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 األرض سطح أشكال دراسة علم:  الثالثة الوحدة

 األرض سطح أشكال دراسة :األول الفصــل
 كلمة  وهي األرض، سطح أشكال يدرس الذي العلم : اجليومورفولوجيا 

 فروع من فرع وهي العلم، الشكل، األرض،: أقسام ثالثة من مكونة يواننية
 .الطبيعية اجلغرافيا

 اجليومورفولوجية؟ الدراسة هاملتش يتال املوضوعات ما( س
 التوزيع احنداره، درجات قياس) العام ومظهره األرض سطح شكل ✓

 ( .األرضي الشكل وأبعاد ومساحة األرض سطح لظاهرات اجلغرايف
 املناخية، ظروفها تكوهنا، مراحل) األرضية األشكال ظاهرات متييز ✓

 (.التكتونية واحلركات
 اليت املراحل فيه، تكونت الذي نزمال) تللظاهرا النسيب مرالع دراسة ✓

 (.ابلتغيريات والتنبؤ هبا، مرت
 :األرض سطح ألشكال احملددة العوامل( 1
 أخرى؟ إىل منطقة من تضاريس اختالف إىل تؤدي اليت العوامل اذكر( س

 .الصخور خصائص ✓
 .التضاريس تشكل اليت القوى ✓
 .التضاريس تشكيل تطور زمن ✓

 الكيميائي والرتكيب الصالبة حيث من صخورلا نوع: الصخور ائصخص -أ
 نسبة كانت كلما هلا، املكونة املعادن صالبة على الصخور صالبة وتعتمد
: مثال اخلارجية للعوامل مقاومتها زادت عالية الصخور يف الصلبة املعادن

 (.واجلرانيت البازلت) النارية الصخور
 اجلوية؟ لوامالع ةومقاوم الصخر البةص بني العالقة يوضح تعميما كون ❖

 للعوامل مقاومتها زادت عالية، الصخور يف الصلبة املعادن نسبة كانت  كلما
 (.طردية العالقة) اخلارجية اجلوية

 اجلوية؟ للعوامل الرسوبية الصخور مقاومة تقل: فسر ❖
 . وية اجل للعوامل مقاومتها فتضعف لينة الرسوبية للصخور املكونة املعادن  أن  بسبب

 هلا؟ املكونة املعادن صالبة على رالصخو  صالبة تعتمد ❖
 .اجلوية  للعوامل مقاومتها زادت عالية الصخور يف الصلبة املعادن  نسبة كانت  كلما

 : تقسم إىل قسمني:القوى اليت تشكل التضاريس -ب  

 )ابطنية( مصدرها من ابطن األرض. قوى داخلية ✓

 رض.حتدث فوق سطح األ )العوامل اجليومورفولوجية( قوى خارجية ✓
 حركات حتدث يف ابطن األرض )زالزل، : قوى الداخلية )عوامل البناء(لا

براكني، صدوع، التواءات( تسمى عوامل البناء، حتدث نتيجة وجود مواد 
منصهرة شديدة احلرارة يف ابطن األرض تقع عليها ضغوط شديدة حتاول اخلروج 

 : ثل يفا أشكال أرضية تتم من أي منفذ جتده على سطح األرض ينشأ عنه

 : سالسل اجلبال األندونيسية.جبال بركانية ✓

 : حبرية اتان يف أثيوبيا.حبريات بركانية ✓

 : جزر كناري.جزر بركانية ✓

 
 
 

 : احلرة البازلتية يف البادية الشمالية األردنية.حرات ابزلتية ✓

 : محامات ماعني يف األردن.ينابيع حارة ✓
 شكل أرضي ينشأ عن القوى الداخلية )الرباكني(، وهي اجلبال الربكانية :

 قذوفات واملصهورات.ت من املتشكل نحدرةاريط ذات جوانب مخم

 شكل أرضي ينشأ عن القوى الداخلية وهي )سطوح : احلرة البازلتية
 خشنة سوداء(.

 س( رغم اآلاثر التدمريية للرباكني، هلا فوائد، اذكر هذه الفوائد؟
 جتدد القشرة األرضية وتكوين اجلبال واهلضاب والسهول. ✓

 ض.رارة من ابطن األر إخراج الضغط واحل ✓

 د اقتصادية، توفري أحجار األملاس.ائفو  ✓

 تكوين صخور ابزلتية. ✓

 توفري تربة عالية اخلصوبة. ✓

 عن حركات التوائية وحركات  : أشكال أرضية انجتةاجلبال اإلنكسارية
 صدعية.

