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نتيجة  استمرار نشاط النهر وروافده في الحت يتشكل شكل   السهل التحاتي** 
 . بمرحلة الشيخوخة والذي 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مراتب األشكال األرضية ونشأتها الدرس الثاني              
تضممه هممذه المرتشممة بشممكال انيممة الاممارا  و ي مما  :  أشكككال المرتبككة األولككى -7

المحيطا  بي التاسيمين الكشيرين للكرة األرضية وهما اليااسة والماء وتشممل   

والمحككيا الهككاد  ر قككارة أاككيا ر أوروبككا ر أفر ايككا ر األمككر كتيو ر أوقيانواككيا
 . (  والهند  واألطلسي والمتجمد الشمالي

 

عل عوامل باطنية ) داخلية ( وتسمى أشكال مالحظة : وتتشكل هذه االشكال بف

 ارضية اصلية . 

 

تضمممه همممذه المجمكاممة بشمممكاد برضمممية تك مممد فمممي  لثانيكككةأشكككال المرتبكككة ا -0

 التاسيمين الكشيرين للكرة األرضية ومن هذه األشكال 

 -◙باا ا الكتل الاار ة الاد مة   -◙                امرتفعات واا أاي -◙

 لااع                        ااهول  -◙   المنحدر الاار    -◙  الرصيف الاار   

 مرتفعات الهمال ا. -◙السهول الساحلية             -◙      هضبة الدكو    -◙   

 

مالحظة : وتتشكل هذه االشكال بفعل عوامل باطنية ) داخلية ( وتسمى أشكال 

 ارضية اصلية . 

 
بشكاد برضمية بغم ر فمي با ا هما ممن بشمكال تضه لثالثة : أشكال المرتبة ا -3

 عو عوامل خارجية : أوهي بشكال تنش ،المرتشتين الساااتين

 

]س[: ؟أذكر أنواع األشكال األرضية ذات المرتبة الثالثة  

الدلتاوات                -◙   الكثبان الرملي          -◙األود ة النهر ة           -◙

   لمنخفضاتا -◙     السهول         -◙        التالل    -◙المنحدرات          -◙
 

فسكك ر تختلككف أشكككال األرا ذات المرتبكككة الثالثككة عككو نظيرتيهككا مكككو   ]س[:

 ؟األشكال في المرتبتيو األولى والثانية
بينما م ظمها ينشا ان اكامل خار ية ،  د  بشكال األرض ذا  المرتشة الثالثة

 بشكال المرتشيتن األولى والثانية اف ل اكامل بو  كى  اخلية تنشأ

 

]س[: فس ر  وجد عالقة بيو أشكال األرا في المرتبتيو الثانية والثالثة ؟ 

ال ال ة التي تراطهما ب  بشكال المرتشة الثانية ا دما تظهر تت رض إلى اكاممل 

 خار ية  و التي تتطكر انها بشكال المرتشة الثالثة .

 

المممممه   ؟أشككككككال المرتبكككككة الثالثكككككة هكككككتا بدرااكككككةمكككككا العلكككككو  التكككككي ت  ]س[:

  الجيكمكرفكلك يا

المكرتبتيو األولكى  التي تنمتكي  إلكى األشكال ما العلو  التي تهتا بدرااة  ]س[:

 ، والجيكفيزيا ، والشحار والمحيطا  الجيكلك يا اله  ؟ والثانية

 

   التصنيف العا  لألشكال األرضية ذات المرتبة الثالثة: 
األشممكال األرضممية التممي تنشمما اممن امليمما  الت ريممة  : وهممي أشكككال النحكك  -◙

األود كككة النهر كككة ر المنخفضكككات ر    أمثلتهكككاوالنحمممت لسمممط  األرض  وممممن 

 .الكهوف ر التجاو ف الصخر ة 

 
◙- أشكال اإلرااب : وهي األشكال األرضية التي تنشأان تراكه ما املت 

السهول الفيضية ر الدلتاوات    ال كامل الجيكمكرفكلك ية الى تفري ه من مكا 

المراوح الفيضية  مخار ا اإلرااب روكامات الروااب الجليد ة والبحر ة( .   
  

 وهي األشكال األرضية التي األشكال األرضية المتباية أو المتخلفة : -◙ 

 ( . ) أراضي ما بيو األود ةاجز  اكامل الت رية الى النيل منها ومن بمثلتها 

 علا الجيومورفولوجيا وأهميته وتطوره      الدرس األول          

                 

هك ال له الذي يهته ادراسة بشكال سط  األرض من  الجيومورفولوجيا : -◙

 .حيث نشأتها وتطكرها وال مليا  التي ب   إلى تشكلها وبامارها  
 

و تا درااة األشكال األرضية مو خالل الوصف والتعليل والتحليل والتنبؤ . 

. أما اتسمية الشكل األرضي مثل   تل بو منخفض (  الوصف حيث  رتبا

تفسير بسشاب نشأة الشكل األرضي وال مليا  التي بسهمت  الى التعليل فياو 
فيرتشط اذكر الخصائص الاياسية للشكل األرضي .  أما التحليلفي تطكرها  

 ليه األشكال األرضية وخصائصها إ، بي اه ستؤول أما التنبؤ  رتبا بالتطور

 

]س[ : ميز بيو مفهومي التحليل والتعليل في الدرااة الجيومورفولوجية 

 الفارة الساباةخالل التطبيق على أحد األشكال األرضية ؟  مو

 
 

 بعض خصائص األشكال األرضية التي  مكو قيااها وتحليلها .

 :  هك ارتفاع   مة الظاهرة بو  اادتها ان سط  الشحر االرتفاع المطلق -1

 . : فرق ادرتفاع اين  مة الظاهرة وحضيضها   االرتفاع النسبي -2
: هممي الزاويممة التممي يصممن ها األفممأل ممم  سممط  األرض  االنحككداردرجككة  -3

 (2112  غيفي/ المنحدر.

: مجمكع المساحة  اخل حاشية الشكل األرضي ،  مساحة الشكل األرضي -4
 كما لك كانت الى األفأل  

نسمممشة الطمممكل إلمممى  -ب:     ر مثكككال  المعالمكككات الكميكككة لتلككك  الخصكككائص **

  المساحة إلى المحيط             نسشة -ب    ال رض
 

أذككككر المنكككاه  التكككي تكككدرس بهكككا الجيومورفولوجيكككا أشككككال اكككط    ]س[:

 (  0471/  شتوى)؟األرا
  المنهج األغكلي -◙المنهج الكغفي      -◙الجواب : 

  

الجوانب التي  تناولها كل أالوب ) منه  ( في درااته ألشكال  ]س[ :أذكر  

 اط  األرا   

]س[ :  قارن بيو المكنه  الوصكفي والمكنه  األصكولي مكو حيكث الجوانكب  

التي  تناولها كل منهما في درااة أشكال اط  األرا ؟    

يتناول   راسة بشكال سط  األرض من حيث األا ما   المنه  الوصفي  : -◙
   و ر ا  ادنحدار وادتجاه والمالم  ال امة

بشكال سط  األرض من حيث ال كامل يتناول  راسة المنه  األصولي :  -◙

  وال مليا  التي ب   إلى  نشأتها ومراحل تطكرها .

في درااته ألشكال اط   المنه  الوصفيالتي  تناولها  المجاالت أذكر  س :

 . األرا  

التي قدمها ابو ايناء في الفكر  اراء (  0471صيفي / ) 

  الجيومورفولوجي

لمى  سممين : إفاد اممل المى تاسميه بشمكال األرض حسمل بغمكل نشمأتها  -◙
 راء ال كامل الشاطنية بو التكتكنيمة ، بمما الاسمه ا خمر فينشما  أاألول منها ينش

  راء ال كامل الخار ية كالمياه الجارية والرياح.

كمما ب ر  اامن سميناء بهميممة المزمن بو التطمكر الشطمميء فمي فهمه األشممكال  -◙
 األرضية .

