إعداد محمد البطران 4777047770
مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )
الجغرافيا  /الوحدة االولى (لجيومورفولوجيا)
أما الفكرة التي تقوم عليها هذه الدورة على افتراض ظهور حركة باطنية أدت
عل الجيومورفولوجيا وأهميته وتطوره
الدرس األول
إلى رفع أو نهوض جزء من سطح األرض بعد انحسار الماء عنه ثم مما لب م
◙ -الجيومورفولوجيا  :هو أللهله ألل ي حره دضألسك بنسلا سح ألرض لي أن تطور على هذا السطح نظام نهري.
◙ -عمل على نحت سطح ألرض تقطحعهطف طر لة لطك مسطي قاطمعرحل مة لطك
عث نشأقحل تقحوضهل تأللهملعل أللرر بد سلى قشسلحل تبعملضهل .
أللحفولك .
ويت دراسة األشكال األرضية من خالل الوصف والتعليا والتحليا والتنبؤ  -◙ .ز لدة أللحت أللنحةي تقسو ي ألرتد ك لربلغ أللمنحطك لة لك أللنضج نرعجك ز لدة
نشلط أللةتأل د أللنحة ك .
الوصف رامعك أللشسل ألرضضر لثل قل بت لنخفض ) .
التعليا فيقوم على قفاعة بسبلب نشأة أللشسل ألرضضر تأللهملعل أللرر بسحمت ◙ -قحططوا أللمنحطططك سلططى سططحل هططة بالسممها التحمماتي أللطط ي يممرتبب بمرحلممة
الشيخوخة( علا ) نرعجك ألسرمةألض نشلط أللنحة تضتأل ده ر أللحت .
ر قحوضهل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحليا عةقبط كة أللخصلئص أللطعلسعك للشسل ألرضضر .
مراتب األشكال األرضية ونشأتها
الدرس ال اني
التنبؤ يرتبب بالتطور ،بي ه سرؤتا سلعف ألرنسلا ألرضضعك تخصلئصحل
 -7أشممكال المرتبممة األولممى  :قضططه ه ط ه أللمةقبططك بنططسلا نعططك أللطططلضأل ت عهططل
أللمحعحل بي أللرطاعمعي أللسبعة ي للسةة ألرضضعك تهمل أللعل اك تأللملء تقشطمل
[س]  :ميز بين مفهومي التحليا والتعليا في الدراسة الجيومورفولوجية
قممارة أسمميا  ،أوروبمما  ،أفريقيمما  ،األمممريكتين  ،أوقيانوسمميا ،والمحمميب الهممادي
من خالل التطبيق على أحد األشكال األرضية ؟ الفقرة السابقة
والهندي واألطلسي والمتجمد الشمالي ) .
مالحظة  :وتتشكا هذه االشكال بفعا عواما باطنية ( داخلية ) وتسمى أشكال
ارضية اصلية .

بعض خصائص األشكال األرضية التي يمكن قياسها وتحليلها .
 -1االرتفاع المطلق  :هو ألضقفلع مك أللظلهةة بت لعدقحل عي سح أللبحة
 -2االرتفاع النسبي  :ةق ألدضقفلع عي مك أللظلهةة ت ضعضحل .
 -0أشممكال المرتبمممة ال انيمممة قضطططه هططط ه أللمجموعططك بنطططسلد بضضطططعك قو طططد طططر
 -3درجممة االنحممدار  :هططر أللزألت ططك أللرططر صططنهحل ألر ططأل لطط سططح ألرض
أللرطاعمعي أللسبعة ي للسةة ألرضضعك تلي ه ه ألرنسلا
أللمنحدض..
◙ -بقايا الكتا القارية القديمة ◙ -
 -4مساحة الشكا األرضي  :لجموع أللمال ك دألخل لنعك أللشسل ألرضضر  -◙ ،مرتفعات وسب أسيا
الرصيف القاري ◙ -المنحدر القاري ◙ -سهول القاع
كمل لو كلنت على ألر أل
◙  -مرتفعات الهماليا.
◙ -السهول الساحلية
◙ -هضبة الدكن
** المعالممممات الكميمممة لتلممم الخصمممائص  ،م مممال  :ب -ناطططبك أللحطططوا سلطططى
ب -نابك أللمال ك سلى أللمحعط
أللهة
مالحظة  :وتتشكا هذه االشكال بفعا عواما باطنية ( داخلية ) وتسمى أشكال
ارضية اصلية .
[س] :أذكمممر المنممماه التمممي تمممدرس بهممما الجيومورفولوجيممما أشمممكال سمممطح
األرض؟ الجواب  -◙ :أللمنحج أللوغفر ◙ -أللمنحج ألرغولر
 -3أشكال المرتبة ال ال ة  :قضه بنسلد بضضطعك بغط ة طر ب هلدهطل لطي بنطسلا
أللمةقبرعي أللال طرعي ،تهر بنسلا قنشأ عن عواما خارجية :
[س] :أذكر الجوانب التي يتناولها كا أسلوب ( منه ) في دراسته ألشكال
سطح األرض
[س] :أذكر أنواع األشكال األرضية ذات المرتبة ال ال ة ؟
الجوانمب
حيما
ممن
األصمولي
والممنه
الوصمفي
الممنه
بين
قارن
[س] :
◙ -الدلتاوات
◙  -الك بان الرملي
◙ -األودية النهرية
؟
األرض
سطح
أشكال
دراسة
في
منهما
كا
يتناولها
التي
◙  -المنخفضات
◙ -السهول
◙ -التالل
◙ -المنحدرات
◙ -المنه الوصفي  :رنلتا دضألسك بنسلا سح ألرض لي عث ألر هطلد
تدض ل ألدنحدألض تألدقجله تأللمالل أللهللك
[س] :فسمم ر تختلممف أشممكال األرض ذات المرتبمممة ال ال ممة عممن نظيرتيهمما ممممن
أللهوأللل
عث
لي
ألرض
سح
بنسلا
◙ -المنه األصولي  :رنلتا دضألسك
األشكال في المرتبتين األولى وال انية؟
تأللهملعل أللرر بد سلى نشأقحل تلةأل ل قحوضهل .
د بنسلا ألرض ذأل أللمةقبك أللثللثك لهظمحل نشل عي عوأللل خلض عك  ،بينما
تنشأ بنسلا أللمةقبعري ألرتلى تأللثلنعك فهل عوأللل بت وى دألخلعك
اراء التي قدمها ابن سيناء في الفكر الجيومورفولوجي
اطل بغطوا نشطأقحل سلطى اطمعي :
◙ -طد عمطل علطى قطاطعه بنطسلا ألرض
عنشطل
خطة
أل
أللطاطه
بلطل
،
أللرسرونعطك
بت
أللبلطنعك
ألرتا لنحل نشأ ةألء أللهوأللل
[س] :فسر الجيوموفولوجي يعما على دراسة أشكال المرتبة ال ال ة دون
ةألء أللهوأللل أللخلض عك كللمعله أللجلض ك تأللة لح.
إهمال أشكال المرتبة ال انية ؟
◙ -كمطل بدض أل طي سطعنلء بهمعططك أللطزلي بت أللرحطوض أللبحططرء طر حطه ألرنططسلا
رنحل قهد أللملدة أللخلم أللرر قنشط عحل أللهوأللل أللخلض عك لرهمل على نشأة بنسلا
ألرضضعك .
ه ه أللمةقبك
[س]:فسر الظاهرة الجيومورفولوجية أي الشكا األرضي متغيرة منذ النشأة
[س] :مممممما العلممممموم التمممممي تهمممممت بدراسمممممة أشمممممكال المرتبمممممة ال ال مممممة؟ علطططططه
األولى وتمر في مراحا كما جاء في نظرية ويليام ديفز .
[س] :ما المبدأ األساس المذي قامم عليمه فكمرة المدورة الجيومورفولوجيمة أللجعولوض ولو عل
[س] :ما العلوم التي تهت بدراسة األشكال التي تنمتمي إلمى الممرتبتين األولمى
التي وضعها ديفز
أللظططلهةة أللجعولوض ولو عططك بي أللشططسل ألرضضططر لر عططةة لن ط أللنشططأة ألرتلططى وال انية ؟ عله أللجعولو عل  ،تأللجعو عز ل  ،تأللبحلض تأللمحعحل
تقمة ر لةأل ل أللحفولك تأللشبلب أللنضج ) ثه لة لك أللشعخوخك .
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مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )
الجغرافيا  /الوحدة االولى (لجيومورفولوجيا)
 -2الخرائب الطبوغرافية  :هر خةألئط قمثل لجموعك لنرخبك لي ظلهةأل سح
 التصنيف العام لألشكال األرضية ذات المرتبة ال ال ة :
◙ -أشممكال النحم  :تهططر ألرنططسلا ألرضضططعك أللرططر قنشططل عططي عملعططل أللرهة ططك ألرض أللحبعهعك تأللبشة ك ت أل لطل عس ضسه كبعة  ،عث قرمعز للد ك أللسبعةة،
تلطططي أم لتهممما األوديمممة النهريمممة  ،المنخفضمممات  ،سلى لنل خلغعك قنفةد حل عي سلئة أللخةألئط تهر قمثعل أللبهد أللثللث بت عنصة
تأللنحطططت لاطططح ألرض
ألدضقفلع. .
الكهوف  ،التجاويف الصخرية .
◙ -أشكال اإلرساب  :تهر ألرنسلا ألرضضعك أللرر قنشأعي قةألكه لل عملت
أللهوأللل أللجعولوض ولو عك على قفة ف لي لوألد السهول الفيضية ،
الدلتاوات المراوح الفيضية مخاريب اإلرساب روكامات الرواسب الجليدية
والبحرية) .

