


:يتغير سطح االرض بتأثير

.الزالزل والبراكين: عوامل داخلية

ة التجوية والتعري: عوامل خارجية

.والترسيب





.نرى سالسل الجبال واألنهار والبحر والنهر وكلها تضاريس األرض



.نهر-وادي -جبل -بحر 

لبحر جزء من اليابسة، أما ا:تتشابه الجبال والوديان بأنها

.والنهر فكالهما مسطح مائي

الجبال مرتفعة، أما الوادي فهو منطقة :تختلف في

.منخفضة بين مرتفعين

.البحر مسطح مائي مياهه مالحة، أما النهر مياهه عذبة



(.األودية–الجبال ):اليابسة

(.النهر–البحر ):مسطحات مائية

.البراكين تتسبب في تكوين الجبال البركانية والتعرية تسبب نشأة الوادي

.عندما تتدفق المياه لفترة طويلة فإنها تفتت الصخور

ة بتحضير صخر طري خليط من الطباشير والرمل وصب الماء عليه لفترة زمنية طويلة ثم مالحظ

.التغيرات في الصخر الطري





الشاطيء



.السهول القاعية المنبسطة



االرتفاعات المنتصف محيطية 

.الجبال البحرية

.األخاديد البحرية؛ ألنها أعمق معالم المحيط



.مادة صلبة

وهي المنطقة الممتدة من أسفل الغالف الجوي 

وحتى قاع المحيط وهي القشرة األرضية 

والغالف المائي والجزء السفلي من الغالف 

.الجوي



.سالسل جبلية

تندفع الماجما إلى أعلى بين 

ان مبتعدة صفيحتين أرضيتين فتنزلق الصفيحت

.إحداهما عن األخرى



.التضاريس

:األجزاء الصخرية الصلبة من األرض

ن الغالف الصخري لألرض والذي يتكو  -

ت ار من القشرة األرضية وجزء من الس 

.العلوي

.اللب  الداخلي لألرض-

:األجزاء السائلة من األرض

.الُمسطحات المائية السائلة-

ة الستار- تار السفلي، وبقي  العلوي الس 

وهي طبقة من الصخور . لألرض

.المنصهرة يطلق عليها الغالف المائع

.اللب  الخارجي لألرض-

.القشرة األرضية



رض المعالم الطبيعية لسطح األرض تشكل تضاريس سطح األ

سة ولكل منها خواصه التي تميزه عن غيره، وهناك معالم للياب

مثل الجبل والتل والوادي والجرف والسهل والهضبة 

كما أن هناك معالم مائية لألرض. والشاطيء والكثبان الرملية

ب مثل البحيرات واألنهار والمحيطات والساحل والشالل والمص

والدلتا

ة يقع األخدود العميق في  جنوب مدين

نجران  وهي من أغنى المواقع األثرية 

يه من في شبه الجزيرة العربية لما تحتو

نقوشات و كتابات على األحجاريعود 

.سنة1750تاريخها إلى أكثر من 





.قد يكون بسبب الزالزل أو انفجارات أو تحرك الصفائح األرضية



.تتحرك التربة وتبدأ تظهر قطعتي الفلين

ا عن تتحرك التربة من مكانها وتهتز قطعتي لفلين وتنفصل إحداهم

.األخرى ويسقط التراب بينهما

.اب بينهمايظهر فاصل بين قطعتي الفلين ويسقط كمية أكبر من التر

ق تمثل قطعتي الفلين األرض المحيطة بالصدع، أما الش

.زالبينهما فيمثل الشق الذي يمكن أن يحدث نتيجة الزال



.تربةإذا زادت الزاوية بين قطعتي الفلين فإن ذلك سيتسبب في سقوط كمية أكبر من ال

:أختبر فرضيتي

درجة 90درجات إلى 10أقطع عدداً من قطع الفلين إلى قطعتين وبزاويا مختلفة تترواح بين 

أثير ثم أسجل هذه الزوايا على القطع التي تم قصها ثم أعيد التجربة في كل حالة وأالحظ ت

.هذه الزوايا في التجربة

زاوية بين أالحظ سقوط كمية أكبر من التربة في الشق بين قطعتي اإلسفنج بزيادة ال

.قطعتي الفلين

كبرأستنتج أن عندما تزداد الزاوية بين قطعتي الفلين تسقط كمية من التربة أ.







