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 :  السؤال األول
 

 أشرح خصائص أشكال انسطخ انمرتثطح تكم مه انىحت انمائي وانترسية انمائي    .   

 
 أواًل أشكال السطح المرتبطة بالنحت المائي : 

 األودية النهرية : -0

بح رهاا    المياا الوادي النهري هو عباار  عام منط اة منة ماة مام ساطح األرض ت او  
رى مام منابههااا الهمياا متتبهااة االنحادار الهاا  لسااطح األرض حتاص تتاال  لاص متااباتها وتجا

األودياة رواداد رئيساية ووانويااة  هاه ساوا  كانات بحاارًا أو ميحطاات م وبمارور الوكات تتكاوم ل
ماي   داي بداياة تكوينا وبالتالص يتسع حوض الوادي النهري وعاد  ما يكوم الاوادى النهاري 

وي ااااال انحااااادارها وتتكاااااوم أراماااااص ساااااهمة  يمبااااات أم تتساااااع جوانبااااا  نحااااادار وااااا  الوشاااااديد اال
 منبسطة   م

 
 الشالالت والجنادل : -3

الشااالل هااو عبااار  عاام منط ااة يشااتد ديهااا انحاادار النهاار بشااكل م اااج  ممااا يهماال عمااص 
  وكاد يكاوم سابل هلاو وجاود تاةر تامل يهتارض مجارى النهار   أو  المياا زياد  انادداع 
 هاه المنباع   ومام أموماة  دي اتجاا الهابط  ى ويكوم جانب دع متهامد عمص المجر حدوت ت

متااارًا   وشاااالالت ديكتورياااا عماااص نهااار              55الشاااالالت   شاااالالت نيااااجرا ويبمااا  السااا وط هناااا 
 متر م 011ويبم  الس وط هنا نحو 

 المياا اما الجنادل دهص عبار  عام تاةور تامبة تهتارض المجارى النهارى حيات تناددع 
 .  تةور ال اع بشد  لتالط

 

 نترتيحكهيح ا



 

   المتاطل النهرية : -2

المتطبة النهرية عبار  عم متاطبة تشارع عماص النهار   وتتمياز بوجاود ساطح شاديد  
درجاة ويشارع عماص النهار   وساطح عماوي لطياع االنحادار كااد  91االنحادار كاد يتال  لاص 

المتال م وكاد تكاوم المتااطل ناتجاة  داي اتجاا يتل الص درجتيم   وهها الساطح ينحادر 
نوعيااة التااةور أو التتياارات المناةيااة أو انة اااض مسااتوى ال اعااد  م وتهااد  داايم التبااايم عاا

ع المتاطل النهرية شيوعًام أكور أنوا ال اعد  هصالمتاطل الناتجة عم انة اض مستوى 
 جانبي نهر النيل معمي توجد  التيهها النوع مم المتاطل تمو  وموم 
 

 المائي :  وانيًا أشكال السطح المرتبطة بالترسيل
 

   Flood Plainالسهل ال يمص  -0

السااهل ال يمااص عبااار  عاام منط ااة واسااهة منبسااطة تتكااوم حااول مجاارى النهاار ب هاال   
الجااز  األدنااص ماام النهاار م  داايعمميااة الترساايل م ويبماا  السااهل ال يمااص أكتااص اتساااع لاا  

النهااار عماااص الجاااانبيم ةاااالل دتااال  ساااهل ال يماااص يتكاااوم عنااادما ت ااايض مياااا وياااهكر أم ال
عمااص الجااانبيم عمااص هيئااة  الميااا  هااه ال يمااام أو ةااالل دتاارات التتااريع الزائااد م وتنتشاار 

ماام  ا تجااع تاركااة ورائهااا مااا كاناات تحمماا غطااا  ركياا  أو عمااص هيئااة مسااتن هات ساارعام ماا
 الهممية يتكوم السهل ال يمص م هه رواسل ناعمة   وبتكرار 

النهاااري   ولكااام لااايس مااام وعااااد  ماااا يمتاااد الساااهل ال يماااص عماااص جاااانبي المجااارى     
الماارورى أم يكااوم المجاارى ماام منتتااع السااهل ال يمااص   د ااد يوجااد السااهل عمااص أحااد 

نهر النيل ديما بيم أسيوط وال اهر  حيت ي ع مهظ  السهل عمص  ديالجانبيم   ويتمول هلو 
الجانل التربي مم النهر   بينماا يكاوم الساهل ماي ًا عماص الجانال الشاركي بال وينهاد  هاها 

 مدي بنص مزار وبنص سويع وجنول مموى بهض الموامع كما هو الحال  ديريط الش
 

 Natural Levee الجسور  -3

تتكاااوم الجساااور الطبيهياااة عماااص مااا تي النهااار مباشااار    ويرجاااع هلاااو  لاااص كماااة سااارعة 
  وديماا ورا  الجساور  بالتاالي يم اص بجاز  كبيار مام حمولتا الجريام المائي كرل الما تيم و 

 سهل ال يمص بانحدار بسيط الطبيهية يمتد ال



أوناا  دتارات التتاريع الزائاد يساتطيع  دايجدًا م ومع استمرار الترسايل عماص كااع النهار   و 
النهاار أم يحطاا  جسااور  وماام واا  تنتشاار مياهاا  عمااص مساااحات كبياار  ماام السااهل ال يمااص   

 الجسور تناعيًام هه ولهلو يمجأ السكام  لص ت وية 
 

 :    Deltasالداالت   -2

مياا  النهار  الداالت مم تراك  الرواسل النهرية عند متال األنهار عندما تمت ايتتكوم 
اتجااا  األمااا  عمااص جااانبي  داايالمتاال سااوا  كااام بحياار  أو بحاار أو محاايط م وتنمااو  بميااا 

تساااعد عمااص تكااويم الاادلتا مااا  التاايجانبيااًا   وماام الهواماال  دااروع النهاار   كمااا تنمااو أيماااً 
 يمي :

منط اااة  دااايلحمولاااة النهرياااة   ويهناااص هاااها نشااااط عممياااات النحااات وجاااود كياااات كبيااار  مااام ا -أ 
 المنابع 

