر الإجابَة ال�سحيحَة لكلٍّ مَن العباراِت الآتيِة:

1. اأيٌّ من الكائناِت احليِة الّتاليِة ميكُن العثوُر عليها يف طبقٍة واحدٍة؟ 

املَْرجاُن الرباعيُّ والفيوزيلينا.    . املَْرجاُن الرباعيُّ واملّْرجاُن ال�شدا�شيُّ

املَْرجاُن ال�ّشدا�شيُّ والفيوزيلينا.                           . البكنت واملرجاُن ال�ّشدا�شيُّ

2. ما ا�شُم الأحفورِة يف ال�ّشكل املقابِل؟

قنافُذ البحِر. م�سجياُت.                      

َمْرجاُن. ترايلوبيُت.                      

3. ما تف�شرُيَك لن�شاأِة الغالِف اجلويِّ الأُويل لالأر�ِض؟ 

حتلُل بقايا الكائناِت احليِة الدقيقِة.  عملياُت تعريٍة �شديدٍة.    

التحلُل ال�شعاعيُّ للنظائِر امل�شعِة.     . عمليُة التفريِغ الغازيِّ

أسئلُة التقومِي للفّصِل الّسادِس
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؟  4. ما الرتتيُب ال�شحيُح لدهوِر مقيا�ِض الّزمِن اجليولوجيِّ
دهُر احلياِة ال�شحيقِة - دهُر الالحياِة - دهُر احلياِة البتدائيِة - دهُر احلياِة الظاهرِة.

دهُر الالحياِة - دهُر احلياِة ال�شحيقِة - دهُر احلياِة الظاهرِة - دهُر احلياِة البتدائيِة.  
دهُر احلياِة الظاهرِة - دهُر احلياِة البتدائيِة  - دهُر احلياِة ال�شحيقِة - دهُر الالحياِة.   

دهُر الالحياِة - دهُر احلياِة ال�شحيقِة - دهُر احلياِة البتدائيِة - دهُر احلياِة الظاهرِة.

5. ما املنطقُة الّتي ميكُن اأَْن نعرَث فيها على الأحفورِة املو�شحِة يف ال�شورِة يف ال�شكلِّ املقابِل؟  
خورفكان. َدبـا.      

حّتا.      . جبُل القمِر اجلنوبيِّ

؟  6. ما الع�ُس الّذي ظهَر فيه املَْرجاُن الرباعيِّ
الربمي.     الأوردوفي�شي.  الكمربي.   الكربوين.  

7. ما القارُة الّتي نتجْت ِمَن تقارِب كلِّ من قارتيِّ جندوانا ولورا�شيا؟ 
باجنيا. اأُ�شرتاليا.   اإفريقيا.   اآ�شيا.   

8. يف اأَيِّ منطقٍة من املناطِق الّتاليِة ميكُن العثوُر على اأحافرِي النميوليِت؟
)اأ و ب(.        اأحزمُة الني�ض اجلرانيتي.  جباُل الفايِة.   جبُل حفيت.  

9. ما الع�ُس الّذي انت�سْت فيه ال�شنوبرياُت؟
ال�شيلوري.     الثالث.   الربمي.   الأوردوفي�شي. 

10. ما اأقدُم كائٍن ظهَر على �شطِح الأر�ِض من بنِي الكائناِت الّتاليِة؟

زنابُق البحِر. الرتايلوبيُت.   الطحالُب.   املَْرجاُن ال�شدا�شّي. 

11. ما املنطقُة الّتي ُعرِثَ فيها على اأحافرِي الأمونيِت؟

وادي الّنقِب.    . جبُل القمِر اجلنوبيِّ خطُم ال�شكلِة.   جباُل الفايا.  
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12. يف اأيِّ الفرتاِت الّزمنيِة ظهرْت تلَك املجموعُة من الكائناِت احليِة؟

حقُب احلياِة احلديثِة. 
حقُب احلياِة املتو�شطِة. 

الع�ُس الكمربي.
الع�ُس الّرابع. 

13. تاأمِل ال�شكَل التايل والّذي ميثُل جمموعَة قطاعاٍت 

         جيولوجيٍة، ُثمَّ اأجْب عِن الأ�شئلِة الّتي تلي:
؟  ماعمُر طبقِة الحجِر الّرمليِّ � 

ال�شيلوري.   اجلورا�شي.  
الديفوين.  الربمي.  

ما الطريقُة الّتي تاأحفرْت بها الأحفورُة في اأحدث  � 
طبقٍة في القطاِع رقم )1(؟

الّت�سُب باملعادِن.       التكربُن.  
القالُب والنموذُج. حفُظ الكائِن كاماًل. 

