
: الفصل االجيولوجي(  5ورقة تحليلية رقم )

لعمليات الخارجية : الدراسي  الثاني : ا

 .التجوية
 .: سطح األرض ) القشرة األرضية( في تغير دائم  عللسؤال : 

بسبب عدة عوامل داخلية مصدرها باطن األرض مثل           

البراكين والزالزل وبعضها خارجي مصدرها العوامل الجوية ) 

 ارة والرياح وغيرها ( .الحر

 ما نتيجة هذه العوامل .سؤال : 

 . نشأة الفتات الصخري والتربة .1 

. تركيز الخامات االقتصادية في مناطق تمعدن معينة في 2 

 القشرة األرضية .

 : كوكب األرض كوكب ديناميكي . هذه العبارة ما معنى  سؤال :

تعمل على رفع  أن البراكين والعمليات التكتونية المختلفة”  

أجزاء جديدة وبناءها من القشرة األرضية وهناك عمليات مضادة 

لها تقوم بتفتيت صخور القشرة األرضية وهدمها وهي التجوية 

وأزاله الحطام الصخري بفعل الجاذبية على المنحدرات والتعرية 

. ” 

يلعب الغالف الجوي والمائي دورا كبيرا في تغيير سطح سؤال : 

 مشاهدة هذا التأثير بطريقتين هما : األرض .يمكن

التجوية .“ تفتت وتحلل الصخور في موقعها دون نقلها  .1

” . 

تفتت وتحلل الصخور مع نقل الفتات إلى مكان آخر ثم  .2

 . ”التعرية ” ترسيبه 

 :Weatheringالتجوية 

ي عملية تفتت الصخور وتحللها على سطح ه

بوساطة العوامل الجوية السائدة  هاألرض أو قرب

  .دون حدوث نقل في الغالف الجوي والمائي
 العوامل التي تؤثر في التجوية :

نوع الصخور . تختلف استجابة الصخور للتجوية تبعا  .1

 الختالف التركيب المعدني لها

مثل وجود الفواصل  وجود بعض التراكيب الجيولوجية .  .2

 والشقوق تسهل عمل التجوية .

 .انحدار سطح األرض   .3

لمناطق المطيرة  تنشط عوامل التجوية أكثر في ا  المناخ .  .4

 من المناطق ذات المناخ الجاف . 

 ؟ أنواع التجوية سؤال : ما 
هي عملية تفتت : . التجوية الطبيعية )الميكانيكية (1

الصخور بطرق ميكانيكية فقط دون تغيير في تركيبها 

 . الكيميائي

   سؤال : ما عوامل التجوية الطبيعية أو الميكانيكية ؟

 . 3  تجمد الماء  . 2.   اختالف درجات الحرارة .1

.  5    -الكائنات الحية . 4إزالة الحمل   

 . الصواعق   

هي عملية تحلل الصخور   :التجوية الكيميائية . 2 

 . وتغيير تركيبها الكيميائي

  سؤال : ما عوامل التجوية الكيميائية  ؟ 

. 4-تأكسد ال. 3       التميؤ. 2   التحليل المائي   .1

التأثير الكيميائي للكائنات الحية  . 5        التكربن

 .  

 عوامل التجوية الطبيعية أو الميكانيكية

 :أثر اختالف درجات الحرارة. 1
               أ.  تأثيرها في الصخور المتجانسة

عندما تتعرض هذه الصخور لحرارة الشمس 

 المرتفعة في المناطق الصحراوية  الجافة فإن

سطحها الخارجي يتمدد بمعدل أكبر من باطنها 

وعندما تنخفض درجة الحرارة ليال فإن هذه 

السطوح نفسها تنكمش بمعدل أكبر من باطنها 

وبتكرار هذه العملية تتقشر السطوح الخارجية 

) مثل صخر الحجر الجيري ( للصخور .  

 ب. تأثيرها في الصخور غير المتجانسة

ا فإنها تتشقق وتتفتت بفعل هذه الحالة األكثر انتشار

 اختالف معدالت تمدد وانكماش معادنها المختلفة .

