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بيئة الترسيب ؟ جواب  : مجموعة من الظروف الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي تتجمع فيها الرواسب وتحدد  ماس. 
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 البيئات القارية

غالبا فوق مستوى سطح البحر س. ما بيئة الترسيب القارية ؟ جواب : كل المناطق التي توجد فوق القارات والتي فيها الترسيب 

 ويطلق عليها أحيانا البيئات األرضية .
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 . البيئات المائية .2. البيئات الهوائية  1البيئات القارية ؟  جواب   أقسامس. ما 
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 تالل من الرمال تجمعت بواسطة الرياح على سطح األرض . الكثبان الرملية 

تتكون بعد حدوث العواصف الممطرة وما تلقيه من األمطار مكونة بحيرة مؤقتة  قد تستمر لعدة  البحيرات الجافة

 أسابيع وعند تبخر هبه المياه تتر  خلفها األمالح .

جسم يشبه المروحة يتكون بسبب جريان الماء بشكل مؤقت وعندما ينساب الماء خالل واد  مراوح الطمي

 ثم يدخل فجأة  إلى سهل متسع يؤدي إلى تكون مراوح الطمي شديد االنحدار 
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تتكون من تراكم الثلج في أودية سابقة ثم ينساب الجليد من المرتفعات بين حوائط الوادي إلى  ثالجات الوادي

 المنخفضات .

ز ورقيقة عند األطراف تكون اكبر من ثالجات الوادي وهي عبارة عن كتل سميكة عند المرك ثالجات قارية 

 ومثال عليها ثالجات القارة القطبية الجنوبية . 

تتميز رواسب الثالجات  بعد انصهار الجليد بأنها رديئة الفرز . جواب : الحتوائها على خليط غير متجانس من  س. فسر .

 الطفل .الرواسب الفتاتية" الركام النهائي " التي يتراوح حجمها بين الكتل الصخرية الضخمة و

. استنتاج اتجاه حركة 2. تمدنا بمعلومات عن ظروف المناخ البارد القديم  1س. حدد أهمية رواسب الثالجات جيولوجيا . 

 انسياب الكتل الجليدية الضخمة .

س. كيف تستخدم رواسب الثالجات في تحديد انسياب الكتل الجليدية الضخمة ؟ جواب : من خالل وجود خطوط متوازية طولية 

 على السطح الخارجي للصخر األساسي البي تتحر  فوقه . 

 البيئات المائية

 ما إبا كان وسطا هوائيا أو ثلجيا أو مائيا  الترسيب فيه يتم الذي الوسطس. أكمل : يرجع الفرق بين البيئة الهوائية والمائية إلى 
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البيئة 

 النهرية

مائية أو مصباتها أو في مسطحات واسعة حول مجاريها التي توجد في مجاري األنهار أو القنوات ال

 تغطى بالماء وقت فيضان النهر وتتراوح حمولة النهر من الجالميد إلى الطين . 

بيئة 

 المستنقعات

منخفضات في وسطح األرض تحتوي على القليل من الماء البي يكون عببا أو مالحا كما تكون غنية 

واسبها من   الطين  إلى الغرين باإلضافة إلى بعض األمالح وكلها تتجمع بمحتواها النباتي وتتراوح ر

 في ظروف الهوائية .

بيئة 

 البحيرات

تتميز بأنها بيئة ضحلة قليلة األمواج نسبيا بها مياه عببة أو مالحة وعمرها اقصر من المسطحات المائية 

 األخرى وال يحدث بها مد أو جزر .

 س.قارن : 

 بحيرات كبيرة الحجم بحيرات صغيرة الحجم وجه المقارنة

 خشنة الحبيبات دقيقة الحبيبات حجم الحبيبات

 البحيرات المالحة البحيرات العببة وجه المقارنة

 معادن المتبخرات مثل الهااليت المواد العضوية  والكربونات مكوناتها ورواسبها

 



 البيئات االنتقالية

 .عمليات الترسيب القارية والبحرية معاً  أنشطة تأثير: بيئات يتداخل فيها س. ما البيئات االنتقالية ؟ جواب 

 البيئات البحريةبينما يحكم عمليات الترسيب في  للبيئات القاريةفي عمليات الترسيب  األنهار تدفقاتس. أكمل   :  يتحكم 

 . والجزر  المد وتيارات األمواج وحركة ملوحته ودرجة البحر مياه حرارة درجةعوامل أخرى  مثل 

 . البحيرات الشاطئية .3. البيئة الشاطئية   2. بيئة الدلتا   1البيئات االنتقالية .؟  أقسامس. ما 

 بيئة الدلتا

تنشأ نتيجة التقاء المجرى المائي لنهر مع الماء الساكن لبحر أو بحيرة فتنخفض سرعته وبالتالي تنخفض بيئات  ما هي ؟

