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     التعرية     ورقة  حتليلية

 

يه معلية تفتت وحتلل الصخور عىل  سىل ا ارضرأ وضو قىلرب سىل ا ارضرأ طوسىللعة العواوىلل اجلويىلة . اجلواب :  التعرية سؤال : عرف 

 نقل املواد النلجتة .السلئدة يف الغالف اجلوي واملليئ مث 

 الرايح .ارضو لر .الس يول .البحلر واحملي لت .اجلليدايت .البحريات .امليله اجلوفية .:  بااجلو : ول عواول التعرية ؟  سؤال

 تعترب الرايح العلول الرئييس للنحت والنقل والرتسيب .:  الرايح 

 . ا ارضرأ احلركة ادلواوية للرايح ابلقرب ون س اجلواب : ن ا  ى و رر.السبب يف رفع احلبيبلت ادلقيقة احلجم ونقلهل ون واك ول سؤال :

 تنقل الرايح الرولل وارضترطة يف صورة وواد وعلقة .. 1 اجلواب : : كيف تنقل الرايح حبيبلت الرتطة والرولل؟سؤال 

 و الانس يلب . تنقل  الرايح طعض احلبيبلت عن عريق القفز وضو ادلحرجة وضو الزحف التدرجيي الب يء وض  كام. 2

نتيجة اخنفلأ رسعهتل ون هجة وضو نتيجىلة ملواهجهتىلل عوائىلق وعقبىللت تقىلف يف عريقهىلل :  اجلواب : ول سبب ترسيب الرايح محلولهتل ؟ سؤال

 وتقلل ون قوهتل ون هجة وضررى وعندول تقل رسعة الرايح ترسب محولهتل ون اذلرات الرولية واملواد املنقوةل . 

 يحئةل ع  هدم وظلهر العمرا ن اخملتلفة وذكل  ون  خالل محل مكيلت كبرية ون فتلت الصخور والرولل تعمل علقة الرايح الهل 

 : ؟ حنت الرايح للصخور )بري الصخور( املظلهر اجليولوجية النلجتة عنول  سؤال. 

 ت . املنخفضل. 4 الوهجرحييلت .. 3ارضبراج الصخرية ...2خصور عش الغراب )خصور وعلقة ( .. 1اجلواب :

 ؟ علقة (املصخور الخصور عش الغراب )كيف تتكو ن  سؤال :

يتكىلىلو ن هىلىللا النىلىلل وىلىلن الصىلىلخور املتجلنسىلىلة عنىلىلدول تصىلىل دم فىلىلل الىلىلرايح احملمىلىلةل ابلفتىلىللت   اجلىلىلواب :

 الصخري  

والرولل.ونظرًا رض ن جحم املىلواد احملمىلوةل يف ارضسىلفل قريبىلًل وىلن سىل ا ارضرأ  كىلو ن وضكىلرب وىلن جحمهىلل يف 

 املس توايت

ع ، وكلكل مكيهتل طفعل اجللذطية ارضرضية، فل  ن النحت  كو ن يف املنلعق السف  ون الصخور وضكرب ارض  

 وضوحًل 

 ونه يف املنلعق ارضع  .

وظلهر جيولوجية انجتىلة عىلن بىلري وضو حنىلت الىلرايح لنقىللف الضىلعف يف الصىلخور و ىلل  :اجلواب ؟ رضبراج الصخرية : ول املقصود  ابسؤال 

 ور غري املتجلنسة .س وح الفواصل يف الصخ

 . الرتكيب ارضصيل للصخر .درجة صالدة ال بقلت الصخرية .:  اجلواب : ع  ولذا تعمتد معلية بري الرايح ؟سؤال 

 " ؟ النست -النليس  –الاحلفري الصخرية   –احلىص  –الصخور اجلريية كيف يمت بري الصخور التللية "  سؤال :

ذا ويب ( املامتسكة تصقل متلول نتيجة بري الرايح .الصخور اجلريية )خصر رس   اجلواب : اكنت الصخور حتمل طداخلهل طعض احلىصىل وضو وضول ا 

الاحلفري فل ن هله ترتك نتوءات نتيجة بري الرايح .ويف خصور النىلليس والنيسىلت ) خصىلر وتحىلول ( ذات الرتكيىلب الرقىللص )وضلصىلفل ي ( 

 تتكو ن س وح ذات حزوز وحيود وس ت يةل.