 

الظاهرة الجيومورفولوجية أ  الشكل األرضي متغيرة منذ النشأة   فسر]س[:

  0470. ) شتو  /  و ليا  د فزكما جاء في نظر ة  األولى وتمر في مراحل

ما المبدأ األااس الكذ  قامك  عليكه فككرة الكدورة الجيومورفولوجيكة   ]س[:

 التي وضعها د فز 

مت يممرة منممذ النشممأة األولممى الظمماهرة الجيكمكرفكلك يممة بي الشممكل األرضممي 
 وتمر في مراحل الطفكلة والششاب   النضج ( ثه مرحلة الشيخكخة .
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هي ال كامل الخار ية التمي تمؤثر فمي الصمخكر  : العوامل  الجيومورفولوجية
األنهار ر األمواج    بااا  عوامل النح الى اختالف بنكااها   وت رف كذلك 

 .البحر ة ر  الر اح ر والجليد (

 

]س[: صنف أألشكال األرضية اآلتية حسب عوامل نشأتها  

  عوامل باطنية صرفة

 0473شتو  )بحته (
عوامل خارجية 

 مستالة

 )بحته (

عوامل تضافر الاوتيو 

 معا

 ) الباطنية والخارجية(

 رف نشأ ان هزة 

 برضية حديثة

الحافا  الصداية   لتا

المطلة الى غكر 
 األر  

المخاريط الشركانية 

 النشأة حديثة

  وا ي نهري

شاكق وبخا يد ناشئة 
ان هزا  برضية 

 حديثة

  مسط  رملي

  مليةرسشخة  

  كثشا  رملية 

                                                                                                                       

األرضية   الواائل المستخدمة في التعرف إلى األشكال   الدرس الثالث

   وخصائصها

                            

]س[:  أذكر الواائل المستخدمة في التعرف على األشكال األرضية ؟ 

الصكر الجكية              -3الخرائط الطشكغرافية               -2  الدراسة الميدانية -7

 نظام تحديد المك   ال المي  -2نظام الم لكما  الج رافي        -4

 

 ال بد التمييز بيو نوعيو مو األشكال ر األول منهما  الدرااة الميدانية  : -7
بشكال برضية محدو ة األا ا  يمكن مالحظتها من خالل الدراسة الميدانية مثل 

الحفر، الثاكب ، األككام الرملية   ، المراوح الفيضية الص يرة ، المصاطل  

 الشحرية والنهرية ، السهكل الفيضية ( .

مالحظتها مو خالل الدرااة :]س[ أعا أمثلة على أشكال أرضية  مكو  

 الفارة الساباة الجواب؟ الميدانية

 

بشكال برضية كشيرة األا ا  د تستطي  اين اإلنسا  ب ركها أما النوع الثاني : 
االجيكمكرفكلك يا ا د  من الكسائل لتحايأل  ك كاملة ، لذلك يست ين ال امل

وهذا ال  عني االاتغناء الرؤية الشمكلية للشكل األرضي ذي األا ا  الكشيرة  

ية بل هي ضرور ة لمثل هذا النوع مو األشكال  )علل ( عو الدرااة الميدان

خذ ال ينا  والاياسا  الى اختالف بنكااها لش ض ب م  الم لكما  وبهدف 
 األ زاء ثه ت ميمها.

 

: هي خرائط تمثل مجمكاة منتخشة من ظاهرا   الخرائا الطبوغرافية -

:  1سط  األرض الطشي ية والششرية وفأل مااييس رسه كشير  تتراوح  من 
.  حيث تتميز االد ة الكشيرة، إلى  انل خاغية  221111:  1إلى   22111

تنفر  اها ان سائر الخرائط وهي تمثيل الش د الثالث بو انصر ادرتفاع. 

 ( 0471/  صيفي)وزارة 
 

( فس ر هناك عالقة وطيدة بيو علا 0471)  وزارة صيفي / ]س[ :

 الجيومورفولوجيا والخرائا الطبوغرافية ؟
أل  كل شكل برضي له مساحة وله ا د ثالث، واالتالي يصش  من اليسير الى 

 المختص ت رف بشكال األرض وفأل  كااد م ينة . 

الى الخرائط الرتفاع  إ تا تمثيل البعد الثالث أو عنصر مالحظة: 

 الطشكغرافية من خالل خطكط الكنتكر .

: هي خطكط وهمية تصل اين اد  د محدو  من النااط  خطوط الكنتور -◙
) شتو  /  . المتساوية في ادرتفاع ان مستكى ثاات وهك مستكى سط  الشحر

0470 ) 

 

ا  المسافة الربسية اين كل خط كنتكر وآخر، وهي ذ : الفاصل الرأاي -◙
 يمة ثااتة الى الخريطة الكاحدة ، لكنها مت يرة من خريطة إلى بخرى . 

 (0470/ صيفيوزارة  

 مالحظة : كلما صغر ماياس الخر طة كبرت قيمة الفاصل الرأاي
 

 : نستطي  حساب الفاغل الربسي من خالل الم ا لة التاليةمالحظة : 

    متتاا ينالفرق اين خطي كنتكر رئيسيين الفاصل الرأاي = 
          1اد  الخطكط اينهما      ( +                         

 خطكط 9بو  خطكط ، 4ة  د تكك  ي  : اد  خطكط الكنتكر الفرا

 

  بعض الاواعد للتعرف إلى األشكال األرضية مو خالل خطوط الكنتور

التي بماذا تختلف خطوط الكنتور التي تمثل المرتفعات عو نظيرتها  ]س[: 

 تمثل المنخفضات ؟
 مغلقال أ  مرتفع الشكل الحلاي تمثل خطكط الكنتكر التي   ب ( تأخذ  -1

 مثل   التالل  الهضاب ، المخاريط الشركانية ( .  وتتزا د قيمتها نحو الداخل

 
 

 ا  منطاة منخفضة  الشكل الحلاي تمثل خطكط الكنتكر التي   ب (  تأخذ  

مثل   المخفضا  خطوط الكنتور تتناقص نحو الداخل إد ب   يه  ايضا  مغلقال

 ، األحكاض الى اختالف بنكااها ( 

 
 

األود ة النهر ة وأراضي ما بيو وض  كيف  مكو التعرف على  0) ]س[: ) 

(  0470) شتوى / ؟ األود ة مو خالل خطوط الكنتور   

اختالف (   م  تك يه الكتااة     8و  7تأخذ هذه األشكال شكلي الر مين    

 التر يه ( .
 دل ذل  على واد فإذا كا  تر يه خطكط الكنتكر يتزايد نحك الخارج  -◙

 . نهر 

دل ذل  على أراضي ما بما إذا تنا صت  يه خطكط الكنتكر نحك الخارج  -◙

 بيو األود ة

 

 



 الجغرافيا / الوحدة االولى )لجيومورفولوجيا(                                                                            إعداد محمد البطران   4777047770

س[:  ؟فس ر وجود خطوط الكنتور شد دة التعرج أ  مسننة 

و ك ها تدل الى شدة نشاط ال مليا  الجيكمكرفكلك يا ، فال امل  كي  ( 3) 

والصخر ض يف ومستجيل لتأثير ال امل وال كس غحي .   بي تظهر خطكط 

الكنتكر الى شكل ا ل ت ر ا وبكثر تش دا نتيجة ض ف ال مليا  

 الجيكمكرفكلك يا( . 
 

ت وض  العالقة بيو أشكال خطوط الكنتور ونشاط العمليا  ]س[:

 (  0477الجيومورفولوجية)صيفي / 
خطكط الكنتكر شديدة الت رج بي مسننة  ل الى شدة نشاط ال مليا   إذا كانت 

فال امل  كي والصخر ض يف ومستجيل لتأثير ال امل  ة  الجيكمكرفكلك ي

 ( وال كس غحي 
 

في  تداخل طولي تلتاط الصكر الجكية انظام م ين لتحايألالصكر الجكية :  -3

من تفاغيل الصكر %  04 عني احتواء أ  صورة على  نها،والذيما اي

تحايق الرؤ ة المجسمة أ  رؤ ة األبعاد  والذي ي ني.  الساااة بو الالحاة

 . "   عرف بالستير واكوب " من خالل  هاز خاصالثالثة 

 

) ابرز ما تادمه الصور الجو ة للتعرف على األشكال األرضية وخصائصها

 ( 0471شتو ر /

 الت رف المشاشر إلى األشكال األرضية ا ض النظر ان با ا ها  -◙

 اد  تكرار الشكل األرضي في المنطاة .الى ت رف ال  -◙
 ا ض الخصائص الاياسية للشكل األرضي مثل الطكل الى  ت رف ال -◙

 م رفة نكاية مكا  السط  التي يتألف منها الشكل األرضي . -◙

لشكل األرضي اند ماارنة غكرتين لنفس م رفة التطكر الذي طرا الى ا -◙

 الشكل التاطتا في تاريخين مختلفين .
 