 هي األشكال الناجتة عن اإلهتزازات الزلزالية أو أشكال األرض البنائية :
 ءات.لتوانية أو الصدوع واالالثوراانت الربكا

 هي العوامل اجليومورفولوجية اليت تعمل على تشكيل القوى اخلارجية :
معامل سطح األرض من خالل عملية )احلت( ألشكال سطح األرض 
األصلية وينتج عنها أشكال جديدة لسطح األرض غري األشكال األصلية 

 تعرف بـ )أشكال سطح األرض غري األصلية(.
 يف تشكيل معامل سطح األرض؟ارجية ة واخلداخليقة بني العوامل الس( ما العال
 : أي مظهر تضاريسي يكون نتيجة عمل مشرتك.العالقة تكاملية ✓
: تعمل على إنشاء البناء الداخلي وتشكيل العوامل الداخلية ✓

 التضاريس حبركات التوائية أو إنكسارية أو نشاط بركاين.
 شكالذه األتعديل والتشكيل هل: تقوم بعمليات الالعوامل اخلارجية ✓

 يسية.التضار 
 

 الفرتة الزمنية اليت تشكلت خالهلا التضاريس.: ج( زمن تطور تشكيل التضاريس

 األرض؟ سطح لظاهرات النسيب العمر معرفة ميكن كيف(  س
 .النهري التصريف طبيعة. 2   .الرواسب نوعية .1
 .للتضاريس العام املظهر اختالف .3

 رض؟طح األريعة أحياان على سس( فسر: حدوث تغيريات س
 بسبب أحداث طبيعية مفاجئة )كاإلهنيارات األرضية، الفيضاانت، الزاللزل(.

 اجليومورفولوجية؟ الدراسة تعتمد ماذا على( س
 .اجليومورفولوجية العمليات. 2  .املعلومات وفرة .1

 اجليومورفولوجية؟ الدراسة أدوات أهم اذكر( س
 .طخلرائ. 2  .امليدانية الدراسة .1

 .بعد عن راالستشعا تقنية .3

4.  
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 املصدر األساس للبياانت اجليومورفولوجية. ( الدراسة امليدانية:1

 س( اذكر املهام اليت يقوم هبا الباحث اجليومورفولوجي؟
 ساحة(.املمجع القياسات )درجات اإلحندار، األطوال،  ✓

 ية.حركة املواد األرضمتابعة ورصد وتسجيل  ✓

 ديد االجتاهات واملسافات للظواهر اجليومورفولوجية.حت ✓
 : تظهر اخلرائط بعض التفاصيل قد تغين عن العمل امليداين.( اخلرائط2
 اخلرائط؟ أنواع أبرز اذكر( س

 .الطبوغرافية اخلرائط ✓
 .اجليولوجية اخلرائط ✓
 .الرتبة خرائط ✓
 رض طح األهر عليها ظاهرات س: اخلرائط اليت تظاخلرائط الطبوغرافية

والبشرية يتم رمسها مبقياس رسم كبري، إلظهار أكرب قدر ممكن من  لطبيعيةا
 تفاصيل سطح األرض، وحتتوي اخلرائط الطبوغرافية على:

: خطوط ومهية تصل بني املناطق متساوية اإلرتفاع خطوط الكنتور ✓
 عن مستوى اثبت هو سطح البحر.

 عدد÷ ) بعنيمتتا رئيسيني كنتور  خطي بني : الفرقالفاصل الرأسي ✓
 (1+  بينهما الفرعية الكنتور خطوط

 ( تقنية االستشعار عن بعد:3
 س( مباذا تتميز تقنية االستشعار عن بعد؟

 الدقة والسرعة يف حتليل البياانت. ✓

 تقدم معلومات وفرية عن األرض. ✓

 رض. تساعد يف املراقبة املستمرة للتطورات اليت حتصل لظاهرات سطح األ ✓
 قدمها تقنية االستشعار عن بعد؟ت اليت لوماتس( اذكر املع

 حتديد الشبكة املائية. ✓

 حتليل نوع الصخر واملفاصل الصخرية. ✓

 حتديد تضرس املنطقة )االرتفاعات والقمم وخطوط تقسيم املياه(. ✓

 حتليل الغطاء النبايت واستعماالت األرض. ✓
 جيا؟س( اذكر اجلوانب التطبيقية لعلم اجليومورفولو 

( من أجل بناء اخلزاانت والسدود املائية فسرار )األهندراسة احواض  ✓
 وتوليد الطاقة.

 دراسة اجنراف وتعرية الرتبة ابملياه والرايح. ✓

 تتبع  تغري جماري األهنار والقنوات وآاثر هذا التغري. ✓

 دراسة اإلهنيارات واإلنزالقات األرضية والصخرية. ✓

 ة.استثمار الصحاري واألراضي اجلاف ✓

 .حلروبية واالنواحي العسكر  ✓
 ( ؟ بسبب حركات تكتونية.8848س( فسر نشأة قمة ايفرست اعلى قمة  ) 

 س( فسر نشأة البحر امليت اخفض نقطه؟ بسبب حركة صدعية ابطنية.

 األرض سطح أشكال يف اجلوية العوامل أثر :الثاين الفصل
 وال: التجوية وأنواعها:أ

 وتفكيك وحتلل : أثر العوامل اجلوية من خالل عمليات إضعاف التجوية
 على سطح األرض بفعل عوامل التجوية. للصخور كونةاد املاملو 

 ؟(التجوية أنواع) أقسام اذكر( س
 .احليوية . التجوية3       .امليكانيكية . التجوية2      .الكيميائية . التجوية1
 تفاعالت كيميائية بني املاء واملعادن املكونة للصخور التجوية الكيميائية :

ية جديدة ختتلف واد صخر نها منتج عة على سطح األرض ياملوجود
خصائصها الكيميائية عن الصخر األصلي. )تنتشر يف املناطق الرطبة 

 والدافئة(.