عااام الشااااط  وبالتاااالي تن مهاااا التياااارات  أم يكاااوم النهااار هادئاااًا حتاااص تناااددع الرواسااال بهياااداً  -ل 
 البحرية 

 أم يكوم منط ة المتل محمة  -ج 

بهااد برواساال النهاار وتوجااد  وتتميااز مهظاا  الااداالت بوجااود بحياارات ساااحمية لاا  تمتماا 
 : نواع لمدلتاوات هيعد  أ

وتتكاااوم عنااادما يكاااوم النهااار محمااااًل برواسااال ةشااانة نسااابيًا   Arcuate*الااادلتا الم وساااة 
تكاوم بمواباة ع باة  التايدجاأ  و هااد  م وهناا يم اص النهار برواساب   بحر متساع ديويتل 

الهمميااة يت اارع النهاار  لااص عااد   هااه ةاار وبتكاارار أالمجاارى وبالتااالي يبحاات عاام مجاارى  دااي
  ويااىدى هلااو  لااص تكااويم دلتااا موموااة الشااكل  دااي شااكل  شااهاعيتااول البحاار  دااروع تمتااد

 هات واجهة م وسة تول البحر مم أمومة هها النوع دلتا نهر النيل والروم والهوانجهو م
 * الدلتا اإلتبهية 

تتكاااوم الااادلتاوات اإلتااابهية عنااادما تكاااوم رواسااال المجااارى النهاااري ناعماااة حيااات يااات       
وانل المجرى الهي تكوم تحت سطح البحر   وبمارور الوكات يتكاوم الترسيل عمص كاع وج

جسرام طبيهيام ال يمبوام أم يظهرا عمص سطح الما  وعاد  ما تكوم موامهها وابتة م وكد 
أحد ال يمانات الهالمية أم يةتر  المجرى الجسر ويحاول مجارا  ويكاوم جساورًا  دييحدت 

  المناااط  الواكهاة باايم الجسااور بالرواساال جدياد  تظهاار أيمااًا عماص سااطح المااا    وا  تمتماا
م  Bird Footتكوم عمص شكل كد  الطائر  التيأونا  ال يمانات   وهكها تتكوم الدلتاوات 

 ومم أمومة هها النوع مم الدلتاوات دلتا نهر المسيسبي م
 



  Eustary* الدلتا الةميجية : 
ماااي  تكاااوم نتيجاااة لهباااوط ةماااي   دااايتتكاااوم الااادلتا الةميجياااة عنااادما يتااال النهااار         

ميا  البحر لمتل النهر م والترسيل النهر يكوم عمص شاكل ألسانة وجازر  غمر و الشاط 
األسنة والجزر دو  سطح الماا م ومام األموماة الشاهير   هه متمور    ومبرور الوكت تظهر 

والماوار أمريكاا الجنوبياة   ودلتااوات أنهاار السايم  داي ملمدلتاوات الةميجية دلتا نهار األماازو 
 درنسا م ديوالجاروم 

 
 المراوح ال يمية  -2

تاارتبط المااراوح ال مااية باألوديااة الجبميااة حياات تكااوم الم تتااات متااودر    والتطااا        
نماااط الجرياااام  دااايالماااراوح بسااابل التتيااار  هاااه النبااااتي الطبيهاااي كميااال أو منهاااد    وتتكاااوم 

أجرا   ي عند أكدامها   دهي  هًا مط انتشار المائي مم نمط مركز داةل الكتمة الجبمية  لص ن
سارعة  داينمط الجريام الماائي مام ناحياة   والتتيار  ديسريع ي و  ب  الوادي نتيجة لمتتير 

الجريام مم جريام مائي سريع داةل الكتم  الجبمية  لص جريام مائي بطاي  عناد أكادامها   
 داايلكبياار  الحجاا  وبالتااالي ياات  ترساايل الحمولااة عمااص شااكل مروحااة عمااص أم ترساال المااواد ا

 اتجا  هامشهام ديرأس المروحة و  المواد االد  داألد  
وكااد تكااوم المااراوح تااتير  المساااحة   وكااد تكااوم كبياار  المساااحة   وتتاابح ماام       

هوامشها حيت تتودر التربة الناعمة الةتابة  ديالمناط  التالحة لمزراعة والسكم ةاتة 
رأس  داايتترساال  التاايرع جياد   كمااا أم الميااا    ويكاوم االنحاادار لطي ااًا يساامح بوجااود تاا

اجزا هااا الاادنيا م وكااد تمااتح  المااراوح  داايالمروحااة يمكاام الحتااول عميهااا عمااص شااكل  بااار 
 ال يمية بهمها مع البهض االةر مكونة مايهرع باس  نطا  البهادا م

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 السؤال الثاني : 
 .فعيح مه دراساتها تحذث عه صخىر انقشرج األرضيح مىضحاً انقيمح انى 

 تهد تةور ال شر  األرمية هات أهمية كبير  ويرجع هلو  لص ما يمي :    
 أنها تمدنا بمهمومات عم نشأ  األرض وتطورها م -0

أم تاااةور ال شااار  األرماااية تت اعااال بااادرجات متبايناااة ماااع عممياااات التجوياااة  -3
وجميااااد  الميكانيكيااااة والكيميائيااااة   وعواماااال التهريااااة المةتم ااااة ماااام ميااااا  ورياااااح

 مشكمة الظاهرات واألشكال الحالية لسطح األرض م

أنها المتدر الرئيسي الهي اشت ت من  الترباة التاي تهاد أسااس الحياا  النباتياة  -2
 عمص سطح األرض م

أنهاااااا متااااادر لمماااااواد الةاااااا  التاااااي يساااااتةدمها اإلنساااااام موااااال ال حااااا  والحدياااااد  -2
رول والتااااااز والمنجنياااااز وال وسااااا ات   هاااااها باإلماااااادة  لاااااص أنهاااااا متااااادر لمبتااااا

