
 الصف العاشر – مقدمة في الجيولوجيا   –" 1"ورقة تحليلية  -الجيولوجيا 

 .وكذلك يبحث هذا العلم  هو العلم الذي يبحث في كل ما يخص األرض وتاريخها كما هو مسجل في الصخور . علم الجيولوجيا عرف س

عاصرت نشأتها ولعبت دوراً أساسيا في تشكيلها في عالقة األرض  بالكون ومكوناتها وشكلها والعمليات والحوادث والتغيرات التي 

         Geologiaكلمة انجليزية مأخوذة أصال ً عن الكلمة الالتينية واليونانية      Geology     بالصورة الحالية .  وكلمة جيولوجيا  

 معناه العلم  .   Logos   معناه األرض، والمقطع    Geo  حيث   أن المقطع

  البحث في العلوم عامة، تعمق العلماء في دراسة الجيولوجيا، وبدأ يضيق االختصاص في نواح معينة منه، وكان من نتيجة ومع تقدم وسائل

 ذلك أن تفرغت الجيولوجيا إلى فروع متعددة لكل منها مجال واضح.

  ماوية، وطبيعة تكوين هذه األجرام، تختص الجيولوجيا الكونية بدارسة أصل األرض وصلتها باألجرام الس:  الجيولوجيا الكونيةس. عرف

 ومقارنتها    بطبيعة تكوين األرض .

  تختص بدارسة العمليات الطبيعية التي أثرت ومازالت تؤثر على القشرة األرضية، والتي شكلت وال . الجيولوجيا الطبيعيةس . عرف

 ا يمكن أن تؤول إليه في المستقبل.تزال تشكل تضاريس الكتلة الصلبة لألرض ، حتى أصبحت على ما هي عليه اآلن، وم

  تختص بدراسة بناء الكتل الصخرية، وتهتم بصفة خاصة بدراسة تصدع القشرة األرضية وتشققها .  الجيولوجيا التركيبيةس. عرف

 والتواء طبقات صخورها نتيجة القوى التي تتعرض لها من ضغط وشد.

 : الجيولوجيا التاريخية . يتضمن قسمان هما 

 يبحث في تتابع طبقات الصخور وترتيبها في نظام زمني بالنسبة لبعضها. : لطبقاتعلم وصف ا .1

يبحث في دراسة بقايا األحياء التي تحتوي عليها الطبقات الرسوبية. والتي تفيدنا في معرفة البيئة القديمة ودراسة المناخ  . علم االحافير .2

 القديم لتلك المنطقة .

  بدراسة الرواسب البحرية وطبيعة قاع البحار والمحيطات والطرق األمثل الستكشاف واستخراج يهتم .  جيولوجيا البحارس.  عرف

 الرواسب المعدنية الموجودة في قاع البحار واستغالل البحار لألغراض العسكرية وتوليد الطاقة .

  منشآت الهندسية المختلفة كالمباني الضخمة علم يهتم بدراسة الخواص الفيزيائية للصخور من أجل إقامة ال.  الجيولوجيا الهندسيةعرف س

 و األنفاق والجسور والموانئ والسدود . 

   .حل العديد من المشكالت . 2 االرتقاء بمعيشة اإلنسان على سطح الكرة األرضية .. 1؟    علم الجيولوجيا الهندسية إسهاماتابرز ما س

 التي تواجه أقامة المنشات الضخمة .

 ندسية :أهمية الجيولوجيا اله

  .دراسة مواقع  االنهيارات األرضية . 1   ؟ دراسة المواقع اإلنشائية بها عند يقوم المهندسون الجيولوجيونما الدراسات التي س

دراسة مواقع التطبيقات الجيولوجية مثل ) التعرية ، الفيضانات ، . 3 دراسة مواقع استقرار المنحدرات ..2 وأخطارها الجيولوجية .

 زلزالية ،خواص المادة ،أعمال صرف مياه األمطار والنفايات واستنزاف الخزانات المائية الجوفية ( .األبحاث ال

 بناء المدن الجديدة .وعالقتها بالتنمية التجارية والسياحية . 1 ؟  : ما األغراض التي تجري من اجلها الدراسات الجيولوجية س

خطوط نقل    محطات الطاقة والتوربينات الهوائية . اختيار أماكن األشغال العامة مثل :. 3 اختيار المواقع العسكرية .. 2 واالصطناعية .

السكك الحديدية    شق المجاري المائية .   األنفاق .   محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه .  الطاقة الكهربائية .

. دراسة هندسة الشواطئ واستقرار 5 . اختيار مواقع المناجم والمحاجر .. 4 . " لمتنزهات الجبلية  المطارات ..   رق السريعةوالط

. مد خطوط أنابيب نقل النفط البحرية ومد كابالت 7 . اختيار مواقع منصات التنقيب عن النفط البحرية والبرية .6 المنحدرات الشاطئية .

 االتصاالت البحرية . 

  أخطار حركة الصدوع الناشطة زلزاليا .وأخطار الزالزل وما ينتج عنها من . 1 ؟  جيولوجي: ما األخطار التي يهتم بها المهندس ال س

  أخطار أماكن التعرية والتكوينات الجيولوجية القابلة لالنهيار مثل هبوط األرض وأسبابه :. 2 انهيارات أرضية وصخرية وطينية وجليدية .

 —عيون —. أخطار البراكين ) ثورانات  3المياه الجوفية الضحلة . بتسر.   أعمال تفجير الصخور .    سحب المياه الجوفية .. 

 فورانات حارة ( .

  الجواب : لتقييم تأثير ؟ علل  :  من الضرورة االستعانة بالمهندس الجيولوجي قبل إجراء أعمال تفجير الصخور في إي مواقع لإلنشاء

 االهتزازات على المناطق المحيطة . 