[س] فس ر هناك عالقة وطيدة بين عل الجيومورفولوجيا والخرائب الطبوغرافية
ر كل نسل بضضر لف لال ك تلف هد ثللث ،ت للرللر صب لي أللعاعة على
أللمخرص قهة بنسلا ألرض ت أل وألعد لهعنك .

مالحظة :يت تم يا البعد ال الا أو عنصر إالرتفاع على أللخةألئط أللحبوغةأل عك
◙ -األشممكال األرضممية المتبقيممة أو المتخلفممة  :تهططر ألرنططسلا ألرضضططعك أللرططر لي خالا خحوط أللسنروض .
عجز عوأللل أللرهة ك على أللنعل لنحل تلي بلثلرحل ( أراضي ما بين األودية ) ◙ -خطوط الكنتور  :هر خحوط تهمعك قصل عي عدد د لحدتد لي أللنطلط
أللمرالت ك ر ألدضقفلع عي لاروى ثل ت تهو لاروى سح أللبحة. .
العواما الجيومورفولوجية  :هر أللهوأللل أللخلض عك أللرطر قطؤثة طر أللصطخوض
على ألخرال بنوألعحل تقهة ك لك باس عواما النح
األنهار  ،األمواج ◙ -الفاصا الرأسي  :أللمال ك أللةبسعك عي كل خط كنروض تآخة ،تهر ذأل عمك
البحرية  ،الرياح  ،والجليد ).
ثل رك على أللخة حك أللوأل دة  ،لسنحل لر عةة لي خة حك سلى بخةى . .
[س] :صنف أألشكال األرضية اآلتية حسب عواما نشأتها
عواما تضافر القوتين
عواما خارجية
عواما باطنية صرفة
معا
مستقلة
(بحته )
( الباطنية والخارجية)
(بحته )
أللحل ل أللصدععك
دلرل
ة نشأ عي هزة
أللمحلك على غوض
بضضعك د ثك
ألرضد
تألدي نحةي
أللمخلض ط أللبةكلنعك
د ثك أللنشأة
لاح ضللر
نطوق تبخلد د نلنئك
عي هزأل بضضعك
د ثك
سبخك ضللعك

مالحظة  :نارحع الب أللفلغل أللةبسر لي خالا أللمهلدلك أللرللعك :
الفاصا الرأسي = أللفةق عي خحر كنروض ضئعاععي لررل هعي
) 1+
عدد أللخحوط عنحمل
 :عدد خحوط أللسنروض أللفةععك د قسو  4خحوط  ،بت  9خحوط
بعض القواعد للتعرف إلى األشكال األرضية من خالل خطوط الكنتور
[س] :بماذا تختلف خطوط الكنتور التي تم ا المرتفعات عن نظيرتها التي تم ا
المنخفضات ؟
 -1ب ) قأخ خحوط أللسنروض أللرر تم ا أي مرتفع الشكا الحلقي المغلق وتتزايد
قيمتها نحو الداخا لثل أللرالا أللحضلب  ،أللمخلض ط أللبةكلنعك ) .
ب ) قأخ خحوط أللسنروض أللرر تم ا اي منطقة منخفضة الشكا الحلقي
المغلق أل ضل سد ب عه خطوط الكنتور تتناقص نحو الداخا لثل أللمخفضل ،
ألر وأل على ألخرال بنوألعحل )

كثبل ضللعك
الدرس ال الا الوسائا المستخدمة في التعرف إلى األشكال األرضية
وخصائصها

[س] )0 (:وضح كيف يمكن التعرف على األودية النهرية وأراضي ما بين
األودية من خالل خطوط الكنتور ؟
قأخ ه ه ألرنسلا نسلر أللة معي  7ت  ) 8ل قو عف أللسرل ك ألخرال
أللرة عه.
◙ -إذأل كل قة عه خحوط أللسنروض رزأل د نحو أللخلضج دل ذل على وادي نهري.
◙ -بلل سذأل قنل صت عه خحوط أللسنروض نحو أللخلضج دل ذل على أراضي ما بين
األودية

[س] :أذكر الوسائا المستخدمة في التعرف على األشكال األرضية ؟
 - 3أللصوض أللجو ك
 -7أللدضألسك أللمعدألنعك  - 2أللخةألئط أللحبوغةأل عك
 -5نظلم قحد د أللمو أللهللمر
 -4نظلم أللمهلولل أللج ةأل ر
 -7الدراسة الميدانية  :يت من خاللها دراسة بنسلا بضضعك لحدتدة ألر هلد
لثل أللحفة ،أللثطوب  ،ألركوألم أللةللعك  ،أللمةألتح أللفعضعك أللص عةة ،
أللمصلطل أللبحة ك تأللنحة ك  ،أللاحوا أللفعضعك ) .
[س] :أعب أم لة على أشكال أرضية يمكن مالحظتها من خالل الدراسة
الميدانية؟ الفقرة السابقة الجواب

س] :فس ر وجود خطوط الكنتور شديدة التعرج أي مسننة ؟
(  ) 3ت ودهل قدا على ندة نشلط أللهملعل أللجعولوض ولو عل  ،للهللل وي
تأللصخة ضهعف تلارجعل لرأثعة أللهللل تأللهسس غحع .
[س] :وضح العالقة بين أشكال خطوط الكنتور ونشاط العمليات
الجيومورفولوجية؟
سذأل كلنت خحوط أللسنروض ند دة أللرهةج بي لاننك دا على ندة نشلط أللهملعل
أللجعولوض ولو عك للهللل وي تأللصخة ضهعف تلارجعل لرأثعة أللهللل
تأللهسس غحع

[س] :فسر يستعين العاملون بالجيومورفولوجيا بعدد من الوسائا ؟ لرحطعأل
أللةؤ ك أللشمولعك للشسل ألرضضر ذي ألر هلد أللسبعةة.
[س] :فسر ال يمكن االستغناء عن الدراسة الميدانية با هي ضرورية
لدراسة األشكال األرضية ذي األبعاد الكبيرة ؟ دنف عي طة طحل ره م
أللمهلولل تبخ أللهعنل تأللطعلسل على ألخرال بنوألعحل لبهض ألر زألء ثه
قهمعمحل .إهمية الدراسة الميدانية)
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مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )
الدرس الرابع

 -3الصور الجوية  :قلرطط أللصوض أللجو ك نظلم لهعي لرحطعأل تداخا طولي
ر لل عنحل،تألل ي يعني احتواء أي صورة على  % 04لي قفلغعل أللصوض
أللال طك بت أللال طك  .تألل ي هنر تحقيق الرؤية المجسمة أي رؤية األبعاد
ال الثة لي خالا حلز خلص " يعرف بالستيريوسكوب ".
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التجوية

[س] :فسر تتأثر أشكال سطح األرض بالظروف المناخية السائدة في منطقة
انتشارها ؟
 -1ر بنسلا سح ألرض غير األصلية تم ا القس األعظ لي بنسلا سح
تهر ناشئة عي أللهال ك لل عي ألل ال أللجوي ألل ي مثلف عنصة أللمنلخ
ألرض
لي حك  ،تألل ال أللصخةي لي حك بخةى.
 -2هذا التأثير مباشر كمل هر أللحلا للنابك لهملعل أللرجو ك بت غير مباشر كمل
هر أللحلا للنابك لدتض أللمعله أللجلض ك تأللة لح تأللجلعد .

