بسم هللا الرحمن الرحٌم
المقدمة
الحمد هلل رب العالمٌن ،والصالة والسالم على نبٌّنا محمد صلى هللا علٌه وسلم .وبعد ،فهذا
كتاب علوم األرض والبٌئة للصف التاسع األساسً بجزأٌه ٌأتً متوافقا ً مع نتاجات التعلم
العامة والخاصة المبنٌة على اقتصاد المعرفة ،ومنسج ًما مع فلسفة التربٌة والتعلٌم.
وٌتضمن ثالث وحدات دراسٌة ،واحدة منها فً الجزء األول ،هً وحدة مكوّ نات القشرة
األرضٌة والعملٌات المؤثرة فٌها ،وتهدف إلى تع ّرف خصائص المعادن وكٌفٌة تصنٌفها،
وأنواع الصخور المكونة للقشرة األرضٌة ووصف معالمها والعالقة بٌنها ،وفهم العملٌات
الخاصة المؤثرة فٌها ،ودورها فً تشكٌل المظاهر الجٌولوجٌة.
أما الوحدتان األخرٌان من الكتاب ،فقد وردتا فً الجزء الثانً ،وهما :
وحدة المٌاه ،وتهدف إلى وصف الخصائص العامة لألحواض المائٌة الجوفٌة والسطحٌة
ومشكالتها ،وكٌفٌة ح ّل هذه المشكالت.
ووحدة النظام الشمسً ،وتهدف إلى فهم نمطٌة العالقات فً النظام الشمسً ،وتفسٌر الظواهر
الناجمة عن ذلك.
ونظرً ا إلى طبٌعة علوم األرض والبٌئة؛ التً هً علوم مٌدانٌة استقصائٌة تعتمد على الرحالت
المٌدانٌة والعمل المخبريّ  ،فقد ت ّم التركٌز على عملٌات العلم بوصفها طرٌقة منهجٌة فً
ا ستقصاء المعرفة وتوظٌفها ،وتقدٌم المادة العلمٌة على شكل أنشطة ٌنفذها الطالب بتوجٌه
المعلم ،وقد ص ّنفت األنشطة إلى تجرٌبٌة وتحلٌلٌة وإثرائٌة؛ لٌتم ّكن المعلم من تطبٌق
استراتٌجٌات التدرٌس ،كاستراتٌجٌة العمل الجماعً (التعاونً) ،والتعلم عن طرٌق النشاط،
واالستقصاء ،وحل المشكالت ،والتفكٌر الناقد .وٌؤمل أن تنمً هذه الطرائق المهارات الحٌاتٌة
لدى المتعلم ،وأن تكسبه االتجاهات اإلٌجابٌة ،كالصدق ،واألمانة العلمٌة ،والتعاون ،واحترام
اآلخرٌن.
أٌ ً
أثر معلوماتك،
ضا تضمن الكتاب صنادٌق لها عناوٌن مختلفة ،مثل :ابحث ،زٌارة الىِ ،
دراسة حالة ،جٌولوجٌا األردن .وصنادٌق أخرى جانبٌة تتضمن معلومات اضافٌة للطالب،
باإلضافة إلى صنادٌق التكامل بٌن مبحث علوم األرض والبٌئة والعلوم األخرى ،وتهدف هذه
الصنادٌق إلى اثراء معلومات الطلبة وصقل مهاراتهم البحثٌة ،وتوظٌف ما ٌتعلمونه فً حٌاتهم
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العملٌة ،وتعزٌز انتماء الطالب لوطنه ،بإكسابه مجموعة من القٌم واالتجاهات االٌجابٌة ،التً
تعمّق إحساسه بالمسؤولٌة تجاه بعض المشكالت البٌئٌة التً ٌعانٌها األردن ،علمًا بأن
المعلومات الواردة فً الصنادٌق المشار الٌها ساب ًقا ٌدرسها الطالب ذاتًٌا ،وال ٌسأل عنها فً
اختباراته التحصٌلٌة.
ول ّم ا كان الطالب محور العملٌة التعلمٌة التعلٌمٌة؛ فقد حرصنا على إشراكه فً عملٌة التقوٌم،
لٌتمكن المعلم من تطبٌق استراتٌجٌات التقوٌم الحدٌثة؛ كالتقوٌم المعتمد على المالحظة،
والتقوٌم المعتمد على األداء .ولتفعٌل التقوٌم المعتمد على القلم والورقة؛ فقد جاء متنوعا؛
وٌحتوي على أسئلة االختٌار من متعدد ،وأسئلة اختبار المفاهٌم ،وأسئلة التفكٌر الناقد.
وٌتطلب تنفٌذ األنشطة السابقة القٌام برحالت مٌدانٌة ،واستقصاء ،وتحلٌل البٌانات ،وتوظٌف
الحاسوب بوصفه وسٌلة تعلٌمٌة ،ومصدرً ا من مصادر المعرفة؛ وذلك لتهٌئة الطالب لٌكون
قادرً ا على التفاعل مع تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ،وتوظٌفها بوعً عمٌق.
وهللا ولً التوفٌق
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إدارة المناهج والكتب المدرسٌة
إجابات  /حلول األسئلة
الجزء:األول
الصف:التاسع الكتاب:علوم ارض وبٌئة
والعملٌات المؤثرة فٌها .الفصل األول :المعادن والصخور النارٌة