.  )مثل صخر البازلت والجرانيت  (  

 أساب تأثير اختالف درجات الحرارة على الصخور :سؤال : ما 

 الصخور رديئة التوصيل للحرارة . .1

تركيب الصخور وخاصة المتبلرة منها )النارية  .2

 .والمتحولة ( غير متجانس 

تحدث هذه العملية في المناطق الممطرة  :  أثر تجمد الماء.2

حيث تتميز صخورها بكثرة المسام والشقوق و الفجوات داخلها 

وعندما تهبط درجة الحرارة ليال إلى درجة الصفر السيليزي أو 

اقل فإن الماء في هذه الشقوق يتجمد ويزداد حجمه مما يولد 

 ماق كبيرة .ضغطا على هذه الشقوق فيوسعها ألع

الحطام الصخري الناتج عن هذه : علـــــــــــــــل  سؤال :

 العملية مدبب الحواف .

الجواب : الن هذا الحطام يتفتت وال يحدث له عمليات نقل  

كبيرة من مكانه وبالتالي تعمل الجاذبية على جذبه  إلى أسفل  

 الجبال .

من الصخور  يحدث عند أزلة كميات كبيرة:  أثر إزالة الحمل.3

بفعل عوامل التعرية  حيث يقل الضغط الواقع على الصخور 

التي أصبحت قريبة من سطح األرض مما يؤدي إلى تكون 

شقوق موازية لتضاريس سطح األرض تتقارب عند السطح 

وتتباعد كلما بعدنا عن سطح األرض . وتصبح الطبقات على 

 التصفح " " عرف . بالتصفحهيئة صفائح . وتسمى هذه العملية 

 ؟أهمية التصفح بالنسبة لعمليات التجوية سؤال : ما 

ينشئ مستويات ضعف بين الصخور وخاصة في الجواب : 

مناطق األنفاق والمناجم والمحاجر وجوانب 

دبا وطريق  -الشوارع مثل طريق مسافي 

 دبا .  -الطويين 

شجار وجذوعها وخاصة تعمل جذور األ: اثر الكائنات الحية.4

منها على توسيع الشقوق والفواصل في الصخور أثناء  الضخمة

 تغلغلها ونموها فيها مما تؤدي إلى زحزحته وتكسره وتحطمه .

الحفارة  كديدان األرض والنمل والسناجب  ن بعض الديدانأكما 

تعمل على تفتيت الصخور عندما تصنع لها أنفاقا والقنافذ 

 . وجحورا

شديدة الناتجة عن الصواعق نتيجة الحرارة ال:  اثر الصواعق.5

تتهشم الصخور حيث تتمدد فجاه وبدرجة كبيرة مما يؤدي إلى 

 تفتتها وتهشمها وقد تعمل هذه الحرارة على انصهار الصخور .

وجود عروق زجاجية في  فســــــــــــــــــــــــــــر :   سؤال : 

 .الصحاري الرملية   

ور في هذه المناطق الناتج نتيجة التمدد الفجائي للصخ الجواب : 

عن اثر الصواعق مما يولد الحرارة الشديدة ويؤدي إلى 

 .انصهارها وتكون هذه الظاهرة   

 عوامل التجوية الكيميائية 

 هو تفكك التركيب البلوري األصلي للمعادن . : التحلل المائي.1

 في الطبيعة ؟ دور الماء سؤال : ما 

 إتمام التفاعالت الكيميائية ..1

 تمام عمليات التجوية األخرى .إ . 2

من األمثلة على هذه العملية تحلل معدن االرثوكليز إلى معادن  

 الطين كما في المعادلة التالية :



                             ايونات البوتاسيوم + سيليكا + معادن الطين   

 ماء +أرثوكليز 

2KALSi3O8 + H2O                           Al 2Si2O5 

(OH)+4SiO2 )+K 

تبقى معادن الطين في التربة أما السيلكا فقد تبقى جزء منها في 

التربة وينتقل جزء آخر بفعل العوامل المختلفة أما ايونات 

البوتاسيوم فتكون مركبات مختلفة منها ما يصلح كمكون غذائي 

في التربة للنبات ومنها ما يكون أمالحا تترسب في مياه البحار 

هيئة متبخرات ) صخور ملحية ( مثل معادن الهااليت  )  على

    ملح الطعام ( والجبس و االنهيدريت . 