 عملية انفصال وتفتت الصخور دون حدوث التجوية امليكانيكية :
 تغيريات يف اخلصائص الكيميائية للصخر.

 ة؟لتجوية امليكانيكيس( بني العوامل والطرق اليت تساعد يف حدوث ا
: جتمد املياه يف الفواصل والشقوق الصخرية عند اخنفاض درجة املياه مدجت -أ

( %9احلرارة أقل من الصفر املئوي، يؤدي إىل زايدة حجم املاء مبقدار )
 والضغط على جوانب الصخر، وينتج عن ذلك تصدع وتفكك الصخر.

دن املعارا يؤدي إىل متدد : ارتفاع درجة احلرارة هناتعاقب احلرارة والربودة -ب
لصخر، وينتج عن ذلك تكوين ضغط على الصخر هنارا، وإخنفاض كونة لامل

درجة احلرارة ليال يؤدي إىل تقلص املعادن املكونة للصخر، تكرار هذه 
 الظاهرة يؤدي إىل حدوث تشققات تؤدي إىل تقشر سطح األرض.

 إىل اانت، واليت تؤدي : عملية حتلل بقااي النبااتت واحليو التجوية احليوية
 وتفتيتها وحتليلها.الصخور ضعاف إ

 س( فسر: تسهم بقااي الكائنات احلية يف حدوث التجوية احليوية؟
الكائنات احلية كالفطرايت تعمل على إذابة عناصر بعض الصخور بسبب  ✓

 منوها عليها.

قيام بعض احليواانت بعمل حفر وأنفاق يف الصخور لتأمني مأوى هلا  ✓
 تفتت الصخور. يؤدي إىل

اانت والنبااتت امليتة ينتج عنها مواد )غاز األمونيا، واألمحاض يو حلل احتل ✓
 العضوية والدابل( تعمل على إذابة وحتلل الصخور.

 منو جذور النبااتت يسهم يف توسيع الشقوق املوجودة يف الصخور. ✓

 :التجوية يف املؤثرة العوامل: اثنيا
 ؟ابلتجوية املؤثرة العوامل عدد( س

 .ولونه الصخر نوع .1
 .والشقوق لفاصامل .2
 .الزمن .3
 .التضاريس احندار درجة .4
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 أ( نوع الصخر ولونه:

 الصخور الصلبة أكثر مقاومة للتجوية من الصخور اللينة. ❖

الصخور ذات األلوان الداكنة تسخن بسرعة ولديها قابلية إلمتصاص  ❖
أشعة الشمس أكثر من الصخور ذات األلوان الفاحتة، ألهنا تعكس معظم 

 عليها. أشعة الشمس الساقطة
 :شقوقل والب( املفاص
زايدة املفاصل والشقوق يف الصخر يؤدي إىل زايدة املساحة اليت تتعرض  ❖

للتجوية، حيث يسهم دخول املاء احململ ابألمحاض عن طريق هذه 
الشقوق والفواصل يف حصول التجمد والذوابن بني املفاصل مما يؤدي إىل 

 حتطم وتفتت الصخور.
 ج( الزمن:

 ل سطح األرض.لى تشكيها عأتثري  ة إىل زمن طويل يفحتتاج التجوي
األشكال األرضية القدمية أسرع يف التأثر بنشاط التجوية من األشكال  ❖

 ( وذلك لتعرضها للعوامل مدة زمنية طويلة.فسراألرضية احلديثة )
 د( درجة احندار التضاريس:

عرض يزداد نشاط التجوية امليكانيكية على السفوح شديدة اإلحندار وتت ❖
 اف.الرتبة لالجنر 

 داد نشاط التجوية الكيميائية على السفوح قليلة اإلحندار )املناطق املستوية(. ز ي ❖
 هـ( املناخ:
 التجوية الكيميائية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت ترتفع فيها درجة احلرارة.  ❖

التجوية الكيميائية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت يرتفع فيها معدل  ❖
 وط األمطار.سق

 يكانيكية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت تنخفض فيها درجة احلرارة.ية امل التجو  ❖

التجوية امليكانيكية تكون شديدة وقوية يف املناطق اليت يرتفع فيها معدل  ❖
 سقوط األمطار.

 س( كون تعميما يوضح العالقة يف كل مما يلي:
 ألمطار؟التجوية الكيميائية وكل من درجة احلرارة وا ❖

كلما زادت درجة احلرارة وزاد معدل األمطار زادت  ،رديةالعالقة ط
 التجوية الكيميائية.

 التجوية امليكانيكية وكل من درجة احلرارة واألمطار؟ ❖

، كلما قلت درجة احلرارة وزاد معدل األمطار زادت العالقة عكسية
 التجوية امليكانيكية.