 رضهنل ثالثية ارضوجه غللبًل . حصبلء الرحي وضو احلجلرة املثلثةتسمى : و  لوهجرحييلت ا

يص دم الرول اذلي حتمهل الرايح ابحلىص فيربي وجه احلىص املقلطل للرايح السىللئدة فيصىلبا :  اجلواب: كيف تننأض الوهجرحييلت ؟  سؤال

وغللبىلًل وىلل  التلرية فيتعرأ وجه جديد وهنل للرحي فينحىلت ويصىلقل. وقد تنقلب احلىص عندول يتحرك الرول حتهتل طعملية ودورًا وضو وصقواًل.

 .تعترب ارضوجه املصقوةل لل واحدة ون هله احلىص تعبريًا عن اجتلهلت الرايح السلئدة خالل العصور اجليولوجية 

 ورحيدث يف املنلعق الصحراوية اجللفة اليت تتكو ن ون خص  ؟ اجلواب :املنخفضلت سؤال : كيف  ووض ن حتدث 

 غري وتجلنسة، وض ن تنحت الصخور ارضقل صالدة طدرجة وضكرب ون درجة حنت الصخور ارضكرث صالدة طفعل 
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 احملمةل ابلرولل والفتلت الصخري.   الرايح 

 س ا ارضرأ يف الاخنفلأ اس مترار  : نتيجة  اجلوابيف اال ولرات ؟   واحة ليوا: فرس جيولوجيل  كيف تتكو ن  سؤال

 وقد خيرج امللء لميلض املنخفض وكواًن حبرية.  ى وض ن يصل قريبًل ون ال بقلت احللوةل للميله اجلوفيةطفعل بري الرايح ا   

. ال يىلىللت 2 .ر ىلوف الاككسىللر ونظىلم الفواصىلل الصىلخرية .1:  اجلىلىلواب : وىلل العواوىلل الىليت يعمتىلد علشىلل تنىلكيل املنخفضىللت ؟ سىلؤال

 .  . ال يلت املقعرة3.احملدب

تس ت يع الرايح طفعل علقة حركهتل محل الفتلت الصخري والرول النلجت : اجلواب؟  محولهتل ون الفتلت الصخري : كيف تنقل الرايح  سؤال

 عن معلية الربي وضو عواول التجوية وضو التعرية ارضررى .

 .عة الرايح . رس 2.قوة الرايح 1  :  اجلوابد؟ ية ول حتمهل الرايح ون تكل املواجحم ومك علشل يتوقف : ول العواول اليت  سؤال

 الصحراء احلصوية .. 2 الصحراء الصخرية ..1:  اجلواب ول املظلهر  اجليولوجية النلش ئة عن معليلت تلرية الرايح ؟ :  سؤال

 امحلوةل .  –ون حيث : رسعة الرايح  صحراء الصخرية والصحراء احلصوية ال : قلر ن طني  سؤال

محل الفتلت الصخري والرول اذلي يغ ي الصخور اتركة الصخور دو ن . امحلوةل : ة القوة ابلغ: رسعة الرايح  : الصحراء الصخرية:  اجلواب

 . محل الرولل فقط فل  ن احلىص يبقى  : وتوس ة  . امحلوةل :  رسعة الرايح : الصحراء احلصويةوضول  غ لء .