.ثالث محطات

.كم100ألن عمق الغالف الصخري أقل من 



ضح الصورة اليمنى التقطت بعد حدوث تسونامي ويت

.فيها أثار تدمير الغطاء النباتي

.ضعفاً 900= 30× 30= الطاقة الزائدة 

900ريختر يحرر طاقة تعادل 5الزلزال الذي قوته 

.3مرة الزلزال الذي قوته

ل عند اقتراب الموجة من الشاطيء حيث المياه الضحلة فيق

اع حجم المياه التي تتحرك بفعل قوة الزلزال كثيراً عن ق

.المحيط فيزداد ارتفاع األمواج بشكل مفاجيء



.فتحتان



ول تتكون من تراكم المقذوفات البركانية ح

.فتحة البركان وحدوث انهيارات حولها

تى هو البركان الذي ما زالت تندفع المجما منها ح:البركان النشط

.وقتنا هذا وتلك التي اندفعت حديثاً 

يثور هو الذي توقف عن الثوران لكنه قد يعود ف:البركان الساكن

.مرة أخرى

هو الذي توقف اندفاع المجما منه وال يتوقع أن:البركان الهامد

.يثور مرة أخرى



على تؤثر في المنشات والمباني األثرية؛ ألنها تؤثر

.الصخور وتؤدي إلى تفتيتها وتغير تركيبها

أجزاء هي تفتيت الصخور إلىالتجوية الفيزيائية

.أصغر دون تغيير تركيبها الكيميائي

ر ويتغير فيها تتفتت الصخو:أما التجوية الكيميائية

ودة في تركيبها الكيميائي حيث تتفاعل المواد الموج

.الهواء والماء مع المعادن الموجودة في الصخرة



إذا زادت سرعة المياه فسيزداد معدل 
.عمليات التعرية

.تحدث عملية التعرية بمعدل سريع



اء يتحرك الماء من المنطقة المرتفعة في الوع

.إلى المنخفضة وتحدث التعرية ببطء

نعم فعندما تزداد سرعة سكب الماء يزداد 

.معدل سرعة عمليات التعرية



ر من ألنها تقوم بنقل التربة وفتات الصخو

.مكان آلخر

انصهار الجليديات يؤدي إلى جريان الماء ونحت 

.الصخور التي في طريقه وتكون األودية واألنهار



.الترسيب

؟ماذا أستنتجماذا أعرفإرشاد

سبب تحرك موجات

تسونامي هو تحرك

أمواج المياة بطاقة 

عالية عند 

.الشاطيء

هذه الطاقة 

الهائلة 

نتيجة 

إهتزاز 

طبقات 

.األرض

حدوث زلزال 

نتج عنه 

موجات 

.تسونامي

إذا كان هناك صخور مفتتة أو شقوق فتكون 

جرف، التجوية الفيزيائية هي المسئولة عن تكون ال

أما إذا حدث إذابة للمعادن فتكون التجوية 

.الكيميائية هي المسئولة



منها عمليات داخلية تحدث في باطن األرض 

ومنها الزالزل والبراكين وبعضها عمليات 

خارجية تحدث على السطح ومنها التجوية 

والتعرية والترسيب

 إذا كنت في مبنى قف تحت مدخل

الباب أو طاولة متينة وابتعد عن 

.النوافذ والزجاج

باني فيخارج المبنى قف بعيداً عن الم

.واألشجار وخطوط الكهرباء

اق إذا كنت في مركبة فابتعد عن األنف

.والجسور و ال تخرج من السيارة

ي يستفيد الناس من مياه السدود ف

توليد الكهرباء وتشغيل اآلالت 

.والمصانع



".الالبة تتراكم بمرور الوقت مكونة الجزر البركانية



مختلفه حيث أنه في 5و4تظهر النتائج في الخطوتين 

مية حركة الكرتونة البطيئة سمحت بتراكم ك5الخطوة 

.أكبر من الالبة على الكرتونة

اخنة عند تحرك الصفائح األرضية ببطء فوق بقعة س

فتحة فإن ذلك يسمح بتراكم الالبة بكميات كبيرة حول

.البركان وعندما تبرد تكون الجزر البركانية

.أكبر



باستخدام نفس األدوات في التجربة مع زيادة عدد أنابيب العصير ليصبح أنبوبين.

