
 

 

 
 ماھي ممیزات الصخور الرسوبیة؟اإلشكالیة: 
 كیف یمكن دراستھا؟ -

 :الخصائص البیتروغرافیة للصخور الرسوبیة1
علم یھتم بدراسة  معادن الصخور  وتصنیفھا ومعرفة نشاتھا  وتتم ھذه   pétrographe* معنى البیتورغرافیا : 

 العین المجردة وبالمجھر المستقطب الدراسة ب
 : الدراسة بالعین المجردة: نقوم بعدة مالحظات میدانیة للصخور الرسوبیة 1-1
 معاینة مكاشف للصخور الرسوبیة في الطبیعة:  -أ

 : تضاریس جیولوجیة  لمنطقة االوراس بالجزائر  171ص  1الوثیقة 
 .أخرى داخلةبارزة و  1الوثیقة  تضاریستظھر تحلیل الوثیقة:  
 .ةاشھشالبة بینما تتمیز الصخور الداخلة بصالالالبارزة ب تتمیز الصخور

 : طبقات من الصخور الرسوبیة: 171ص  2الوثیقة
 عاتمة وفاتحة.( طبقات فحمیة) .الصخور على شكل طبقات أفقیة تظھر  تحلیل الوثیقة :

 الرسم  إنجاز •
ت  متراكبة فوق بعضھا البعض  ، وتتوضع الطبقات عموما وفق النتیجة: تتوضع الصخور الرسوبیة على شكل طبقا

 سقف  األعلىقاعدة ومن  األسفلالزمني للترسیب فھي متوافقة  ویحد كل طبقة من  ترتیبھا
 ویمكن وضع المبادئ التالیة لتوضیح كیفیة  توضع الصخور الرسوبیة :

 لبعض حسب ترتیبھا الزمني في التشكلالتنضید : التطبق : حیث تتوضع الطبقات الرسوبیة فوق بعضھا ا -1
 الطبقات الرسوبیة لمساحات كبیرة دون انقطاع  تستمراالستمراریة :  -2
 التماثل المستحاثي: تتمیز كل طبقة رسوبیة بنفس المستحثات ونفس العمر  -3

 دراسة عینات صخریة للصخور الرسوبیة : -ب
  172ص  5+4+3الوثیقة 

 * تحدید بنیة الصخور الثالثة :
 :(الكونغلومیرات) صخر بنیتھ حبیبیة عناصره كبیرة مدملكة غیر متساویة الحجم ال یتفاعل مع الحمض.3وثیقة ال

 : ( الحجر الرملي)صخر بنیتھ حبیبیة عناصره دقیقة متساویة الحجم ال یتفاعل مع الحمض.4الوثیقة 
 : (الحجر الكلسي)صخر بنیتھ كثلیة یتفاعل مع الحمض.5الوثیقة 
تتكون الصخور الرسوبیة من عناصر تربطھا مادة تدعى المالط الذي ینتج عن تعریة  التضاریس الصخریة  -2النتیجة

 وتحلل قواقع الكائنات الحیة  ویمكن استنتاج نوع الصخر من خالل شكل العناصر وتالحمھا فیما بینھا .
 : الدراسة بالمجھر :1-2

  173ص  7+6بالمجھر المستقطب ، الوثیقة  ن* تجربة: نقوم بدراسة مقارنة بین لصخرین رسوبیی
 طبیعة النسیج المكون للصخر الرسوبي الفتاتي : -أ

 .مكونة من معادن كوارتزیة یربطھا مالط سیلیسي هعناصریتكون الصخر من نسیج حبیبي 
 یكون الصخر عبارة عن حجر رملي.

 طبیعة النسیج المكون للصخر الرسوبي الكیمیائي: - ب
 .، تظھر فیھا آثار قواقع مستحاثیةیربطا مالط كلسي مادة غیر متبلورة یتكون الصخر من

 یكون الصخر عبارة عن حجر كلسي.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لمنطقة القدیمة الجغرافیا:  4  التعلمي المجال
 والتطبق الرسوبیة الصخور: 1التعلمیة الوحدة
 الرسوبیة الصخور منشأ -: الدرس

 الرسوبیة للصخور البیتروغرافیة الخصائص: 1-

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



  181المقارنة بین الصخور الرسوبیة الفتاتیة والكیمیائیة جدول ص  -ج
 النسیج العناصر الصخر

 البنیة
التركیب  التركیب المعدني المالط

 الكیمیائي
رسوبي 

 فتاتي
عناصر مدملكة  تلفة األحجاممخ كونغلومیرا

 غیر متساویة
عناصر مختلفة  كلسي /غضاري

 المعادن
 

 SiO2 كوارتز  %90 سیلیسي/حدیدي حبیبي متساویة حجر رملي
رسوبي 
 كیمیائي

 CaCO3 كالسیت كلسي بلوري دقیقة حجر كلسي
 CO3(Ca-Mg) دولومیت كلسي بلوري دقیقة دولومیا

 
 

 الخالصة
 بیة ب :تتمیز الصخور الرسو

 تنوع  تركیبھا المعدني والذي یعود الى تنوع منشأھا
 احتواء معضمھا على مستحثات

 توضعھا على شكل طبقات
                                                  صخر ذو منشأ كیمیائي .نمیز من بین الصخور الرسوبیة : صخور ذات منشأ فتاتي و -

      
  

