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  اجليولوجيا  –العارش   – املياه اجلوفية   - ورقة حتليلية 

وقوة  عرف املياه اجلوفية : يه املياه املوجودة يف مسام وشقوق الصخور حتت منسوب املاء اجلويف وتتحرك عند وجود احندار حتت تأ ثري اجلاذبيةسؤال : 

 الاحتاكك الناجتة عن حركهتا 

 . املياه املقرونة .3. مياه الصهارة      2در الرئييس "     . مياه ال مطار" املص1سؤال :ما مصادر املياه اجلوفية ؟ 

ىل اختالف  النس بة املئوية للمياه اجلوفية  لتواجدها يف الصخور . . تضاريس املنطقة    3. غزارة مكية ال مطار  2مكية ال مطار  . 1سؤال :ما العوامل اليت تؤدي ا 

 . الغطاء النبايت .5. الرتكيب الصخري   4

 ." % 22-15.  حوايل "  ال رضيةيف القرشة  ال مطارما مقدار ما يترسب من مياه  سؤال :

 نتيجة للنشاط الرباكين واملتبقي من تبلور الصهارة . ال رضعرف مياه الصهارة : ماء منبثق من ابطن سؤال : 

 اذلي ترسب يف الصخر .اه املقرونة : ماء حمتبس يف مسامات الصخور واملتبقي من الوسط املايئ سؤال : عرف املي

 سؤال : علل : معظم املياه املقرونة يف  العادة ماء ماحل .الن معظم الصخور الرسوبية ترتسب يف وسط مايئ حبري .

يعته يسبب تغريات ء بطب سؤال : علل : ينحرص النشاط اجليولويج للمياه اجلوفية أ ساسا ابلناحية الكمييائية  . نتيجة اختالطها املس متر ابملعادن والصخور فاملا

 كمييائية يف املواد اليت خيتلط هبا سواء أ اكن حيتوي عىل مواد مذابة أ م اكن نقيا . 

 . الرتسيب 3. اال حالل     2. اال ذابة                     1سؤال : ما أ قسام النشاط الكمييايئ للمياه اجلوفية ؟                    

 تذيب الصخور امللحية واجلبس والصخور اجلريية اليت تغطي مساحات شاسعة من سطح ال رض .  ... ة الصخور .سؤال : صف كيف تذيب املياه اجلوفي

ذابة اثين أ كس يد الكربون يف الصخور اجلريية يف دوةل اال مارات العربية املتحدة  آابر عىل الكثري من ... سؤال : عىل ماذا يدل ا  . يدل عىل احتواء مياه العيون وال

 ملعدنية مثل عني خت يف رأ س اخلمية وعني مضب يف الفجرية .املواد ا

حالل املواد املعدنية اليت حتوهيا املياه اجلوفية حمل املادة العضوية اليت   أ وتتكون مهنا البقااي النباتية سؤال : صف كيف تمت معلية اال حالل يف املياه اجلوفية . ا 

 واد املعدنية املكونة لصخر معني .  حمل بعض امل أ واحليوانية ادلفينة يف الرسوبيات 

 من معادن ذائبة خالل الصخور .املياه اجلوفية سؤال : صف كيف تمت معلية  الرتسيب يف املياه اجلوفية . ترسيب ما حتمهل 

. التفاعل 4. التبخر الاكمل للمياه   3رارة  . اخنفاض احل2.  فقد اثين أ كس يد الكربون  1سؤال : ما العوامل اليت يعمتد علهيا معلية الرتسيب يف املياه اجلوفية ؟ 

 املتبادل بني ايوانت احملاليل . 

 قارن بني  املظاهر اجليولوجية الناجتة عن العمل الكمييايئ للمياه اجلوفية : سؤال : 

 مظاهر جيولوجية انجتة عن الرتسيب مظاهر جيولوجية انجتة عن اال حالل مظاهر جيولوجية انجتة عن اذلوابن

 العروق املعدنية و الصواعد والهوابط ال خشاب املتحجرة كهوف اجلوفية  واحلفر الغائرة و التالل املنعزةلال 
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 سؤال : كيف حتدث املظاهر اجليولوجية التالية : 

