
  عشر العلمي الثاني الصف    -  الطيات   -الثانويةالرتاكيب اجليولوجية "    2ورقة حتليلية  رقم "      -اجليولوجيا   

؟   التراكيب التي تتكون نتيجة لتأثير قوى مختلفة في الصخور وإذا كانت القوة التي تؤثر على الجسم موزعة عليه   الثانوية ما التراكيب س. 

بب حركته فإنها تسبب بحيث ال تس

 تشوهه .

المؤثرة على  القوى ما  · س

 . 2 قوى ضغط . 1  ؟ الصخور 

 .قص  . قوى 3شد قوى 

تركيب ينشأ عندما  ؟   الطيةما س. 

ينحني أو يتقوس سطح الطبقة 

الصخرية الذي كان في األصل 

مستويا نتيجة تأثير قوى الضغط 

   وهناك تعريف آخر للطيةعليه .

في طبقات الصخور  هي انثناءات

 تنشأ نتيجة قوى  الضغط .

 ؟  عناصر الطيةما س.  

هو الخط الواقع على سطح الطبقة المطواة والذي يصل بين  محور الطية : .1

النقاط التي يبلغ عندها انحناء سطح الطبقة أكبر قيمة له ويسمى أيضا خط 

طية وهما يلتقيان : هما الطبقات التي تشكل جانبي ال جناحا الطية .2 المفصل .

هو المستوى الذي ينصف الزاوية :   المستوى المحوري .3 عند محور الطية .

 لب الطية : .4 بين الجناحين ويمر بجميع خطوط المفصل للطبقات المطوية .

 هو الكتلة الصخرية التي تشغل المنطقة الداخلية من الطية . 

مقدار ميل    .  2 حين .اتجاه ميل الجنا .  1؟  تصنيف الطيات ما أسس س. 

 ميل المستوى المحوري ..  3 الجناحين 

  :قسم الطيات حسب اتجاه ميل الجناحين س.   

يميل الجناحين بعيدا عن المستوى ” : تنشأ نتيجة ثني  الطبقات نحو األعلى حيث يتقارب فيها جناحا الطية نحو األعلى    الطية المحدبة : .1

 ” .متضادين المحوري للطية في اتجاهين 

الجناحان يميالن نحو المستوى المحوري ” : تنشأ نتيجة ثني الطبقات نحو األسفل حيث يتقارب فيها جناحا الطية نحو األسفل     الطية المقعرة .2

 ” .في اتجاهين متقابلين  -للطية 

 :  مقدار ميل الجناحينقسم الطيات حسب  س.  

 ميل جناحا الطية بزاوية ميل متساوية في االتجاهين .تنشأ عندما ي   الطية المتماثلة  : .1 

 تنشأ عندما يميل كل جناح من جناحي الطية بزاوية ميل تختلف عن األخرى .  :  الطية غير المتماثلة .2

 :  ميل المستوى المحوريقسم الطيات حسب س.  

 : تنشأ عندما يكون المستوى المحوري عموديا .   الطية المنتصبة .1

 درجة .  . 09تنشأ عندما يكون المستوى المحوري مائال بزاوية  أقل من  :  الطية المائلة .2

درجة وفي هذه الحالة يكون  09تنشأ عندما يزيد فيها مقدار الميل في احد جناحيها عن  :   الطية المقلوبة .3

ة ألحد الجناحين المستوى المحوري مائال عن المستوى الرأسي بدرجة كبيرة وتكون الطبقات المكون

 السفلي لكل منها متجهة إلى أعلى . أسطحمقلوبة أي أن 

 

 

 

 



تنشأ عندما يكون فيها المستوى المحوري للطية أفقيا أو قريبا من األفقي حتى  : “النائمة“ الطية المضطجعة .4

 أن جناحي الطية يكونان تقريبا متوازيين واحد منها فوق اآلخر .

 

 

 

 

 

  تنشأ عندما يحدث  ميالن لمحور الطية عن المستوى األفقي .   الطية الغاطسة؟   والطية غير الغاطسةالطية الغاطسة  بين ما وجه االختالف س.  

 ”.موازيا لسطح األرض ”تنشأ عندما   يكون محور الطية أفقيا  -  الطية الغاطسة

 األفقي.  هي الزاوية التي يصنعها الخط المحوري مع المستوى  زاوية الغطس :عرف س. 

هو  : الحوضس. عرف  

التركيب الذي تميل فيه الطبقات 

في جميع االتجاهات نحو نقطة 

مركزية تسمى مركز الحوض 

 وهو عكس القبة . .

هو التركيب الذي  القبة :س.  

تميل فيه الطبقات من جميع 

االتجاهات  بعيدا عن نقطة 

  مركزية تسمى مركز القبة .

 

 

كالسالسل الجبلية   لعدة كيلومتراتال تتجاوز  سنتمترات  أو تمتد  صغيرةتكون    الصخور الرسوبيةفي . 1 ي الصخور كيف تتواجد الطيات ف س..

في خاصة تتواجد   الصخور المتحولة. في 3 عند انسياب الماجما تنشأ  في الصخور النارية. 2منفردة بل على شكل طيات متتابعة وهي ال توجد 

 شديدة التعقيد .  وهي  غط والحرارة صخر الشست المتحول بالض

  

 تجمع النفط .:  ؟  المحدبة  األهمية االقتصادية للطيات ما س. 

 تجمع الرواسب المعدنية مثل الرواسب الفوسفاتية .. 2 تجمع المياه األرضية . 1:  المقعرة األهمية االقتصادية للطيات ما س. 

  

 

 

 

 