  لون الصخر والتجوية امليكانيكية؟ ❖

صخور الواهنا داكنة تسخن بشكل أسرع مما الكانت ، كلما  القة طرديةالع
يؤدي لزايدة التجوية امليكانيكية، وكلما كانت ألواهنا فاحتة قلت التجوية 

 .العالقة عكسيةامليكانيكية 

 

 :التجوية عن الناجتة األرضية األشكال: اثلثا
 س( وضح األشكال األرضية الناجتة عن التجوية؟

واد العضوية إىل حتلل املخور و ت الصبة من جتوية وتفتي: تتكون الرت الرتبة -أ
 حطام وذرات تزداد مسكا يف )املناطق الرطبة واحلارة(.

: هو احلطام املفكك الذي يتكون من الصخور احلطام الصخري -ب
وينتقل واملعادن بعد حتللها ويغطي الصخور األصلية الصلبة غري املفككة 

 آخر.مكان ارية والرايح إىل هذا احلطام والذرات بفعل املياه اجل 

: تنتشر فوق األسطح الصخرية املكشوفة وتنشأ بفعل حفر التجوية -ج
التجوية عن طريق التفتيت أو اإلذابة ويزداد حجمها عند جتمع الرطوبة 

: احتاد املاء أو خبار املاء مع عرف( عملية التميؤداخلها ومبا تقوم به )
ات جديدة حجمها بعض عناصر معادن الصخور حيث تتكون مركب

 األصلي.احلجم  ضعفي ل إىليص

: كتل صخرية متجانسة ضخمة تتقشر على شكل أغشية قباب التقشر -د
رقيقة تتكون عند تعرضها لتغيريات كبريات يف درجة احلرارة، وتعود هذه 

 الظاهرة إىل تفكك الكتل اجلرانيتية إىل أغشية حمدبة.
 

 الرحيية التعرية :الثالث الفصل
 د الصخرية ونقلها من منطقة إىل ة املواإزال عنها عملية طبيعية ينتج: التـعرية

أخرى بفعل الرايح واملياه، تعمل التعرية على تفتت الصخور وتكوين 
 أشكال أرضية جديدة.

 التعرية؟ أنواع اذكر( س
 .مائية . تعرية2    .رحيية . تعرية1
 األرض؟ سطح على دورها هبا الرايح متارس اليت العمليات اذكر( س
 .. اإلرساب3   .النقل. 2    .. احلت1

 اليت واملناطق اجلافة، وشبه اجلافة الصحراوية املناطق) يف تؤثر : الرايحمالحظة
 األخرى ابلعوامل مقارنة كبرية  مساحات وتغطي( النبايت الغطاء من ختلو

 س( فسر: ازدايد أتثري الرايح يف املناطق الصحراوية اجلافة؟
يل معامل سطح األرض يف يف تشك دورهاارس الغطاء النبايت ومتبسبب خلوها من 

 مساحة كبرية من خالل قيامها بعمليات احلت والنقل واإلرساب.
كلما خلت املنطقة من الغطاء النبايت، زاد نشاط الرايح يف احلت  ❖

 (.عكسيةوالتعرية )

 :حت كعامل  الرايح: أوال
 ض من خالل:متارس الرايح دورها يف تشكيل معامل سطح األر 

حتريك حبيبات الرمل عن طريق القفز فتسقط على األرض : لرحييةاذرية الت -أ
 وتقفز مرة أخرى وتستمر العملية مع استمرار العاصفة الرملية.

: حت الرايح لالسطح الصخرية من خالل محل الرايح الكشط -ب
ملية للحبيبات الرملية وتضرهبا ابألسطح الصخرية املكشوفة وتعتمد هذه الع

 صخر.سطح ال خشونةايح و على سرعة الر 
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 س( اذكر العوامل اليت تعتمد عليها عملية احلت الرحيي؟

 : ايحاجتاه وسرعة الر  ✓

كلما زادت سرعة الرايح زادت قدرهتا على حت الصخور، وكلما تغري  ❖
اجتاه الرايح زادت قدرة الرايح على حت الصخور من جهات خمتلفة 

 بدال من اجتاه واحد.
 : تفاوت محولة الرايح ✓

تقوم الرايح بعملية احلت ويزداد أتثريها يف تشكيل سطح األرض اذا ما  ❖
ات الصخرية حيث تعمل املفتتات على استخدمت محولتها من املفتت

 ضرب أجزاء الصخر وتفتيتها فتصبح مبثابة عامل هدم تتأثر به الصخور.
 : صالبة الصخر وجتانسه ✓

كلما زادت صالبة الصخور )الصخور البازلتية والصخور املتحولة(  ❖
زادت مقاومتها لعملية احلت الرحيي والصخور اللينة )الصخور اجلريية( 

 الرايح ضعيفة.مقاومتها حلت 
 :نقل كعامل  الرايح: اثنيا
 : التعلق ✓

  عملية نقل أجزاء من محولتها على شكل مواد عالقة من الغبار
واحلبيبات الدقيقة ويعتمد بقائها عالقة على وزهنا وصغر حجمها وقوة 
الرايح وألن الرايح ال تستطيع احلفاظ على املواد كبرية احلجم فتسقط 

 على األرض.