أحضر خليط من الجبس والماء كالسابق تحضيره ووضعه في إحدى أنبوبتي العصير.

 مل من الماء لجعل الخليط أقل 500مل من الجبس وإضافة 750أحضر خليط آخر عباره عن

.كثافة من الخليط السابق ثم أضعه في أنبوبة العصير األخرى

أضع كالً من األنبوبتين السابقتين في فتحتين لقطعتي كرتون.

أالحظ ما أعصر كال من العلبتين بنفس القوة  وفي نفس الوقت حتى تبدأ الالبة في التدفق و

.يحدث

.الثقباألنبوبة التي بها الخليط المخفف يندفع منها الخليط ويسيل في كل اتجاه بعيداً عن:أالحظ

.غيرةأما األنبوبة األخرى فيندفع منها الخليط ويكون حركته بطيئة على جانبي الثقب ولمسافات ص

:نتائجي هي

.كلما زاد ت كثافة الالبا زاد ارتفاع البركان:أستنتج أن



تندفع الالبة التي تحتوي على فقاقيع:أضع فرضية بأن

.الرتفاعات أكبر من التي التحتوي على فقاعات

ليط نكون خليطين من الجبس والماء كالخ:تصميم تجربة

ثم ( ماء250+ مل من الجبس 750)األول في التجربة 

.ماً نضع الخليط في األنبوبة األولى حتى تمتليء تما

لعصير نضع ثالثة أرباع كمية الخليط الثاني في أنبوبة ا

مع محاولة إدخال هواء داخل أنبوبة العصير باستخدام 

.ماصة والنفخ فيها

رتفاع نضغط على كال األنبوبتين بنفس القوة ومالحظة  ا

.السائل المندفع في كال الحالتين

تندفع الالبة التي تحتوي على فقاعات غازية:أستنتج أن

الرتفاعات أكبر من تلك التي ال تحتوي على فقاعات

.غازية



البركان

التجوية

.بؤرة الزلزال

اللب الخارجي

التعرية

التضاريس



بقات يمكن تقليل األضرار الناتجة عن طريق وضع ط

.من المطاط والحديد في قاعدة البناء

كانها نعم لتضاريس سطح األرض تأثير في حياة س

أن المعالم  لها تأثيرات عديدة في كل من النقل 

.ومواد البناء وكيفية معيشة اإلنسان

حمل تتكون الكهوف بفعل التجوية الكيميائية حيث ت

المياه الجوفية مواد كيميائية تتفاعل مع الصخور

.فتكسرها محدثة الكهوف

يقع مركز الزلزال السطحي فوق بؤرة الزلزال

مباشرة على السطح وتصل األمواج من البؤرة

.إلى مركزه وتمتد خالل السطح

العبارة خاطئة؛ ألن حركة الصفائح األرضية

.يمكن أن تسبب الزالزل



:يتغير سطح األرض بتأثير

 (.الزلزال والبراكين)عوامل داخلية

 (.التجوية والتعرية والترسيب)وعوامل خارجية





ة تكون البحر األحمر نتيجة حركة الصفيح

.العربية في اتجاه الشمال الشرقي

ن التعرية هي عملية نقل التربة وفتات الصخور م

أما الترسيب فهي. مكان إلى آخر على سطح األرض

عرية عملية تراكم الفتات في مكان ما تغير كل من الت

تختفي والترسيب معا على تغيير شكل سطح األرض ف

بعض المعالم البارزة كالجبال والتالل وتظهر 

.يةتضاريس جديدة مثل دلتا األنهار والكثبان الرمل