 طريقة تكوينه  املظهر

الكهوف 

 اجلوفية

عل مع اجلري مكون كربوانت الاكلس يوم الهيدروجينية اذلي يذوب نتيجة ترسب غاز اثين أ كس يد الكربون مع املاء محض الكربونيك اذلي يتفاتتكون 

 .يف املاء وينقل معه خفالل مرور املاء داخل الشقوق والفوالق تتوسع جدراهنا مكونة ممرات واسعة وقنوات وحفر متصةل مع بعضها البعض 

 . اجلويف  تتكون نتيجة اهنيار أ و هبوط  الطبقات الصخرية فوق الكهف احلفر الغائرة 

التالل 

 املنعزةل 

ذابة أ جزاء واسعة من املناطق اجلريية مع بقاء بعض الكتل الصخرية اليت اس تطاعت مقاومة معلية تتكون  نظرا لشدة صالبهتا ابلنس بة  اال ذابةنتيجة ا 

ىل ما حولها من خصور .   ا 

 

 سؤال : كيف حتدث املظاهر اجليولوجية التالية :

 طريقة تكوينه  املظهر

ال خشاب 

 املتحجرة 

حالل املادة املعدنية اليت حت  ملها " مثل تتكون نتيجة مرور املياه ال رضية احلامةل لل مالح املذابة عىل بقااي املواد املدفونة يف الصخور عىل ا 

 الس يلاك أ و أ مالح الاكلس يوم " حمل املواد العضوية جزءا جبزء .

العروق 

 املعدنية  

كذكل تقوم د املعدنية اذلائبة فهيا بني حبيبات الصخر فتكون بعض الصخور مثل احلجر الرميل احلديدي والس يلييس تتكون نتيجة ترسيب املوا

  املياه ال رضية برتسيب ما حتمهل من حتمهل من مواد معدنية يف  الشقوق والفجوات الكبرية . 

الصواعد 

 والهوابط

ىل يتكون نتيجة ختلل املاء ال ريض املش بع بكربوانت ال اكلس يوم الهيدروجينية بفعل حرارة جو الكهف ترتسب كربوانت الاكلس يوم من السقف ا 

ذا سقطت القطرات عىل أ رضية الكهف  القاعدة وابس مترار الرتسيب عىل مر الس نني تتكون أ معدة تتدىل من سقف الكهف وتعرف ابلهوابط وا 

 ف ابلصواعد مثل مغارة جعيتا يف لبنان .ترتسب كربوانت الاكلس يوم عىل شلك أ معدة تمنو حنو ال عىل وتعر 
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 اجليولوجيا      -عارش    الصف ال   املياه اجلوفية :   همارية : ورقة معل

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

 حلرف اذلي يس بق الاجابة الصحيحة ة حول اضع دائر اخرت اال جابة الصحيحة :  

 سطح ال رض اذلي يساعد عىل ترسب جزء كبري من مياه ال مطار داخل ال رض عندما يكون ذو :  .1

 ة منخفضةاحندار شديد ونفاذية الصخور السطحي -ب احندار شديد ونفاذية الصخور السطحية عالية           -ا                  

 احندار خفيف ونفاذية الصخور السطحية منخفضة - داحندار خفيف ونفاذية الصخور السطحية عالية         -ج                 

 : ال حداث اجليولوجية التالية  عىل ماذا يدل لك من.  2  

 ............................. .العنارص املعدنية يف بعض العيون مثل عني خت . .................................................................. العثور عىل   -

 .............................................................................................................. . العثور عىل احفورة خشب متحجر يف منطقة جبلية .  -

 عروق معدنية يف جبال رأ س اخلمية . ىلالعثور ع -

....................,.............................................................................................. 

 

 وحض كيف تكون الصواعد والهوابط يف الشلك التايل . -3

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

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

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

 :  ما ييل  بني الرايضية  ارمس بيانيا العالقة  -4 

 التبخر وترسيب املياه اجلوفية .   ب.                                               احلرارة و ترسيب املياه اجلوفية رجة د   -أ

 

 

 

 التالية . اجليولوجية  . كون خريطة مفاهميية بني املفاهمي واملصطلحات5

 " ةل العروق املعدنية , الكهوف اجلوفية , التالل املنعزاال ذابة,املياه اجلوفية ,احلفر الغائرة, الصواعد والهوابط, اال حالل , ال خشاب املتحجرة , الرتسيب" 

 