الدرس

ا
أوًل:

الوحدة:مكونات القشرة األرضٌة

أألسئلة وحلولها

– 1أظىتح انعذول ( )1-1انُشاؽ انرعشٌثً ( )1-1صفحة 9

انًؼادٌ
أسم العٌنة

العٌنة

معدن/

الحالة الفٌزٌائٌة نقٌة/مخلوطة طبٌعٌة/غٌر مبلورة/غٌر عضوٌة/
مبلورة
طبٌعٌة
المعدن
غٌر
(صلب،سائل،غاز)
عضوٌة

عملة نقدٌة

صلب

مخلوط

غٌر طبٌعٌة غٌر مبلورة

غٌر
عضوٌة

ال
معدن

فحم حجري

صلب

مخلوط

طبٌعٌة

غٌر مبلورة

عضوٌة

ال
معدن

الكوارتز
)(SiO2

صلب

نقٌة

طبٌعٌة

مبلورة

غٌر
عضوٌة

معدن

الكالسٌت
)(CaCO3

صلب

نقٌة

طبٌعٌة

مبلورة

غٌر
عضوٌة

معدن

حلٌب سائل

سائل

طبٌعٌة

غٌر مبلورة

عضوٌة

المعدن
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مخلوط

الجدول ( )2-1صفحة 11
 صنف المعادن فً الجدول السابق إلى عناصر ومركبات.الكوارتز والجبس مركبات بٌنما الذهب والكبرٌت عناصر.

 صنف المعادن إلى معادن فلزٌة ومعادن ال فلزٌة.انكىاسذز وانعثش وانكثشٌد ال فهزاخ تًٍُا انزهة يؼذٌ فهزي.

اَظش انشكم ( )4-1وفكش كٍف ًٌكُك انرًٍٍز تٍُها؟ طفحح 11
ًٌكٍ انرًٍٍز تٍٍ انكانضٍد وانكىاسذز يٍ خاطٍح انحكاكح وانمضاوج ،ألَهًا يرشاتهاٌ فً انهىٌ.

َشاؽ ذعشٌثً ( )3-1كٍف ذًٍز انًؼذٌ يٍ انظخش؟ طفحح 17
-1ذفحض ػٍُح طخش انغشاٍَد تانؼذصح انًكثشج:
أٌ -ركىٌ انظخش يٍ تهىساخ يخرهفح األحعاو واألنىاٌ.
ب -انىاٌ فاذحح كانىسدي واألتٍغ ،وانىاٌ غايمح كاألصىد.
ضَ -ضرذل ػهى اٌ انظخش ٌركىٌ يٍ ػذج يؼادٌ يخرهفح األنىاٌ.
-1ذفحض ػٍُح انظخش انعٍشي :
أَ -الحظ اٌ نىَه يرعاَش اي ٌركىٌ يٍ نىٌ واحذ.
ب -نىَه اتٍغ
ض -اٌ انحعش انعٍشي ٌركىٌ يٍ يؼذٌ واحذ.