 ؟ طفعل الرايح  ترسيب الفتلت الصخري  : فرس جيولوجيل كيف يمت  سؤال

يبدوض ترسيب الرايح للفتلت الصخري اذلي حتمهل عندول تصلدف علئقل يف عريقهل كربوز خصري وضو حىص وضو نبلت وابلتىلل  تقىلل :  اجلواب

 رسعهتل وطلكل يتكو ن متوج رويل  ) كثبل ن رويل ( يتصل بمتوج و رر وهكلا .

وىلامتثةل و كىلو ن احنىلدارهل ابجتىلله الىلرايح اكىلرب وىلن  يه وضجسلم رولية ع  شل متوجلت غىلري:  اجلواب: ول املقصود ابلك بل ن الرولية . سؤال

 .احندارهل طعكسه 

. ترسيب عبقلت وىللئةل عىل  اوتىلداد الاحنىلدار 2حركة الك بل ن ابجتله الرحي .. 1: اجلواب  : ا  ى ولذا تؤدي حركة الرولل املس مترة ؟ سؤال

 يف اجتله حركة الرايح .

الغ ىللء . 3مكيىلة الروىللل املتحركىلة  ..2 اجتله الىلرايح ورسعهتىلل  .. 1:  اجلوابالرولية  ؟ ول العواول اليت تتحمك يف تكو ن  الك بل ن:  سؤال

 .  النبليت وكيفية انتنلره

 الك بل ن الصحراوية  .. 2الك بل ن النلعئية والهنرية  ..1: اجلواب؟ حسب واك ن جتمعهل : قسم الك بل ن الرولية  سؤال

العىلرو  0الك بل ن ال وليىلة .2لك بل ن الهاللية )الربخل ن ( ..ا1:  اجلواب؟ ليئ ون جتمع الرولل تبعل للنل الهن: قسم الك بل ن الرولية  سؤال

 الك بل ن القبوية . . 6الك بل ن الاهليلجية .. 5الك بل ن املس تعرضة .. 4الك بل ن النجمية ..3(  .

 ويف اجتله واحد . شلكه هال  .يتكو ن يف املنلعق اليت هيب فشل الرايح برسعة ونتظمةالك يب الهال   

يننأض نتيجة  اص دام رايح وتعلودة وع كووة ون الرولل فل ن الرولل تدفع ون اجلهىلة املواهجىلة للىلرايح ا  ى وضعىل  الكووىلة وهتىلبط املنحىلدر وىلن 

 النلحية ارضررى طفعل اجللذطية ارضرضية  ونتيجة ذلكل يتكو ن  دواوة هوائية يف املاك ن احملجوب عن الىلرايح حيىلث تعمىلل ادلواوىلة

ع  جتويف الك يب ون هله النلحية ممل يع يه النل املقعر وضول اجلهة اليت هتب علشل الىلرايح فيكىلو ن شىلل الكووىلة فشىلل  ىلداب 

ابجتىلله  ون قىلة العىلني.تتكو ن يف املنلعق اليت  كو ن فشل وصدر الرولل  دود وذات وضرضية صلبة علرية ون الغ لء النبليت .وتعترب 

 كل .ظيب خري و لل ع  ذ اطو

شلكه عو  .تننأض هله الك بل ن عندول تسود رايح ون اجتله واحد تؤازرهل رايح و تية ون اجتلهني جلنبيني وتعمل الرايح -الك يب ال و  :

فضىلة نخادلامئة ع  زايدة عولهل  .طيامن تعمل الرايح اجللنبية ع  زايدة عرضهل وارتفلعهل .وتكو ن علدة مجموعلت وتوازية تفصىلل طيهنىلل وضرام و 

 مك وغللبل ول تكو ن هله الك بل ن يف ونلعق الصحلري املدارية .500تتحرك خاللهل الرايح .يصل عول هله الك بل ن ا  ى 

وون صفلهتل املمزية وض ن املسلفلت اليت تفصل طني الواحد وار رر فشل تاكد تكو ن خللية متلوىلل وىلن الروىللل بسىلبب تىلودل دواوىللت هوائيىلة طىلني 

 لحة الفلصةل . الك بل ن ع  جلنيب املس
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يه كثبل ن رولية ذات طنية جنميه وضو شعلعيه وتتكو ن ون جتمع تالل رولية ذات مقم حلدة وكونىلة مقىلة واحىلدة ووهنىلل ينىلع : الك بل ن النجمية 

 ثالث حواف وضو وضكرث وتنترش يف املنلعق اليت هتب فشل الرايح ون عدة اجتلهلت . 