ن الشيانا  الج رافية يخزتنظام يتهه اإ خال و:  نظا  المعلومات الجغرافي -4

بو الخرائطية وم لكماتها الكغفية والراط اينها ليصار إلى تحكيلها غلى 
 .ايانا  ذا  فائدة تكفر الك ت والجهد

 

المصادر التي  مكو االاتعانة بها عند بناء قاعدة بيانات لألشكال اذكر  ]س[:

الصكر  -◙الخرائط الطشكغرافية     -◙الدراسة الميدانية     -◙ ؟  األرضية

  الصكر الفضائية -◙الجكية     

 

 ؟وتتميز هذه الطر اة بما  لي 
 تحايأل رؤية الشكل األرضي كما هك الى الطشي ة . -◙

 إمكانية الرسه ا لي للمااط  التضاريسية -◙

 الحسااا  ا لية لدر ا  ادنحدار واتجاهاتها  .        -◙
 الحسااا  ا لية للمساحا  .  -◙

 

  ارتااع بثمانها ، وارتفاع معلومة : البيات أو المآخذ على هذا النظا  هو 
 بثما  الشرامج الاائمة الى تنفيذها(

 

نظام يستخدم في تحديد مك   بي ناطة الى :  العالمينظا  تحد د الموقع  -1

ن يخزتسط  األرض إلى  انل تحديد ارتفااها وإحداثياتها م  بمكانية 
 (0471) شتو / إحداثيا  المكا   التي ته رغدها

 

 

 ( 0470) صيفي / فؤائد هذا النظا  .

 مس  بشكال األرض الص يرة ورسمها الى الخرائط . -◙

    تحديد ال ينا  التي ته  م ها من الميدا   -◙

 تحديد  ياسا  با ا  األشكال األرضية . -◙
 تحديد  ر ا  ادنحدار اطرياة غير مشاشرة . -◙

 

   التجو ة              الدرس الرابع                    

ط  األرا بالظروف المناخية السائدة في منطاة اتتأثر أشكال  فسر  ]س[: 

من  غير األصلية تمثل الاسا األعظاأل  بشكال سط  األرض  انتشارها ؟ 

ان ال ال ة مااين ال الف الجكي الذي يمثله ناشئة وهي   بشكال سط  األرض

فاد  كون من  هة بخرى ،  انصر المناخ من  هة ، وال الف الصخري

كما هي  غير مباشرالحال االنسشة ل مليا  التجكية بو كما هي  التأثير مباشر

، فما من شكل برضي الى  الحال االنسشة لدور المياه الجارية والرياح والجليد

. ماادا األشكال األرضية التي ة يااس سط  األرض إد وللمناخ  ور في تشكيل
 نشأ  لتكها اف ل اكامل ااطنية . 

 

: هي مجمكاة الت يرا  التي تصيل ال الف الصخري اند لتجو ة ا -◙
من خالل امليا  م ينة ، مما يؤ ي إلى  ال كامل الجيكمكرفكلك يةت رضه 

 تحطه وإذااة غخكر الاشرة األرضية  بو حدوث ت يرا  في محتكاها الم دني 

 

التجو ة الميكانيكية ) تناسه امليا  التجكية في الطشي ة إلى  سمين هما 

 : ائية  يوالتجو ة الكيم ريعية (الطب

هي تحطه بو تكسر الصخكر المنكشفة الى ال الف : التجو ة الميكانيكية -◙

يطرب بي ت ير الى المحتكى الم دني  ب  الجكي اف ل اكامل طشي ية ،  و 
 ( 0470. )صيفي /  (للصخكر  خصائصه 

 

]س[:   الميكانيكية ؟ذكر الطرق التي تتا مو خاللها عملية التجو ة أ

 ت ير بحجام الصخكر ات ا ل الحرارة والشرو ة -1 

 تجمد المياه اين المفاغل الصخرية . -2

 التجكية الميكانيكية اتأثير الكائنا  الحية . -3

 
 (0471) صيفي / تغير أحجا  الصخور بتعاقب الحرارة والبرودة . -1

يؤ ي ادختالف في  ر ة الحرارة  اين الليل والنهار والصيف والشتاء  إلى 

فأ   األ زاء ال لكية  تمد  الصخكر وتالصها وأل  الصخكر ر يئة التكغيل 
المكا هة  لإلش اع الشمسي هي التي تت رض إلى التسخين ، ثه التمد  خالفا 

يؤ ي إلى انسالخ الجزء  ا يدة ان هذا التمد  ، مما ىلأل زاء السفلي التي تشا

 .المتمد  ان الصخكر األم  والذي ي رف اتاشر الصخكر 
 

 تمد  كل م د  في الصخر م امل اختالف  -أالى وتعتمد هذه العملية  

 واختالف بلكا  م ا   التي تكتسل ماا ير مختلفة من اإلش اع الشمسي    -ب  

 

تفاع المدى الحرار  و شتد أثر هذه العملية في المناطق التي تتميز بار

 اليومي والفصلي .

 
 تجمد المياه بيو المفاصل الصخر ة . -2

 وجود الفوالق والفواصل في الصخر  سهل عملية التجو ة الميكانيكية .فسر -

فسر  تحطا الصخور بتأثير تجمد المياه في مفاصل الصخور   -

ان الصفر تحدث هذه ال ملية في المناطأل التي تنخفض فيها  ر ة الحرارة 

المئكي لفترة من الك ت شريطة تكافر المياه ،  إذ ب  تجمد الماء  يؤ ي إلى 

% مما يؤ ي إلى زيا ة الض ط الى الصخكر الذي  د  9زيا ة حجمه امادار 

. واالتالي تحطيمها. ويت دي ذلك اض  مرا  2ك ه / سه 221يصل بحيانا إلى 
  ر ة . 22 –اندما تصل  ر ة الحرارة إلى 

 

كيف تفسر نشاط التجو ة بتأثير تعاقب الحرارة والبرودة في المناطق   ]س[: 

الجافة التي تاع  في العروا المدار ة  وانعدا  نشاط التجو ة بفعل تجمد 

 المياه فيها 
 اسشل ارتفاع  ر ا  الحرارة في ال روض المدارية ،  و لة تكافر المياه فيها
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 الكائنات الحية .التجو ة الميكانيكية بتأثير  -3

]س[: واإلنسان والحيوان الحية  النباتاتفسر تلعب ( 0470) صيفي /  

 في عمليات التجو ة الميكانيكية ؟  دوراَ مهما  

د  دوراَ مهما في عمليات التجو ة الميكانيكية ؟   النباتاتفسر تلعب   ]س[: 

ي إلى  ذور النشاتا  تستطي  التكغل في بغ ر المفاغل الصخرية مما يؤ 

تفكيك الصخكر وإض افها  كذلك تل ل الجذور الميتة نفس الدور  ف ندما تتشش  

 ذور النشاتا  االماء يز ا  حجمها مما يؤ ي إلى زيا ة الض ط الى الصخكر 
اإلنسا  والحيكانا  الحافرة  في تحطيه  كل منكذلك يضاف  ور   وتحطيمها .

 الصخكر.

 

أذكر أشكال الحطا  الصخر  الذ   نشا عو عملية التجو ة  ] س[: 

 ( 0474الميكانيكية ؟) شتو / 

 الشظايا  -◙النمط الكتلي     -◙    التاشر  -◙النمط الحشيشي .       -◙    

 

ما اشكال  -بادرس الشكل المجاور ر ثا أجب عو األائلة اآلتية :   ]س[: 

 ( 4،  3،  2،  1الحطام التي تشير بليها بر ام   

  ما نكع التجكية التي نشأ  انها تلك األشكال؟  التجكية الميكانيكية -ب
 

 
 

هي تحلل الصخكر وتأكلها  راء تفاال ال ناغر بو  : ائيةيالتجو ة الكيم -◙
المركشا  المك ك ة في ال الف الجكي مثل األكسجين واخار الماء م  الم ا   

التي تتكك  منها الصخكر  مما يؤ ي إلى تككين مكا  غخرية  ديدة ذا  

 . خصائص مختلفة ان خصائص الصخكر األغلية .