ابرز ما تقدمه الصور الجوية للتعرف على األشكال األرضية وخصائصها.
◙ -أللرهة أللمبلنة سلى ألرنسلا ألرضضعك ض أللنظة عي ب هلدهل
◙ -أللرهة على عدد قسةألض أللشسل ألرضضر ر أللمنحطك .
◙ -أللرهة على هض أللخصلئص أللطعلسعك للشسل ألرضضر لثل أللحوا
◙ -لهة ك نوععك لوألد أللاح أللرر رألف لنحل أللشسل ألرضضر .
◙ -لهة ك أللرحوض ألل ي طةأل على أللشسل ألرضضر عند لطلضنك غوضقعي لنفس
أللشسل أللرطحرل ر قلض خعي لخرلفعي .

◙ -التجوية  :هر لجموعك أللر عةأل أللرر قصعل ألل ال أللصخةي عند قهةضف
أللهوأللل أللجعولوض ولو عك لي خالا عملعل لهعنك  ،لمل ؤدي سلى قححه تسذأل ك
غخوض أللطشةة ألرضضعك بت دتث ق عةأل ر لحروألهل أللمهدنر
قنطاه عملعل أللرجو ك ر أللحبعهك سلى امعي همل التجوية الميكانيكية  ،والتجوية
الكيميائية :
◙ -التجوية الميكانيكية :هر قححه بت قساة أللصخوض أللمنسشفك على ألل ال
أللجوي فهل عوأللل طبعهعك  ،دت ب حةب بي ق عة على أللمحروى أللمهدنر
للصخوض خصلئصف ) .

 -4نظام المعلومات الجغرافي  :نظلم رحه إدخلا تقخز ي أللبعلنل أللج ةأل عك
بت أللخةألئحعك تلهلوللقحل أللوغفعك تأللة ط عنحل لعصلض سلى قحو لحل غلى
علنل ذأل لئدة قو ة أللو ت تأللجحد.
[س]:اذكر المصادر التي يمكن االستعانة بها عند بناء قاعدة بيانات لألشكال
األرضية ؟ ◙  -أللدضألسك أللمعدألنعك ◙  -أللخةألئط أللحبوغةأل عك ◙  -أللصوض
أللجو ك ◙  -أللصوض أللفضلئعك

[س] :أ ذكر الطرق التي تت من خاللها عملية التجوية الميكانيكية ؟
 -1ق عة ب جلم أللصخوض رهل ل أللحةألضة تأللبةتدة
 -2قجمد أللمعله عي أللمفلغل أللصخة ك .
 -3أللرجو ك أللمعسلنعسعك رأثعة أللسلئنل أللحعك .

وتتميز هذه الطريقة بما يلي ؟
◙ -قحطعأل ضؤ ك أللشسل ألرضضر كمل هو على أللحبعهك .
◙ -سلسلنعك أللةسه أل لر للمطلط أللرضلض اعك
◙ -أللحال ل أل لعك لدض ل ألدنحدألض تألقجلهلقحل .
◙ -أللحال ل أل لعك للمال ل .

 -1تغير أحجام الصخور بتعاقب الحرارة والبرودة .
 -1ؤدي ألدخرال ر دض ك أللحةألضة عي ألللعل تأللنحلض تأللصعف تأللشرلء سلى
قمدد أللصخوض تقطلصحل  -2تر أللصخوض ضد ئك أللروغعل أ ألر زألء أللهلو ك
أللموأل حك لإلنهلع أللشمار هر أللرر قرهة سلى أللراخعي  ،ثه أللرمدد خال ل
لأل زألء أللافلر أللرر قبطى هعدة عي ه أل أللرمدد  -3لمل ؤدي سلى ألناالخ أللجزء
أللمرمدد عي أللصخوض ألرم تألل ي هة رطشة أللصخوض .

معلومة  :سلبيات نموذج اآللي للمرئيات الفضائية ألضقطلع بثملنحل  ،تألضقفلع
بثمل أللبةأللج أللطلئمك على قنفع هل)
 -5نظام تحديد الموقع العالمي  :نظلم ارخدم ر قحد د لو بي نطحك على
سح ألرض سلى لنل قحد د ألضقفلعحل تس دألثعلقحل ل بلسلنعك قخز ي
س دألثعل أللموأل أللرر قه ضغدهل .

وتعتمد هذه العملية على أ -ألخرال لهللل قمدد كل لهد ر أللصخة
ب -تألخرال بلوأل لهلد أللرر قسرال لطلد ة لخرلفك لي ألإلنهلع أللشمار
 -2تجمد المياه بين المفاصا الصخرية .
 فسر وجود الفوالق والفواصا في الصخر يسها عملية التجوية الميكانيكية . فسر تحط الصخور بتأثير تجمد المياه في مفاصا الصخور -7قحدث ه ه أللهملعك ر أللمنلطأل أللرر قنخفض عحل دض ك أللحةألضة عي أللصفة
أللمئوي لفرةة لي أللو ت نة حك قوأل ة أللمعله  -0سذ ب قجمد أللملء ؤدي سلى
ز لدة جمف مطدألض  -3 % 9لمل ؤدي سلى ز لدة أللض ط على أللصخوض ألل ي
د صل ب علنل سلى  252ك ه  /سه - 0 .2ت للرللر قححعمحل .ت رهدي ذلك ض
لةأل عندلل قصل دض ك أللحةألضة سلى –  22دض ك .

فؤائد هذا النظام .
◙ -لا بنسلا ألرض أللص عةة تضسمحل على أللخةألئط .
◙ -قحد د أللهعنل أللرر قه مهحل لي أللمعدأل
◙ -قحد د علسل ب هلد ألرنسلا ألرضضعك .
◙ -قحد د دض ل ألدنحدألض حة طك غعة لبلنةة .

[س] :كيف تفسر نشاط التجوية بتأثير تعاقب الحرارة والبرودة في المناطق
الجافة التي تقع في العروض المدارية وانعدام نشاط التجوية بفعا تجمد المياه
فيها ؟
ابل ألضقفلع دض ل أللحةألضة ر أللهةت أللمدألض ك  ،ت لك قوأل ة أللمعله عحل
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مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )
الجغرافيا  /الوحدة االولى (لجيومورفولوجيا)
 عمليات التميؤ ( اإلماهة )  :طصد حل ألقحلد أللملء بت خلضه ل هض -3التجوية الميكانيكية بتأثير الكائنات الحية .
لهلد أللصخوض  ،لمل ؤدي سلى ز لدة جمحل لعصل سلى ضهفر أللحجه
[س] :فسر تلعب النباتات الحية واإلنسان والحيوان دوراَ مهما في عمليات
ألرغلر  .عث قؤدي ز لدة جه أللصخة سلى ز لدة أللض ط على لهلد
التجوية الميكانيكية ؟
أللصخوض أللمجلتضة ت للرللر أللرابل ر قساةهل .ومن األم لة على ذلك لهد
[س] :فسر تلعب النباتات دورا َ مهما في عمليات التجوية الميكانيكية ؟
ألدنحعدضأل ألل ي رحد ل أللملء لعسو لهدنل د دأل ذأل جه ألكبة تهو أللجبس .
تض أللنبلقل قارحع أللروغل ر بغ ة أللمفلغل أللصخة ك لمل
 -7د
ؤدي سلى قفسعك أللصخوض تسضهل حل  -2 .ك لك قلهل أللج تض أللنبلقل أللمعرك
تض أللنبلقل للملء زدألد جمحل لمل ؤدي سلى
نفس أللدتض هندلل قرشب
ز لدة أللض ط على أللصخوض تقححعمحل  -3 .ك لك ضل دتض كل لي
ألإلنال تأللحعوألنل أللحل ةة ر قححعه أللصخوض.