دوسج انظخىس فً انطثٍؼح:انشكم ( )9-1طفحح 18
يارا ذًصم كم يٍ انذوائش واألصهى؟انذوائش ذًصم انظخىس وَشأذها ،تًٍُا ذًصم األصهى انؼًهٍاخ .
 يا انؼًهٍح أو انؼًهٍاخ انًضؤونح ػٍ ذكىٌ كم َىع يٍ أَىاع انظخىس انصالز؟ذثشٌذ وذثهىس ،ذعىٌح وذؼشٌح وذشصٍة ،ذشاص وصًُره وذظخش ،حشاسج وػغؾ،اَظهاس.
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انًاغًا :انشكم ( )11-1طفحح :19

شاٍَا:

ال ًٌكٍ أٌ ذُشأ انًاغًا ػهى صطح األسع ،ألٌ انًاغًا طهٍش صٍهٍكاذً ال ٌركىٌ إال ػهى أػًاق كثٍشج حٍسدسظح انحشاسج وانؼغؾ ػانٍٍٍ ظذا وكافٍح نظهش انظخىس حٍس ذزداد انحشاسج يغ انؼًك تًؼذل دسظح صٍهٍضىس
نكم (33و) فً انؼًك.
°1س

 33و

انظخىس
انُاسٌح  35111و

س= 35111و = °1111016س هى يؼذل انزٌادج فً دسظح انحشاسج فً انمششج

ونى افرشػُا أٌ دسظح انحشاسج ػهى صطح األسع ذضاوي 11
 33و
°س
 °س فئٌ دسظح انحشاسج ػٍ ػًك  35كى ٌضاوي  ° 1111،16 = 11 + 1111016س.
وانحانح انفٍزٌائٍح صركىٌ يُظهشج .
 ًٌكٍ اٌ ذرثهىس انًاغًا فً األػًاق يكىَح طخىس َاسٌح ظىفٍح وًٌكٍ اٌ ذرثهىس ػهى انضطح يكىَح طخىسَاسٌح صطحٍح.

انُشاؽ انرحهٍهً ( )4-1ػاللح انُضٍط تًؼذل انرثشٌذ:طفحح 11
-1طف انؼاللح تٍٍ كم يٍ:
أ-أرا ذثهىسخ انًاغًا ػهى انضطح فأٌ انُضٍط َاػى،أيا إرا ذثهىسخ فً تاؽٍ األسع فأٌ انُضٍط خشٍ.
ب -إرا كاٌ يؼذل انرثشٌذ تطًء فاٌ انُضٍط خشٍ،تًٍُا إرا كاٌ صشٌغ فانُضٍط َاػى.
ض -إرا كاٌ يكاٌ انرثهىس ػهى صطح األسع فاٌ انُضٍط َاػى،تًٍُا فً تاؽٍ األسع فانُضٍط خشٍ.
 -1انُضٍط فً تاؽٍ األسع خشٍ.

َشاؽ ذعشٌثً ( )5-1أَىاع انظخىس انُاسٌح اػرًادا ػهى َضٍعها:طفحح 11
اسم الصخر

حجم البلورات (كبٌر ،صغٌر)

النسٌج (خشن ،ناعم)

رٌولٌت

صغٌر

ناعم

غرانٌت

كبٌر

خشن

بازلت

صغٌر

ناعم

غابرو

ٌر ك

خشن
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ذظٍُف انظخىس انُاسٌح وفك انىاَها انعذول (:)7-1طفحح 13
 ٌؼطً نىٌ فاذح كىاسذز ،فهضثاس ،يضكىفٍد ألٌ انًؼادٌ انًكىَح نظخش انغشاٍَد نىَها فاذح. ألٌ نهًا َفش انرشكٍة انًؼذًَ حٍس اَه يكىَح يٍ يؼادٌ غايمح انهىٌ يصم األونٍفٍٍ وانثٍشوكضٍٍ. -1 -1ب -1ب

 -3أ  -4ض

َ -1ؼى ،ألَه ٌحمك ششوؽ انًؼذٌ ،حٍس اَه طهة  ،ؽثٍؼً انركىٌ ،غٍش ػؼىي ،نه ذشكٍة كًٍٍائً يحذد وذشذٍة
تهىسي يُرظى ،وطهة.
( -3انكانضٍد وانكىاسذز) :انمضاوج
(انزهة وانثٍشٌد):انحكاكح
(انًالكٍد وانكىاسذز) :انهىٌ

أسئلة
الفصل

َ -4مىو تخذط كم يؼذٌ تانًؼذٌ األخش  ،فانًؼذٌ األكصش لضاوج انزي ال ًٌكٍ خذشه هى انكىاسذز ،وٌرثمى يؼذَاٌ
هًا انعثش وانكانضٍد وَؼٍذ خذشهًا تثؼغ فانًؼذٌ انزي ٌخذط تضهىنح هى انعثش رو انمضاوج األلم وٌرثمى
يؼذٌ انكانضٍد.
 -5أ -انظخىس انُاسٌح.
ب-انًاغًا.
ض -انظخىس انًرحىنح.
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انفظم انصاًَ :العملٌات الجٌولوجٌة الخارجٌة
األسئلة وحلولها