 

 :في الطبيعة التجو ة الكيمائية التي تتا بها ) العمليات (الطرق  س:

 

 عمليات التميؤ ) اإلماهة (  -3        األكسدة  – 0       اإلذابة -7 

 

 اإلذابة .-7

تختلف  ر ة إذااة الصخكر ، فهنالك كثير من الم ا   يذوب في الماء مشاشرة 
، مثل األمالح وغيرها من المكا  ، اينما يذوب  سه آخر من الم ا   ا د تحكل 

المناطق الرطبة ذات تنتشر هذه ال ملية في   . المياه إلى محلكل حمضي

 الصخور الكلسية

 

]س[  ؟ في الطبيعة  األكسدة التي تحدث على الصخور  ةليموض  أثر ع: 

 األكسدة : – 0

هك إتحا  األكسجين المذاب في الماء بو في ال الف الجكي م  مركشا  الحديد   
والم نيسيكم والنحاس المك ك ة في م ا    الصخكر ، مما يؤ ي إلى نشأة 

 .نكع  ديد وض يف من الصخكر 

 
انتشار مركبات الحد د ( هك كثرة  علل  ومما  ساعد على انتشار هذه العملية 

وز ادة  نسبة األكسجيو في الغالفيو الجو  األرضية   الاشرةفي صخور 

   والمائي . 

 ( 0440عمليات التميؤ ) اإلماهة ( .) وزارة شتو  /  -3
ياصد اها اتحا  الماء بو اخاره م  ا ض م ا   الصخكر ، مما يؤ ي إلى 

زيا ة حجمها ليصل إلى ض في الحجه األغلي . حيث تؤ ي زيا ة حجه 

الض ط الى م ا   الصخكر المجاورة واالتالي التسشل في الصخر إلى زيا ة 

الى ذلك م د  ادنهيدرا  الذي يتحد م  الماء ليكك   ومو األمثلةتكسرها .
 م دنا  ديدا ذا حجه اكشر وهك الجشس .

 

) وزارة شتو  /   لعوامل التي تؤثر في التجو ة ومناطق انتشارها] اس[ : 

0474  ) 

 أنواع الصخور و تراكيبها  -0المناخ                    -7

 الزمو.  -0انحدار اط  األرا       -3

 

 أثر المناخ في عمليات التجو ة .  -7

الميكانيكية 0470) صيفي /  ]س[ : ( فسر ارتباط شدة عمليات التجو ة  

 مو منطاة  إلى أخرى بالمناخ ؟  الكيميائيةو
نشاط التجكية الميكانيكية يز ا  في  المناطأل الجافة لكشر المدى الحراري أل   

، والمناطأل الشار ة   اينما يز ا  نشاط التجكية الكيميائية في المناطأل الحارة 

 عنصر  الحرارة واألمطارالتجكية  وأها عناصر المناخ تأثيرا فيالرطشة ، 
 حيث يرتشط تأثيرهما في  ر ا  التجكية .

 

نفت امليا  التجكية الكيميائية إلى ثالث  ر ا    شديدة ، م تدلة  حيث غ
   ال ال ة هنا طر ية( ض يفة ( 

 

كذلك غنفت امليا  التجكية الميكانيكية إلى ثالث  ر ا    شديدة ،م تدلة  

 ض يفة ( 
 

 

كون تعميا تربا فيه العالقة بيو شدة التجو ة الكيميائية وكل مو   ]س[: 

  درجة الحرارة واألمطار وما نوع العالقة التي تربا بينهما؟
تكك   ر ة التجكية الميكانيكية شديدة  في المناطأل ذا  الم دل السنكي   

    ال ال ة هنا اكسية ( المرتف  لألمطار والمنخفض في  ر ة الحرارة .

 ( 2112شتكى / 
 

 شظايا
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 أنواع الصخور وتراكيبها .-0

 (  محتواها المعدنييختلف تأثير التجكية في الطشي ية حسل بنكاع الصخكر 

 

فس ر الصخور كثيرة الشاوق والفواصل  زداد فيها نشاط التجو ة   ]س[: 

ألنها ت تشر نااط ض ف وتهيئ الفرغة للتجكية  ازيا ة نشاطها  بنوعيها ؟

 االصخكر التي تال فيها الشاكق والفكاغل .،ماارنة 

 

 انحدار اط  األرا .   -3

فسر تعمل انحدار السط  على تزا د التجو ة الميكانيكية ر بينما   ]س[: 

 (  0442ضعف االنحدار  ز د مو نشاط التجو ة الكيمائية ؟ )وزارة صيفي / 

التجو ة  األرا مو جهة وكل مو انحدار اط وض  العالقة بيو   ]س[: 

   ( 0477/ شتو ؟ )وزارة  مو جهة أخرى  التجو ة الكيمائية والميكانيكية 

 

  ما ينشأ ان التجكية الميكانيكية من حطام إ   السط  إذا كا  منحدرا ف -◙

غخري سيتحر   إلى بسفل مدفكاا ااكى الجاذاية  ومن ثه ينكشف  زء  ديد 

 من الصخر ليت رض إلى امليا  تجكية بخرى .
اينما تنشط التجكية الكيميائية كلما كا  سط  األرض  ليل ادنحدار ألنه   -◙

يؤ ي إلى زيا ة نشاط التجكية الكيميائية تش ا دستارار الماء الى السط  

 واالتالي تزايد فااليته .
 

أ  أن شدة االنحدار تعمل على  تزا د التجو ة الميكانيكية ر بينما  عمل ضعف 

 التجو ة الكيميائية .  االنحدار على نشاط
 

 الزمو .  -0
تحتاج كل املية  يكمكرفكلك ية إلى زمن حتى تنشط ال كامل الطشي ية في 

التأثير اليها  حيث يكك  تأثير امليا  التجكية في الصخكر الاديمة بكثر من 
( ألنه يز ا  فيها الشاكق والفكاغل التي تسهل نشاط علل الصخكر الحديثة  

 التجكية فيها .

 

س[: وض   آثار عملية التجو ة في تشكيل اط  األرا .  

]س[: وض  دور عمليات التجو ة في تشكيل اط  األرا ؟  

  تككين الحطام الصخري الالزم للنحت والنال والترسيل -7
 . ال مل الى اناء غطاء المفتتا  اما في ذلك ماط  التراة -2

 .  الصخكركثرة الثاكب والحفر والكهكف الص يرة في  -3

ي منحدر يت رض للتجكية نشأة حطام غخري رسكاي اند  اادة ب -4

 ( 2114  غيفي /   مخار ا الحطا  ) اإلرااب (الميكانيكية مما يؤ ي تككين 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                دور األنهار في تشكيل اط  األرا                الدرس الخامس      
 

بنه الماء الجاري في مجري محد  سكاء كا  هذا الجريا   ائما بم  :النهر -◙

 0471صيفي/   فصليا

 

فس ر انتشار أشكال أرضية ناشئة عو عمليات الح  النهر  قي   ]س[:

 المناطق الجافة ؟  

تتمت  اادر وفير من التسا ط المطري والذي امل بسبب أن هذه المناطق كان  
الى تشكيل اد  من األنهار خالل اصكر  يكلك ية غاارة ، ل ل ب راها 

شكال برضية نا مة ان النشاط باصر الشاليستكسين المطير ب   إلى نشأة 

 النهري .
يضه اد اً من ي رف احكض التصريف المائي الذي   : النظا  النهر  -◙

 عرف  الروافد التي تتحد لتكك  النهر الرئيس ، والذي ينتهي اا ة إلى مصل

 .  بمستو  الااعدة
هي وا ي اميأل نشأ ان املية نحت  زء من خط :  فجوة النهر المعماة -◙

 تاسيه المياه .