[س]  :العواما التي تؤثر في التجوية ومناطق انتشارها ؟
 -0أنواع الصخور و تراكيبها
 -7المناخ
 -3انحدار سطح األرض  -0الزمن.

[س] :أذكر أشكال الحطام الصخري الذي ينشا عن عملية التجوية
الميكانيكية ؟ ◙ -أللنمط أللحبعبر  -◙ .أللرطشة ◙ -أللنمط أللسرلر ◙ -أللشظل ل

 -7أثر المناخ في عمليات التجوية .
[س]  :فسر ارتباط شدة عمليات التجوية الميكانيكية والكيميائية من منطقة
إلى أخرى بالمناخ ؟
ر نشلط أللرجو ك أللمعسلنعسعك زدألد ر أللمنلطأل أللجل ك لسبة أللمدى أللحةألضي
 ،تأللمنلطأل أللبلضدة عنمل زدألد نشلط أللرجو ك أللسعمعلئعك ر أللمنلطأل أللحلضة
أللةطبك ،

[س] :ادرس الشكا المجاور  ،ث أجب عن األسئلة اآلتية  :ب  -لل ألنسلا
أللححلم أللرر قشعة بلعحل بض لم ) 4 ، 3 ، 2 ، 1
ب -لل نوع أللرجو ك أللرر نشأ عنحل قلك ألرنسلا؟ أللرجو ك أللمعسلنعسعك

وأه عناصر المناخ تأثيرا في أللرجو ك عنصري الحرارة واألمطار عث
ةقبط قأثعةهمل ر دض ل أللرجو ك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◙ -التجوية الكيميائية  :هر قحلل أللصخوض تقأكلحل ةألء قفلعل أللهنلغة بت
أللمةكبل أللمو ودة ر ألل ال أللجوي لثل ألركاجعي ت خلض أللملء ل أللمهلد
أللرر قرسو لنحل أللصخوض لمل ؤدي سلى قسو ي لوألد غخة ك د دة ذأل
خصلئص لخرلفك عي خصلئص أللصخوض ألرغلعك . .

[س] :كون تعميا تربب فيه العالقة بين شدة التجوية الميكانيكية وكا من
درجة الحرارة واألمطار وما نوع العالقة التي تربب بينهما؟
قسو دض ك أللرجو ك أللمعسلنعسعك ند دة ر أللمنلطأل ذأل أللمهدا أللانوي
أللمةقف لأللحلض تأللمنخفض ر دض ك أللحةألضة  .أللهال ك هنل عساعك ) .

س :الطرق ( العمليات )التي تت بها التجوية الكيمائية في الطبيعة:
 -7اإلذابة

 – 0األكسدة

 -0أنواع الصخور وتراكيبها .
[س] :فسر يختلف تأثير التجوية في الطبيعية حسب أنواع الصخور(محتواها
المعدني )؟ حنل لهلد أللصخوض قارجعل لألكادة ت هضحل أل خة ارجعل
لهملعك أللرمعؤ  ،كمل ارجعل نوع ثللث لهملعل ألإلذأل ك .

 -3عمليات التميؤ ( اإلماهة )

-7اإلذابة  .وضح عملية االذابة في الطبيعة ؟
قخرلف دض ك سذأل ك أللصخوض  -7حنللك كثعة لي أللمهلد تب ر أللملء
لبلنةة  ،لثل ألرلالح تغعةهل لي أللموألد  -2عنمل تب اه آخة لي
أللمهلد هد قحوا أللمعله سلى لحلوا مضر  .قنرشة ه ه أللهملعك ر المناطق
الرطبة ذات الصخور الكلسية

[س] :فس ر الصخور ك يرة الشقوق والفواصا يزداد فيها نشاط التجوية
بنوعيها ؟ رنحل قهربة نطلط ضهف تقحعئ أللفةغك للرجو ك ز لدة نشلطحل
لطلضنك للصخوض أللرر قطل عحل أللشطوق تأللفوألغل .

س  :فسر يذوب قس من المعادن بعد تحول المياه إلى محلول حمضي؟
 -1ر لعله ألرلحلض أللال حك قرحد ل ثلنر بكاعد أللسة و أللمو ود ر
ألل ال أللجوي  -2لعرحوا سلى مض أللسة ونعك ت زدألد قةكعز ه أل أللحمض
ل لةتض لعله ألرلحلض لي خالا لالم أللرة ك أللرر قزخة لز ثلنر بكاعد
أللسة و  -3عندهل قزدألد دضة أللملء على ألإلذأل ك تخلغك سذأل ك أللصخة أللسلار.

 -3انحدار سطح األرض .
[س] :فسر تعما انحدار السطح على تزايد التجوية الميكانيكية  ،بينما
ضعف االنحدار يزيد من نشاط التجوية الكيمائية ؟
[س] :وضح العالقة بين انحدار سطح األرض من جهة وكا من التجوية
الميكانيكية و التجوية الكيمائية من جهة أخرى ؟

[س] :وضح أثر عملية األكسدة التي تحدث على الصخور في الطبيعة ؟
 – 0األكسدة :
هو سقحلد ألركاجعي أللم ألب ر أللملء بت ر ألل ال أللجوي ل لةكبل أللحد د
تأللم نعاعوم تأللنحلس أللمو ودة ر لهلد أللصخوض  ،لمل ؤدي سلى نشأة
نوع د د تضهعف لي أللصخوض .

أللاح سذأل كل لنحدضأل إ لل نشأ عي أللرجو ك أللمعسلنعسعك لي حلم
◙-
غخةي سعرحة سلى بسفل لد وعل طوى أللجلذ عك تلي ثه نسشف زء د د
لي أللصخة لعرهة سلى عملعل قجو ك بخةى  (.عالقة طردية )
لعل ألدنحدألض رنف
◙ -عنمل قنشط أللرجو ك أللسعمعلئعك كلمل كل سح ألرض
ؤدي سلى ز لدة نشلط أللرجو ك أللسعمعلئعك قبهل دسرطةألض أللملء على أللاح
ت للرللر قزأل د لعلعرف  .عالقة عكسية )

[س] أنشار عميلة االكسدة في الطبيعة ؟ ابل كثةة ألنرشلض لةكبل أللحد د
ر غخوض أللطشةة ألرضضعك  ،تز لدة نابك ألركاجعي ر ألل ال عي أللجوي
تأللملئر .

 -0الزمن .
س  :فسر تأثير عمليات التجوية في الصخور القديمة أك ر من الصخور
أللحد ثك ؟ رنف زدألد عحل أللشطوق تأللفوألغل أللرر قاحل نشلط أللرجو ك عحل
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مدارس ( ريتال  ،االكاديمية العربية  ،المعالي )
الجغرافيا  /الوحدة االولى (لجيومورفولوجيا)
س] :وضح آثار عملية التجوية في تشكيا سطح األرض .
*** مراتب االنهار.

إعداد محمد البطران 4777047770

فالنهر الذي ال يرفده أي رفد يحما المرتبة األولى تهو مسيا أو شحاح .
◙ -قاعدة مرتبة النهر  :أللرطلء ضأل د ي لي لةقبك لرشل حك هحر ضأل د لي
لةقبك بعلى .