 الطبيهي م

 بدورها  لص والت مجموعات رئيسية هي :التةور تن س   و
 Igneous Rocksأواًل: التةور النارية 

  Sedimentary Rocksوانيًا : التةور الرسوبية 
 Metamorphic Rocksوالوًا : التةور المتحولة 

 وديما يمي دراسة أله  ةتائص كل نوع مم أنواع التةور :
 صخور النارية أوال : ال

تتكوم التةور النارية مم تتمل المواد المنتهر  ساوا  حادت هاها التتامل داي 
 باااااااااااااطم األرض أو باااااااااااايم طب ااااااااااااات ال شاااااااااااار  األرمااااااااااااية أو دااااااااااااو  سااااااااااااطح األرض 

 -م وتتميز هه  التةور بالةتائص التالية :
شاااديد  التاااالبة   ولاااهلو دأنهاااا تشاااكل الكتااال  massiveأنهاااا تاااةور متكتماااة  -أ

يد  االرت ااااااع موااااال سالسااااال جباااااال البحااااار األحمااااار وجبااااال ساااااانت الجبمياااااة شاااااد
 كاتريم م

 نهااا تاااةور متبماااور    وام كاناات درجاااة التبماااور تةتماااع ماام ناااوع ألةااار مااام  -ل
أنواع التةور النارية   دالتةر النارية التي تكونت داي بااطم األرض تكاوم 



كوم البماورات شديد  التبمور ويمكم رىية هه  البمورات بالهيم المجرد    بينما ت
أكااال تبماااور داااي حالاااة التاااةور النارياااة المتداةماااة   بينماااا ال تااارى البماااورات  ال 

 بالميكروسكول دي حالة التةور النارية التي تكونت دو  سطح األرض م
أم هها النوع مم التةور يةمو مام الح رياات حيات أنهاا تكونات مام تتامل  -ج

 المواد المنتهر  م
 رية  لص عد  أنواع بنا  عمص عد  أسس لهل أهمها :ويمكم تتنيع التةور النا  
 طري اااااااة تكاااااااويم التاااااااةور النارياااااااة : دهماااااااص هاااااااها األسااااااااس تتااااااانع التاااااااةور -0
 النارية  لص :  

هي تمو التةور التاي تكونات   Plutonic Rocksالتةور الجودية الهمي ة  -ا
 دي باطم األرض وتتمبت يبط  شديد مول الجرانيت م

وهااص تماو التااةور التاي تكوناات   Intrusive Rocksالتاةور المتداةماة  -ل
باايم طب ااات ال شاار  األرمااية وتتاامبت بطري ااة أساارع ماام النااوع الساااب  وماام 

 أمومتها الدولرديت وال مسيت م
وهااص تمااو التااةور التااي تكوناات  Extrusive Rocksالتااةور السااطحية  -ج

ي ااة دااو  سااطح األرض ولااهلو دصنهااا تتاامبت بساارعة شااديد  وتكااوم بمورتهااا دك
 جدًا   ومم أمومتها البازلت م

 
 ويمكم ت سي  التةور النارية عمص أساس نسبة السيميكا  لص ما يمي :  -3

%   وماام أمومتهااا 66تااةور ناريااة حممااية   وتزيااد نساابة الساايميكا ديهااا  عاام  -أ
 الجرانيت والريوليت م

% 66% و 53تاااةور نارياااة متوساااطة تتاااراوح نسااابة السااايميكا ديهاااا ماااا بااايم  -ل
 مم أمومتها الديوريتم و 
% ومااام  53% و 25تااةور نارياااة كاعديااة تتاااراوح نساابة السااايميكا ديهااا بااايم  -ج

 أمومتها البازلت 
%   ومااام 25تاااةور نارياااة داااو  ال اعدياااة   وت ااال ديهاااا نسااابة السااايميكا عااام  -د

   أمومتها البريدوتيت والممبرجيت م



 شكال المرتبطة بالصخور النارية في الطبيعة األ
 مكم ت سي  أشكال التةور النارية دي الطبيهة  لص كسميم هما :ي     

 األشكال التي تكونت تحت سطح األرض وت س   لص ما يمي : -0
 الكتل ال بابي  الالدية الكبرى : -أ

ويازداد حجمهاا داي اتجاا    Batholithوتهارع هاه  الكتال باسا  ب الباووليات ب     
وكاااد تظهااار هاااه  الكتااال بهااااد  بااااطم األرض بحيااات يتاااهل تحدياااد كاعااادتها  

زالاااة ماااا دوكهااا مااام تاااةور حديواااة   ومااام أمومتهاااا  اتهرماااها لحركاااات الرداااع واف
 سالسل جبال البحر األحمرم

 الكتل ال بابية تتير  الحج  م -ل
وهص أتتر حجماًا  مام الكتال  lacolithوتهرع هه  الكتل باس  ب االكوليت ب    

 الساب ة وأكرل  لص سطح األرض م
 سات الرأسية ماالندسا -ج

وهاااااص عباااااار  عااااام تتااااامل الماااااواد  Dikesوتهااااارع هاااااه  االندساساااااات باسااااا      
 المنتهر  دي الش و  الرأسية كبل وتولها  لص سطح األرض م

 االندساسات األد ية م -د
وهص عبار  عام تتامل الماواد المنتاهر    Sillsتهرع هه  االندساسات باس      

 طب ية معمص طول الش و  األد ية أو أسطح ال
 

 ثانيًا : الصخور الرسوبية 
% مام 5تشكل التةور الرسوبية مع ما تحاول عنهاا مام تاةور متحولاة حاوالي 

حجااااا  الماااااواد التاااااةرية المكوناااااة لم شااااار  األرماااااية   بينماااااا تشاااااكل التاااااةور النارياااااة 
% ماام حجاا  الماااواد التااةرية المكونااة لم شااار  األرمااية   وبااالرغ  مااام 95والمتحولااة 

% مام ساطح األرض  ويادل هاها عماص 75الرساوبية تتطاص حاوالي هلو داام التاةور 
مااادى تاااأوير عممياااات التجوياااة وعوامااال التهرياااة داااي عممياااات النحااات والترسااايل وتهاااد 
التةور الطينية والتمتالية   والحجر الرممي   والحجر الجيري مم أكور التاةور 