14. اأَيٌّ ِمَن الأحداِث التاليِة )1، 2، 3، 4( لي�شْت يف مو�شِعها الزمنيِّ ال�شحيِح؟

 )1(
)2(
)3(
 )4(

القطاع 1 القطاع 2

حجر رملي

القطاع 3

حجر رملي

حجر رملي

الأحدث 
ظهوُر الإن�شاِن 1

تكّوُن البحِر الأحمِر 
�شيادُة الّزواحِف 

انت�شاُر الربمائياِت 2
ظهوُر الالفقارياِت 

الأ�شماُك املدرعُة 3
الإدياكارا4

الأقدُم 
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 ثالثًا: ماذا يترتُب على حدوِث كلٍّ مّما يلي:
عمليُة الّتمايز الكيميائيِّ خالَل دهِر الالحياِة.  1 .

تكّوُن الق�شرِة الأر�شيِة.	•
. ظاهرُة التفريِغ الغازيِّ 2 .

، وانطالُق بخاِر الماِء وثاني اأك�شيِد الكربوِن.	• تكّوُن الغالفيِن الجويِّ والغازيِّ
اندفاُع البراكيِن تحَت الماِء خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  3 .

الن�شاأُة المحيطيُة لهذِه ال�شخوِر.	•
تحّوُل ال�شخوِر البازلتيِة على امتداِد نطاقاِت الند�شا�ِض بيَن القاراِت الأوليِة.  4 .

تكّوُن اأحزمِة الحجِر الأخ�شِر.	•
قّلة م�شاحِة البحاِر ال�شحلِة خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  5 .

•	. تر�شيُب الجريواكي الخ�شِن التحبِب والحجِر الجيريِّ
زيادُة م�شاحِة الأرفِف القاريِة ال�شحلِة خالَل دهِر الحياِة البتدائيِة.  6 .

تر�شيُب كمياٍت كبيرٍة من الروا�شِب في بحاٍر وا�شعٍة.	•
ازدهاُر الَمْرجاِن الّرباعيِّ في جميِع ع�شوِر حقِب الحياِة القديمِة.  7 .

تكويُن �شعاٍب مرجانيٍة مميزٍة.	•
ن�ساُط الحركة الكاليدونية خالَل حقِب الحياِة القديمِة المبكرِة. 8 .

تكّوُن قارِة جندوانا و لورا�شيا.	•
ن�ساُط الحركِة الهير�سينيِة خالَل حقِب الحياِة القديمِة المتاأخرِة. 9 .

تكّوُن قارِة البانجيا.	•
انت�شاُر وازدرهاُر ال�شراخ�ِض البذريِة في حقِب الحياِة القديمِة. 10 .

•	. تكّوُن الفحم الحجريِّ خالَل الع�شِر الكربونيِّ
ازدهاُر الّطحالِب الذهبيِة خالَل حقِب الحياِة الحديثِة.  11 .

تكّوُن �شخِر الدياتومايت ذي الأهميِة القت�شاديِة.	•
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رابًعا: اذكْر اأَهمَّ الفروِق بيَن كلٍّ مّما يلي:

البلمنيت و    الأمونيت     � 
الأمونيُت �شدفٌة ملتفٌة والبلمنيُت �شدفٌة م�شتقيمٌة.	•

حقُب الحياِة القديمِة المتاأخرِة و   حقُب الحياِة القديمِة المبكرِة   � 
	•حقب الحياة القديمة المبكر يتكون من ع�شور الكامبري و الأوردوفي�شي و ال�شيلوري حدثْت خالَلُه الحركُة الكاليدونيُة 

بينما المتاأخُر يتكوُن من ع�شوِر الديفوني و الكربوني و البرمي و حدثْت خالَلُه الحركُة الهر�شينيُة.

اأحزمُة الني�ض الجرانيتي و    الحديُد ال�شريطيُّ     � 
	•الحديُد ال�شريطيُّ عبارٌة عن قواطَع ناريٍة معقدٍة تكونْت في دهِر الحياِة البتدائيِة، اأّما اأحزمُة الني�ِض الجرانيتي فهَي �شخوٌر 

ذاُت درجِة تحوٍل منخف�شٍة تكونْت خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.

   و   �

	•ال�شورُة الأُولى تمثُل اأحفورَة الأو�شتريا اّلتي تتميُز باأحجاٍم كبيرٍة في جبِل حفيت خالَل الع�شِر الثالِث، بينما ال�شورُة الثانيُة 

تمثُل اأحفورَة الرود�شت الّتي انت�شرْت خالَل الجورا�شي والطبا�شيري في جباِل الفايا.

خام�ًشا: اختِر الكلمَة اأَْو ال�ّشكَل غيَر المن�شجِم علميًا، ثُمَّ برْر اإجابتََك:
باليو�شين - اأيو�شين - بل�شتو�شين. 1 - اأوليجو�شين.

