
  عشر العلمي الثاني الصف    - التراكيب الجيولوجية األولية "    1ورقة تحليلية  رقم "      -الجيولوجيا   

عملية تشوه بسبب  إلى دراسة التراكيب األرضية الثانوية الناتجة عن تعرض صخور القشرة األرضية ؟    لجيولوجيا التركيبيةبا س : ما المقصود 

 تحرك الكتل الصخرية وانكسارها وتغير شكلها  التكتونية مسببالقوى التكتونية وغير ا

جدا منتجة التصفح صغير على شكل  .2 منتجة  السالسل الجبلية الضخمة . واسععلى شكل  .1.    على الكتل الصخرية تأثير القوى  صف س: 

 مؤثر على النسيج الداخلي للصخور . مجهري على شكل  .3 والتشقق في الصخور .

بدراسة  تركيب الصخر  عند إقامة المنشآت   له عالقة:   الجيولوجيا الهندسية .  1؟   التاليةالجيولوجيا التركيبية بفروع الجيولوجيا  عالقةا مس.  

ائد النفطية بدراسة  المص  له عالقة:    جيولوجيا النفط · 2الهندسية كتشييد السدود واألنفاق حيث نهتم بدراسة الصدوع والفواصل واتجاهاتها  .

بدراسة  خام الفحم والحجر الجيري من خالل تحديد   له عالقة:   جيولوجيا المناجم · 3تمثل مظاهر تركيبية كالطيات والصدوع . أنهاوخاصة 

الجيولوجيا . 5دوع .بدراسة  الخزانات المائية والتراكيب الجيولوجية كالطيات والص  له عالقة:   الجيولوجيا المائية · 4أبعادة ووضعه التركيبي .

. 6تكونت بفعل حركة األلواح ” جبل حفيت طية محدبة ” الصدوع والطيات الضخمة  أنبدراسة  الحركات التكتونية وخاصة   له عالقة:   التكتونية

  . الجاذبيةبدراسة  تراكيب القشرة األرضية باستخدام طرق المسوحات الزلزالية أو المغناطيسية أو له عالقة  :   الجيوفيزياء ·

 . هي األوضاع أو األشكال التي تتخذها الصخور في الطبيعةالتراكيب الجيولوجية  :  · س. ما المقصود 

 التراكيب الثانوية .   .2 التراكيب األولية . .1 : ؟  أقسام التراكيب الجيولوجيةما  ·س

الترسيب للطبقات الرسوبية وتكون ناتجة عن العمليات الفيزيائية والكيميائية  تراكيب تتشكل أو تتكون أثناء ؟   األوليةالجيولوجية التراكيب س. ما  

 ” حيوية ”والحيوية .وتنقسم من حيث النشأة إلى تراكيب فيزيائية وكيميائية وعضوية 

ووسط الترسيب .وهي أكثر تراكيب تتشكل أو تتكون أثناء الترسيب للطبقات الرسوبية وتعكس طبيعة  ؟   التراكيب األولية الفيزيائية س. ما  

 انتشارا في الصخور الرسوبية الفتاتية .

ت الصخرية حسب حجمها يحدث التغير  نتيجة تغير سرعة التيار المائي فيتم توزيع الحبيبا.   التغير الجانبي للطبقات  صف كيف يحدث.  س.  

عالقة وتترسب بعيدا عن الشاطئ أما الرواسب الدقيقة فتترسب حيث تترسب الحبيبات الخشنة أوال بينما تبقى حبيبات الطين  ·وعمق الماء 

 .كالرواسب الجيرية  وهياكل وأصداف الحيوانات البحرية والرماد البركاني في األماكن األكثر عمقا  

 بيباتها .:  طبقة لو تتبعناها جانبيا نالحظ تغيرا في تركيبها المعدني أو حجم ح  التغير الجانبي للطبقات  · ما المقصودس. 

. يحدث عندما يطغي ماء البحر على اليابسة نتيجة هبوطها مما يؤدي إلى تكوين  On lap التخطي التقدمي  .1؟    التخطي أنواع س. ما  

ب السابقة رواسب رملية في منطقة متقدمة عن الرواسب الرملية السابقة لها أما الرواسب الطينية والجيرية فإنها تتقدم نحو الشاطئ لتغطي الرواس

.يحدث عندما يهبط البحر بسبب ارتفاع نسبي باليابسة ينحسر الماء فتتراجع الرواسب الرملية   Off lap التخطي التراجعي  .2 ”طغيان البحر .“

 ”انحسار  البحر .“فوق الرواسب الطينية المتكونة سابقا والرواسب الرملية فوق الجيرية السابقة . 

 لصخور على هيئة طبقات أفقية في األصل بسبب ضغط الماء المتساوي على جميع أجزاء الرواسب في البحر .وجود ا ؟  التطبق   س. ما

” تسمى مستويات التطبق ”أنها سمك صخري متجانس يحده سطحان علوي وسفلي   الطبقة . والرقيقة  الطبقة  وجه االختالف بين حدد س. 

 : سمك صخري سمكها سنتمتر واحد . الرقيقةأما نتمترات مئات األمتار إلى عدة س ويتراوح سمكها ما بين

 عملية التخطي . ؟  عن التطبق  ينتج س. عن ماذا 

يبدأ التدرج بالحبيبات  بمعنى  -من األسفل إلى األعلى طبقة يتدرج حجم الحبيبات فيها من الخشن إلى الدقيق   ؟ التطبق المتدرج   س. ما

 . اتجاه المستويات العليا للطبقة  لى للطبقة إلى حبيبات أصغر فأصغر فيفي المستويات السف“ الحصى“الكبيرة

طبقات يتراوح حجمها ما بين السنتمتر الواحد  بشكل  يظهر و ؟ نعم في عدة طبقات متتالية نظام التطبق المتدرج هذا يمكن أن يتكرر  س. هل 

 وبضعة عشرات من السنتمترات .