 مالرسوبية انتشارًا عمص سطح األرض 



 -ائص التالية :وتتميز التةور الرسوبية بالةت
 Stratumوتارتبط كال طب اة  Strats توجد تةور الرسوبية دي شكل طب اات -0

بظاااروع وطبيهاااة عممياااات الترسااايل   ويمكااام تمياااز كااال طب اااة عااام األةااارى 
بدراسة مكوناتهاا وتركيبهاا المهادني   وي تال بايم كال طب اة والطب اة المجااور  

 م  Bedding Planeلها سطح يهرع باس  سطح الطباكية  

 

وهااص عبااار  عاام ب ايااا  Fossils تحتااوى التااةور الرسااوبية عمااص ح ريااات  -3
الكائنات الحية سوا  كانات حيوانياة أو نباتياة والتاي كانات تهايش ةاالل دتارات 

 الترسيل   وبالتالي دصنها تشير  لص ظروع البيئة الطبيهية ال ديمةم

 

ت طويماااة  تتمياااز التاااةور الرساااوبية باساااتدار  حبيباتهاااا بسااابل انت الهاااا لمساااادا -2
وتمول التةور الرساوبية المحتامة النهائياة لهممياات التجوياة وعوامال التهرياة 

لمماااواد الم ككاااة م وعنااادما تتماساااو   Redepositionبهاااد  عااااد  الترسااايل 
باسااااا  التاااااةور الرساااااوبية والتاااااي كسااااامها  عالرواسااااال دصنهاااااا تكاااااوم ماااااا يهااااار 

مجموعاااات  الجيولاااوجييم بحسااال طري اااة تكوينهاااا واةاااتالع نشاااأتها  لاااص واااالت
 رئيسية هي :

  Mechanical or Clastic Rocksالصخور الرسوبية الميكانيكية أو الفتاتيه -1
يتكوم هها النوع مم التةور الرساوبية مام تهارض التاةور ال ديماة ساوا  كانات 
ناريااااة أو رسااااوبية أو متحولااااة لهمميااااات التجويااااة وعواماااال التهريااااة وت تتهااااا  لااااص أجاااازا  

عوامال الن ال المةتم اة مام مياا  جارياة وريااح وجمياد بن مهاا وحبيبات تاتير    وا  ت او  
واا  تتجمااع دااي النهايااة وتتماسااو وتااتالح  أجاازا  الم تتااات بهمااها مااع الاابهض األةاار 
لتكاااوم التاااةور الميكانيكياااة أو ال تاتياااة   ومااام أمومتهاااا التاااةور الرممياااة والتاااةور 

 الطينية   والكنجموميرات والريشيا م
 Chemical Rocksيائية  الصخور الرسوبية الكيم -2

نتيجااة لترساايل مركبااات مهدنيااة مةتم ااة بهااد  ةتتكااوم التااةور الرسااوبية الكيميائياا
تبةر الميا  وبهض المحاليل التي كانات مهاباة ديهاا   ولاهلو دصنهاا توجاد داي المنااط  
التااي ترت ااع ديهااا مهاادالت التبةاار وهااص المناااط  الجادااة   وكااد توجااد بهااض التااةور 



ائيااة حااول دوهااات الينااابيع والنااادورات الحااار  م ويهااد الممااح التااةري   الرسااوبية الكيمي
والجاابس   واألعمااد  التاااعد  والهابطااة التااي تشاااهد دااي الكهااوع والمتااارات الجيريااة 

 مم أشهر أنواع التةور الرسوبية الكيميائية م
 Organic Rocksالصخور الرسوبية العضوية   -3

باااااات متااااادرها ب اياااااا الحيواناااااات تتكاااااوم التاااااةور الرساااااوبية الهماااااوية مااااام مرك
والنباتااات المةتم ااة   د ااد تتجمااع ب ايااا وهياكاال الحيوانااات البحريااة عمااي كيهااام البحااار 
والمحيطات وتكوم التاةور الرساوبية الهماوية موال الحجار الجياري الهماوي م وداص 
بهض األحيام كد تتكوم التةور الرسوبية الهموية مم تراك  جهوع األشجار وددنهاا 

 ا  سميو مم الرواسل ومم و  تىلع طب ات ال ح  م تحت غط
 ثالثًا : الصخور المتحولة 

هااي تمااو التااةور التااي تحولاات ماام أتاال ناااري أو أتاال رسااوبي بحياات تكتساال 
التةور المتحولة ت ات جدياد  مةتم اة عام ةتاائص التاةور التاي تحولات عنهاا 

وت  ااد طب يتهااا    دتجااد مااواًل التااةور المتحولااة عاام أتاال رسااوبي كااد تشااتد تااالبتها
وما بها مام ح رياات م وتات  عممياات التحاول ب هال الحارار  الشاديد  أو الماتط الشاديد 

بااااابهض الةتاااااائص لهااااال  ةأو الحااااارار  والماااااتط مهاااااًا م وتتمياااااز التاااااةور المتحولااااا
   -أهمها :

النسي  التةري لمتاةور المتحولاة حيات أم هاه  التاةور تتمياز لايس د اط  -0
بااال أيماااا داااي كي ياااة ترتيااال الحبيباااات    بااااةتالع حجااا  الحبيباااات التاااةرية

ولهلو يمكم أم نميز بيم نوعيم مم النسي  التةري داي التاةور المتحولاة 
حيت تترتل حبيبات التةر نتيجاة لهممياات  صهما : النسي  التةري الو رك

التحااول ترتيبااًا ةاتااًا وتظهاار عمااص شااكل طب ااات متوازيااة   والنااوع الواااني هااو 
ي بحياات تباادو الطب ااات التااةرية غياار منتظمااة النسااي  التااةري غياار الااورك

 الترتيل 

 التركيل المهدني لمتةور المتحولة   حيت أمكم تمييز مجموعتيم  -3

 رئيسيتيم لهها التركيل هما :           



