
 مدرسة الرمس للتعلمي الثانوي للبنني

 Geology املادة جيولوجيا 

 Grade 10  العارشالصف 

 التعرية والرايح :   واجب 

 رمق الطالب : )           (     امس الطالب : ................................................................ الشعبة : )     (

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ما املقصود ابلتعرية ؟................................................................................................. -1س

 عرية ؟ عدد عوامل الت -2س

  ................-  .............. ..-  ....................-  ....................-  ..................- . .................... 

 علل:  تعترب الرايح من احد العوامل الرئيسة  للتعرية  ؟ ...........................................................  -3س

 فكر واجب عام ييل :  -

 : ما العمليات اليت تقوم هبا الرايح عىل سطح الأرض ) العمل اجليولويج (   ؟ 4س

1 ..................................2........................................3. .................................... 

 حت ؟ ............................................................... ما العوامل اليت تساعد الرايح عىل الن  -5س 

ارشح كيف تنقل الرايح رواس هبا  ؟ ...............................................................................  -6س

....................................................................................................................... 

 ...........................................................................  تبدأأ الرايح برتسيب محولهتا ؟  مىت   -7س

 للرايح ؟ املظاهر اجليولوجية الناجتة عن معليات النحت ) الربي (ما  -8س

1- .................... ............2..................................3 .....................................4................................... 

...... ................................................................................................. كيف تفرس تكون خصور عش الغراب ؟ -9س

.............................................................................................................................. .............. 

........................................... كيف تفرس تكون الابراج الصخرية ؟ ...................................................................... -11س

.............................................................................................................................. ......................... 

 يتوقف بري وحنت الرايح عىل : -11س

                                       ........................................ - أأ 

 سطوهحا ابلنحت ....................الرتكيب الأصيل للصخر مثال : الصخور اجلريية املامتسكة واجلرانيت  - ب

 طحها نتيجة النحتعىل س  ........................الصخور احلاوية عىل احلىص والأحافري                                         

 عىل سطحها ................................الصخور املتحوةل اكلنايس والشيست  الصفاحئية                                        

......................... كيف تفرس تكون الوهجرحييات ؟ ................................................................................. -12س

...................... ....................................................................................................... ............................... 

 ................................................... .عىل ماذا يدل ؟ وجود أأوجه مصقوةل عىل خصور الوهجرحييات . ........... -13س

......................... كيف تفرس تكون املنخفضات ؟ ................................................................................................... -14س

............................................... .............................................................................. 

 . ........................................... .اجلوفية   للمياهاقرتاب سطح الأرض نتيجة النحت من الطبقات احلامةل  النتيجة اجليولوجية : ما  -15س

 

 

 

 



ماراتيوا وحض ابلرمس مراحل تكون واحة ل  -16س  ؟ ابلإ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( املرحةل الثالثة )                                (               املرحةل الثانية )                                           )املرحةل الأوىل (

 

 .........................................2................. ..................... 1ما العوامل اليت تساعد يف تكوين املنخفضات غري حنت الرايح ؟  -17س

 ..................................2......................................  1؟  ملظاهر اجليولوجية الناجتة عن معليات النقل ) التذرية (ما ا -18س

 حيث رسعة الرايح و طبيعة الفتات الصخري ؟  الصحاري الصخرية    من قارن بني الصحاري احلصوية و -19س

 الصحاري الصخرية الصحاري احلصوية وجه املقارنة

   رسعة الرايح

   طبيعة الفتات الصخري

 للرايح ؟ ................................. . ( بناء) ال  رتسيبملظاهر اجليولوجية الناجتة عن معليات الامن  – 21س

 ...... .يه  ........................................................................................................................لرملية  الكثبان اعرف :  -21س

 ما العوامل اليت تتحمك يف تكوين الكثبان الرملية؟       -22س

 .................................. -ج                                 ............................ -ب           ...............................              -أأ    

  -ب                                                     -أأ      ؟         قسم الكثبان حسب ماكن جتمعها  -23س

 عىل   الرايح السائدةيعمتد الشلك الهنايئ للكثيب الرميل  ملخص : 

 مقارنة بني انواع الكثبان الرملية

وجه 

 املقارنة 

 الاهليجية القبوية  النجمية الطولية )العروق( املس تعرضة  الهاللية )الربخان(

 

 الشلك

تالل ) هاللية ( 

عرضها أأكرب من 

 ارتفاعها

 متوجات رملية متتالية

 معودية عىل اجتاه الرايح

 حميل خفيف يف اجتاه الراي

 وميل شديد يف الاجتاه الأخر

كثبان طولها أأكرب من 

 عرضها

تكرث يف الصحاري  

 املدارية

كثبان متكونة 

من تالل 

متجمعة ذات  

 مقم حادة

كثبان متكونة من 

تالل متجمعة 

 ذات  مقم دائرية

ملتوية بشلك 

حاد وتكرث عىل 

 الشواطئ

 اجتاه

 الرايح

اجتاه واحد 

 ابس مترار

 واحد )هاللية( اجتاه

 متعامد مع اجتاه الرايح

 اجتاه واحد )هالليه(

يتعامد علية اجتاهني 

 جانبني

رايح معتدةل مع  عدة اجتاهات عدة اجتاهات

 بعض النبات

 

 ......................و  ..........................و     ..........................و   :..........................جهرة الكثبان الرملية عىل تتوقف  -24س

 : ............................... و ...................................... و ...............................  .  أأخطار جهرة الكثبان الرملية من  -25س  



 . الكثبان الرملية ) قتل الكثيب( جهرة طرق ماكحفةعدد  -26س

 1............................. .........................2 ....................................................3..............................................    

                   ............................3.............................................. 2.....................................1: فوائد الكثبان الرملية من  -27س  

 يف ماكحفة اخطار جهرة الكثبان الرملية ؟  ما اجلهود اليت بذلهتا دوةل الامارات العربية املتحدة  -28س

1 ...............................................2 ................................................3........................................... 

 

 اذكر بعض املناطق يف ادلوةل تتعرض ابس مترار لهجرة الكثبان الرملية .  -29س 

1...............................2 .................................... 

 

 املقابةل .حدد نوع الكثبان الرميل يف لك من الرسومات        -31س 

 .                                        

a- …………………….. 

b- ……………………. 

c- …………………. 

d- …………............. 

          

  

 


