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 الجيولوجيا
 مذ  بذاألرض يخذص  شذ   كذ  فذ  يبحذ  الذيي العمم أي األرض عمم هو

 األولذ  نشذتصها فذ  كانذ  الصذ  والحذواث  صكوينهذا كيفيذ  و صركيبهذا حيذ 
 الصذمب  بالكصمذ  يحذث  الذيي المسذصمر الصغيذر فذ  العمذم هذيا يبحذ  وكذيل 
 مذ  القذو  هذي  كانذ  سذوا  مخصمفذ  وقذو  عمميذا  لصذتیير نصيجذ  لألرض
 إنجميزيذ  كممذ  الجيولوجيذا مذ دثاخمهذاد و أو لألرض الصمب  الكصم  خارج

حيذ دا دد .<Geology>اليونانيذ د و ال صينيذ  الكممذ  عذ  أصذ اد متخوية
دمعنا داألرضد(Geo)المقطعد
 معنا دالعمم (logy)  والمقطعد

 ثراسذ  فذ  العممذا  صعمذ  عامذ   العمذوم فذ  البحذ  وسذال  صقذثم مذع
 مصعذثثة فذروع إلذ  صفرع دالجيولوجيذا أ  يل  نصيج  م  وكا  الجيولوجيا 

د.واضح مجا  منها لك 
د

 :يم  ما الجيولوجيا فروع وم 
 Cosmic Geologyدالكوني  الجيولوجياد 1-

 السماوي   باالجرامدوصمصها األرض أص بثراس د الكوني  الجيولوجيا صخص 
د.األرض صكوي  بطبيع  يل  االجرامددومقارن  هي  صكوي  وطبيع 

د
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 Physical Geologyدالطبيعي  الجيولوجيا 2-

 القشرة عم  صؤیر زال دوما أیر  الص  الطبيعي  العمميا  ارس بث  وصخص 
 لذألرض الصذمب  الكصمذ  صضذاريس زالذ دصشذك  وال شذكم  والصذ  األرضذي  

فذ د إليذ  صذؤو  أ  يمكذ  ومذا   اآل  عميذ  هذ  مذا عمذ  أصذبح  حصذ 
 .المسصقب 

 Mineralogyددالمعاث  عمم 3-
 والكيمياليذ  الطبيعيذ  صذفاصها حي  م  المعاث  ثراس  المعاث  عمم يشم 

 .اسصخ صها وطر  خام كمواث وجوثهادراس ث يشم  كما عميها  والصعرف
 Crystallographyددالبمورا  عمم 4-

 وصركيبهذا الظذاهري شذكمها حيذ  مذ  البمذورا  راسذ بث العمذم هذيا يخذص 
 صحصويها والمعاث دالص  الصخور وعم  عميها والصعرف

د
د
د
د
د
د
د
د
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د
 الصخور أنواع
 :الناري  الاصخور ال:أو
 فذ  امذا المنصذهرة  المذاثة صصذم  نصيجذ  صكونذ  الصذ  الصذخور صمذ  هذ 

 ضذحم  اعمذا  عنذث او الجوفيذ  دالناريذ  الصذخور مكونذ  سذحيق  اعمذا 
 فصصكو  مباشرة االرض سطح عم  او السطحي  صح  الصخور فصصكو 
 .البركاني  الصخور

  :الناري  لمصخور العام  الخصال 
 . مخصمف  اشكا  لها كص  هيل  عم  صوجث 1-
 .أحفاير عم  صحوي ال 2-
د. المعثني  الخاما  م  الكیير بها 3-
د

 :الرسوبي  الصخور :یانيا
 المذا  فذ  اليالبذ  أو المفصصذ  المذواث صرسذي  مذ  الرسذوبي  الصذخور صنشذت
 الصخور صعرض م  صنصج والص 

د.لمصخور الصفص  ال  الطبيعي  الصعري  وصؤثي الصجوي  لعوام  المخصمف 
د
د
د
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 : الرسوبي  لمصخور العام  الخصال 
 .هش  صخور 1-
 . طبقا  شك  عم  صصكو  2-
 .األحافير صواجث يمك  3-
 .معثني مورا دب م  او مسصثيرة حبيبا  م  صصكو  4-
 .المعثني  الخاما  م  كیير صحوي 5-
 فاصح  ألوا  6-
د

 :المصحول  الصخور :یالیا
 الشذك  فذ  صغيذر لها حث  رسوبي   أو ناري  االص  ف  كان  صخور ه 
 -كميهما او المعثن  الصركي  او
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 او الشذثيثةالحذرارةد او العذال  الضذغط صذتیير نصيج  ويل  -مصحول  صخور
 الكيميالي   المحالي  صایير او ك هما
 .الصمب  حالص  ف  هو و لمصخر صحث  الصحو  عمميا 

د
د
د

 