    Monomineralicالتاةور المتحولاة التاي تتاألع مام مهادم واحاد  - أ
الااهي يتااألع ماام الكمساايت   والكوارتزياات  Marbleوماام أمومتهااا الرةااا  

 الهي يتألع مم الكوارتز م

التااااةور المتحولااااة التااااي تتااااألع مااااام مهاااادم أو أكواااار ويطماااا  عميهاااااا  - ل
  وعااااد  ماااا  Multimineralicالتاااةور المكوناااة مااام مهاااادم متهااادد  

تباااادو هااااه  التااااةور وركيااااة أو تاااا ائحية النسااااي    وال مياااال منهااااا مواااال 
 وركية النسي  م غير  Hornfelsالهورن مز 

 أنواع التحول الصخري
 يمكم تمييز األنواع التالية لمتحول التةري :    
    Thermal Metamorphismالتحول التةري الحراري   -0

يت  هها النوع مم التحول محميًا ب هل الحارار  الشاديد    وكاد يكاوم متادرها الماواد 
التاةور التابهاة لهاها الناوع المنتهر  دي باطم األرض وانسيابها  لاص أعماص م وتوجاد 

مااام التحاااول بجاااوار األجساااا  النادياااة موااال االكوليااات والباووليااات واالندساساااات الرأساااية 
 واألد ية م

  Dynamic Metamorphismالتحول التةري الديناميكي  -3

يحدت التحول التةري الديناميكي ب هل المتط الشديد الواكع داو  التاةور     
عااد  الترتيال الاهرى لمهاادم وينت  عم هلو حدوت تتيير عا   دي النساي  التاةري واف

حالل مهادم جديد  دي التةر االتمص م  التةر بل واف
 
  Regional Metamorphismالتحول اإلكميمي  -2

 

يحاادت هااها النااوع ماام التحااول ب هاال الحاارار  والمااتط مهااًا   وياات  التحااول ببطاا         
م ة مم ساطح األرض   وتوجاد شديد   ويشمل مساحات واسهة   وي ع عمص  بهاد مةت

التةور المتأور  بهها النوع مم التحول دي بااطم السالسال الجبمياة الشاساهة المتكوناة 
م  Organic Tectonic Movementsنتيجااة لمحركااات األرمااية البانيااة لمجبااال 

وعااااد  ماااا يكاااوم تاااأوير الماااتط داااي هاااها الناااوع مااام التحاااول أكوااار أهمياااة مااام تاااأوير 



ا التحااول  لااص تتيياار ميكااانيكي دااي شااكل التااةر   والااص  عاااد  الحاارار  م وتااىدى هااه
 تبمور الكوير مم المهادم م

 نماذج لبعض الصخور المتحولة 
تسااامص التاااةور المتحولاااة  ماااا طب اااًا ألشاااكال نسااايجها التاااةري   أو تبهاااًا لاااودر  
مهدم ما دي تكوينات التةر   ومم أكور أنواع التةور المتحولة شيوعًا دي ال شار  

 مية ما يمي :األر 
 اإلردواز  -0

هااو تااةر متحااول أساسااا عاام التمتااال   ويتااألع ماام حبيبااات تااتير  الحجاا     
ها سااد الماوم  جدًا   ويظهر عمص شكل ت ائح ركي ة جادًا موازياة لبهماها الابهض   واف
األسااود عمااص اإلردواز   دااام هلااو يرجااع  لااص وجااود المااواد الكربونيااة أو الحديديااة دااي 

 التةر 
 الشيست  -3

يوجااد الشيساات دااي مناااط  التحااول اإلكميمااي   ويتميااز ببموراتاا  الدكي ااة الحجاا       
وبنسيج  الوركي م ولما كام الشيست تاةرًا متحاواًل مام أتال نااري أو أتال رساوبص 
  داناا  يمكاام أم نمياااز أنااواع وانوياااة مناا  والتااةور األتااامية التااي تتحاااول عنهااا موااال 

م عااااام التمتاااااال   والهورنبمناااااد  الكموريااااات شيسااااات   والميكاااااا شيسااااات وهماااااا متحاااااوال
شيساات   والبيوتياات شيساات وهمااا متحااوالم عاام البازلاات والجااابرو   والكااوارتز شيساات 
وهااو متحااول عاام حجاار رممااي غياار ن ااص   والكالساايت شيساات وهااو متحااول عاام حجاار 

 جيري غير ن ص م 
 النيس  -2
هاها  يتألع النيس مم حبيبات وامحة ةشانة كبيار  الحجا  نسابيًا م وأها  ماا يمياز   

التااااةر دااااي الطبيهااااة وجااااود أشاااارطة ممونااااة مميااااز  لمتااااةر م ويساااامص الناااايس باساااا  
المهاااادم األساساااية التاااي تااادةل داااي تركيباااة   ولاااهلو يمكااام أم نمياااز النااايس الكمياااائي 

Mica-Gneirs   والنيس الهورنبمندىHornblende-Gneirs     والنايس الجرانيتاص  
Granite-Gneirs   م  م 

 



 
 الرةا  -2

ها التاااةر عااام الحجااار الجياااري والااادولوميت   ويتمياااز ببموراتاااة الكبيااار  يتحاااول هااا   
هاو الساائد لمرةاا   Snow – Whiteالحجا م وباالرغ  مام أم الماوم االبايض الومجاص 

 م ال أن  كد تةتمط ب  بهض الشوائل المهدنية والتي تهمل عمص تتيير لون  
 الكوارتزيت   -5

لون  مم ال رمزى  لص االحمر  هو تةر متحول عم الحجر الرممي   ويةتمع    
% مم 98وهلو بسبل وجود شوائل مم أكاسيد الحديد   ويشكل الكوارتز نحو 

مكونات الكوارتزيت   ويتميز بالتالبة وكدرت  عمص م اومة عوامل التهرية لهلو 
 يستةد  دي كوير مم المنشآت الهندسية   كما يستةد  الكوارتز الن ي دي تناعة

 