ال وضهنل الك بل ن املس تعرضة  ذ تأضخىلل تن به الهاللية ، ا  ولتوية .تتكو ن يف املنلعق ذات الرايح القوية .تعرف وضيضىلل ابلعرضىلية وضو املسىل تقمية . ا 

علطع الاس تقلوة يف مقمهل وتكو ن ذات اجتله وتعلود وع اجتله الرايح .تبدو ع  هيئة ووجلت رولية تتكو ن ون جلنبني ارضول احنداره رفيف 

تكو ن يف املنلعق اليت تتوافر فشل زايدة ون الك بل ن الهالليىلة الصىلغرية احلجىلم والىليت تىلتال  يواجه الرايح السلئدة والثلين شديد الاحندار .ت 

 وع طعضل البعض لتكو ن كثيبل وس تعرضل .

ولتوية بنل حلد .تكرث ع  النواعئ .تتكو ن يف ونلعق الرايح املعتدةل وع وجود طعض النبلاتت .يصىلل ارتفلعهىلل ا  ى الك بل ن الاهليجية 

 ا .ورت  30حوا  

 تتكو ن طت ور ومنو الك بل ن الرولية الهاللية طواس ة الرايح القوية  . ذات حواف رولية دائرية .الك بل ن القبوية  

تبدوض  الهجرة عندول  زداد رسعة الرايح ممل يسلعد ع  محل حبيبلت الرولل : اجلواب؟ الك بل ن الرولية : فرس جيولوجيل كيف هتلجر  سؤال

 لرايح وتلقي فل يف اجلهة ارضررى للك يب . ون اجلهة املواهجة ل

جحىلم حبيبىللت . 3جحىلم الك يىلب .. 2رسعىلة الىلرايح واجتلههىلل.. 1:  اجلىلواب؟ ول يه العواول اليت تعمتد علشل جهرة الك يب الرويل  :  سؤال

 وجود العوائق .. 5درجة الرعوطة .. 4الرول .

ورتا يف العلم ويف الظروف الاسىل تننلئية  25-15ترتاوح رسعة انتقلل الك بل ن ون : اجلوابيف العلم .  رسعة الك بل ن الرولية : حدد  سؤال

 قد تصل ا  ى وئلت ارضوتلر . 

واكنية حركهتل وانتقللهل ون واك ن ر رر . : تمكن  اجلواب؟ الك بل ن الرولية  : ول الار لر املتوقعة ون  سؤال  ر ورة الك بل ن الرولية يف ا 

 ننأ ت ووزارع وعر  وعيو ن ولئية .حيث تدفن ول يصلدفهل ون و  

زراعىلة املنىللعق احملي ىلة . 2رفىلض ارتفىللع الك بىلل ن احملي ىلة طأضوىللكن العمىلرا ن . . 1:  اجلىلواب؟ عر  واكحفة الك بل ن الرولية  : عدد  سؤال

 عىل  سىل حه رش الك يب نفسه ابلقلر  جلعىلل سىل حه وامتسىل  وضو وضىلع عبقىلة وىلن احلىصىل. 3ابلك بل ن ابلنبلت وارضجشلر لتثبيت الرولل .

 وتعرف هله العملية طقتل الك بل ن . 

 

 

 حدد  نوع الك بل ن الرولية .  ون الرسوولت التللية ،  سؤال :

 

 

 

 

   
 