 
:س ( 0ر  3ر  0ر  7اكتب ماتمثله األرقا  )  -أ 

 الحكض ادالى        -3الحكض ادوسط        - 2مرحلة ادسفل      -1

 نهررئيسي  -4   

  41ماداره  مامادار الااصل الرأاي بيو كل خا والذ   ليه في الشكل ؟ -ب
 

 .*** مراتب االنهار
أما   مسيل أو شحاحوهك  فالنهر الذ  ال  رفده أ  رفد  محل المرتبة  األولى 

المرتبة الثانية ر أما  رافدين من المرتشة األولى يشكال  م ا رافد مناند التااء 

المرتبة الثالثة  اند التااء رافدين من المرتشة الثانية يشكال  م ا رافد من

 وهكذا إلى أن تتجمع الروافد الرئيسية في انهار كبيرة . 
من التااء رافدين من مرتشة متشااهة ي طي رافد :  قاعدة مرتبة النهر -◙

 مرتشة بالى .

 
 

هي املية تستحكذ فيها األنهار الاكية الى مساحا  من : األار النهر -◙

ويسمي  النهر الذي  ام اال ملية االنهر  بحكاض تصريف األنهار المجاورة .

 ا سر .
 

 : ت شير يطلأل الى الجزء الذي اناط  انه إمدا  المياه  المجر  المهجور -◙ 

 

 مراحل عملية األار النهر  

، ونهر ض يف الحتفي الحت النهري ،  نهر شديد النشاط،  وجود نهران -1

 ويفصل اينهما خط تاسيه المياه . 

 تككين فجكة النهر الم ماة النا مة ان نحت  زء من تاسيه المياه . -2
استمرار النهر شديد النشاط في املية الحت الترا  ي والتي تؤ ي إلى  -3

 الكغكل إلى النهر الثاني الض يف وتككين مجري مهجكر ونهر مأسكر . 

 

]س[: فس ر ما  أت  ي ؟ 

ال تنطبق)  صدق (  قاعدة ر أن  النهر ذو المرتبة األعلى  ستحوذ مساحة  -7

وأنه أألقدر على التصر ف المياه  وأكثر  أكبر مو النهر ذ  المرتبة األدنى ر

 نشاطا  في كل الحاالت ؟

كمية  -بنكاع الصخكر ب -ي ك  ألسشاب شديدة الت ايد والمت لاة اـ : بالجواب : 

 امر ال ملية . -التسا ط المطري ج
نشاط اسشل  التغير المستمر لخطوط تاسيا المياه بيو األحواا النهر ة ؟ -0

 .. الحت الراسية والجانشية والترا  يةاألنهار في امليا  
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هي  درة النهر الى ت ميأل وتكسي  مجراه وحمل الحطام : الطاقة النهر ة -◙
الصخري الذي يناله  وتتناسل هذه الطا ة طر يا م  سراة النهر ومادار 

 تصريفه المائي .

 

 ( 0470.) وزارة صيفي /  وتتوقف طاقة النهر على عدد مو العوامل أهمها
: وال ال ة هنا طر ية فكلما از ا   حجه المياه  حجا المياه الجار ة -7

 از ا   الطا ة النهرية 

 
: تتأثر الطا ة النهرية اسراة النهر التي ترتشط ادورها  شدة  ارعة المياه -0

انحدار سط  األرض   وال ال ة هنا  طر ية ولكن اصكر اشد من حجه المياه 

 . الجارية

]س[: كون تعميا تربا فيه العالقة بيو ارعة المياه وشدة انحدار األرا؟  

 

 . النهر شكل الماطع العرضي لاناة -3

]س[: فس ر  ؤثر شكل الماطع العرضي لاناة النهر في طاقته ؟ 

يستنفذ  سما من الطا ة النهرية من خالل املية ادحتكا  وب ل بشكال   ألنه

  "المااط  ال رضية النصف  ائرية "المااط  النهرية ال رضية استنفاذا للطا ة 

  
 .و مكو التعبير عو الطاقة النهر ة بالعالقة التالية 

ارعة المياه× كمية ) حجا ( المياه الطاقة النهر ة = 
0
  

                            0 

]س[:  (   0441 عبر عو الطاقة النهر ة بالعالقة التالية.) وزارة صيفي /  

سراة المياه× كمية المياه الطا ة النهرية = 
2
  

                              2 

 /ث وكمية تصر فه 1ما مادار الطاقة النهر ة إذا كان  ارعة النهر  -أ

(  1× ) 74الجواب :     =  /ث ؟ 3 74
0
  ÷0 

                74   ×01  ÷0           =701 

 ما العامل األكثر تأثيرا في طاقة النهر ر وما دليل  على ذل  .  -ب
 ال امل بكثر تأثيراً هك سراة المياه و ليل الى ذلك بنها ترا يه.   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س[: .أذكر العمليات التي تاو  بها األنهار لتشكيل اط  األرا 

 تاكم األنهار اثالث امليا  تؤ ي إلى تشكيل  سط  األرض وهي :  

 اإلرااب   -◙        النال -◙الح      -◙      الجواب :

 

 الح  . -7
 . طرق ومو أبزرهات مل األنهار الى حت مجاريها ومن ثه ت مياها ا دة 

 اإلذابة –ج      ااتخدا  الحمولة النهر ة  -ب  تأثير االندفاع الطبيعي للماء -أ

 
 (   كة  ف  الماءتأثير االندفاع الطبيعي للماء أو الفعل الهيدروليكي )  -أ

النهر  سه متحر  وله وز  ، فإذا ما بغطدم اصخكر ض يفة فإنه ي مل الى 

تفتيتها ، واالرغه من سيكلة الماء الجاري وغ ر  كته ، إد ب  يكتسل بهمية 
 كشيرة لطكل مدة تأثيره. 

 

]س[: وض  كيف تعمل قوة الفعل الهيدروليكي في ح  الجوانب والااع؟ 

 ورا كشيرا في تحطيه الصخكر تش اَ  ي مل اندفاع الماء طا ة هائلة لها

 درتطامها االااع والجكانل. 

 

 ااتخدا  الحمولة النهر ة . -ب

للحمولة النهر ة دور في عملية الح  التي تاو  بها االنهار  فس ر  ]س[:

]س[: فس ر تعمق ار ر النهر . 

يز ا  نشاط النهر في املية الحت نظراً دستخدامه ما يحمله بو يجره من  
الشداية إلى إنشاء حفر وتؤ ي هذه ال لمية  حمكلة نهرية في نحت الصخكر، 

واائية في  اع النهر نظرا لدورا  المياه فيها احركة  وامية ود تلشث ب  تتحد 

 أل . هذه الحفر شيئا فشيئا ، فيشدب  اع المجرى االت م

 تاكم األنهار بثناء  ريانها اإذااة اجمي  امليا  اإلذااة .:  اإلذابة –ب
 

 النال . -0

ت مل األنهار انال  زء من المكا  التي ت مل الى نحتها ، ويتناسل مادار هذا 

 الجزء المناكل م  مادار طا ة النهر .
 

]س[: (  0447مما تتألف الحمولة النهر ة.)وزارة  شتو /   

 الحمولة العالاة  -ج        الحمولة المجرورة  -ب         المواد المذابة  –أ 

 

 المواد المذابة . –أ 

وتضه ال ناغر كافة التي تمكن النهر من إذااتها كاألمالح وايكراكنا  
 الكالسيكم  وهي د تشكل إد نسشة  ليلة من الحمكلة النهرية  .

 الحمولة المجرورة . -ب

التي د يستطي  النهر نالها إد اطرق الدف  بو السحل بو الافز بو  وهي الحمكلة

 .الدحر ة . وتز ا   كة النهر الى الايام اهذه ال ملية خالل بو ا  الفضيا  
  

 ( 0473/  شتو وزارة  الحمولة العالاة .)  -ج

وهي المكا  التي تستطي  الت لأل االنهر طالما ظل النهر متحركا ، وهي تشكل 
% من  ملة المكا   91األكشر من الحمكلة النهرية ، وتادر اما يزيد الى  الاسه

 المناكلة .