 الصخرية ونوع التربة  إعداد خرائط للتراكيب الجيولوجية و التكوينات. 1 ؟  : ما أهم الدراسات التي يقوم بها المهندس الجيولوجي  س

مراجعة األبحاث الجيولوجية السابقة والخرائط الجيولوجية والتقارير البيئية والصور الجوية وبيانات االستشعار عن بعد . 2 في الموقع 

فحص العينات . 4 تحديد الموقع من خالل نظام تحديد المواقع العالمية .. 3رافية وصور األقمار االصطناعية .الطبوغوالخرائط 

 تحليل البيانات وإعداد التقارير النهائية والتوصيات . .  5  .الجيولوجية من خالل اآلبار والمسح الجيوفيزيائي

  (  المسح المغناطيسي   -الرادار األرضي  -المقاومة النوعية  -لسيزمي المسح ا  )  س .  ما طرق المسح الجيوفيزيائي ؟. 

  . أحد فروع الجيولوجيا تهتم بتطبيق الطرق الجيولوجية والجيوفيزيائية في مجال البحث الجنائي . .  الجيولوجيا الجنائيةس. عرف 



  الظواهر .  2والترسبات والتربة والهواء والماء . مكونات األرض ومن ضمنها الصخور. 1؟    تهتم الجيولوجيا الجنائيةس. بما

 والعمليات الطبيعية .

 تحديد مواقع القبور . 2 تحديد مواقع المخابئ التي تستخدم لتخزين األسلحة والمخدرات .. 1 : ما أهداف دراسة الجيولوجيا الجنائية ؟ س

تحديد مواقع الجريمة باستخدام بعض الطرق االستكشافية . 3 م جماعية .القديمة  غير المعروفة وتحديدها بدقة فيما اذا كانت قبورا فردية أ

 .) حيث يمكن تشخيص الدليل المدفون إذا كان قد سقط سهوا أو طمر عرضيا في التربة الرخوة  مثل الرمل أو الطين ( .

  .لمعرفة المكتسبة من الدراسات الجيولوجية في علم يهتم بدراسة عالقة اإلنسان بالبيئة الطبيعية واستعمال ا. الجيولوجيا البيئيةعرف س

 حل المشاكل البيئية  . 

  .تأثير اإلنسان على األغلفة المختلفةبين س : 

:) القضاء على الغطاء النباتي في مناطق عديدة من العالم مما سبب انقراض أنواع عديدة من  الغالف الحيويأثر اإلنسان على . 1

 الحيوانات والنباتات ( .

 : ) الزراعة والمنشآت المختلفة مسببا ازديادا كبيرا في النحت والتعرية  ( . الغالف الصخرياإلنسان على  . أثر2

 . إنتاج النفايات والتخلص منها على األغلفة الصخرية والمائية والحيوية .3 

  . إلنسان والبيئة والتأثير المتبادل أو التفاعل احد فروع علم الجيوكيمياء التطبيقية وذلك الرتباطها بصحة ا.   علم الجيوكيمياءس. عرف

 بين مكونات البيئة على سطح األرض . 

  النافعة والضارة وانتقالها من مصادرها األصلية إلى البيئة التي يعيش بها االنسان والحيوان  توزيع وانتشار العناصر الكيميائيةتهتم في

المواد الغذائية والمياه وتأثير هذه العناصر ومركباتها على صحة االنسان  إلىها ثم دورة هذه العناصر في الطبيعة وانتقال والنبات  .

 والحيوان والنبات . 

 ما الظواهر التي تربط الجيوكيمياء بصحة البيئة ؟   س : 

 لسيوم ( .) فلوريد وكلوريد الكا فقيرة بمعدن االباتيتفي بعض المناطق . وقد لوحظ أن هذه المناطق  أمراض لين العظامانتشار  .1

 في البيئة ويعرف بمرض الفلوروزس . زيادة تركيز الفلوربعد ثورة أحد البراكين ويفسر ذلك  شدة تلف األسنان .2

ينقصها وجيولوجية المنطقة حيث لوحظ انتشار هذا المرض في المناطق ذات الصخور التي  تضخم الغدة الدرقيةربط العلماء بين  .3

 .  عنصر اليود

ة على كيميائية وتركيب التربة الزراعية والمياه السطحية وذلك بتركيز المواد الكيميائية في التربة الزراعية تؤثر األمطار الحمضي .4

النباتات أو األسماك التي تعيش في المياه السطحية وبالتالي تنتقل إلى جسم  إلىوالمياه السطحية . فتنتقل هذه المركبات الكيميائية 

 اإلنسان عن طريق الغذاء .

مما يؤدي إلى تسمم النبات وكذلك الحيوانات األليفة مثل الخيول ويرجع ذلك إلى عاملين   بعنصر السيلينيومالتربة أو المياه  تسمم .5

 -رئيسيين هما :

 . صخور المصدر التي اشتقت منها هذه التربة 

  . إثناء مرور المياه  بصخور غنية بالعناصر السامة 

  .ناقش العبارة " الجيولوجيا علم تكاملي مع العلوم األخرى"  ؟  خرىما عالقة الجيولوجيا بالعلوم األس  . " 

 تحتاج إلى تدريب خاص في الفيزياء والكيمياء كما هي الحال مع الجيوكيمائيين الذين يعنون بالعمليات الكيميائية . الصخوردراسة  .1

 م تفسير عمر أحافيرهم وبيئة كل منها . تحتاج إلى دراسة بيولوجية النبات والحيوان حتى يتسنى له االحافيردراسة  .2

 تحتاج إلى دراسة علم الميكانيكا .تشوه الصخور دراسة  .3

 تحتاج إلى  دراسة علم حركة السوائل . النفط والماءدراسة  .4

 