 القفز: ✓

  الرايح بنقل املواد األكرب حجما من خالل القفز وهلذه العملية قيام
 ( من كمية املواد املنقولة.%75الدور األكرب يف احلت الرحيي واليت تبلغ )

 الزحف: ✓

  قيام الرايح بنقل الرمال اخلشنة نسبيا عن طريق التدحرج أو اإلنزالق
من  حتدث حركة الزحف للرايح اخلشنة بسبب الضرابت اليت تتلقاها

 سقوط الرمل القافزة.

: تعد عملية الزحف هي وسيلة النقل الوحيدة من نوعها الذي تسلكه مالحظة
 الرمال األكثر خشونة.

 :إرساب كعامل  الرايح: اثلثا
 تكون املواد اليت مت ترسيبها على عدة أشكال من أمهها:

بعيدة : وهي تربة انعمة دقيقة احلبيبات حتملها الرايح ملسافات تربة اللويس ✓
 وتظل عالقة هبا وترتسب هذه األتربة عندما تضعف سرعة الرايح.

: جتمعات رملية تذروها الرايح ابشكال عديدة وتنقلها من الكثبان الرملية ✓
 مكان آلخر حسب شدة الرايح واجتاهاته.

 س( تكتسب تربة اللويس أمهية زراعية؟
 ألهنا عبارة عن تربة انعمة دقيقة احلبيبات.

 
 
 

 :الرحيية التعرية عن الناشئة األرضية األشكال: رابعا
 ت احلت الرحيي : اشكال أرضية تنشأ عن عملياأشكال احلت الرحيي

الصخرية، املوائد الصخرية، حفر التذرية، احلماد،  الشواهديها )لة علأمث
 التالل الصحراوية املعزولة(.

 أشكال أرضية تنشأ عن عمليات اإلرساب أشكال اإلرساب الرحيي :
)الكثبان الرملية  "اهلاللية، الطولية، النجمية"، تربة اللويس، : أمثلةالرحيي 

 لنباك(.صحاري العرق، ا

 عملية قيام الرايح بنقل محولتها من املفتتات صعودا وهبوطا. يةلغبار العواصف ا : 
 ( األشكال األرضية الناجتة عن احلت والتذرية:1
 )عرف / فسر سبب النشأة(الشواهد الصخرية:  -أ

  حتدث نتيجة حت الرايح للصخور يف املناطق اجلافة واليت تظهر فيها على
لى تبدو ع حبيث لينة،ترتكز فوقها صخور شكل طبقات صخرية صلبة، 

شكل حافات صلبة منفصلة عن بعضها بعضا بواسطة قنوات غائرة تتوغل 
 الرايح يف الفواصل والشقوق وتقوم حبت الصخور اللينة. 

 )عرف / فسر سبب النشأة(املوائد الصخرية )ظاهرة الفطر(:  -ب

 اللينة املوجودة عن  حتدث نتيجة حنت الرايح احململة ابلرمال للطبقات الصخرية
ور مما يؤدي إىل آتكل الطبقات اللينة عند قواعد الصخور قواعد هذه الصخ

 أكثر من الطبقات العليا فتتكون املوائد الصخرية. 
 )عرف / فسر سبب النشأة(حفر التذرية )املنخفضات الصحراوية(:  -ج

   تنشأ هذه احلفر بسبب الرواسب املائية يف منخفض صحراوي، عند جفاف
ه املياه، يبدأ قاع املنخفض الصحراوي ابلتشقق فتعمل الرايح على تذرية هذ

 الطني الناعم من وسط املنخفض فيزداد عمق احلفرة. 
 )عرف / فسر سبب النشأة(احلماد )الصحاري احلجرية(:  -د

   أسطح مستوية مرصوفة حبجارة ذات زوااي حادة تنكشف احلجارة بعد إزالة
 ر يف )ليبيا واالردن(. املواد الناعمة من بينها تنتش

 )عرف / فسر سبب النشأة(التالل الصحراوية املعزولة:  -و

   تتكون إبزالة اجلزء األكرب من السطح الصخري بفعل حت الرايح وتبقى
 األجزاء الصلبة املقاومة للحت الرحيي على شكل تالل معزولة منفردة. 

 ( االشكال األرضية الناجتة عن اإلرساب الرحيي:2
o أشكاهلا أهم ومن رملية:الكثبان ال 

 )عرف / فسر سبب النشأة(: الكثبان اهلاللية -أ

 .تتكون يف املناطق اليت هتب فيها الرايح ابجتاه واحد 

 )عرف / فسر سبب النشأة(: الكثبان الطولية )كثبان السيف( -ب

  تتكون نتيجة وجود رايح من اجتاهني، الرايح املنتظمة االجتاه: تعمل
ل على زايدة ارتفاع : تعمالرايح اجلانبية، الكثبانعلى زايدة طول 