الوحدة/الفصل

أوال :يفهىو
انؼًهٍاخ
انعٍىنىظٍح

إجابات الشكل ( )11-1صفحة :72
 كهوف  ،وتفتت صخور وتقشرها. ال -ال

شاٍَا:
انرعىٌح

التجوٌة الفٌزٌائٌة :إجابات الشكل ( )11-1صفحة :31
 ٌزداد حجم الصخر نتٌجة تجمد الماء فً الشقوق مما ٌولد ضغطا. ٌؤدي لتكسر الصخور لقطع اصغر.تغٌر درجات الحرارة :إجابات الشكل(  )11-1صفحة 31
 تمدد الصخور وتقلصها . بتكرار التمدد والتقلص على مدى سنوات طوٌلة سٌؤدي لتكسر الصخور وتفتتها.هذه الظاهرة شائعة فً المناطق الصحراوٌة أكثر من الساحلٌة نظرا لالختالف الكبٌر فً درجات
الحارة بٌن اللٌل والنهار فً هذه المناطق.

شانصا :انحد
وانرؼشٌح

الشكل( : )77-1أعط وصفا...وفسر...وتنبأ صفحة 43
أرى صخور تكسرت وتفتت بفعل نمو جذور النباتات،حٌث تعمل جذور النباتات أثناء نموها على
اختراق الصخور وتكسرها ،وٌفضل عدم زراعه أشجار التٌن داخل المناطق السكانٌة لن جذورها
ستؤثر على أساسات المبانً وتؤدي لتكسر المبانً وتصدعها.
الشكل( )71-1صفحة :43
الفرق بٌن الرٌاح والمٌاه الجارٌة كعاملً حت وتعرٌة من حٌث:
المٌاه الجارٌة
الرٌاح
جمٌع األحجام
صغٌر الحجم
القدرة على حمل الفتات
المناطق الرطبة الممطرة
المناطق الجافة
المناطق التً تنشط بها
اودٌة ،تربة
صخور معلقة ،ابراج
المظاهر الجٌولوجٌة التً
صخرٌة ،كثبان رملٌة
تكونها
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ساتؼا:
انرشصٍة

الشكل ( )72-1صفحة :43
 الصخور العلوٌة مقاومتها اكبر لعملٌات التجوٌة. ألن الفتات الصخري المحمول بفعل الرٌاح ٌتركز على علو متر تقرٌبا من سطح األرض.سؤال الحت والترسٌب النهري صفحة (:)43
 -1تحمل مٌاه النهر الفتات بسرعه كبٌرة من النقطة (أ) لٌصل عند منعطف النهر عند النقاط (س،ص)
فتقل سرعة مٌاه النهر الحامل للفتات  ،ثم ٌتحرك مسرعا لتخف سرعة المٌاه عند المنعطف ()1
مرة أخرى ،ثم ٌكمل مسٌرته سرٌعا وعندما ٌصل للنقطة (ب) أي مصب النهر تقل سرعته كثٌرا.
 -7فً النقطة (أ) ٌكون الفتات مختلف األحجام ونظرا لسرعه مٌاه النهر سٌتعرض الفتات لعملٌات
حت تقلل من حجمه ،وعندما ٌصل النقطة (ب) ٌترسب جزء من الفتات األكبر حجما نظرا النخفاض
سرعه مٌاه النهر،وٌحمل باقً الفتات إلى النقطة ( )1وٌترسب كمٌة أخرى من الفتات النخفاض
سرعه مٌاه النهر،وتحمل مٌاه النهر ما تبقى من فتات ومعظمه صغٌر الحجم لترسبه فً النقطة (ب)
عند مصب النهر ،حٌث تنخفض سرعه المٌاه فترسب أوال الحبات األكبر ثم األصغر.
 -4ص
 -3ص
 -1س
 -3كلما كانت سرعه مٌاه النهر الحامل للفتات اكبر فان فرصة حت الفتات مع بعضه ومع جوانب
الوادي النهري ستكون اكبر ،وكذلك فرصة ترسٌب الفتات ستكون اقل،لذلك نجد ان الترسٌب ٌزداد
عند منعطفات األنهار ومصباتها حٌث تقل سرعه مٌاه النهر.
(مالحظة :التعداد للشكل فً الكتاب :رقم  1مكررة مرتٌن)
 :)1( -1د