[س] :وضح دور عمليات التجوية في تشكيا سطح األرض ؟
 -7قسو ي أللححلم أللصخةي أللالزم للنحت تأللنطل تأللرةسعل
 -2أللهمل على نلء غحلء أللمفررل مل ر ذلك لطح أللرة ك .
 -3كثةة أللثطوب تأللحفة تأللسحو أللص عةة ر أللصخوض .
 -4نشأة حلم غخةي ضسو ر عند لعدة بي لنحدض.

◙-األسر النهري :هر عملعك قارحوذ عحل ألرنحلض أللطو ك على لال ل لي
ب وأل قصة ف ألرنحلض أللمجلتضة  .ت امر أللنحة ألل ي لم للهملعك للنحة
أل سة .

مخاريب الحطام ( اإلرساب )  :عبلضة عي حلم غخةي نشل عند ألي لنحدض
رهة للرجو ك أللمعسلنعسعك فهل أللجلذ عك.

◙ -المجري المهجور  :قهبعة حلأل على أللجزء ألل ي ألنطح عنف سلدألد أللمعله

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دور األنهار في تشكيا سطح األرض
الدرس الخامس

مراحا عملية األسر النهري
 -1وجود نهران  ،نحة ند د أللنشلط ر أللحت أللنحةي  ،تنحة ضهعف أللحت،
ت فصل عنحمل خط قطاعه أللمعله .
 -2قسو ي جوة أللنحة أللمهمطك أللنل مك عي نحت زء لي قطاعه أللمعله .
 -3ألسرمةألض أللنحة ند د أللنشلط ر عملعك أللحت أللرةأل هر تأللرر قؤدي سلى
أللوغوا سلى أللنحة أللثلنر أللضهعف تقسو ي لجةي لحجوض تنحة لأسوض .

◙ -النهر :بنف أللملء أللجلضي ر لجةي لحدد سوألء كل ه أل أللجة ل دألئمل بم
صلعل .
[س] :فس ر تعد األنهار أك ر العواما الجيومورفولوجية شيوعا وانتشارا
ونشاطا في تشكيا أشكال سطح األرض غير األصلية وذل وفق عدة دالالت
من بينها :
◙ -ألضقبلط نظة ك أللدتضة أللجعولوض ولو عك أللرر غلغحل د فز نشلط ألرنحلض .
نشلط ألرنحلض للعدأل أللمنلطأل أللجلعد ك
◙ -رأثة كل ل س سح ألرض

◙ -فجوة النهر المعمقة  :هر تألدي عمعأل نشأ عي عملعك نحت زء لي خط
قطاعه أللمعله .
[س] :فسر النهر ذو المرتبة األعلى يستحوذ مساحة أكبر من النهر ذي
المرتبة األدنى ؟ دنف بر دض على أللرصة ف أللمعله تبكثة نشلطل

[س] :فس ر انتشار أشكال أرضية ناشئة عن عمليات الح النهري قي
[س] :فسر ال تنطبق( يصدق ) قاعدة  ،أن النهر ذو المرتبة األعلى
المناطق الجافة ؟
يستحوذ مساحة أكبر من النهر ذي المرتبة األدنى ؟
بسبب أن هذه المناطق كان قرمر طدض ت عة لي أللرال ط أللمحةي تألل ي عمل
الجواب  :هود رسبلب ند دة أللرهطعد تأللمرهلطك ـ  :ب -بنوألع أللصخوض ب -كمعك
على قشسعل عدد لي ألرنحلض خالا عصوض عولو عك غل ةة .
أللرال ط أللمحةي ج -عمة أللهملعك .
◙ -النظام النهري  :هة حو أللرصة ف أللملئر ألل ي ضه عددأل ً لي
أللةتأل د أللرر قرحد لرسو أللنحة أللةئعس  ،تألل ي نرحر علدة سلى لصل يعرف
بمستوي القاعدة .

[س] :فسر التغير المستمر لخطوط تقسي المياه بين األحواض النهرية ؟
ابل نشلط ألرنحلض ر عملعل أللحت أللةألسعك تأللجلنبعك تأللرةأل هعك ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◙ -الطاقة النهرية :هر دضة أللنحة على قهمعأل تقوسع لجةأله ت مل أللححلم
أللصخةي ألل ي نطلف تقرنلسل ه ه أللحل ك طةد ل ل سةعك أللنحة تلطدألض
قصة فف أللملئر .

مستوى القاعدة  :هو لناوب بت ألدضقفلع أللمصل ألل ي نرحر سلعف أللنحة  ،ت د
سو ه أل أللماروى لاروى عللل لثل لناوب سح أللبحة بت لاروى لحلعل
لثل حة دألخلر بت حعةة

وتتوقف طاقة النهر على عدد من العواما أهمها ؟
 -7حج المياه الجارية  :تأللهال ك هنل طةد ك سلمل ألزدألد
ألزدألد أللحل ك أللنحة ك

جه أللمعله

 -0سرعة المياه  :قرأثة أللحل ك أللنحة ك اةعك أللنحة أللرر قةقبط دتضهل ندة
تأللهال ك هنل طةد ك تلسي صوض ألند لي جه أللمعله
ألنحدألض سح ألرض
أللجلض ك .
[س] :كون تعميا تربب فيه العالقة بين سرعة المياه وشدة انحدار األرض؟
 -3شكا المقطع العرضي لقناة النهر .
[س]:فس ر يؤثر شكا المقطع العرضي لقناة النهر في طاقته ؟
ألنه ارنف امل لي أللحل ك أللنحة ك لي خالا عملعك ألد رسل تب ل بنسلا
أللمطلط أللنحة ك أللهةضعك ألسرنفلذأل للحل ك " أللمطلط أللهةضعك أللنصف دألئة ك"

س :أ -اكتب ماتم له األرقام ( ) 0 ، 3 ، 0 ، 7
ألدسفل  - 2أللحو ألدتسط
 -1أللحو
 - 4نحةضئعار
ب -مامقدار القاصا الرأسي بين كا خب والذي يليه في الشكا ؟ لطدألضه 42
 -3أللحو

ألدعلى
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[س] :قارن بين الحمولة العالقة والحمولة المذابة من حيا نسبة كا منهما
س] :أذكر العمليات التي تقوم بها األنهار لتشكيا سطح األرض.
من الحمولة النهرية ؟
:
تهر
قطوم ألرنحلض ثالث عملعل قؤدي سلى قشسعل سح ألرض
◙ -الحمولة العالقة قشسل أللطاه ألركبة لي أللحمولك أللنحة ك  ،تقطدض مل ز د
◙ -اإلرساب
◙ -النقا
الجواب  -◙ :الح
على  % 92لي ملك أللموألد أللمنطولك
◙ -الحمولة المذابة د قشسل سد نابك لعلك لي أللحمولك أللنحة ك .
 -7الح .
.
أبزرها
ومن
طرق
هدة
قهمعطحل
ثه
تلي
حل
لجلض
ت
على
ألرنحلض
قهمل
-3اإلرساب النهري  :طوم أللنحة رةسعل أللموألد أللرر حملحل عندلل قضهف
اإلذابة
–
ج
النهرية
الحمولة
استخدام
ب
للماء
الطبيعي
االندفاع
تأثير
أ-
طل رف .
أ -تأثير االندفاع الطبيعي للماء أو الفعا الهيدروليكي ( وة د أللملء )
أللنحة اه لرحة تلف تز  ،إذأل لل بغحدم صخوض ضهعفك إنف همل على
قفرعرحل  ،ت للةغه لي سعولك أللملء أللجلضي تغ ة وقف  ،سد ب سرال بهمعك
كبعةة لحوا لدة قأثعةه.
[س] :وضح كيف تعما قوة الفعا الهيدروليكي في ح الجوانب والقاع؟
همل ألند لع أللملء طل ك هلئلك لحل دتضأل كبعةأل ر قححعه أللصخوض قبهل َ
دضقحللحل للطلع تأللجوألنل.
ب -استخدام الحمولة النهرية .
[س] :فس ر للحمولة النهرية دور في عملية الح التي تقوم بها االنهار
[س] :فس ر تعمق سرير النهر .
زدألد نشلط أللنحة ر عملعك أللحت نظةألً دسرخدأللف لل حملف بت جةه لي
مولك نحة ك ر نحت أللصخوض ،تقؤدي ه ه أللهلمعك أللبدأل ك سلى سنشلء فة
تعلئعك ر لع أللنحة نظةأل لدتضأل أللمعله عحل حةكك دتأللعك تد قلبث ب قرحد
ه ه أللحفة نعئل شعئل  ،عبدب لع أللمجةى للرهمأل .