 

فسر تكون مياه األنهار قبل الفضيان صافيةر أما بعد الفضيان فتكون   ]س[:

  0442شتو  /)عكره؟

اسشل و ك  الحمكلة ال الاة التي تتكك  من حشيشا  ذوا  ب طار متناهية في 

 الناامة ، والسلت ، والصلصال.الص ر مثل الرمال 
 

قارن بيو الحمولة العالاة والحمولة المذابة مو حيث نسبة كل منهما   ]س[:

 (0447وزارة صيفي /  ) مو الحمولة النهر ة ؟

تشكل الاسه األكشر من الحمكلة النهرية ، وتادر اما يزيد -◙ الحمولة العالاة  

 % من  ملة المكا  المناكلة 91الى 

الحمولة المذابة   د تشكل إد نسشة  ليلة من الحمكلة النهرية . -◙

 

  التي يحملها اندما تض ف ياكم النهر اترسيل المكا  اإلرااب النهر  :-3 

 .طا ته 

 

سه / ثاتية ( ويحمل 111ما نكع ال ملية التي ياكم اها نهر سراته    ]س[:

العملية :   ( 0470ر  0470) شتو  / مله ( 1،11رواسل  طر حشياتها   

 هي نال

سه / ثاتية ( ويحمل 11ما نكع ال ملية التي ياكم اها نهر سراته    ]س[:

 رواسل  طر حشياتها

 هي إرااب: العملية   (   2112،2114مله (   شتكي /  11)  
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 عو العمليات النهر ة األشكال األرضية  الناجمة  لدرس السادس ا 
 تنشا عو العمليات النهر ة أنماط مو أشكال األرا وهي : 

 

 اذكر االتجاهات التي  واع النهر بها ار ره مو خالل عمليات الح  و النال 

  . بي ت ميأل النهر  ااتجاه امك ي الى  اع المجرى:  الح  الرااي -7

ال هك ت ميأل النهر ااتجاه بفاي   تكسي  مجرى النهر الى ك: الح  الجانبي -0

وأها ابب للح  الجانبي هو عد  تناظر الماطع العرضاني   الجانشين(.

 لألنهار خاصة في المجار  الواطى والد نا مو النهار.
 

هك الحت ااتجاه المناا  ومن بمثلة الى ذلك مناطأل : الح  التراجعي -3

 المسا ط المائية بو الشالد  .

 

]س[:  (0470) صيفي / وض  عملية تراجع الشالالت نحو المنابع ؟ 

تنشا الشالد  اندما ت ترض طشاة غخرية طريأل الحت النهري ، مما يؤ ي 

مساط مائي وتحته كهف  أإلى  يام النهر نحت الطشاا  اللينة ام دل بسرع فينش
سافه طشاة غخرية غلشة د تلشث طكيال حتى تنهار إلى بسفل وهكذا يترا   

 الشالل نحك المناا  .

 

ال األرضية التي تنشأ عو عمليات النح  باتجاهاتها أذكر األشك  ]س[:

 المختلفة ؟ 

   الحفر ،  الثاكب ،  الكهكف، والمنحدرا  ، وبهمها الكا ي النهري (  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أهك منخفض متطاول مفتكح الى ايئة المصل وينش:   الواد  النهر  -◙

 .اا ة ان امليا  الحت واتجاها  نشاطها 

أكثر المظاهر التضار سية انتشار على  ابس الواد  النهر  مالحظة هامة : 

  اط  األرا.

 

اند مشاهدة غكر  كية بو فضائية يمكن  مالحظة سط  األرض ماط  ا د  
لذا تااس شدة تاطع اط  األرا مو ة ، من بألو ية وبراضي ما اين األو ي

 .(   بالنسي  الطبوغرافي  خالل كثافة الشبكة المائية والتي تعرف

 

 

؟ ختيار األنهار كمؤشر على شدة تاطع اط  األرا باألود ة إفس ر   ]س[:

 0471صيفي / 

أل  كل نهر سكاء كا  فصليا بم  ائه الجريا  ، داد ب  ي مل الى  الجواب :
تطكير وا  ذي با ا  متناسشة م  طكله وطا ته ونكاية التككنيا  الصخرية إلى 

   انل امر ال ملية .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

                            أشكال اإلرااب النهر        الدرس السابع            
 
هك خط امك ي الى غفحة األرض  :  الماطع العرضي للواد  النهر -◙

 ( 0477) صيفي / يكض  ال ال ة اين انصري المسافة وادرتفاع . 

 

 الكا ي النهري .هك الجزء المشلل من مجرى :  ار ر النهر -◙

 

]س[:   /أذكر أبرز األشكال اإلراابية الناتجة عو اإلرااب النهر ؟) صيفي 

السهكل الفيضية  ، المصاطل   المدر ا  ( النهرية ، الدلتاوا    ؟   (0471
 المراوح الفيضية

 

شريط ضيأل من األراضي المنشسطة المتاخمة  : هيالسهول الفيضية -7
 لجانشي النهر  والتي تط ى مياه النهر اليها خالل بو ا  الفيضا 

 

 

 

]س[: نشأة أو تكون السهول الفيضية . 

الفيضية اندما يفيض بحد األنهار وتط ى مياهه المناطأل التي تا  تنشأ السهكل 

الى  انشيه فتنخفض سراة المياه مما يؤ ي إلى ترسيل ما يحمله من مكا  

 مناكلة وم  مرور الزمن تتشكل هذه السهكل نتيجة تراكه هذه الرواسل.

  

؟) السهل الفيضي للنهر الذ  وصل مرحلة الشيخوخة  أذكر ميزات  ]س[:

 (0471و / شت

 ومو أبرزها  :اال ديد من الظاهرا  يتميز 

وهي التي تركها النهر ا د ت ير مجراه  : المنعطفات النهر ة المهجورة -◙

 والتي  د تمتلئ خالل فصل الفيضا  لتكك  ما ي رف االشحيرا  الهاللية.

وهي احيرا  كانت في الماضي  زءاَ من :  البحيرات الهاللية أو الكوعية -◙
 المجري النهري  تككنت نتيجة هجر النهر لهذا الجزء .

 التي تنتشر اند المن طفا  النهرية . الحواجز الحصو ة -◙

: وهي رواسل يخلفها النهر اند الفيضا  الى  انشيه الحواجز الطبيعية -◙

 والتي تفصل اين حافتي النهر وبرض السهل الفيضي .
 

تفصل بيو حافتي النهر وأرا الطبيعية التي الحواجز تشكل فس ر  ]س[: 

 ( 0474شتو  / ؟ ) وزارة السهل الفيضي
، والذي يؤ ي إلى ترسيل  سه كشير  اسشل تنا ص سراة فيضا  النهر السري 

 من الحمكلة  التي تتميز بيضا اكشر حشيشاتها الى  انشي النهر مشاشرة.

 
سهل  فيضي  ديه هجره  النهر ا د  هي المصاطب ) المدرجات ( النهر ة : -0

   ب  امأل مجراه واني لنفسه سهال فيضيا  ديدا .

 

]س[:  . فس ر نشأة المصاطب ) المدرجات ( النهر ة

 صيغة أخرى للسؤال : ما أاباب تعمق النهر في الح  الرأاي ؟

]س[ فس ر تطور المصاطب النهر ة على جانب واحد للنهر أو على كلتا 

 جانبيه؟ 
، ف ندما تت ير هذه الظروف لتصش  ب ل  أما نتيجة تغير الظروف المناخية -1

رطكاة مما كانت اليه ، األمر الذي يدف  النهر إلى ت ميأل مجراه مما يؤ ي 

اما لجانل واحد من الكا ي إلى تخلف بشرطة من الرواسل الفيضية الاديمة.  
 بو مالزمة لكال الجانشين.

إذ ي مل هذا ال نصر الى تجد  نشاط الحت  بسبب هبوط مستوى الااعدة -2

،وتركه كمصاطل نهرية الراسي ومن ثه ت مأل النهر في سهله الفيضي الاديه
واذا ما تكرر  هذه ال ملية فإ  اد اً من المصاطل النهرية سيظهر.    اكثر 

 ال كامل شيكاا في تطكر المصاطل ( 

، مما يسااد  النهربسبب حدوث حركات رفع للمنطاة التي  جر  فيها   -3

الى تجد  نشاط الحت الراسي وتر  النهر لسهله الفيضي الاديه الى هيئة 
 مصطشة نهرية.