( :)2د

( :)4ب

( :)3ب

 -7أ -آثار هدمٌة :تفتٌت الصخور وتكسرها وأذابتها.أما اآلثار البنائٌة فهً تعمل على تشكٌل
أسئلة الفصل
عدد من المظاهر الجٌولوجٌة مثل التربة،وترسٌب عدد من المعادن.
ب -فً أعالً األنهار سرعه المٌاه تكون كبٌره جدا لذلك عملٌة حت الفتات ببعضه ومع
مجاري األودٌة ستكون كبٌرة مما ٌؤدي لصغر حجم الفتات ،لذلك عند المصبات حجم الفتات
سٌكون صغٌرا ألنه تعرض لعملٌات حت من أعالً النهار لغاٌة وصوله عند المصب.
 -4الفٌزٌائٌة :تفتٌت الصخور وتكسرها بفعل نمو جذور النباتات.
 الكٌمٌائٌة :بفعل الحموض التً تفرزها الجذور. -3أٌ -ذوب غاز ثانً أكسٌد الكربون فً ماء المطر مكو ًنا حمض الكربونٌك ،الذي ٌعمل على إذابة
الصخور الجٌرٌة؛ مما ٌؤدي إلى تشكٌل الكهوف.
ب -تتكون التربة بفعل عملٌات التجوٌة المختلفة ،إذ ٌمتزج الفتات الصخري الناعم الناتج من
عملٌات التجوٌة الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة مع الهواء والماء والمواد العضوٌة فتتشكل التربة.
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الوحدة االولى :مكونات القشرة االرضٌة والعملٌات المؤثرة فٌها
الفصل الثالث :الصخور الرسوبٌة والصخور المتحولة.
الدرس

األسئلة وحلولها

الصخور
الرسوبٌة

 ح ّدد العملٌات التً تكون الصخور الرسوبٌة ،بدءًا من التجوٌة وانتهاء بالصخر الرسوبً.تجوٌة وتعرٌة ،نقل وترسٌب ،دفن وتصخر.
 ما دور كل من العملٌات المشار إلٌها فً الشكل ( )41-1فً تكوٌن الصخور الرسوبٌة؟تعمل المٌاه على حت الصخور التً تعرضت لعملٌات التجوٌة المختلفة وتعرٌتها  ،ثم

الصخور
الرسوبٌة
الفتاتٌة

تعمل على نقل الفتات الصخري وترسٌبه فً المنخفضات أو البحار على هٌئة رسوبٌات
ٌتراكم بعضها فوق بعض ثم تتصلب لتكون الصخر الرسوبً.
 ر ّتب الصخور المبٌنة فً الشكل ( )44-1تنازل ًٌّا حسب حجم حباتها.صخر الكونغلومٌرات ،الصخر الرملً ،صخر الغضار.
 -7هل تتساوى حجم حبات صخر الكونغلومٌرات فً حجومها؟
ال ،ولكن تمتاز بأن جمٌع حبٌباتها كبٌرة الحجم.
 ما العالقة بٌن سرعة التٌار الناقل وحجم الحبات؟ قم بترتٌب الصخور الواردة فً الشكل بناءعلى سرعة التٌار الناقل.
كلما ازدادت سرعة التٌار الناقل ازدادت قدرته على حمل الفتات ذي الحجم األكبر.
تنازلً :الكونغلومٌرات ،الرملً ثم الغضار.
 فٌم ٌختلف بعض هذه الصخور عن بعض؟تختلف فً التركٌب الكٌمٌائً.

الصخور
الرسوبٌة
الكٌمٌائٌة

 هل ٌمكن تصنٌف الصخور المبٌنة فً الشكل (  )43-1تبعا لحجم حباتها؟ال ،ال ٌمكن ذلك.
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أ– ما عوامل التحوّ ل الواردة فً الشكل ()43-1؟
التماس الحراري ،ضغط وحرارة ،عمق الدفن
ب -ما مصادر الحرارة فً الشكل السابق؟ وما مصادر الضغط؟
الصخور
المتحولة

مصادر الحرارة :الماغما ،الممال الحراري األرضً
مصادر الضغط :نطاق التصادم ،الممال الحراري األرضً.
جـ  -ما أثر كل من الضغط والحرارة فً الصخور األصلٌة؟
تعمل درجات الحرارة على تكوٌن معادن جدٌدة ناتجة عن المعادن األصلٌة ،وٌعمل الضغط
على تغٌٌر نسٌج الصخر االصلً.
د - -ما الحالة الفٌزٌائٌة للصخور فً اثناء عملٌة التحول؟
الحالة الصلبة.
 فً ضوء إجابتك عن األسئلة السابقة ،وضح المقصود بالتحول.التغٌر الذي ٌحدث فً نسٌج الصخر أو فً مكوناته المعدنٌة أو كالهما معا وهو فً الحالة الصلبة
بفعل الضغط والحرارة.