 ؟ نعم  يمكن ذلك . مالحظة التدرج بالعين المجردة أو باستعمال عدسة مكبرة  يمكن س. هل 

 ” .التيارات العكرة “فقدان التيار المائي لطاقته بشكل فجائي يدل على   .  ؟  على ماذا يدل التطبق المتدرج ·س

األفقي بحيث تكون كل رقيقة سميكة في األعلى ويقل عبارة عن رقائق طبقية مائلة عن مستوى التطبق في الوضع  .  التطبق المتقاطع   س. ما 

 سمكها كلما اتجهنا لألسفل .



 على حدوث تيارات متغيرة في االتجاه والشدة . التطبق المتقاطع ؟ يدل على ماذا  ·س 

 دلتا األنهار والكثبان الرملية .في  التطبق المتقاطع ؟  توجدأين يمكن مشاهدة  ·س

وتكون حروف عالمات النيم موجات رملية صغيرة تنشأ على سطح الطبقات الرسوبية بواسطة حركة الماء أو الهواء ت.  عالمات النيم  ما  · س

 متعامدة على اتجاه الحركة .

اه الناتجة عن حركة الهواء أو الماء باتجاه واحد بحيث يكون اتج عالمات نيم غير متماثلة الشكل .1.  أنواع عالمات النيم حسب الشكل  صنف  ·س

 ية .التيار أكثر انحدارا من جوانبها مثل عالمات النيم الناتجة عن تيارات مجاري المياه المتحركة أو التيارات الريحية فوق الكثبان الرمل

بقممها  وتتميزالناتجة عن حركة األمواج السطحية جيئة وذهابا في المياه الضحلة القريبة من الشاطئ .  عالمات نيم متماثلة الشكل .2

 الحادة في األعلى وقيعانها المقوسة .

 معرفة اتجاه الرياح والمجاري المائية القديمة .؟   تدل عالمات النيمس . على ماذا 

 .تراكيب تحدث في الرواسب الطينية نتيجة تعرضها لفترات متعاقبة من البلل والجفاف الشديد  . التشققات الطينية ما  · س

 . سداسي التشققات الطينية ؟  شكلس. ما 

 البحيرات الضحلة واألحواض الصحراوية ذات المناخ الجاف شديد الحرارة .  تحديد بيئات  على ماذا تدل التشققات الطينية ؟  ·س. 

 تراكيب تتكون بفعل عمليات الترسيب للمواد المعدنية داخل الطبقة نفسها  . ؟   الكيميائية التراكيب األولية س. ما 

 . الجيود .2. العقيدات الصخرية . 1؟  ب األولية الكيميائية أنواع التراكيس. ما 

تجمعات من مواد رسوبية حول نواة أو مركز في الصخر األصلي تتكون بفعل الترسيب للمحاليل المائية .   العقيدات أو العقد الصخرية س. ما

ائي عن الصخر األصلي المحيط ا في تركيبها الكيميالمارة خالل الصخر أثناء تصلبه بحيث تشكل درنات أو تكتالت صخرية تختلف كثير

 .جبل حفيت في اإلمارات سم ويمكن مشاهدتها في  33قطرها حوالي درنات صوانية إذ يوجد بها عقد الطبقات الجيرية  مثل · بها 

 ن الكالسيت أو الكوارتز .أجسام صخرية مجوفة ذات أسطح خارجية خشنة وفراغات داخلية ملساء مبطنة ببلورات واضحة م . الجيودس.ما 

 تتشكل في الصخور الرسوبية بعد ترسيبها نتيجة أنشطة األحياء في هذه الرواسب  تراكيب ·؟  التراكيب األولية الحيويةس. ما  

دية و الحفر أو الحيوانات الالفقارية والمسالك والمسارب الدو” مسارات ”ثقوب جذور النباتات ومجرات .  أعط أمثلة على التراكيب الحيويةس. 

 اآلثار التي تركتها الحيوانات على الصخور .

 بيئة الترسيب ونظام التتابع الطبقي . السابقة ؟  التراكيبالعثور على  دليعلى ماذا س. 

 . الشعب المرجانية . 2. الستروماتوليت  1س. ما أنواع التراكيب األولية الحيوية ؟  

وية تتكون في المياه الضحلة من ترسيب رقائق من كربونات الكالسيوم بواسطة بعض أنواع الطحالب تراكيب حي  :   الستروماتوليت ما  س. 

 . -السيانوبكتيريا -الزرقاء المخضرة 

 .  ستروماتوليتعلى رقائق من كربونات الكالسيوم في البيئات المائية الضحلة ؟  على ماذا يدل العثورس. 

ية جيرية تتراكم نتيجة نمو مستعمرات المرجان وبعض الطحالب الجيرية والتي تترك هياكلها الصلبة بعد بحررواسب  ؟ الشعاب المرجانية  س. ما

جيال التي سبقتها موتها على هيئة أرصفة ممدودة  وتستمر األجيال الجديدة للكائنات الحية البانية للشعاب المرجانية في النمو فوق الهياكل المتبقية لأل

. 

. شواطئ المناطق الصحراوية  . 2عكرة في بعض البحار المفتوحة والمحيطات الصافية غير ال .  المياه 1 لشعب المرجانية ؟ ا توجدس. ما أماكن 

 الجزر الصغيرة في المحيطات . . 3

 . تخزين النفط    ؟ المرجانية للشعب أو االقتصادية  التاريخية األهميةس. ما 

 .سبب مساميتها ونفاذيتها العالية ب .   في تخزين النفط علل . للشعب المرجانية أهمية تاريخيةس. 