[س] :لل نوع أللهملعك أللرر طوم حل نحة سةعرف 122سه  /ثلقعك ) ت حمل
ضتألسل حة بعلقحل 2،21لله ) ( شتوي  : )0470 ، 0470 /العملية
هي نقا
[س] :لل نوع أللهملعك أللرر طوم حل نحة سةعرف 12سه  /ثلقعك ) ت حمل
ضتألسل حة بعلقحل
(  12لله ) نروي  : )2212،2214 /العملية هي إرساب

ب– اإلذابة  :قطوم ألرنحلض بثنلء ة لنحل إذأل ك جمع عملعل ألإلذأل ك .
 -0النقا .
قهمل ألرنحلض نطل زء لي أللموألد أللرر قهمل على نحرحل  ،ت رنلسل لطدألض ه أل
أللجزء أللمنطوا ل لطدألض طل ك أللنحة .
[س] :مما تتألف الحمولة النهرية؟
ب  -الحمولة المجرورة
أ – المواد المذابة

ج -الحمولة العالقة

أ – المواد المذابة .
تقضه أللهنلغة كل ك أللرر قمسي أللنحة لي سذأل رحل كلرلالح ت عسة ونل
أللسللاعوم تهر د قشسل سد نابك لعلك لي أللحمولك أللنحة ك .
ب -الحمولة المجرورة .
تهر أللحمولك أللرر د ارحع أللنحة نطلحل سد حةق أللد بت أللاحل بت أللطفز بت
أللد ة ك  .تقزدألد وة أللنحة على أللطعلم ح ه أللهملعك خالا بت ل أللفضعل .
ج  -الحمولة العالقة .
تهر أللموألد أللرر قارحع أللرهلأل للنحة طللمل ظل أللنحة لرحةكل  ،تهر قشسل
أللطاه ألركبة لي أللحمولك أللنحة ك  ،تقطدض مل ز د على  % 92لي ملك أللموألد
أللمنطولك .
[س] :فسر تكون مياه األنهار قبا الفضيان صافية ،أما بعد الفضيان فتكون
عكره؟
ابل ت ود أللحمولك أللهللطك أللرر قرسو لي بعبل ذتأل ب حلض لرنلهعك ر
أللص ة لثل أللةللا أللنلعمك  ،تأللالت  ،تأللصلصلا
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[س] :أذكر ميزات السها الفيضي للنهر الذي وصا مرحلة الشيخوخة
الدرس السادس األشكال األرضية الناجمة عن العمليات النهرية
رمعز للهد د لي أللظلهةأل ومن أبرزها :
اذكر االتجاهات التي يوسع النهر بها سريره من خالل عمليات الح و النقا ◙ -المنعطفات النهرية المهجورة  :تهر أللرر قةكحل أللنحة هد ق عة لجةأله
 -7الح الراسي  :بي قهمعأل أللنحة لقجله عمودي على لع أللمجةى .
تأللرر د قمرلئ خالا صل أللفعضل لرسو لل هة للبحعةأل أللحاللعك.
كال
على
 -0الح الجانبي :هو قهمعأل أللنحة لقجله ب طر قوسع لجةى أللنحة
◙ -البحيرات الهاللية أو الكوعية .
أللجلنبعي) .وأه سبب للح الجانبي هو عدم تناظر المقطع العرضاني
◙ -الحواجز الحصوية .
لألنهار خاصة في المجاري الوسطى والدينا من النهار.
◙ -الحواجز الطبيعية :تهر ضتألسل خلفحل أللنحة عند أللفعضل على لنبعف
تأللرر قفصل عي ل رر أللنحة تبض أللاحل أللفعضر .
 -3الح التراجعي :هو أللحت لقجله أللمنل تلي بلثلك على ذلك لنلطأل
أللمال ط أللملئعك بت أللشالد .
[س] :فس ر تشكا الحواجز الطبيعية التي تفصا بين حافتي النهر وأرض
السها الفيضي؟
[س]:وضح عملية تراجع الشالالت نحو المنابع ؟
ابل قنل ص سةعك عضل أللنحة أللاة  ،تألل ي ؤدي سلى قةسعل اه كبعة
،
أللنحةي
أللحت
أل
طة
ك
غخة
 -1قنشل عند أللشالد عندلل قهرة طبطك
لي أللحمولك أللرر قرمعز ب ضل سبة بعبلقحل على لنبر أللنحة لبلنةة.
 -2لمل ؤدي سلى علم أللنحة نحت أللحبطل ألللعنك مهدا بسةع عنشأ لاطط
للئر تقحرف كحف سطفف طبطك غخة ك غلبك  - 3د قلبث طو ال رى قنحلض سلى  -0المصاطب ( المدرجات ) النهرية  :هر سحل عضر د ه هجةه أللنحة هد
بسفل تهس أل رةأل أللشالا نحو أللمنل .
ب عمأل لجةأله ت نر لنفاف سحال عضعل د دأل .
[س] :أذكر األشكال األرضية التي تنشأ عن عمليات النح النهري
باتجاهاتها المختلفة ؟
أللحفة  ،أللثطوب  ،أللسحو  ،تأللمنحدضأل  ،تبهمحل أللوألدي أللنحةي )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
◙ -الوادي النهري  :هو لنخفض لرحلتا لفروح على عئك أللمصل ت نشأ
علدة عي عملعل أللحت تألقجلهل نشلطحل .
مالحظة هامة  :الوادي النهري أك ر المظاهر التضاريسية انتشار على يابس
سطح األرض.
النسي الطبوغرافي  :ندة قطح سح ألرض

[س] :فس ر نشأة المصاطب ( المدرجات ) النهرية.
 -1بلل نرعجك ق عة أللظةت أللمنلخعك  - 2 ،ابل هبوط لاروى أللطلعدة
 -3ابل دتث ةكل ض للمنحطك أللرر جةي عحل أللنحة
[س] فس ر تطور المصاطب النهرية على جانب واحد للنهر أو على كلتا
جانبيه؟
 -1بلل نرعجك ق عة أللظةت أللمنلخعك ب -هندلل قر عة ه ه أللظةت لرصب ب ل
ضطو ك لمل كلنت علعف ب -ألرلة ألل ي د أللنحة سلى قهمعأل لجةأله ج-
لمل ؤدي سلى قخلف بنةطك لي أللةتألسل أللفعضعك أللطد مك أللل لجلنل تأل د
لي أللوألدي بت لالزلك لسال أللجلنبعي.

لي خالا كثل ك أللشبسك أللملئعك

 -2بت ألذ كل أللحت أللجلنبر للنحة لالزم أللجلنل ألر مي للنحت لمل ؤدي سلى
ظحوض أللمصلطل أللمفةدة على أللجلنل ألر اة تأللهسس غحع .
ر عي قنشأ أللمصلطل على كال أللجلنبعي عندلل سو أللنحة لروسحل لطلع
تألد ف
 -3ابل هبوط لاروى أللطلعدة
 -4ابل دتث ةكل ض للمنحطك أللرر جةي عحل أللنحة

[س] :فس ر إختيار األنهار كمؤشر على شدة تقطع سطح األرض باألودية ؟
الجواب  - 1 :ر كل نحة سوألء كل صلعل بم دألئه أللجة ل  -2د د ب همل
على قحو ة تألد ذي ب هلد لرنلسبك ل طولف تطل رف تنوععك أللرسونعل
أللصخة ك سلى لنل عمة أللهملعك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أشكال اإلرساب النهري
الدرس السابع

[س] :فس ر نشأة المصاطب النهرية في بعض األجزاء الدنيا من أنهار
األودية المنتهية إلى غور األردن والبحر المي ؟
س  :فسر يعد هبوط مستوى القاعدة اك ر العواما شيوعا في تطور
المصاطب النهرية؟
 -7بسبب هبوط لاروى أللطلعدة  -2سذ همل ه أل أللهنصة على قجدد نشلط
أللحت أللةألسر  -3تلي ثه قهمأل أللنحة ر سحلف أللفعضر أللطد ه  -4لمل ؤدي
سلى هجةة أللنحة لاحلف أللفعضر أللطد ه تقةكف كمصحبك نحة ك .