    

 مراحل تطور المصاطب النهر ة .  -◙
 اداية تطكر سهل فيضي للنهر المرحلة األولى :

: ت مأل النهر وتطكر سهل فيضي  ديد لتصش  منطاة السهل المرحلة الثانية 

 ه مصطشة الفيضي الادي
ت مأل النهر مرة بخرى وتطكر سهل فيضي  ديد ومصطشة المرحلة الثالثة :  

 .  ثانية 

 

المصاطب النهر ة على جانب واحد للنهر أو على كلتا  ظهورفس ر  ]س[ 

 جانبيه؟ 

وذلك وفأل طشي ة الحت الجانشي للنهر الذي  د ي مل الى مالزمة الجانل  -◙

المصاطل المفر ة الى الجانل األيسر األيمن للنحت مما يؤ ي إلى ظهكر 
  و  الجانل األيمن  وال كس غحي  .

يكك  النهر متكسطا لااع  اندمانشأ المصاطل الى كال الجانشين في حين ت -◙

 وا يه 
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]س[: فس ر نشأة المصاطب النهر ة في بعض األجزاء الدنيا مو أنهار 

 األود ة المنتهية إلى غور األردن والبحر المي  ؟ 

الى تجد  نشاط الحت هشكط مستكى الااادة إذ ي مل هذا ال نصر بسبب 

الراسي ومن ثه ت مأل النهر في سهله الفيضي الاديه  مما يؤ ي إلى هجرة 

 الفيضي الاديه وتركه كمصطشة نهرية .  هالنهر لسهل

 

  الطباةيطلأل ت شير محلي الى مثل هذه المصاطل في األر   وهك  :مالحظة 

اليرمك   ، أعا مثالييو على أود ة نهر ة ذات مصلطب نهر ة ؟   ]س[:

 الزر اء ، زر اء مااين ، المك ل

 

 
هي ب سام إرسااية في ايئة مائية بي اند اغطدام النهر ذي   الدلتاوات : -3

الحمكلة الرسكاية م  مياه الكسط المائي الذي ينتهي إليه ، وهي كما ياال هدية 

 النهر للشحر .

فس ر تعد الدلتاوات مو أها  أألشكال أراضية الناجمة عو إرااب   س[:

لما تحمله من حصى ورمال وغرين اند مصشاتها في الشحار  ؟   األنهار

 والمحيطا   وسميت اهذا ادسه ألنها تششه في شكلها الحرف الالتيني  لتا .

 

]س[: (0473شتو  / الدلتاوات مناطق جذب اكاني ؟ ) وزارة  تعد فس ر 

تعيش أعداد كبيرة مو السكان في الدلتاوات النهر ة؟ ) شتو  /  فس ر  ]س[:

  .  وانشساط سطحها -اسشل خصكاة براضيها   تراتها (  .      ب -ب  ( 0471

فضال ان النشاط  -ألنها مكطنا رئيسا دستثمارا  المشاري  السياحية.    -ج
 الزرااي فيها

 

 (0470احة الدلتا ألى نهر ) صيفي / لعوامل التي تعتمد عليها مسما ا -س

 .   كمية الروااب التي تنتهي إلى الواا المائي -أ
كمية تصر فه  –*طاقة النهر    -: *  عد دة  منهاوتتأثر هذه الكمية ا كامل 

 .  وال ال ة هنا طر ية .مو المياه 

 

 هدوء البحر وضعف التيارات البحر ة في منطاة المصب . -ب

كلما كانت األمكاج والتيارا  الشحرية ض يفة والشحر ها ئا في منطاة المصل  

كلما سااد  الى تراكه الرواسل التي يلايها الشحر والى سراة تكك  الدلتا 

ونمكها .وال كس غحي  إذ ب  شدة التيارا  الشحرية ت مل الى تشتيت 
 الرواسل. 

، إذ ب  الاي ا  التي  لدلتاااتارار قاع الواا المائي الذ  تتطور فيه ا -ج

 تت رض للهشكط د تسااد الى تطكر الدلتاوا  .

 عد  تغيير النهر لناطة مصبه في الواا المائي . -د
 

 
هي ب سام إرسااية  تأخذ شكل المروحة اليدوية  تتكك   : المراوح الفيضية -0

اند مخارج األو ية والتاائها امناطأل لطيفة ادنحدار التي تمثل  ي ا  

  األحكاض بو المنخفضا .بو حتى ا ض السهكل الفيضية لألو ية الفيضية .

 ( 2112غيفي / 
 

الحشيشا   ** تتميز هذه المراوح اخاغية الفرز الرسكاي ، إذ تستدق بحجام

 اادتجاه نحك هكامش المروحة . 
 

المراوح التي أعا مثالييو على مراوح فيضية في جنوب األردن ؟    ]س[:

 .طكرتها مياه األو ية المنتهية إلى وا ي اراة
 المراوح التي تنشر الى  اع وا ي اليته اين الاكيرة وال اشة .

 

   دور الر اح في تشكيل اط  األرا             الدرس الثامو    

فس ر تلعب الر اح دورا كبيرا في تشكيل اط  األرا  في المناطق    س[:

كك  الرياح اامال انتشاريا ذا با ا  مساحية كشيرة  ياسا اال كامل   الجافة؟

 الجيكمكرفكلك ية.

 

]س[: ؟ ما العوامل التي تساعد على شدة نشاط الر اح في المناطق الجافة 

تكسل الرياح طا ة  ا رة الى  ، أل  السراة هي التي شدة ارعة الر اح -1

 النشاط الجيكمكرفكلك ي. 
  الرياح د تستطي  إد حمل بو  ف  ب،  إذ  تفك   مكونات اط  األرا -2

 حشيشا  ذوا  ب طار غ يرة الحجه  .

 . شدة الجفاف الذ   عمل على تهيئة تفكي  مكونات اط  األرا -3

  انعدا  الغطاء النباتي -4

 

فسر انعدا  الغطاء النباتي  ز د مو نشاط الر اح في المناطق الجافة.   ]س[:

 أل  و ك  ال طاء النشاتي ي ني وفرة الرطكاة مما يج ل مككنا  السط  

 اصية الى نشاط الرياح .

 

فسر للر اح دور مها في تعر ة المناطق الجافة أكثر مو المناطق   ]س[:

الجافة ت مل الى تهيئة تفكيك مككنا  أل  شدة الجفاف  في المناطأل  الرطبة ؟

سط  األرض  في حين د تستطي  الرياح الايام انشاطها في ايئة رطشة  التي 

      تسااد الى تماسك مككنا  سط  األرض

                                                                                                                    

 :  تاو  الر اح كعامل جيومورفولوجي بثالث عمليات رئيسة هي 

للرياح  ور كشير في امليا  الحت من خالل ما تحمله من   عملية الح  . -7
مكا  االاة إذ ب  الرياح غير  ا رة وحدها الى نحت وا هة غخرية  و  

 و ك  مثل الحشيشا  . 

 

 عملية النال .-0
المكا  التي وتسمي هذه تحمل الرياح المككنا  الد ياة لتنالها مسافا  ا يدة ،  

العواصف  تتكك  من حشيشا  الصلصال والسلت والرمال الناامة  دا ااسه

 )العجاج أو العجة (   الغبار ة والتي تعرف بالعامية بااا
 

ف ها  را بو بما الحشيشا  ذا  الاطر األكشر فال تاكى الرياح الى حملها ال تد

 تسمي بالعواصف الرملية . حر ة بو  فزا 

 

 عملية اإلرااب .-3

 التي تحملها اندما تض ف سراتها وهي املية ترسيل الرياح للمكا  

 

]س[: تراب الذرات ذوات األقطار الكبيرة قبل تراب نظائرها مو ذوات 

اندما تض ف سراتها األقطار الصغيرة بفعل الر اح ؟  تاكم في أل  الرياح   

إرساب الذرا  ذا  الاطر األكشر بما المكا  الد ياة فيته نالها   الشداية في

 لمسافا  ا يدة ليته إرسااها خارج  حدو  المناطأل الجافة . 