نشاط تجرٌبً ( :)6-1أنواع الصخور المتحولة
أنواع
الصخور
المتحولة

 -1ما األساس الذي اعتمد علٌه فً تصنٌف الصخور المتحولة؟
وجود التورق أو عدمه.
 -7أي عوامل التحول السبب فً حدوث التورق؟
الضغط.
 -1ماذا نسمًّ الخامات التً تستخدم مباشرة فً الصناعة والبناء؟
الخامات الالفلزٌة.

الخامات

 -7ماذا نسمًّ الخامات التً تتم معالجتها الستخراج الفلزات منها؛ كالصهر ً
مثال؟
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المعدنٌة
والصخور
الصناعٌة

الخامات الفلزٌة.
 ح ّدد أمكنة وجود النحاس ،والحدٌد ،والفوسفات ،والصخر الجٌري فً األردن؟النحاس :جنوب الكرك

توزع الخامات
المعدنٌة
الفوسفات :اربد ،عمان ،الكرك
والصخور
الصناعٌة فً الصخر الجٌري :عجلون ،الروٌشد ،معان
االردن
 سم بعض الخامات المعدنٌة القرٌبة من منطقة سكنك.( االجابة للطالب)
 ناقش كٌف ٌمكن االستفادة من هذه الخامات؟بعض الخامات ٌتم االستفادة منها بصورة مباشرة مثل الحجر الجٌري ،وبعضها عند معالجتها
مثل :النحاس.
 ما أهم الصناعات التً ٌدخل فٌها الصخر الجٌري؟األهمٌة
االقتصادٌة
للخامات
المعدنٌة
والصخور
الصناعٌة

االسمنت ،البالط ،مواد االنشاءات ،الورق وصناعة الدهانات المائٌة.
 لماذا ٌستخدم الحجر الجٌري فً العدٌد من الصناعات؟بسبب خصائصه.
من أنواع الصخور :الرسوبٌة والمتحولة
 الرسوبٌة :الفتاتٌة مثل الصخر الرملً
 oالكٌمٌائٌة مثل الملح الصخري

أقوم ذاتً

 oالعضوٌة مثل صخر الكوكٌنا.
 الصخور المتحولة :متورقة مثل الناٌس
 غٌر متورقة مثل الرخام
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 -1اختر رمز اإلجابة الصحٌحة فٌما ٌأتً:
أسئلة الفصل

( )1الصخر غٌر المتورّ ق الذي ٌنتج من تحوّ ل الصخر الجٌري ،هو:
جـ) الرخام
( )7أي زوج من الصخور اآلتٌة تع ّد صخورً ا متحولة:
ب) الرخام والناٌس
( )4إحدى الصخور اآلتٌة لٌست صخرً ا رسوبًٌا فتاتًٌا:
د) الفحم
( )3إحدى العملٌات اآلتٌة تؤدي إلى تحوّ ل الراسب لصخر رسوبً:
جـ) التراص
 -7فسّر كال مما ٌأتً:
أ -وجود التورّ ق فً الصخور المتحوّ لة.
بسبب تعرضها للضغط مما ٌؤدي الى ترتٌب المعادن عمودٌا على اتجاه الضغط.
ب -تواجد معدن الكوارتز فً صخر رسوبً وصخر ناري أٌضا.
ألنه الكوارتز مكون من السلٌكا التً تتكون فً الماغما والتً تشكل الصخر الناري ،وعند تعرضه
للتجوٌة والتعرٌة والترسٌب فانه ٌتشكل الصخر الرسوبً.
ٌ -4وضح الشكل اآلتً عملٌات تحدث للصخر الرملً فً أثناء تكوٌنه:
أ  -ما الذي حدث فً العملٌة (س)؟ ماذا نسمًّ هذه العملٌة؟
اقتراب الحبٌبات من بعضها وتسمى تراص.
 ما الذي حدث فً العملٌة (ص)؟ ماذا نسمًّ هذه العملٌة؟التحام الحبٌبات مع بعضها وتسمى سمنتة.
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