
الم التجوية والتعرية هما سبب تغير مع

األرض 

زاء تفتت الصخور الي أج: التجوية وهي

أصغر 

نقل الفتات الصخري : التعرية هي 

الناتج من عملية التجوية 





.اهتزاز األرض قد يؤدي إلى تشققها فتنهار أجزاء منها



.يحدث تغيرات صغيرة عند نقر الوعاء نقًرا خفيفًا

قع يهتز الرمل والقطع الخشبية واألغصان بقوة وقد ت

.بعض القطع الخشبية واألغصان

ل يمكن أن تسقط األشجار والبنايات ويمكن أن تنهار التال

.والجبال



ريقة تؤثر الحركة الفجائية في الصخور والتربة ولكن بط:فرضيتي هي

.مختلفة

لتربة بإعادة نفس التجربة السابقة مع وضع صخور مع ا:أختبر فرضيتي

.وأالحظ ما يحدث عند نقر الوعاء نقرا خفيفا وعند نقره بقوة

حرك الحركة الفجائية تؤثر في الصخور والتربة وتسبب ت:أستنتج أن

.الصخور وانزالقها ويمكن أن تسبب تشققات في التربة





.ألنها قد تتسبب في تدمير المساكن والطرقات والنباتات مما يؤدي إلى موت المخلوقات الحية

