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   املياه اجلارية  - ورقة حتليلية 

 % نس بة املاء العذب . 57.9% املاء املتجمد و871% ماء ماحل و 5.79اجلواب : ؟الأريض  نس بة املاء من مسك الغالف املايئ  كيف يمت توزيع :  سؤال

 املياه اجلارية : يه املياه اليت تسقط عىل الأرض وجتري فوق سطحها عىل هيئة جداول وأأهنار متخذه طريقها مع احندار الأرض حىت تصل ا ىل : عرف سؤال

 البحار واحمليطات أأو يف أأي منطقة منخفضة.

ارية البيةر  واليت يمت تغذتاها من اجاري أأغغر تسم  روافد ما الفرق بني الهنر واجلدول والوادي  ؟ اجلواب : الهنر مصطلح علمي يطلق عىل املياه اجل:  سؤال

 .أأما اجلدول فهو اجرى  ملآن ابملاء ولبنه غغةر .أأما الوادي فهو اجرى جاف ليس فيه ماء . 

 رى .. مساحة اجمل3. معدل الرصف . 2. درجة احندار اجملرى 8تؤثر عىل رسعة اجرى املياه ؟  اجلواب :: ما يه العوامل اليت سؤال 

 . : ما عالقة درجة احندار اجملرى برسعة اجملرى ؟ اجلواب : تزيد رسعة تدفق املياه يف املناطق الشديد  الاحندار وتقل لكام قل الاحندار سؤال

 : عرف معدل الرصف . هو مكية املاء اليت متر من خالل اجملرى .سؤال

 . " عاد  ابملرت املبعب /اثنية " يقاس وحد  الزمن    معدل الرصف = جحم املاء اجلاري / رايضيا :         وحتسب  -

 : كيف يتغةر معدل الرصف ابلنس بة لقمم اجلبال اليت تبسوها اجلليد ؟ يتناسب مع مكية اجلليد املنصهر . سؤال

 ا ىلغزتر  تؤدي  لأمطاروقد تتعرض تبون اجاري الس يول جافة متاما  فأأحياانعام  ا ىل: كيف يتغةر معدل الرصف ابلنس بة للس يول ؟ يتغةر من عام  سؤال

 .مدمر   فيضاانت

 : تقل رسعة املياه ابلقرب من الضفاف الهنرية ؟ بسبب الاحتاكك بني املاء واجملرى .  علل

ذا تساوت مساحة املقطع للك مهن علل م . السبب : رسعة املياه تبون أأرسع عندما تبون مقطعة عىل شلك نصف دائري منه عندما تبون اجملرى متسع وحضل ا 

 : لأنه عندما تبون شلكه نصف دائري تبون مساحة اجملرى اليت حتتك ابملاء اقل ما ميبن فتقل قو  الاحتاكك .

 . ترسيب الرواسب .3. نقل الرواسب   2. حنت الصخور   8: ما العمل اجليولويج للمياه اجلوفية ؟  سؤال

 . ال ذابة . 3. الاحتاكك    2. العمل الهيدرولييك   8ثالث معليات يه : خالل  رى من : تقوم اجملاري املائية بنحت القاع وجوانب اجمل سؤال

 توس يع الشقوق والفجوات . ا ىل: العمل الهيدرولييك للمياه . هو الفعل املياكنييك لرتطام املاء نفسه ابلصخور والرسوبيات ويؤدي  عرف:  سؤال

 لأنه حيتاج ا ىل محل الرمل والرواسب الأخرى واليت تعمل عىل طحن بعضها البعض وكذكل الصخور .الصخور .  : ل يعترب املاء ماد  غاحلة لربي علل:  سؤال

 . حفر قاع اجملرى مبون احلفر الوعائية . 2.اس تدار  احلبييات   8: ماذا يعمل احتاكك حييبات الرمل بعضها ببعض  ؟  سؤال

زاةل ومحل املوا عرف:  سؤال  د املفتتة الناجتة من فعل التجوية والعمليات التحاتية ونقلها ا ىل أأماكن ترسيهبا يف السهول والبحار . : نقل الرواسب : هو ا 