   

فس ر قد تسبب عملية اإلرااب خسائر فادحة في الممتلكات خاصة في   ]س[:

 (  0447وزارة شتو  / )؟ المحاصيل الزراعية

ذرا  ال شار التي تتراكه  الى بوراق النشاتا  تالل من  درة تلك األوراق  ألن

 الى الايام ا ملية التمثيل الضكئي للنشا  
 

فسر  لجأ المزارعون إلى إحاطة مزارعها بحواجز مو األشجار غير   ]س[:

للحد من مخاطر زحف الرمال ااتجاه هذه المزارع ولتخفيف من  المثمرة ؟
 لل من آثار ترسيل الرياح.سراة الرياح لتا

 

مناطق ومن األمثلة الى المناطأل التي ت اني من مشاكل اإلرساب في األر   

         جنوب األردن 
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]س[: ؟األشكال األرضية الناجمة عو عمليتي الح  والنال الر حي  

السر ر أو الرق )  -0     الحماد أو الدروع )  الصحار  الحجر ة(  -7

 الخدوش والثاوب والكهوف . -3            ( الصحار  الحصو ة

 

 الحماد أو الدروع )  الصحار  الحجر ة(  . -7
هي غحاري غخرية ،بو غحاري م طاة احجارة حا ة األطراف وهي تشكل 

 من مجمكع مساحا  المناطأل الجافة . % 14

 

فس ر نشأة الحماد في األماكو المستو ة أو المنبسطة في المناطق    ]س[:

 ( 0471ر  صيفي /  0441 الجافة ؟ )وزارة شتو  / 

تحطيه المككنا  الى نشاط امليا  التجكية الميكانيكية التي ت مل  اسشل
الصخرية السطحية  ثه  يام الرياح اتذرية للمككنا  الد ياة لتتخلف الى 

 "ذا  الحكاف الحا ة  "  المزواة  لحجريةالسط  المككنا  ا

 

 

 السر ر أو الرق ) الصحار  الحصو ة ( . -0

يستخدم ت شير السرير للددلة الى المناطأل الصحراوية مستكية السط    

 الم طاة االحصى
   

) شتو  /   السر ر أو الرق ) الصحار  الحصو ة ( فس ر نشأة  ]س[:

نشأتها ت ك  إلى بغكل غاارة    ديمة(  حيث كانت هذه  ابب( ؟ 0471
مناطأل رطشة ترسشت فيها رواسل نهرية مختلفة األحجام منها الحصى 

الكروي الشكل  واندما حدث ت ير مناخي في هذه المناطأل وتحكلت إلى 

مناطأل  افة تفككت المككنا  السطحية ، ثه ت رضت المككنا  الد ياة للتذرية 

 المككنا  الكروي واتكالي هذه ال ملية نشا السط  الحصكي . ، اينما تخلفت
 

مراحل تطو ر السر ر ) الصحار  الحصو ة ( بفعل عمليات اذكر   ]س[:

 (.0473اة ؟ ) شتو  / تذر ة التكنو نات  الدقي
 سط  تختلط فيه التككينا  الد ياة االخشنة . -ب

 ت رض السط  ل ملية تذرية التككينا  الد ياة -ب

 تخلف المكا  الخشنة الى السط  ونشأة السرير . -ج
 

قارن بيو اطحي الحماد والسر ر مو حيث أشكال المكونات السطحية   ]س[:

 .0447الحجر ة وزارة شتو  / 
يتكك  من  أما اط  السر رحجارة حا ة األطراف ، اط  الحماد  تكون مو 

 الحصى  

  

 الخدوش والثاوب والكهوف . -3
المحلة االرمال في نحت األو ه الصخرية المكا هة لها مما تنشط الرياح 

يؤ ي إلى تخديشها ومن ثه نشأة ال ديد من األسط  المصاكلة بو الخشنة بو 

 الثاكب بو الحفر بو الكهكف .

 

اذكر العوامل التي تتوقف عليها أنواع األشكال األرضية وأبعادها    ]س[:

 (0477صيفي / والناجمة عو الح  والنال االر حي ؟ ) 
، تنشط الرياح في الصخكر الض يفة بكثر من الصخكر  نوع الصخور -ب

 الصلشة .

، إذ ب  الرياح د تستطي  حمل الرمال إلى  ارتفاع الواجهة الصخر ة -ب

  م ظه النشاط يتركز اند األ زاء السفلي من إارتفااا  االية ومن ثه ف
 الكا هة الصخرية . 

 . ال  كون بنفس الاوة تركيز قوة الر اح قد -ج

 
 

 

فس ر تنشا الر اح المحملة بالرمال في نح  األجزاء السفلى أكثر مو    س[:

 0447األجزاء العليا للواجهات الصخر ة ؟ وزارة صيفي / 

  م ظه النشاط إأل  الرياح د تستطي  حمل الرمال إلى ارتفااا  االية ، لذا ف

 صخرية .يتركز اند األ زاء السفلي من الكا هة ال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األشكال األرضية الناشئة عو تراب حمولة الر احس: 

 الكثبان الرملية -0       صحار  العرق الرملية   -7

 إراابات اللوس . -0                             النباك  -3

 

وهو تعبير  طلق عادة على الصحار  الرملية  :صحار  العرق الرملية   -7

 أ  المناطق المغطاة بالرمال.

 

ومن بمثلتها  ألن التجمعات الرملية تشبه عروق اليد) علل ( وامي  بالعرق 

مارا  ، غحراء النفكذ اشرق الس ك ية ، والصحاري الداخلية ادولة اإل

 الرمال في ناميبياوتسمي ببحر 
 

 

 الكثبان الرملية . -0
هه ما يميزها ب  بهي اشارة ان تالل من الرمال حملتها الرياح ورسشتها ، و

) ومو أبرز أنواعها تراكمها  د حدث  و  و ك  اكائأل نشاتية بو غخرية  . 

 (0471) شتو  / ما  لي أشكالها (

 

 الكثبان الهاللية ) البرخان ( : –أ 

 هي تجم ا  رملية تأخذ بحيانا الشكل الهاللي ، وي رف بحيانا ااسه   الشرخا  

وللكثشا  الهاللية  انشا  بحدهما ليطف ادنحدار ويكا ه الرياح وا خر  انل 
شديد ادنحدار .ويكثر هذا النكع من الكثشا  في المناطأل الصحراوية التي تسك  

حدا بي ب  هذه الكثشا  تكك  امك ية فيها م ظه بيام السنة رياح ذا  اتجاه وا

 الى اتجاه الرياح  .
 

 ( 0441الكثبان الطولية :)وزارة صيفي /  -ب

هي كثشا  مستطيلة الشكل تكك   محاورها مكازية دتجاه الرياح يصل 

م . بما بطكالها 321م و د يزيد ارض الكاحد منها إلى 211ارتفااها بحيانا 
 وتعرف بااا  السيوف  الاتطالة أشكالها   فاد تصل إلى اشرا  الكيلكمترا 

 

 :النباك  -3  
هي اشارة ان تجم ا  رملية غ يرة متطاولة تتكك  حكل الشجيرا  

وض    والنشاتا  الصحراوية احيث تاش  خلفها وبحيانا بمامها وخلفها  ]س[:

 (0470نشأة النباك ؟ ) صيفي / 
 و ك  اائأل م ين وخاغة تجم ا  الشجيرا  الصحراوية ، ف ند نتيجة تنشىأ

سراتها تخف مما يؤ ي إلى ترسيل ، فإ  اغطدام الرياح اهذه الشجيرا  

الرياح لجزء من حمكلتها الرملية الزاحفة بو الاافزة .وامرور الك ت تشدب 

بااا  عرف ليتخذ شكالً  من النشتة الرمال في التجم  في الجزء المااال للرياح

 . النبكة

 

كافة بشكال التجم ا   واد  عربةينتشر في الجزء الجنكاي من   :مالحظة 
الرملية واصفة خاغة النشا  ، بما الصحاري الرملية تنتشر في األر   حكل 

الاي ا  واصفة خاغة  نكب استراحة وا ي رم ومن بهه بشكالها بشكال 

عالمات التموج : وهي تموجات رملية ال  ز د عرضها ت رف ااسه 

 ويمكن مشاهدتها ا د نزول ربس النال .وارتفاعها على بضع انتمترات  

 

 إراابات اللوس . -0

هي اشارة ان رواسل متراكمة الى بسط  فسيحة تصل سماكاتها بحيانا إلى 
السلت م  وهي مكا    ياة  دا تتكك  من حشيشا  الصلصال و  311بكثر من 

 (0471صيفي / وحشيشا  رمال ناامة  دا .   وزارة 

 