◙-المقطع العرضي للوادي النهري  :هو خط عمودي على غفحك ألرض
وض أللهال ك عي عنصةي أللمال ك تألدضقفلع .
◙ -سرير النهر  :هو أللجزء أللمبلل لي لجةى أللوألدي أللنحةي .
[س]:أذكر أبرز األشكال اإلرسابية الناتجة عن اإلرساب النهري؟
أللاحوا أللفعضعك  ،أللمصلطل أللمدض ل ) أللنحة ك  ،أللدلرلتأل أللمةألتح
أللفعضعك

الطبقة  :قهبعة لحلر على حلأل أللمصلطل ر ألرضد .
[س] :أعب م اليين على أودية نهرية ذات مصلطب نهرية ؟ تألدي أللعةلو
أللزض لء  ،زض لء للععي  ،أللمو ل )

 -7السهول الفيضية :هر نة ط ضعأل لي ألرضألضر أللمنباحك أللمرلخمك
لجلنبر أللنحة تأللرر قح ى لعله أللنحة علعحل خالا بت ل أللفعضل

◙ -مراحا تطور المصاطب النهرية .
المرحلة األولى  :دأل ك قحوض سحل عضر للنحة
المرحلة ال انية  :قهمأل أللنحة تقحوض سحل عضر د د لرصب لنحطك أللاحل
أللفعضر أللطد ه لصحبك
المرحلة ال ال ة  :قهمأل أللنحة لةة بخةى تقحوض سحل عضر د د تلصحبك
ثلنعك .

[س] :نشأة أو تكون السهول الفيضية .
 -1قنشأ أللاحوا أللفعضعك عندلل فعض ب د ألرنحلض تقح ى لعلهف أللمنلطأل أللرر
قط على لنبعف  - 2رنخفض سةعك أللمعله  -3لمل ؤدي سلى قةسعل لل
حملف لي لوألد لنطولك  - 4تل لةتض أللزلي قرشسل ه ه أللاحوا نرعجك قةألكه
ه ه أللةتألسل.
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 -3الدلتاوات  :هر ب الم سضسل عك ر عئك للئعك بي عند ألغحدألم أللنحة ذي
أللحمولك أللةسو عك ل لعله أللوسط أللملئر ألل ي نرحر سلعف .

 -7عملية الح  .للة لح دتض كبعة ر عملعل أللحت لي خالا لل قحملف لي
لوألد عللطك سذ ب أللة لح غعة لدضة ت دهل على نحت تأل حك غخة ك دت
ت ود لثل أللحبعبل .

[س] :فس ر تعد الدلتاوات مناطق جذب سكاني ؟
[س] :فس ر تعيش أعداد كبيرة من السكان في الدلتاوات النهرية؟
ب  -ابل خصو ك بضألضعحل قة رحل )  .ب -تألنبالط سحححل .
ج  -رنحل لوطنل ضئعال دسرثملضأل أللمشلض أللاعل عك .د  -ضال عي أللنشلط
أللزضألعر عحل

-0عملية النقا .
العواصف الغبارية والتي تعرف بالعامية باس (العجاج أو العجة ) :عبلضة
لسونل د عطك قنطلحل أللة لح لمال ل هعدة لسونك لي بعبل أللصلصلا
تأللالت تأللةللا أللنلعمك دأل لسه
بالعواصف الرملية  :عبلضة عي بعل ذأل أل حلضكبعةة د قطوى أللة لح على
ملحل ل قد هحل ةأل بت د ة ك بت فزأل .

س -ما العواما التي تعتمد عليها مساحة الدلتا ألى نهر ؟
أ -كمية الرواسب التي تنتهي إلى الوسب المائي .
تقرأثة ه ه أللسمعك هوأللل عديدة منها  -* :طاقة النهر *– كمية تصريفه
من المياه  .تأللهال ك هنل طةد ك .

-3عملية اإلرساب .
تهر عملعك قةسعل أللة لح للموألد أللرر قحملحل عندلل قضهف سةعرحل

ب -هدوء البحر وضعف التيارات البحرية في منطقة المصب .
كلمل كلنت ألرلوألج تأللرعلضأل أللبحة ك ضهعفك تأللبحة هلدئل ر لنحطك أللمصل
كلمل سلعد على قةألكه أللةتألسل أللرر لطعحل أللبحة تعلى سةعك قسو أللدلرل
تنموهل .تأللهسس غحع .

[س] :ترسب الذرات ذوات األقطار الكبيرة قبا ترسب نظائرها من ذوات
األقطار الصغيرة بفعا الرياح ؟  -1د أللة لح عندلل قضهف سةعرحل قطوم
ر أللبدأل ك ر سضسلب ألل ضأل ذأل أللطحة ألركبة  -2بلل أللموألد أللد عطك عره
نطلحل لمال ل هعدة لعره سضسل حل خلضج دتد أللمنلطأل أللجل ك .

ج  -استقرار قاع الوسب المائي الذي تتطور فيه الدلتا
د-عدم تغيير النهر لنقطة مصبه في الوسب المائي .

[س] :فسر يلجأ المزارعون إلى إحاطة مزارعه بحواجز من األشجار غير
الم مرة ؟  -1للحد لي لخلطة ز ف أللةللا لقجله ه ه أللمزألضع تلرخفعف لي
سةعك أللة لح لرطلل لي آثلض قةسعل أللة لح.
 -0دنحل قابل خالئة لد ك ر أللممرلسل خلغك ر أللمحلغعل أللزضألععك.

 -0المراوح الفيضية  :هر ب الم سضسل عك قأخ نسل أللمةت ك أللعدت ك قرسو
عند لخلضج ألرتد ك تأللرطلئحل منلطأل لحعفك ألدنحدألض أللرر قمثل عهل
ألر وأل بت أللمنخفضل .

تلي ألرلثلك على أللمنلطأل أللرر قهلنر لي لشلكل ألإلضسلب ر ألرضد مناطق
جنوب األردن

[س] :أعب م اليين على مراوح فيضية في جنوب األردن ؟
أللمةألتح أللرر طوضقحل لعله ألرتد ك أللمنرحعك سلى تألدي عة ك.
أللمةألتح أللرر قنشة على لع تألدي أللعره عي أللطو ةة تأللهطبك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدرس ال امن

[س] :األشكال األرضية الناجمة عن عمليتي الح والنقا الريحي؟
 -0السرير أو الرق
 -7الحماد أو الدروع ( الصحاري الحجرية)
 - 3الخدوش وال قوب والكهوف .
( الصحاري الحصوية )

دور الرياح في تشكيا سطح األرض

 -7الحماد أو الدروع ( الصحاري الحجرية) .
هر غحلضي غخة ك ،بت غحلضي ل حلة حجلضة لدة ألرطةأل
 % 54لي لجموع لال ل أللمنلطأل أللجل ك .

س :فس ر تلعب الرياح دورا كبيرا في تشكيا سطح األرض في المناطق
الجافة؟ كو أللة لح عللال ألنرشلض ل ذأل ب هلد لال عك كبعةة علسل للهوأللل
أللجعولوض ولو عك.