  - هية لدراسة التةور ديما يمي :تتمةص ال يمة الن
أم لمتاااةور عالكاااة ووي اااة بناااوع الترباااة وةاتاااة الترباااة المحمياااة المشااات ة مااام  -0

 تةر األساس م 
أم لمتاااةور عالكاااة ووي اااة بالمظااااهر التماريساااية دهااااد  ماااا يااارتبط بالتاااةور  -3

 الرسوبية المظهر الهمبي وبالتةور النارية والمتحولة المظهر الجبمي م 

مة اكتتادية مهمة دالجرانيت والرةا  يستةد  دي بناا  التماويال أم لمتةور كي -2
  كمااااااا يسااااااتةد  التمتااااااال دااااااي التااااااناعات ال ةاريااااااة   وتجمياااااال المباااااااني 

 والتةور الجيرية دي تناعة االسمنت م 

تهد التةور الجيرية متدرًا مهمًا لمتةور ال مزية مول الاههل وال ماة   أماا  -2
 ادم الالدمزية مول الجبس والبوتاس م  التةور الرسوبية تكوم متدرًا لممه

 

 

 

 

 

 

 



 السؤال الثالث 

  -أكتب فيوا يلي :
 

 انسالزل   .   -أ

 كىاكة انمجمىعح انشمسيح .   -ب

 خصائص انهضاب .  -جـ 
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 انسالزل   .   -أ

       Earthquakesالزالزل :  -1

 
تهتباار الاازالزل دلاايال كاطهااا عمااص اسااتمرارية نشاااط الحركااات األرمااية دااي وكتنااا الحاماار دهااي    

عبار  عم هزات طبيهية تتيل ال شر  األرمية نتيجة احتكاو التةور وحركاة األلاواح التكتونياة 
والط اااوح البركانياااة مااام بااااطم األرض أو انهياااار الكهاااوع واألن اااا  الكبيااار  داااي بااااطم األرض أو 

لنيازو مم ال ما  الةارجي  ومم المىكد  م كشر  األرض ليسات وابتاة تماماا بال هاي داي س وط ا
حالااة اهتاازاز مسااتمر  ومااع هلااو لاا  يسااتطع الهممااا  حتااص ا م ماام اكتشاااع طري ااة لمتنبااى بحاادوت 

 الزالزل وتجنل األةطار الجسيمة الناتجة عم هه  الهزات األرميةم
 

 :أسباب حدوث  الزالزل 
ل حااادوت الااازالزل التاااي تتهااارض لهاااا ال شااار  األرماااية وام كاااام متااادر الزلااازال تتهااادد أسااابا    

األساساااص هاااو بااااطم األرض   واألرض تتركااال داةمياااا مااام واااالت نطاكاااات  النطاااا  األول المااال 
ك  مم سطح األرض والجز  الداةمي مم المل تمل أما الةاارجي  0022والهي ي ع عمص عم  

كا  وهاو  0882  الوااني ديسامص بالوشااح ويبما  سامك  دهاو منتاهر داص حالاة مجماا   أماا النطاا
يشااب  الماال دااي أم الجااز  الااداةمي تاامل والةااارجي منتااهر وأةيرا النطااا  الوالاات واألةياار وهااو 

كاا    وتن ساا   02عبااار  عاام ال شاار  الةارجيااة الااهي يتمااع النطاااكيم الساااب يم ويبماا  ساامك  حااوالي 
لمحيطياة وحركاة الازالزل داي الجاز  األسا ل مام ال شار  ال شر  األرمية  لص ال شار  ال ارياة وال شار  ا

أسرع مم حركتها دي ال شر  ال ارية السطحية والتي تتركل مم تاةور أعماص كواداة   وهاص عباار  
تهتباار أهاا  واةطاار أساابال الاازالزل وتتكااوم ال شاار  األرمااية ماام ساابهة ألااواح  ةعاام ألااواح تكتااو نياا

ي يا وانتاركتيكا(  والموح االوربص )كار  أوروبا أسيا( ولوح هي الموح االدري ص )يم  كار  أدر  ةتكتو ني
أمريكااا الشاامالية ولااوح أمريكااا الجنوبيااة والمااوح االسااترالي ) الهنااد واسااتراليا ( ولااوح المحاايط الهااادي 

 وأةيرا لوح ال ار  ال طبية الجنوبية  شكلم 



م المهمااو  أم كااارات الكاار  وجمياع هااه  األلااواح التكتونيااة تط ااو دااو  طب ااة الوشاااح الهمااوي   وماا   
األرمية كانت عبار  عم كتمة واحاد  وا  ان تامت وحادوت الحركاة المهروداة باسا  زحزحاة ال اارات 
ةااالل الهتاار الجوراسااص   وعناادما تتحاارو هااه  األلااواح وتحتااو مااع بهمااها عنااد الحااواع تحاادت 

 الزالزل وهص تهتبر مم اةطر واشد الزالزل كو  ودمار م 
طة البشرية عمص المدى الطويل دورا بارزا دي حدوت هزات أرمية   ومم هه  تمهل األنش       

األنشطة البشرية الت جيارات النووياة وام كاام هلاو يساتدعص ت جيارات متهادد    كماا تمهال ةزاناات 
الميا  دورا دي حدوت هزات أرمية وهلو نتيجة حجز كميات كبير  مم الميا  ةمع السدود وت او  

ت األرمااية ممااا يااىدى  لااص حاادوت حركااة لمطب ااات عمااص جواناال التاادوع بالمااتط عمااص الطب ااا
 وال واتل وبالتالي حدوت هزات أرمية متحوبة لها م 

تمهاال عمميااات اسااتةراج البتاارول هااي األةاارى دورا دااي حاادوت زالزل نتيجااة سااحل الاان ط ماام     
وهااها مااا بااطم األرض وتاارو دراغااات تتهاارض ديمااا بهااد  لااص مااتط شااديد ماام الطب ااات السااطحية 

حدت دي والية كولورادو األمريكية لهلو ت و  السامطات بماا المياا   لاص  باار الان ط لمال  المساا  
 كما هو الحال دي والية كالي ورنيا م

