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    اجلليدايت   -   ورقة حتليلية 

 ة . مىت يتاكثف الثلج ؟ حيدث عندما تنخفض درجة احلرارة ا ىل ما دون الصفر الس يلزيي ،يتاكثف خبار املاء يف اجلو عىل هيئة ثلوج هشة متبلر   سؤال :

 : عرف احلقول الثلجية . مناطق يف العامل  يكسوها الثلج  طوال العام .سؤال 

 تزنلق من فوق سفوح اجلبال حنو الأودية .خضمة متالمحة من اجلليد احلبييب ليدايت . تت  جليدية سؤال : عرف اجل 

 . الانس ياب ادلاخيل الدلن .2. الانزالق      1سؤال : كيف يتحرك اجلليد ؟ يتحرك بطريقتني هام : 

 فتتكون طبقة رقيقة من املاء عىل القاعدة تساعد عىل الانزالق . سؤال : كيف تزنلق اجلليدايت ؟ يزنلق اجلليد ببطء عىل امتداد القاعدة الصخرية

اماكت بني  سؤال : كيف حيدث الانس ياب ادلاخيل الدلن للجليد ؟ يزنلق اجلليد برسعة ،  فاجلليد الصلب جيري ابس مترار  عىل السطح  ويصبح دلن حتت س

تفقد  صالبهتا ويصبح الانس ياب ادلاخيل أأبطأأ لكام اقرتبنا من القاعدة بسبب مرتا .حيث تتشلك بلورات اجلليد حتت هذا الضغط دون أأن  05 – 05

 الاحتاكك بني اجلليد  والصخر .

 سؤال : فرس كيف حيدث العم  الهديم للجليدايت ؟ 

 . قاعدة واجلانبني فتصقلها .أأثناء حرتة اجلليدية تنحت هذه الصخور عىل امتداد ال -    حتم  اجلليدية عىل امتداد قاعدهتا وجانبهيا قطعا خصرية 

 . " ونتيجة ذكل  يتكون فتات خصري يسمى " الطني  - تكون خدوش طولية موازية الجتاه احلرتة . " تسمى أأخاديد متوازية ذات أأسطح مصقوةل

 اجللمودي "

 سؤال : ما ابرز املظاهر اجليولوجية النامجة عن هدم اجلليدايت ؟

 . الوداين املعلقة . 3. البحريات اجلليدية               U           "       2اجملرى اجلليدي ."حرف  .1

 . الن حنت اجلليدية تعمق وتوسع جمراها بفع  النحت املتساوي " اجلانيب والرأأيس "   Uسؤال : فرس جيولوجيا : جمرى اجلليدي يكون عىل شلك حرف 

 اجلليدية ؟ تتكون  نتيجة حفر اجلليدايت أأثناء حرتهتا حفرا مس تديرة أأو أأحواضا مقعرة متتلئ ابملاء فامي بعد .سؤال : فرس كيف تتكون البحريات 

فد يف مس توى أأعىل سؤال : فرس كيف تتكون الوداين املعلقة ؟ تتكون نتيجة تعميق اجلليدية جملراها الرئييس ا ىل مس توايت أأترب من روافدها حبيث تبقى الروا

 الرئييس . من اجملرى 

 سؤال : فرس كيف حيدث العم  البنايئ أأو الرتسييب  للجليدايت ؟

  ويرس هبا عىل مح  الفتات واحلطام  ذا الأجحام املتفاوتة من احلبيبات  )  حبجم الطني ا ىل تت  خصرية (  عىل جانيب جمرى اجلليدية .  يف البداية يمت

  Lateral moraineالراكم اجلانيب .   شلك يسمى 

 الراكم اجلانيب للمجرى الرئييس راكما يعرف ابلراكم الوسطي د صب رافد يف اجملرى .  يكون الراكم اجلانيب للرافد  مع عنMedial moraine 

  صهر اجلليد وترسيب محولته مكون رواسب بال فرز وبدون تطبق عىل شلك تالل تسمى الراكم الهنايئEnd  moraine . 
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 اجليولوجيا      -عارش    الصف ال    همارية : ورقة مع 

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

 .ها يف اجلدول التايل يج للجليدايت ، صنفها تبعًا ملوق مجموعة من املظاهر الناجتة عن العم  اجليولو امامك    . 1

 " الراكم الهنايئ،  الوداين املعلقة الراكم الوسطي  الراكم اجلانيب ،،  الطني اجللمودي، البحريات اجلليدية  " 

 العم  الهديم للجليدايت العم  البنايئ للجليدايت

  

  

  

 

 

 

  التايل ميث  أأنواع الراكم اجلليدي ، اتتب نوع الراكم اذلي ميثهلالشلك     : 

 

 

 

  : أأي الرموز  التالية متث  جمرى اجلليدية 

 

 

 

 

 

 

 

 


