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       البحار واحمليطات   ورقة حتليلية 

Sea  andOcean  

 هل قاع البحار واحمليطات ميثل ارض منبسطة ؟ فرس ذكل . ال .متثل ظواهر تضاريس ية متباينة تشمل سالسل اجلبال الشاهقة والوداين الضيقة  سؤال :

 والعميقة اليت جبانب السهول املنبسطة .

ىل ثالثة أ قسام يه   يه طبيعة قاع احمليط ؟ سؤال :ما  . احليودوسط حميطة .3.قيعان احمليطات 2. حواف القارات . 1طبيعة قاعة احمليط تقسم ا 

 . قاع احمليط العميق .4. املنحدر القاري 3. املرتفع القاري 2. الرف القاري 1سؤال : مم تتكون حواف القارات ؟ تشمل الك من 

 دول التا ي . سؤال :قارن بني مناطق حواف احمليط وفق اجل

 املنحدر القاري املرتفع القاري الرف القاري وجه املقارنة

 مجيعهم مناطق حلواف القارات وجه الش به

منبسط حبري حضل ،ميتد من  وجه الاختالف

الشاطئ جتاه حوض احمليط ،عرضه 

مك ومعقه حوا ي 1011يصل حىت 

 م .131

منحدر شديد ، ميثل الفاصل بني 

قرشة احمليطية ، القرشة القارية وال 

ىل   مك.21عرضه يصل ا 

ميثل منطقة اندماج املنحدر القاري مع 

أ خر اقل احندارا ، يتكون من 

تراكامت رسوبية مسيكة قادمة من 

 منطقة الرف القاري ز

 . طاقة ال مواج . 3احملمول . الفتات  . مكية2.طبيعة خصور الشاطئ . 1سؤال . ما العوامل اليت يعمتد علهيا العمل اجليولويج للبحار واحمليطات ؟ 

ويكون معلها  سؤال : فرس كيف تعمل البحار واحمليطات عىل هدم خصور الشاطئ . يف البداية تصطدم مياه البحار واحمليطات مع خصور الشاطئ مسببة تآ لكها

ابلتقاط اجلالميد  ال مواجالبحرية ن حيث تقوم  وال عاصرييكون أ كرب عند حدوث العواصف  ال مواجحنت  أ نوميكن القول  أ مواهجاقوي لكام زادت طاقة 

 واحلىص وحبيبات الرمال وترشق هبا خصور الشاطئ .

 . الاهنيارات الشاطئية .3. الشواطئ املتعرجة .2الشاطئية .  وال نفاق. الكهوف 1للبحار واحمليطات ؟  أ لهديمسؤال : ما املظاهر اجليولوجية النامجة عن العمل 

 الشاطئية .نتيجة تكرار معلييت   تضاغط الهواء و حركة املاء املياكنيكية  يف الشقوق والفجوات يف الصخور الشاطئية  وال نفاقنشآ  الكهوف سؤال : فرس كيف ت 

الصالدة ، حيث تربز مهنا الصخور الصلبة يف هيئة خصور تمتدد  متفاوتةبصخور الشواطئ  ال مواجسؤال : فرس كيف تنشآ  الشواطئ املتعرجة .نتيجة اصطدام 

 داخل البحر بيامن ترتاجع الصخور الرخوة داخل اليابسة .

 متعرجة . " نفس اجلواب السابق "  وخور فاكنسؤال : فرس شواطئ الفجرية 

ال مواج حبسب الوضع الرتكييب للطبقات فالطبقات املائةل حنو الرب من نتيجة اختالف مقاومة الشواطئ لفعل . سؤال : فرس كيف حتدث الاهنيارات الشاطئية . 3

ذا اكنت طبقات الشاطئ مائةل حنو البحر فان هذا يساعد عىل رسعة وكرثة حدوث الاهنيارات الشاطئ   ية .اشد الشواطئ مقاومة لفعل ال مواج أ ما ا 

جة ما تنقهل ال مواج من الرمل واحلىص عىل امتداد الشواطئ مكونة الشواطئ الرملية كذكل سؤال : فرس كيف حيدث الفعل البنايئ للبحار واحمليطات . حيدث نتي

 قد ترتامك أ صداف وهيالك جريية لبعض ال حياء البحرية اكملرجان مكونة جزرا أ و حواجز مرجانية وخاصة يف البحار ادلافئة . 
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 اجليولوجيا      -عارش    الصف ال  -البحار واحمليطات  مياه     همارية : ورقة معل

 الامس : ...................................................             الرمق : ..........  

 . ما ييل بني   . كون خريطة مفاهمي1

 ، العمل البنايئ " الرتسييب"،  الشواطئ املتعرجة  الشاطئية، وال نفاقالكهوف  ، ،  العمل الهديم، الشواطئ الرملية ،    اجلزر املرجانية،  البحار واحمليطات " 

 "   الاهنيارات الشاطئية 

 

 

 

 

 

 :    الرمز  اذلي ميثهل التضاريس، اكتب نوع  تضاريس قاع البحر الشلك التا ي ميثل أ نواع  .2

 احلرف اذلي يس بق الاجابة الصحيحة ضع دائرة حول ) اختيار من متعدد ( :  . 3

 واحمليطات ا ىل : يرجع العمل اجليولويج للبحار 

 - دطبيعة خصور الشاطئ    -جقوة اندفاع ال مواج      - بحركة  ال مواج       -أ  

 مجيع ما ذكر .

 . تنشآ  الشواطئ املتعرجة نتيجة 

 ميالن طبقات الصخور . – د   احلركة املياكنيكية للمياه –ج  قوة دفع ال مواج  -ب  ختالف صالدة الصخور  -أ  

  تتشلك احلواجز املرجانية نتيجة 

 تيارات املد واجلزر  –د ترسيب الرمال الشاطئية  –ج  جتمع الهيالك اجلريية  –ب  ن خصور الشاطئ ذواب-أ  

  يف منطقة الرف القاري ترتسب 

 الرمال النامعة .  -د  الكتل الصخرية الكبرية   -ج  الرواسب العضوية   -ب   حبيبات الطني  -أ  

  أ كرث مناطق حواف احمليط ميالان 

 املناطق السحيقة البحرية  –-ج        الرف القاري  -ج   املنحدر القاري  -ب  املرتفع القاري   -أ  

  زلزاليا  اخطر مناطق احمليط : 

 مناطق احليود  وسط  احمليطية  -دمناطق ال عامق  السحيقة     -جاحلواف القارية    –ب الرف القاري -أ  

 