  : توزيع الزالزل 
تااارتبط الااازالزل بمنااااط  الماااهع داااي ال شااار  األرماااية وعاااد  االسااات رار ومنااااط  الت اااا        

راسة الزالزل يمكم تحديد نطاكيم أساسيم لمزالزل يتركز بهما ما األلواح التكتونية  مم ةالل د
% مم حج  الزالزل التاي تتهارض لهاا الكار  األرماية  النطاا  األول المهاروع 02ي رل مم 

التاي تحايط بساواحل المحايط الهاادي   ويحادت ديا  نحاو  Fire ringباس  حزا  الحركة النارية
ل   أمااا النطااا  الواااني دهااو المهااروع بااالحزا  % ماام جممااة الاازالزل التااي تحاادت دااي الهااا02

االلبااص والااهي يمتااد وسااط كااارتي أوروبااا واساايا ماام أساابانيا دااي التاارل حتااص جنااول شاار  أساايا 
شاااركا ويشاااتمل هاااها النطاااا  عماااص  جباااال األلااال األوربياااة وسمسااامة جباااال زاجاااروس وطاااوروس 

دت داااي هاااها النطاااا  نحاااو وجباااال الهيماالياااا   والساااواحل الشااامالية التربياااة مااام  دري ياااا   ويحااا
% ماام جممااة الاازالزل التااي تحاادت دااي الهااال     لااص جاناال هااهيم النطاااكيم يوجااد نطاكااات 02

وانويااة أةاارى تتهاارض لماازالزل باادرجات متباينااة مواال حاازا  شاار  أدري يااا وجنااول غاارل أساايا   
ألةيار   أماا النطاا  الراباع واRift Valleyويمتد هها النطا  داةل األةدود االدري ص الهظاي  

 دهو هلو النطا  الهي يمتد وسط المحيط االطمنطص م
وهناو حزا  أةر يهتبر مم امهع األحزماة الزلزالياة وهاو يمتاد جناول تادع األناماول عماص    

امتداد البحر الميت وةمي  السويس و  وسط البحر األحمر واألةدود االدري ص الهظي  ويالحاظ أم 
 دي باطم األرض م ةكتو نيهها الحزا  يمتاز بةتائص جيولوجية وت



أرمية تىور عمص المناط  ال ريبة مم االن جار البركااني  تيتاحل الوورانات البركانية اهتزازا   
بساابل اناادداع المااواد المنتااهر  والتااازات ولكاام لاايس مهنااص هلااو  م كاال نشاااط بركاااني يتاااحب  

 زلزالم
 

 كىاكة انمجمىعح انشمسيح .   -ب

ص انجا  واحد مم الترل الص الشر  داص مادارات بيماوية   تدور الكواكل حول الشمس د
وتكاااوم وابتاااة البهاااد عااام الشااامس تحااات تاااأوير كاااوتص الجاهبياااة والطااارد المركزياااة م وتااادور هاااه  
الكواكال حاول ن ساها اماا  الشامس ديماا يهارع باسا  الادور  اليومياة   كماا تادور حاول الشاامس 

واكل بهمها عام الابهض داص بهادها عام ديما يهرع باس  الحركة السنوية   وتةتمع هه  الك
الشاامس   وداااص ساارعة دورانهاااا سااوا  حاااول ن سااها أو حاااول الشاامس مماااا يااىدى الاااص اةاااتالع 
أطوال أيامها وسنواتها   كما تةتمع الكواكل ايمًا داص احجامهاا   وماا أم كاام لهاا تواباع أو 

ام لهااا توابااع أو اكمااار ماام عدمااة   باال ودااص أعااداد هااه  االكمااار أيمااًا وأحجامهااا   ومااا أم كاا
 مودص أعداد هه  االكمار  م وجدت  أكمار مم عدمة   بل

 
  -هما :المجموعة الشمسية الص مجموعتيم  وتن س  كواكل

 

مجموعاااة الكواكااال الداةمياااة   وتمااا  هاااه  المجموعاااة عطاااارد والزهااار  واالرض والماااريا    -0
 ا يمص :وهه  الكواكل محاطة بحزا  مم الكويكبات   وتتميز هه  الكواكل بم

 

 انها كواكل تةرية أى انها تتألع بشكل رئيسص مم السيميكات والمهادم -أ 

 
 انها كواكل كريبة نسبيًا مم الشمسم -ل 

 
 أنها تتير  الحج  م -ج 

 

 انها بطيئة الدورام م -د 

 

 أنها كبير  الكوادة  -ه 

 

 كمة أكمارها حيت ال يوجد سوى والوة اكمار : واحد لالرض وأونام لممريا  -و 

 



 

الةارجياااة وتمااا  هاااه  المجموعاااة المشاااترى وزحااال وأوراناااوس ونبتاااوم  مجموعاااة الكواكااال -3
  -وتتميز هه  الكواكل بما يمص :

 
أنهااا كواكاال غازيااة أى انهااا تتااألع بشااكل رئيسااص ماام التااازات باالمااادة الااص انهااا  -أ 

 تممو نوى تةرية و يمة سائمة م

 
 أنها بهيد  عم الشمس م -ل 

 

 أنها كبير  الحج  م  -ج 

 

 انها سريهة الدورام  -د 

 

 نها تتير  الكوادة ما -ه 

 

 م كمراً  61كور  أكمارها   دالمشترى وحد  يممو أكور مم   -و 

 
 

 خصائص انهضاب .  -جـ 

 
تهاارع الهمااال باألسااطح المسااتوية كبياار  المساااحة المرت هااة جوانبهااا شااديد  االنحاادار بحياات 

تشير ترت ع عم مستوى سطح األرض المحيطة بها وي طع سطحها عديد مم األودية واألنهار   و 
 الدالئل الص أم أسطح الهمال ارت هت ارت اعا ممحوظًا ةالل الهتور الجيولوجية الحديوة م

ولااهلو نجااد أم سااطح الهماابة شاابيهة بالسااهول دااص اسااتوا  السااطح حياات كاناات دااص الساااب  
عباااار  عااام ساااهول وااا  تهرمااات الاااص االرت ااااع أو التتااادع لاااهلو تبااادو طب اتهاااا داااص شاااكل اد اااص 

 بة والم ومة لهمميات التهرية وكمية المساميةموتةورها شديد  التال
 ** تصنيف الهضاب .