هو إضافة جزء أو عدة جزيئات من الماء إلى :  عملية التميؤ .2

التركيب البلوري للمعدن وال تؤدي إلى فقدان أو استبدال بعض 

  -ومن األمثلة  عليها :   العناصر الموجودة فيه .

معدن االنهيدريت يتحد مع الماء  ويزداد حجمه فيكون معدن  -  

 الجبس .

CaSO4 + 2H2O                                     

CaSO4.2H2O 

 ماء  + انهيدريت                 جبس                      

غالبا ما نجد الجبس منتشرا في المكاشف الصخرية أما  -

ن االنهيدريت فغالبا ما يتواجد في التتابعات تحت معد

     " علل "السطحية 

 الجواب : 

 وكذلك معدن الليمونيت من تميؤ معدن الهيماتيت . -

FeO3 + H2O                                   FeO3.H2O 

 + هيماتيت ليمونيت                                    ماء              

اتحاد عنصر األكسجين مع بعض العناصر  هو  التأكسد :.3

 . المكونة للصخور 

 كسد ؟عملية التأعليها تتوقف سؤال : ما العوامل التي  

 الرطوبة ..1      

 الحرارة . . 2 

 تنتشر عملية التأكسد في المناطق االستوائية . -

 سؤال : ما نواتج عملية تأكسد الصخور ؟

 . كسيتتربة البو  .1

 .تربة الالتريت    .2

لونها محمر نتيجة الرتفاع نسبة اكاسيد  تربة الاليريت

 .الحديد فيها  كما في تربة بعض مناطق رأس الخيمة

أما تربة البوكسيت فان لونها مصفر نتيجة الرتفاع 

 نسبة  اكاسيد األلمنيوم  فيها . 

ربون غاز ثاني أكسيد الك عندما تحدث هذه العملية : التكربن .4

في ماء المطر يكون حمض الكربونيك الذي يؤثر على كثير من 

الصخور وخاصة الصخور الجيرية ) كربونات الكالسيوم ( غير 

القابلة للذوبان ويحولها إلى كربونات الكالسيوم الهيدروجينية 

بالتكربن أو القابلة للذوبان في الماء . وتعرف هذه العملية 

 .  الكربنة

CO2 +H2O                                 H2CO3 

H2CO3 + CaCO3                      Ca(HCO3)2 

                                                                                                                     

 كربونات الكالسيوم+حمض الكربونيك                                           دروجينية  كربونات الكالسيوم الهي

 -ومن مظاهرها الناتجة :

 . الكهوف الجوفية .3 الفجوات العميقة ..2. الحفر الغائرة ) صحن قرص العس (  .1

 : . التأثير الكيميائي للكائنات الحية5

  . الكائنات الحية على الصخور وتفتتها  سؤال : ما طرق تأثير 

 فتذيبها وتفتتها .تنمو على الصخور الصلبة  -الفطريات :.1

تعمل على تفتت معادن التربة بوجود الماء عن  -البكتيريا :.2

 طريق المواد الناتجة عن نشاطها الحيوي .

 تمتص المعادن من التربة وتسبب تخلخلها وتفتتها . -النباتات :.3

 -تتحلل بقاياها بعد موتها منتجه  ما يلي : -تعفن األحياء :.4

بون وأحماض عضوية وآثار من غاز ثاني أكسيد الكر. 1

 غاز االمونيا وحمض النيتريك .

عبارة عن مادة جيالتنية عضوية بنية اللون .  الدبالمادة . 2

والماء المحتوي على هذه المادة له القدرة على إذابة 

بعض المعادن غير القابلة للذوبان في الماء العادي مثل 

 ( .)أكسيد الحديد المائيمعدن الليمونيت     
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