 وعرض الكثبان.
 )عرف / فسر سبب النشأة(:  الكثبان النجمية -ج

  هلا قمة واحدة، تشبه النجمة، تظهر يف املناطق اليت تتناوب الرايح يف
 .هبوهبا من اجتاهات متعددة
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 ( اذكر خماطر الكثبان الرملية؟س

 هتدد السكان املباين والطرق واملزروعات.
 س( قارن بني الكثبان الرملية اهلاللية والطولية والنجمية من حيث:

 الكثبان النجمية  الكثبان الطولية  الكثبان اهلاللية  وجه املقارنة 

سبب 
 التسمية 

 الهنا تشبه اهلالل
ألهنا تظهر على 
شكل خطوط 

 مستقيمة 
 ألهنا تشبه النجمة 

اجتاهات 
 الرايح 

هتب الرايح من 
 اجتاه واحد 

هتب الرايح من 
 اجتاهني 

هتب الرايح من 
 اجتاهات متعددة 

مناطق 
 انتشارها 

 األردن
شبه اجلزيرة العربية  
 والصحراء الكربى 

تركمانستان، مشال 
غرب اهلند، 

 الصحاري االسرتالية 
 

 املائية التعرية :الرابع الفصل
 املائية؟ التعرية أنواع اذكر( س
 .الساحلية . التعرية3    .اجلليدية . التعرية2 .النهرية . التعرية1

 :هبا املرتبطة األرض وأشكال النهرية التعرية: اوال
 األرض؟ سطح على دورها األهنار هبا متارس اليت العمليات اذكر( س
 .. اإلرساب3     .. النقل2  .. احلت1

 رق اليت تساعد على حدوث التعرية النهرية؟س( بني العوامل أو الط
 اجلراين السطحي: -أ

  حيدث عند سقوط األمطار فوق سطح منحدر، وتنساب مياهها على
السطح، وتتمكن املياه من حفر قناة تسمح حبركتها داخل حوض النهر 

 ابجتاه املصب.
 حوض التصريف النهري: -ب

 .املساحة األرضية اليت تضم مجيع أجزاء النهر وروافده 
 خطوط تقسيم املياه: -ج

  ،خطوط تصل بني القمم املرتفعة الفاصلة بني حوضني هنريني أو أكثر
 وتفصل األحواض النهرية عن بعضها بعضا.

 ( مكوانت النظام النهري:1
 )حوض التصريف النهري( وخطوط تقسيم املياه.  حوض النهر -أ

 : القناة املغطاة ابملياه ويشمل:جمرى النهر -ب

 املغمور من القناة ابملياه.: اجلزء سرير النهر ✓

 : السطح السفلي جملرى النهر.قاع النهر ✓
س( فسر: تدفق مياه النهر بسرعة يف احلوض األعلى، وبطئها ابحلوض األدىن 

 للنهر؟
 ألن جمرى النهر مييل لإلحندار الشديد قرب املنبع  ومييل لإلستواء قرب املصب.

 تتجمع فيه املياه. : أخفض نقطة يف أجزاء احلوض النهري الذياملصب -ج
 
 

 قة النهرية: ( الطا2
  حتول الطاقة الكامنة يف النهر إىل طاقة حركية واليت بدورها تقوم بعمل

جيومورفولوجي مما يؤدي إىل تشكيل معامل سطح األرض من خالل عمليات 
 )احلت، النقل، اإلرساب(. 

 س( بني العوامل اليت تعتمد عليها الطاقة النهرية؟
 كمية املياه اجلارية:   -أ

 اه اجلارية يف القناة النهرية، زادت الطاقة النهرية. كلما زادت كمية املي ❖
 سرعة املياه اجلارية:  -ب

 كلما زاد احندار املنطقة )احلوض األعلى( تزداد سرعة املياه اجلارية.  ❖

 وكلما قل احندار املنطقة )احلوض األدىن( قلت سرعة املياه اجلارية.  ❖
 شكل القناة النهرية:  -ج

( بسبب  فسرة يف عملية حت القناة النهرية )يستنفذ قسم كبري من  الطاقة النهري ✓
 كثرة االحتكاك. 

 كلما قل االحتكاك زادت الطاقة النهرية يف احلت. ❖

( بسبب قلة فسرالشكل النصف دائري أقل األشكال استنفاذا للطاقة النهرية ) ✓
 االحتكاك. 

 كون تعميما يوضح العالقة بني الطاقة النهرية وكمية املياه اجلارية؟  ❖

العالقة مية املياه اجلارية يف القناة النهرية زادت الطاقة النهرية )كلما زادت ك
 ( طردية

 كون تعميما يوضح العالقة بني الطاقة النهرية وشكل القناة النهرية؟  ❖

كلما كان شكل قناة النهر نصف دائري كلما كانت أقل استنفاذ للطاقة 
 بسبب قلة اإلحتكاك. 