تت ااوت الهمااال ديمااا بينهاا ماام حياات الشااكل واألتسااع والةتااائص والتااةرية والتطااور 
 الجيوموردولوجص   ولهلو تتنع الهمال الص نوعيم هما :

 الهضاب التكتونية :  .1

 تن س  الهمال التكتونية الص األنواع التالية :



  ب الكبرى الهضا (0

تشااتل ال ااارات الكباارى مواال أدري يااا وهماابة الاادكم وهماابة غاارل اسااتراليا وشااب  الجزياار  الهربيااة  
وهص همال كديمة تكونت بهد الحركات التكتونية التص أتابت الكر  األرمية وةاتة حركة زحزحاة 

همهااا جندوناالنااد ال ااارات دالهااال  كااام عبااار  عاام كااار  واحااد  تن ساا  الااص مجموعااة ماام الكتاال ال ديمااة أ
وهماابة الاادكم والكتمااة المورنسااية  واا  تكساارت وتكوناات ال ااارات الموجااود  ا م وام كاناات هااه  الكتاال 
تهرماات الااص عديااد ماام الاادورات الجيوموردولوجيااة ال ديمااة وتتميااز هااه  الكتاال أو الهمااال أو ال ااارات 

 لتوائية التص تهرمت لهام الحالية بوجود جوانل شديد  االنحدار نتيجة الحركات االنكسارية واأل
   الهضاب الصغرى  (3

ترجع هه  الهمال الص األتل األنكسارى لهلو تبادو حوادهاا شاديد  االنحادار موال همابة التبات 
 ويوكم والتابة السودا م

     الهضاب القبابية (2

تكوناات نتيجاااة الحركاااات األلتوائياااة ماااع تتااادع الجواناال وهاااص تشاااتل مسااااحات تاااتير  كماااا داااص  
 متحد  األمريكية مالواليات ال

     الهضاب أحادية الميل (2

 يوجد لها جانل مرت ع شديد االنحدار مم الجانل ا ةر م 

  Intermonotone Plateausالهضاب البينية    (5

تمتد بيم السالسل األلتوائية والتاص ارت هات  ماع ارت ااع هاه  الاتالل والجباال كا  هاو الحاال داص همابة 
رام وهماابة بولي يااا بالمكساايو   ونظاارًا لوكااوع هااه  الهمااال باايم األنامااول وهماابة التباات وهماابة  ياا

سالساال التوائيااة دصنهااا تساات بل كميااات كبياار  ماام الرواساال التااص تتااراك  عمااص أسااطح هااه  الهمااال م 
ويتميااز سااطحها بانتشااار أحااواض البمسااوم والبحياارات والباارو والمسااتن هات كمااا هااو الحااال دااص هماابة 

 مالمكسيو 
  الهضاب البركانية .  (6

تتكوم الهمال البركانية نتيجة الط وح البركانية والوورانات البركانية التص تةرج مم باطم األرض 
مم ةالل مناط  المهع دص ال شر  األرماية وا  تنساال عماص الساطح داص تاور  درشاات تتطاص 
ساااطح األرض وتممااا  المنة ماااات   وكاااد تشاااتل هاااه  الط اااوح مسااااحات كبيااار  تاااىدى الاااص تكاااويم 

ة كبيااار  المسااااحة موااال همااابة الحبشاااة بال اااار  األدري ياااة وهمااابة كولومبياااا بأمريكاااا هماااال بركانيااا
الجنوبية   وهناو نوع  ةر عبار  عم همال تتير  المساحة وهص التص كاومت عممياات التهرياة 
التص مارست دورها بشكل وامح دص المناط  المحيطة مما أدى الص شد  انحدار جوانبهاا وارت ااع 

 ة بشكل وامح كما هو الحال دص همبة اليمممالهمبة البركاني
 



   .هضاب قواعد الجبال (7

تهتبااار هاااه  الهماااال تابهاااة داااص تكوينهاااا لمجباااال المتاةماااة لهاااا ولكااام نتيجاااة حركاااات الرداااع الرأساااية   
ويتمياااز ساااطح هاااه  الهماااال ياااالتموج ولطاااع االنحااادار ومااام أموماااة هاااها الناااوع مااام الهماااال همااابة 

 البدمونت بأمريكا الشماليةم
 لهضاب التحاتية :ا (1

تتكااوم الهمااال التحاتيااة نتيجااة تهاارض الجبااال والااتالل الااص نشاااط عمميااات التهريااة دااص 
كماا م     Mesa زالة كممها وتساوية ساطوحها وهاص مااتهرع داص المنااط  التاحراوية بالميساات 

أنها تتكوم دص المناط  التص تتهرض الص جريام مائص وةاتاة التاص تتمياز تاةورها بأنهاا توجاد 
داااص تاااور  طب اااات متهاكباااة حيااات ت اااو  عممياااات التهرياااة بتآكااال التاااةور الهشاااة والاااص ساااب  وأم 

 أو الهمال متدرجة الطب ات Custasتهرمت لاللتوا  والطص  ويهرع هها النوع باس  الكويستا 

Schichtstufen   ومم أمومة هه  الهمال همبة الموريم ب رنسا وهمبة سوابم دص ألمانيام 
هااها النااوع مام الهمااال داو  أسااطح الهمااال االنكساارية نتيجااة تهرمااها كاد يتكااوم موال 

لنشاط عمميات التهرية كما هو الحال دص همبة البرازيل والتص تهرمت الص التهرية المائية ألنها 
 ت ع دص المنط ة االستوائية غزير  المطر م 

 
 *****هلحوظة ******

 هذا النووذج هو نووذج استرشادي للطالب حيث يلتزم
، ويوكن  التوضيحية الطالب برسن الخرائط واألشكال

 اإلطالع علي الوراجع العربية واألجنبية وإضافة ها يلزم
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