    ال�شبُب: لأنها من عهوِد الع�شِر الرابِع، والبقيُة من عهوِد الع�شِر الثالِث.
الأ�شماُك المدرعُة - دايمترودون - بكتن - الأ�شماُك العظميُة ال�شعاعيُة.. 2

    ال�شبُب: لأنها تميُز حقَب الحياِة المتو�شطِة، والبقيُة ظهرْت خالَل حقِب الحياِة القديمِة.
. الدياتومات - نيميوليت - او�شتريا - �شتروماتوليت. 3

    ال�شبُب: تميُز دهَر الحياِة البتدائية، والبقيُة تميُز حقَب الحياِة الحديثِة.
. - التريا�شي. 4 الكربوني - الأوردوفيت�شي - ال�شيلوري 

    ال�شبُب: لأنُه ِمْن ع�شوِر حقِب الحياِة المتو�شطة، والبقيُة ِمْن ع�شوِر حقِب الحياِة القديمِة.
5 .

    ال�شبُب: لأنَّها تميُز دهَر الحياِة البتدائيِة، والبقيُة تميُز ِحْقَب الحياِة القديمِة.
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�ساد�ًسا: اأَِجْب َعِن الأ�سئلِة التّاليِة:
ميثُل الر�شُم املجاوُر �ُشلََّم الّزمِن اجليولوجيِّ مو�شًحا عليه ن�شاأَة بع�ِض الكائناِت احليِة. 

ما الّدهُر اأو الحقُب الّذي يمثلُه كلُّ مكاٍن من الأماكِن المرقمِة في الّر�شِم؟  �
دهُر الالحياة. 1 .

دهُر الحياِة ال�شحيقِة. 2 .

دهُر الحياِة البتدائيِة. 3 .
حقُب الحياِة القديمِة. 4 .

حقُب الحياِة المتو�شطِة. 5 .
حقُب الحياِة الحديثِة.. 6

؟ اذكْر اأُ�ش�َض عمِل مقيا�ِض الّزمِن الجيولوجيِّ � 
مبداأُ الوتيرِة الواحدِة. 1 .

مبداأُ التتابِع الأحفوريِّ بما يمثلُه من تّطوِر الكائناِت الحّيِة.. 2

�سابًعا: عالَم يَُدلُّ حدوَث كلٍّ مّما يلي:
وجوُد الحجِر الجيريِّ والدولوميت خالَل دهِر الحياِة البتدائيِة. 1 .

يدلُّ على اأَنَّ ظروَف التر�شيِب كانت اأكثَر ثباًتا من الناحيِة التكتونيِة.	•
وجوُد ال�شتروماتوليت خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة. 2 .

ها.	• يدلُّ على زيادِة الأرفِف القاريِة ال�شحلِة الّتي تمثُل بيئَة التر�شيِب المثلى لنموِّ
الفتراُت الجليديُة خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  3 .

وجوُد خطوٍط طوليٍة متوازيٍة على �سطِح ال�سخوِر االأ�سليِة الّتي يتحرُك عليها الجليُد.	•
وجوُد الفحِم الحجريِّ خالَل حقِب الحياِة القديمِة.  4 .

يدلُّ على ازدهاِر ال�سراخ�ِض، والمناُخ الدافئ الرطبُّ في تلَك الفترِة.	•
انت�شاُر القواقِع المعروفِة بالبكتن خالَل الع�شِر الّديفوني. 5 .

تدلُّ على اأَنَّ المياَه الّتي عا�شْت فيها كانْت عذبًة.	•
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ثامنًا: اقترْح تف�شيًرا علميًا لما ياأتي:
تكّوُن اأحزمِة الحجِر الأخ�شِر خالَل دهِر الحياِة ال�شحيقِة.  1 .

تكونت بتجويِة �شخوٍر بركانيٍة و�شائديٍة محيطيِة الن�شاأِة.	•
ندرُة الأحافيِر خالَل فترِة ما قبَل الكامبري.  2 .

لغياِب الهيكِل ال�شلِب في الكائناِت الحيِة المميزِة لتلَك الفترِة.	•
تكّوُن طبقاٍت �شميكٍة من الفحِم الحجريِّ في نهايِة الع�شِر الكربونّي.  3 .

•	. ب�شبِب ازدهاِر ال�شراخ�ِض والمناِخ الدافىِء الرطِب خالَل الع�شِر الكربونيِّ
تكّوُن �شال�شِل الجباِل الُعظمى خالَل حقِب الحياِة الحديثِة. 4 .

	•بتاأثيِر الحركِة الألبيِة البانيِة للجباِل خالَل حقِب الحياِة الحديثِة.
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