 ة:( العوامل املؤثرة يف العمليات النهري3
 س( بني العوامل املؤثرة يف العمليات النهرية؟

 نوع الصخور:  ✓

كلما ازدادت صالبة الصخور قل أتثري العمليات النهرية يف تشكيل معامل  ❖
 (. عكسيةسطح األرض )

 درجة اإلحندار: ✓

كلما زادت درجة اإلحندار زادت قدرة النهر على تشكيل معامل سطح األرض  ❖
 (. طرديةبسبب زايدة سرعة املاء )

هي كمية املياه اليت جتري يف النهر عند نقطة حمددة يف  كمية التصريف النهري: ✓
 وحدة الزمن وتقاس )م مكعب/اثنية( 

كلما زادت كمية التصريف للنهر زادت الطاقة النهرية يف عملية احلت والنقل  ❖
 (. طردية)

 هي املسافة األفقية بني جوانب النهر. عرض قناة النهر: ✓

 دت سرعة النهر وزادت قدرته على احلت.كلما قل عرض النهر زا ❖
 الغطاء النبايت:  ✓

 (. عكسيةكلما زاد الغطاء النبايت قل اجلراين السطحي للمياه ) ❖

 س( فسر: يعيق الغطاء النبايت اجلراين السطحي للمياه؟
ألن النبات يقوم ابمتصاص املاء بواسطة جذوره، فتقل كمية املياه اجلارية وتتناقص 

 طاقتها احلتية. 
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 ( العمليات النهرية:4

 تقوم األهنار بثالث عمليات رئيسية )احلت، النقل، الرتسيب(
 النهر كعامل ترسيب نقلالنهر كعامل   النهر كعامل حت

يقوم النهر بعملية احلت 
 ابستخدام:

اتثري االندفاع الطبيعي   -أ
للمياه اليت تعمل على  
 تفتيت الصخور اللينة. 

يستخدم محولته يف حت   -ب 
الصخور على اجلوانب  

 ويف القاع.

 س( اذكر انواع احلت النهري؟
: وهو تعميق  احلت الرأسي . 1

 جملرى الوادي النهري. 

وهو توسيع  :  احلت اجلانيب . 2
 عرض القناة النهرية. 

: احلت  احلت الرتاجعي . 3
ابجتاه املنابع، عند اعرتاض  
طبقة من الصخور الصلبة  
للمياه اجلارية فتعمل املياه  

على حت الطبقة اللينة اليت  
تلي الطبقة الصلبة فيتكون  
كهف أسفل الصخور  
الصلبة فتنهار الطبقة  

الصخرية الصلبة يؤدي هذا  
زايدة    النوع من احلت إىل

 طول اجملرى النهري. 

يقوم النهر بنقل املواد 
الصخرية املفتتة من مكان 

 آلخر ابلطرق التالية:
اإلذابة )املواد  -أ

: وهي تعين املذابة(
العناصر اليت متكن  

النهر من اذابتها أثناء  
جراينه )اذابة الصخور  

 اجلريية(. 

 اجلر أو السحب: -ب
 )احلمولة اجملرورة( 

وهي احلمولة اليت ال  
ستطيع النهر نقلها إىل ي

بطرق الدفع او  
السحب او القفز أو  

 الدحرجة. 
: عملية يتم فيها التعلق -ج

نقل احلبيبات الدقيقة  
اليت تبقى عالقة يف 
املياه اثناء جرايهنا  

ابجتاه املصب وتشكل  
القسم األكرب من محولة 

 (.% 90النهر )

عند وصول النهر  
إىل منطقة قليلة  

اإلحندار تقل قدرته  
لنقل فيبدأ  على ا

برتسيب محولته  
 على اجلوانب. 
يبدأ برتسيب  
احلمولة األكرب 
حجما مث االقل  
حجما اليت تصل  

 إىل املصب. 

 

 أشكال أرضية تنشأ عن عمليات احلت النهري أشكال احلت النهري :
 لسطح األرض.

 : )الشالالت، اجلنادل، اخلوانق، البحريات الكوعية(امثلة عليها
 أشكال أرضية تنشأ عن عمليات اإلرساب النهري.: أشكال اإلرساب النهري 

 : )الدلتا، السهل الفيضي(امثلة عليها
 

: النموذج الذي وضعة ديفيز ويعين ان النهر مير دورة التعرية النهرية •
 بثالث مراحل هي ) الشباب / النضج / الشيخوخة (

 
 

( االشكال االرضية الناجتة عن عملية احلت 5
 النهري

( االشكال االرضية الناجتة عن  6
 عملية الرتسيب النهري 

: احندار مفاجئ للنهر يتكون  الشالالت -أ
بفعل وجود طبقة صلبة من الصخور  
اسفلها طبقة صخرية لينة تعمل املياه  

فتسقط   على إذابة الطبقة الصخرية اللينة
 الطبقة الصخرية الصلبة. 

: )شالالت نياجرا على هنر  أمثلة عليها
 سان لورنس(  

أو وجود انكسار مفاجئ يعرتض جمرى 
النهر حيث تسقط املياه يف هذا الوادي  

 االنكساري. 
: )شالالت فكتوراي على  مثال عليها

 هنر الزمبيزي(  

: تنشأ بسبب اختالف طبيعة  اجلنادل -ب
ها قاع اجملرى  الصخور اليت يرتكب من

حيث تقاوم الصخور الصلبة عملية  
احلت النهري وتتآكل الصخور اللينة  

 وتبقى الصخور الصلبة ابرزة. 