 :منشأ الصخور الرسوبیة الفتاتیة والكیمیائیة1-2
  174ص  8منشأ الصخور الرسوبیة الفتاتیة : الوثیقة  -1

مراحل تشكل الصخور الرسوبیة الفتاتیة : یمكن وضع المراحل التالیة لتوضیع مراحل تشكل ھذا النوع من 
 الصخور 

ور األصلیة: الناریة والمتحولة والرسوبیة ونمیز نوعین من التجویة التجویة: ھي مرحلة تعریة الصخ -1
 وكیمیائیة  ةمیكانیكی

 النقل : یتم نقل الفتات الصخري الناتج عن التجویة الى احوا ض الترسیب بفضل الریاح والمیاه. -2
 الترسیب والتصخر : حیث یتم تماسك القطع الصخریة بمالط معین  -3

 ر الفتاتیة من دقائق آتیة من تحاث (تأكل) الصخور.تتكون الصخوالنتیجة : 
 

 منشا الصخور الرسوبیة الكیمیائیة :  -2
  174ص  9التجربة : الوثیقة 

. حیث تتبخر میاه تنشأ الصخور الرسوبیة الكیمیائیة من تجمع مواد كیمیائیة منحلة في الماءتحلیل الوثیقة : 
 ومن أمثلة ھذا النوع من الصخور نجد: رتفاع درجة الحرارة.األحواض المنغلقة في فصل الصیف وھذا ال

 الصخور الكاربوناتیة: الكالسیت  •
 الصخور الكلسیة : الحجر الكلسي •
 الصخور الملحیة: الجبس والملح الصخري •
 الصخور الفحمیة  •
 البترول •

 تتكون الصخور الكیمیائیة من عناصر كیمیائیة منقولة على شكل محلول. النتیجة :
 تحدید التركیب الكیمیائي للصخور الرسوبیة : -1-3

  175ص  11جدول: الوثیقة 
 تحلیل الجدول:

یبین الجدول أن نسبة الكالسیوم والبیكاربونات مرتفعة في في كال من میاه الشفا، سیدي لكبیر وإفري ومنحفظھ 
 في كال من میاه تاكسانة والقولیة.

 النتیجة:
 بیكاربونات أن مكمنھا كلسي وتدل على الصخور الرسوبیة الكیمیائیةتبین المیاه الغنیة بالكالسیوم وال •
 وتبین أن المیاه الفقیرة من نفس المواد أن مكمنھا فتاتي وتدل على الصخور الرسوبیة الفتاتیة. •

 القولیة افري تاكسنة سیدي الكبیر الشفاء العناصر
  ×    الصخورالرسوبیة الكیمیائیة

 ×  × × × الصخور الرسوبیة الفتاتیة

 الصخر
 التجویة

 الترسیب النقل

 التصخر



 
  : نمذجة التوضع المستقر وغیر المستقر للحوض الرسوبي4- 1
  176ص  12نمذجة  للتوضعات الرسوبیة : الوثیقة  -أ

 تحلیل الوثیقة 
 تمثل ثالث طبقات متوضعة فوق بعضھا البعض:

 : عبارة عن كونغلومیرا ، یدل على توضع في حوض غیر مستقر.1الطبقة 
 رملي ، یدل على توضع في حوض مستقر.: عبارة عن حجر 2الطبقة 
 : عبارة عن حجر كلسي، یدل على توضع في حوض مستقر.3الطبقة 

 النتیجة:  یعتمد ترسیب الدقائق المعلقة على الخصائص الحركیة لماء الوسط حیث :
 تدل الطبقات المتجانسة الحبیبیات على استقرار التوضع  •
 عدم استقرار التوضع  تدل الطبقات غیر المتجانسة الحبیبیات على •

 : الترتیب الحبیبي للصخور الرسوبیة5- 1
 یعني ترتیب الحبیبیات في الطبقة او على مستوى مجموعة من الطبقات   تعریف الترتیب الحبیبي:

  176ص  13* تجربة : 
 ب وداللة كل منھما  –* تحلیل الوثیقة : تحدید الترتیب الحبیبي في كل من الطبقتین أ 

 انتقال من توضعات خشنة (قاریة) إلى توضعات منحلة( بحریة)، ترتیب حبیبي موجب. الطبقة أ:
 الطبقة ب: انتقال من توضعات منحلة( بحریة)  إلى توضعات خشنة (قاریة)، ترتیب حبیبي سالب.

 

 النتیجة :
یدل االنتقال من توضعات ذات  حبیبات خشنة الى توضعات ذات حبیبی�ات ناعم�ة عل�ى االنتق�ال  

 توضعات قاریة الى توضعات بحریة ویدل على طغیان  من
یدل االنتقال من توضعات ذات حبیبیات ناعمة الى توضعات ذات حبیبیات خشنة على االنتقال 

 من توضعات بحریة الى توضعات قاریة  ویدعى انحصار .
حریة ثم یمثل توالي الطبقتین أ و ب دورة رسوبیة ألنھ انتقلنا من توضعات قارة إلى توضعات ب

 عدنا إلى التوضعات القاریة.
 

 الخالصة
و هـي ناتجـة  فوق بعضها الـبعض، تتواجد الصخور الرسوبیة في الطبیعة على شكل طبقات أفقیة

عبـر  عن تعریة التضاریس وتفكك قواقـع الكائنـات الحیـة التـي تـّم نقلهـا إلـى أحـواض حیـث تراكمـت
 مالیین السنین.

 
 
 
 
 

 

http://elbassair.net/