.يمكن أن يحدث الزالزل



د أعرف أن البركان سيكبر عند وجود مزي

ة من الصخور والمواد المنصهرة المندفع

.من فوهة البركان



يخرج معجون األسنان من الثقب، ويمثل معجون

األسنان نموذجاً للماجما عندما تصل إلى سطح 

.األرض وتثور

نعم، ولكن تختلف سرعة خروج معجون 

.وباألسنان اعتماداً على قوة الضغط على األنب

.يتكون الجبل البركاني

تسبب الصخور المنصهرة المتدفقة من فوهة البركان

.والغازات إلى اختناقهمحروًقا للناس كما يؤدي الرماد



فتحة في القشرة األرضية تندفع منها الماجما أو 

.الصخور المنصهرة

حركة مفاجئة 

لصخور القشرة  

األرضية

حدوث 

الزالزل

تغير معالم سطح األرض وتدمر المنازل 

.والممتلكات وتؤذي المخلوقات الحية



امل يتغير سطح األرض بسرعة بسبب عدة عو

رات منها الزالزل والبراكين والتي تسبب تغي

ا من بشكل سريع في وقت قصير عن مثيالته

.التغيرات التي تطرأ على األرض





:أسباب حدوث االنزالقات األرضية

علها تعمل األمطار الغزيرة والثلوج المنصهرة على إضعاف تماسك التربة وج

.عرضة لالنزالقات واالنهيارات

دوث ويلجأ الكثير من السكان في المناطق المختلفة التخاذ ما يبعد عنهم ح

ة لعمل مشاكل االنزالقات فمثالً نجد سكان عسير ينحتون السفوح الجبلي

ال مسطحات تشبه المدرجات حتى تسقط الصخور والمياه واألتربة عليها و

التربة أو تنزلق ألسفل سفح الجبل كما يقومون بزراعة النباتات لمنع انجراف

.بناء الجدران لمنع انزالق التربة إلى أسفل



.المياه الجارية في األودية واألنهار



.إذا حركت الصخور بقوة في الماء فإنها تتفتت إلى قطع أصغر

.لم تتغير فيه الصخور(:أ)الوعاء 

.كمية صغيرة من فتات الصخور(:ب)الوعاء 

(.ب)كمية من فتات الصخور أكبر من (:ج)الوعاء 

.تسبب المياه الجارية تصادم الصخور بعضها ببعض مما يسبب تفتتها



.قد تتفتت صخور بسهولة أكثر من غيرها:فرضيتي

الزلط نكرر نفس الخطوات السابقة بوضع صخور مختلفة مثل

.والبازلت والصخر الرملي

أالحظ أي هذه الصخور تفتت بسهولة أكثر وأيها تفتت 

.بصعوبة

.رهابعض الصخور تتفتت بسهولة أكثر من غي:أستنتج أن





يؤدي دخول مياه األمطار إلى الشقوق 

.وتجمدها إلى زيادة اتساعها

يستخدم اإلنسان اآلالت للحفر في األرض 

.وتكسير الصخور مما يعرضها للتجوية
سبب تجوية الصخور في الصورة تكسر

.الصخور عندما يتجمد الماء في شقوقها





تترسب المواد في الوعاء بحسب وزنها 

في فتترسب المواد األثقل في القاع واألخف

.أعلى الوعاء

أ تترسب المواد األثقل أوالً وكلما تباط

.النهر أكثر تترسب المواد الخفيفة

.الماء والهواء والجاذبية

ن عند حدوث فيضانات وعواصف قوية وما يصاحبها م

أمواج بحرية عاتية مسببة انجراف أجزاء كبيرة من

.اليابسة



ن هي انتقال فتات الصخور الناتجة م:التعرية

.عملية التجوية من مكان إلى آخر

االستنتاجاتإرشادات النص

ل قد تنتقل الصخور والرما

.بفعل المياه والرياح

تساعد على تكوين سطح

اليابسة في المناطق 

.الجديدة

.دةثم تستقر في أماكن جدي
ويمكن أن يتم تجويتها 

.وتعريتها ثانية

تعرية تسبب التجوية  تفتيت الصخور وتعمل ال

ة على نقلها إلى أماكن أخرى بفعل المياه الجاري

.والرياح والجاذبية



ا يتغير سطح األرض ببطء بسبب عدة عوامل منه

التجوية وهي تفتت الصخور بسبب الرياح ومن

خري العوامل كذلك التعرية وفيها ينتقل الفتات الص

الناتج عن عملية التجوية وكذلك من العوامل التي

عملية تغير سطح األرض ببطء الترسيب وفي تلك ال

.ةيحدث تجميع لفتات الصخور في أماكن مختلف

يوم وفي، أنا حجر كبير كنت أسكن في أعلى الجبل

من األيام دفعني المطر والرياح الشديدة فهويت 

اء وما زال الم، وتدحرجت فتكسرت وتفتت أوصالي

ي ينقلني مه من مكان إلى مكان آخر حتى استقر ب

الحال إلى قاع وادي وأصبحت حصوات صغيرة 

.ورمال دقيقة





تصاعد الغازات للهواء والتي تنتج من مصادر عدة 

يسبب تراكم حامض بسيط وبسقوط األمطار مع تلك

ب األحماض وبمرور الزمن تؤثر تلك العوامل على تركي

اء المعادن والصخور ويسبب تفتيت الصخور واختف

.معالم هامة



التجوية

البركان

الزلزال

الماجما

التعرية



سبب حدوث الزلزال انزالق لطبقات األرض الداخلية 

في والتي تسمى الصفائح األرضية وبُعدها عن بعض

ضها أحيان أو تداخلها في حين آخر وربما تصبح فوق بع

.البعض

في تنقل المياه الجارية الصخور والتربة وترسبها

.مكان جديد

. انيمكن عمل نموذج بركان باستخدام أنبوب معجون أسن

ة ليمثل بعمل ثقب صغير في الجهة المقابلة لغطاء األنبوب

قرب بالضغط على األنبوب بال. الفتحة في سطح األرض

من الغطاء فيخرج المعجون والذي يمثل الماجما 

.والصخور المنصهرة

هرة إذا استمر البركان في قذف الصخور المنص

كاني باستمرار فمن الممكن أن يتكون الجبل البر

.بسرعة

تسبب األنهار والجداول التعرية للصخور عن 

.طريق نقل الفتات الصخري بواسطتها لبعيد

وقع يتحرك الرمل أسرع من الطين بمياه المطر ونختبر هذا الت

ل بإحضار عينتين واحدة من طين والثانية من رمل ونضع ك

واحد في طبق مسطح ونسكب عليهما مياه من أعلى كما لو 

كان مياه مطر ونالحظ ماذا سيحدث وسنجد أن الرمل تحرك 

.بشكل أسرع من الطين

نعم العبارة صحيحة؛ فالزلزال نتاج انزالق للصفائح

م األرضية يؤدي الختالل في شكل األرض واتزانها ومن ث

يحدث معه هزة وحركة يشعر بها من هو قريب منها 

.ويتوقف مدى الشعر على حسب شدة الهزة األرضية



.التجوية والتعرية هما سبب تغير معالم األرض

.تفتت الصخور إلى أجزاء أصغر:التجوية وهي

لية نقل الفتات الصخري الناتج من عم:التعرية هي

.التجوية





.بفعل االرتطام بالماء وكذلك الرياح–انزالق التربة 

ات تفتت الصخور التي حولها وعدم وجود فت

ية وهذا يدل علي انتقال الفتات أي حدوث تعر