تهر قشسل

[س] :فس ر نشأة الحماد في األماكن المستوية أو المنبسطة في المناطق
الجافة ؟
 -1ابل نشلط عملعل أللرجو ك أللمعسلنعسعك أللرر قهمل على قححعه أللمسونل
أللصخة ك أللاححعك  -2ثه علم أللة لح ر ض ك للمسونل أللد عطك لررخلف على
أللاح أللمسونل أللحجة ك أللمزتألة " ذأل أللحوأل أللحلدة "

[س] :ما العواما التي تساعد على شدة نشاط الرياح في المناطق الجافة؟
 -1ندة سةعك أللة لح
 -2قفسك لسونل سح ألرض  -3 ،ندة أللجفل ألل ي همل على قحعئك
 -4.ألنهدألم ألل حلء أللنبلقر
قفسعك لسونل سح ألرض
[س] :فسر انعدام الغطاء النباتي يزيد من نشاط الرياح في المناطق الجافة.
ر ت ود ألل حلء أللنبلقر هنر ت ةة أللةطو ك لمل جهل لسونل أللاح
عصعك على نشلط أللة لح .

 -0السرير أو الرق ( الصحاري الحصوية ) .
ارخدم قهبعة أللاة ة للددلك على أللمنلطأل أللصحةألت ك لارو ك أللاح
أللم حلة للحصى

[س] :فسر للرياح دور مه في تعرية المناطق الجافة أك ر من المناطق
ر أللمنلطأل أللجل ك قهمل على قحعئك قفسعك
الرطبة ؟  - 1ر ندة أللجفل
 - 2ر عي د قارحع أللة لح أللطعلم نشلطحل ر عئك
لسونل سح ألرض
ضطبك أللرر قالعد على قملسك لسونل سح ألرض
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 -7صحاري العرق الرملية  :تهو قهبعة حلأل علدة على أللصحلضي أللةللعك
بي أللمنلطأل أللم حلة للةللا .تسمعت للهةق علل ) ر أللرجمهل أللةللعك
قشبف عةتق أللعد .

[س] :فس ر نشأة السرير أو الرق ( الصحاري الحصوية ) ؟
 -7سبب نشأقحل قهود سلى بغوا غل ةة د مك) عث كلنت ه ه لنلطأل
ضطبك قةسبت عحل ضتألسل نحة ك لخرلفك ألر جلم لنحل أللحصى أللسةتي أللشسل
 -2تعندلل دث ق عة لنلخر ر ه ه أللمنلطأل تقحولت سلى لنلطأل ل ك
قفسست أللمسونل أللاححعك  -3ثه قهةضت أللمسونل أللد عطك للر ض ك  ،عنمل
قخلفت أللمسونل أللسةتي ت روأللر ه ه أللهملعك نشل أللاح أللحصوي .

 -0الك بان الرملية .
هر عبلضة عي قالا لي أللةللا ملرحل أللة لح تضسبرحل  ،تبهه لل معزهل ب
قةألكمحل د دث دت ت ود عوألئأل نبلقعك بت غخة ك  .ومن أبرز أنواعها (
أشكالها ) ما يلي

[س] :اذكر مراحا تطوير السرير ( الصحاري الحصوية ) بفعا عمليات
تذرية التكنوينات الدقيقة ؟
ب  -سح قخرلط عف أللرسو نل أللد عطك للخشنك .
ب -قهة أللاح لهملعك ق ض ك أللرسو نل أللد عطك
ج -قخلف أللموألد أللخشنك على أللاح تنشأة أللاة ة .

أ – الك بان الهاللية ( البرخان ) :
هر قجمهل ضللعك قأخ ب علنل أللشسل أللحاللر  ،ت هة ب علنل لسه أللبةخل
تللسثبل أللحاللعك لنبل ب دهمل لعحف ألدنحدألض ت وأل ف أللة لح تأل خة لنل
ند د ألدنحدألض .ت سثة ه أل أللنوع لي أللسثبل ر أللمنلطأل أللصحةألت ك أللرر قاود
عحل لهظه ب لم أللانك ض لح ذأل ألقجله تأل دأل بي ب ه ه أللسثبل قسو عمود ك
على ألقجله أللة لح .

[س] :قارن بين سطحي الحماد والسرير من حيا أشكال المكونات السطحية
الحجرية ؟
سطح الحماد يتكون من جلضة لدة ألرطةأل  ،أما سطح السرير رسو لي
أللحصى

ب -الك بان الطولية .
هر كثبل لارحعلك أللشسل قسو لحلتضهل لوألز ك دقجله أللة لح صل
ألضقفلعحل ب علنل 222م ت د ز د عة أللوأل د لنحل سلى 352م  .بلل بطوأللحل
طد قصل سلى عشةأل أللسعلولرةأل وتعرف باس السيوف الستطالة أشكالها

 -3الخدوش وال قوب والكهوف .
قنشط أللة لح أللمحلك للةللا ر نحت ألرت ف أللصخة ك أللموأل حك لحل لمل
ؤدي سلى قخد شحل تلي ثه نشأة أللهد د لي ألرسح أللمصطولك بت أللخشنك بت
أللثطوب بت أللحفة بت أللسحو .

 -3النباك :
هر عبلضة عي قجمهل ضللعك غ عةة لرحلتلك قرسو وا أللشجعةأل
تأللنبلقل أللصحةألت ك حعث قطب خلفحل تب علنل بلللحل تخلفحل

[س] :اذكر العواما التي تتوقف عليها أنواع األشكال األرضية وأبعادها
والناجمة عن الح والنقا االريحي ؟
ب  -نوع الصخور  ،قنشط أللة لح ر أللصخوض أللضهعفك بكثة لي أللصخوض
أللصلبك .
ب -ارتفاع الواجهة الصخرية  ،سذ ب أللة لح د قارحع مل أللةللا سلى
ألضقفلعل عللعك تلي ثه إ لهظه أللنشلط رةكز عند ألر زألء أللافلر لي
أللوأل حك أللصخة ك .
ج -تركيز قوة الرياح قد ال يكون بنفس القوة .

[س] :وضح نشأة النباك ؟
 -1قنشىأ نرعجك ت ود علئأل لهعي تخلغك قجمهل أللشجعةأل أللصحةألت ك ،
 -2هند ألغحدألم أللة لح ح ه أللشجعةأل  -3 ،إ سةعرحل قخف لمل ؤدي
سلى قةسعل أللة لح لجزء لي مولرحل أللةللعك أللزأل فك بت أللطل زة  -4 .ت مةتض
أللو ت قبدب أللةللا ر أللرجم ر أللجزء أللمطل ل للة لح لي أللنبرك لعرخ نسالً
يعرف باس النبكة .

س] :فس ر تنشب الرياح المحملة بالرمال في نح األجزاء السفلى أك ر من
األجزاء العليا للواجهات الصخرية ؟
ر أللة لح د قارحع مل أللةللا سلى ألضقفلعل عللعك  ،ل أل إ لهظه أللنشلط
رةكز عند ألر زألء أللافلر لي أللوأل حك أللصخة ك .

ر أللجزء أللجنو ر

 -7نرشة بنسلا أللرجمهل أللةللعك ت صفك خلغك أللنبل
لي وادي عربة .
 -2قنرشة أللصحلضي أللةللعك وا أللطعهل ت صفك خلغك نوب ألسرةأل ك
تألدي ضم
 -3عالمات التموج  :وهي تموجات رملية ال يزيد عرضها وارتفاعها على
بضع سنتمترات ت مسي لشلهدقحل هد نزتا ضبس أللنطل .

س :األشكال األرضية الناشئة عن ترسب حمولة الرياح
 - 0الك بان الرملية
 -7صحاري العرق الرملية
 -0إرسابات اللوس .
 -3النباك

 -0إرسابات اللوس .
هر عبلضة عي ضتألسل لرةألكمك على بسح اعحك قصل سملكلقحل ب علنل سلى
بكثة لي  322م تهر لوألد د عطك دأل قرسو لي بعبل أللصلصلا ت أللالت
ت بعبل ضللا نلعمك دأل .
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