جزء من جمرى النهر يتميز   اخلوانق: -ج
بشدة احندار جوانبه ويتكون حني  
يتغلب احلت الرأسي على احلت  
اجلانيب، يينشأ يف الصخور الصلبة حيث  

الحندار وال تبقى جوانبها قائمة شديدة ا
 تنهار. 

 : خانق وادي املوجب مثال عليها

: تتكون يف احلوض  البحريات الكوعية -د
األدىن للنهر عندما تضعف سرعة النهر  
فيبدا النهر ابلتعرج، ومع الزمن ينفصل  
جزء من اجملرى الرئيسي للنهر وقيام  

 النهر بتغيري جمراه.

: وهي عبارة عن  الدلتا -أ
إرساابت محولة النهر وتراكم  

وادها عند مصبه يف حبر أو م
 حميط. 

 :  اشكاهلا
يشبه القوس أو املثلث   ✓

 )دلتا النيل والسند( 

منط مدبب )دلتا التيرب يف  ✓
 ايطاليا( 

شكل اصبعي يشبه قدم   ✓
 الطائر )دلتا املسيسيب( 

: وهي أراضي  السهل الفيضي -ب
منبسطة حماذية جلوانب النهر  
تغطيها مياه النهر يف أوقات  

 ضج. الفيضان يف مرحلة الن

س( اذكر مميزات تربة السهول  
 الفيضية؟ 

 اراضي خصبة ومتجددة  
: سهول هنري دجال  أمثلة عليها

 والفرات وهنر األمازون. 

 

 س( فسر: تشكل اجلنادل خطورة واضحة على املالحة النهرية؟ 
 بسبب بقاء الصخور الصلبة ابرزة وأحياان قريبة من السطح.

ية يف منطقة منابع األهنار؟ وتتكون عند س( فسر: ال ميكن تشكل البحريات الكوع
 املصب؟

 ومع  ابلتعرج، النهر فيبدا النهر سرعة تضعف عندما للنهر األدىن احلوض يف تتكون 
جمراه وألن املنبع يكون  بتغيري النهر وقيام للنهر الرئيسي اجملرى من جزء ينفصل الزمن

 سطح مائل مما يؤدي لزايدة سرعته.
 الفيضية؟  س( عدد إجيابيات السهول

 متتاز هذه املناطق برتبة خصبة ووفرة املياه وهذا يؤدي لإلنتاج الزراعي.  ✓

 غمرها مبياه الفيضان بني مدة وأخرى يؤدي إىل جتديد خصوبتها.  ✓

 معظم احلضارات القدمية نشأت يف مناطق السهول الفيضية لألهنار:  ✓

 : املصرية القدمية، بالد الرافدين، السند والكنج. مثل

 النموذج الذي يعتمد على نظرية عرية النهريةدورة الت :
ديفز اليت تعتمد على العامل الزمين الذي يبني تطور 
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 مميزات املرحلة األوىل
 "مرحلة الشباب" 

 مميزات املرحلة الثانية
 "مرحلة النضج"

 مميزات املرحلة الثالثة
 ة الشيخوخة""مرحل 

 شدة االحندار.  . 1

سيادة عملية احلت   . 2
الرأسي على احلت  

 اجلانيب. 

القناة او املقطع   . 3
العرضي للنهر أتخذ  

 .   Vشكل حرف  

تتكون فيها األشكال   . 4
األرضية )اجلنادل  

 والشالالت( 

االحندرا اقل من   . 1
احندار مرحلة  

 الشباب. 

احلت  تزداد فاعلية   . 2
اجلانيب على احلت  

 الرأسي. 

 شكل القناة أو . 3
املقطع العرضي  

للنهر أتخذ شكل  
 . Uاحلرف  

تظهر األشكال   . 4
االرضية )السهول  

 الفيضية(. 

مييل السطح اىل االستواء   . 1
فتقل سرعة املياه اجلارية  
 ويبدأ بعملية الرتسيب. 

التوازن واضح بني احلت   . 2
 والرتسيب. 

تظهر الثنيات يف اجملرى   . 3
هبا من أشكاهلا    وما يرتبط

 كالبحريات الكوعية. 

الروافد الرئيسية  يقل عدد   . 4
 مقارنة مبرحلة النضج. 

يبلغ الوادي النهري أقصى   . 5
 اتساع له. 

تظهر أشكال اإلرساب   . 6
النهري )السهول الفيضية  

 والدلتاوت(. 
 

 س( اذكر اهم آاثر )نتائج( عمليات التعرية املائية والرحيية؟
 تثمر كمنتج سياحي.وجود أشكال ارضية ميكن ان تس ✓

 كندا، جبال اهلمالاي، جبال كلمنجارو، جبال االلب.)شالالت نياجرا( يف   أمثلة
 بعض اجلبال جتذب متسلقي اجلبال. ✓

 مغارة جعيتا يف لبنان. ✓

 يف األردن صحراء رم، خانق املوجب، مغارة بررقش. ✓
 

 