 ما يتسبب في ترسيب حمولته .قدرته على حمل الرواسب م

 مثلث الشكل حيث تكون قاعدته باتجاه البحر ورأسه باتجاه اليابسة . شكلها 

 من الرمل والطين .  أفقية.سهل الدلتا والبي يتكون من طبقات 1 أجزاؤها 

 ه البحر.. واجهة الدلتا والتي تتكون من طبقات مائلة من الطين والغرين حيث تنحدر من سهل الدلتا باتجا2

 . الدلتا األمامية : والتي تتكون من الطين دقيق الحبيبات في الجزء قليل االنحدار من واجهة الدلتا في اتجاه البحر . 3

 

 البيئة الشاطئية 

 بيئات تنشا نتيجة العمليات الجيولوجية لألمواج القوية التي تنكسر على الشاطئ ومعظم رواسبها حصى ورمل . ما هي ؟

 دائم التغيير قليل االتساع .يكون شكل الشاطئ    علل : 

 . الختالف صالدة صخور الشاطئ .2. نتيجة لزيادة أو نقصان قوة األمواج  1جواب :   

 

 بيئة البحيرات الشاطئية 

 عبارة عن منطقة مستطيلة ضحلة من البحر تنفصل عنه بجزر حاجزة تمنع األمواج من الوصول إليه . ما هي؟  

 مواد حيوية تشمل النباتات وبعض الكائنات الحية .  -أمالح   -اد فتاتيه  مو رواسبها 

 

 البيئات البحرية

. تتكون فيها معظم 2.تمثل أكثر من ثلثي سطح األرض  .  1س. علل : تعتبر البيئات البحرية أكثر البيئات أهمية  . جواب : 

 فيها .  الحياةهار دة الالزمة الز. وفرة العناصر الرئيس3طبقات الصخور الغنية باالحافير .  

. نوع 3. نوع تضاريس القاع  2. عمق الماء   1 :س. ما األسس التي قسمت على أساسها أنواع البيئات البحرية ؟ جواب 

 الرواسب المتكونة . 

 . بيئة األعماق 4 . بيئة الشعاب العضوية  3. بيئة الرف القاري   2. البيئة الساحلية  1س. ما أنواع البيئات البحرية ؟ 



 البيئة الساحلية 

 متراً  05منطقة ممتدة بين أعلى مد وأقل جزر ويصل عمق الماء فيها حتى   ما هي ؟

 الفتات الصخري من الحصى والرمل والطين . رواسبها  

 

 بيئة الرف القاري 

 مترا . 255منطقة تمتد من أقل جزر إلى عمق  ما هي ؟

 امل الكيميائية تدريجيا بزيادة العمق في حين يقل تأثير العوامل الفيزيائيةيزيد تأثير العو .1 استنتاج

 % من الرواسب البحرية قد ترسبت في هبه البيئة  .05 .2

 

    المنحدر القاري بيئة 

 . م 2555تمتد  من الرف القاري حتى عمق   ما هي ؟

بيبات الخشنة عن القاع بينما يقل الحجم كلما و تتركز الح التطبق المتدرجرواسبها تستقر بتتابع من الطبقات بات .1  استنتاج   

 اتجهنا إلى أعلى .

 االحياء تتميز بقاع هادئ تماما تتالشى فيه أي حركة للماء حيث تترسب المواد الطينية العالقة ومعها هياكل .2

   الطافية.

 

 البيئة السحيقة   

 م  . 2555بيئة بحرية تشمل قيعان المحيطات التي يزيد عمقها عن   ما هي ؟

.تتميز بعدم وصول الضوء إليها ويزيد الضغط  وتقل الحرارة عن خمس درجات مئوية ويؤدي بل  إلى انعدام 1  استنتاج   

 الحياة النباتية ووجود أنواع من الكائنات الحية .

 أمالح بائبة في الماء وفتات دقيق الحبيبات وهياكل الهائمات الجيرية والسيلسية . رواسبها

 

 بيئة الشعاب العضوية  

 تراكيب صلدة من كربونات الكالسيوم تبنى من الهياكل الجيرية للمرجان والطحالب .  ما هي ؟

 ه الدافئة الصافية بالقرب من الجزر والقارات ..تميز الميا1  استنتاج   

 .توجد معظمها على هيئة مستعمرات مرجانية .2
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 الرواسب الشائعة نوعها
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 ركام جليدي ثلجية

 صحراوية

 رمال

 رمال -حصى  –جالميد 
 كثبان رملية

 مراوح طميية

 رواسب األنهار نهرية

 بعض األمالح  –غرين  –طين  مستنقعات

 مياه عذبةتتابعات رقيقة بها مجموعة حياتية تعيش في  بحيرات
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 رمل " –غرين  -رواسب الدلتا "طين الدلتا

 حصى و رمال الشاطئية

 رواسب فتاتية بها بقايا كائنات تعيش في المياه عالية الملوحة البحيرات الشاطئية
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 الطين  مصب النهر

 حصى وطين الساحلية

 رواسب جيرية عضوية الشعاب العضوية

 حجر جيري –مارل  –مال ر الرف القاري

 طين األعماق

 رواسب عضوية  –رماد بركاني  –طين  السحيقة

 