 . محوةل القاع .3. امحلوةل املعلقة   2. امحلوةل اذلائبة  8: ما طرق نقل رواسب املياه اجلارية ؟  سؤال

 بسبب امحلوةل اذلائبة اليت تأأيت من الصخور السطحية أأو من املياه اجلوفية ..  الأمالح نس بة من  : احتواء املياه ش به الساكنة للبحةرات عىل فرس: سؤال

 . الطمي . 2. الطني    8: ما مبوانت امحلوةل املعلقة يف رواسب املياه اجلارية ؟  سؤال
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فان حييبات الرمل واحلىص تنتقل من  خالل معلية ادلحرجة . عندما تبون طاقة اجملرى كبةر  8كيف تمت حركة محوةل القاع يف رواسب املياه اجلوفية ؟ سؤال : 

ذا قلت طاقة اجملرى فتنتقل هذه احلبييات بعملية القفز .2عىل قاع اجملرى .   . أأما ا 

.  الأقل محال 3وةل اذلائبة . امحل2.الأكرث محال امحلوةل املعلقة 8: رتب محوةل نقل الرواسب يف املياه اجلارية من الأكرث محال ا ىل الأقل محال . اجلواب :  سؤال

 محوةل القاع.

رواسب املياه اجلارية ؟ عندما تقل رسعة التيار تقل قدرته عىل النقل لن مكية امحلوةل اليت تمتبن املياه من نقهل تتناسب طرداي مع : كيف يمت ترسيب  سؤال

 رسعة املياه .

         . تعرض اجملرى لعوائق3     . تغةر شلك الوادي2   . اخنفاض درجة ميل اجملرى8  رية ؟: عدد العوامل اليت تؤدي ا ىل اخنفاض رسعة املياه اجلا سؤال

 .تدفق املياه يف جسم هادئ . 4

 ادللتا  أأول احلبييات البيةر  وبعدها احلبييات املتوسطة وأأخةرا احلبييات ادلقيقة مبوان  رواسب املياه اجلارية ؟"  ترتيب"كيف تمت معلية تصنيف  غف  : سؤال

. 

 هماري  واجب غفي 

  حدد أأوجه الش بة والاختالف بني لك ما ييل : 8سؤال : 

 الوادي الهنر  8

  وجه الش به

   وجه الاختالف

 امحلوةل اذلائبة امحلوةل املعلقة 2

  وجه الش به

   وجه الاختالف 

 

  ية .: وحض برمس ختطيطي كيف تمت معلية الرتسيب لرواسب املياه اجلار  2سؤال 
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 اخرت للك عبار  من العبارات اليت تيل الرمس  أأحد الأشاكل الثالثة  اذلي يعرب عهنا :    : 3سؤال 

 

 

 

 

 

 ) ج ( ) ب ( ) أأ ( 

 

  و اخنفاض رسعة املياه اجلارية . ميل احندار اجملرى معدل  -8

  و  رسعة املياه اجلارية . ميل احندار اجملرى معدل زايد   -2

 اخنفاض رسعة املياه اجلارية . و اري املائية للعوائقتعرض اجمل -3

 املياه اجلارية . جحمو  للصخور  العاليةاملسامية  -4

  من خالل القطاع اجملاور أأجب عن الأس ئةل التالية : 4سؤال  : 

 يف القطاع .  مساميةالطبقة الأعىل رمق حدد  -

 ة عالية من أأمالح الاكلس يوم نس ب به عرس حتتوي ماءتتوقع أأن الطبقة اليت رمق حدد  -

 ؟ اجلارية حركة املياه جحم و عىل  4؛  9ما تأأثةر الطبقة  -

 ؟   2مع طبقة  3طبقة عند خلط ما امس الرتبة اليت تتبون  -

 " 9" عهنا يف  طبقة "   4ما سبب اختالف شلك حييبات طبقة"   -
 


