
 مدرسة الرمس للتعليم الثانوي للبنني

   ورقة عمل   - :املياه اجلوفية   اجليولوجيا -عشر  احلادي عشر العلمي الصف 

 عزيزي الطالب ،،،، اجب عما يلي  وفق ما يطلبه منك السؤال .

 : 2.....................1-ختتص اجليولوجيا االقتصادية بـ....................... 

3...............................4.............................. 

5........................... 

 القتصادية هو ...........سبب تشعب جماالت اجليولوجيا ا...................................... 

 ...... و ...........من فروع اجليولوجيا االقتصادية ............................ 

 اه اجلوفية ......يقصد مبفهوم املي......... .................................. ........... 

 : تعترب املياه اجلوفية مهمة لألمور التالية- 

1........................................... 

2.....................................3................................. 

  و................. ...للمياه اجلوفية بدارسة .........تهدف اجلوانب االقتصادية..... ....... .. .... 

  1-مهمة اقتصاديا لألسباب التالية :اجلوفية  املياهدراسة تعترب...................................... 

2..............................3..................................... 

  1اجلواب املياه اجلوفية يف وقتنا احلاضر  أهميةعلل: ازدادت....................................... 

2........................................................................... 

  :يزيد من ملوحة املياه اجلوفية  األرضقرب منسوب املاء اجلويف من سطح علل

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

 و ...........................ذا .....ال ميكن اعتبار املياه اجلوفية مهمة اقتصاديا إال إ............. 

  العوامل اليت تؤثر يف كمية املياه اجلوفية هي

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

4.....................................5...........................................

...6............................ 

 ..... فسر: كمية وغزارة األمطار تؤثر يف كمية املياه اجلوفية.................................. 

 واخنفاض....دة..وزيا.....بزيادة..............دل البخر يزداد مع............................ 



  ميز بني مسامية الصخر واملسامية الفعلية للصخر

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

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

 ؟عض اآلخر ضعيف املسامية بامية عالية وبعضها  متوسط املسامية والملاذا تعترب بعض الصخور ذات مس 

.................. ....................... 2.......................... 1اجلواب :  

3.......................................... 

 عند بداية ترسبها ............... علل: تكون الرواسب ذات مسامية عالية........................... 

  : املياه اجلوفية والنفط من اآلبار :...... ضخما نتيجة...................................... 

 اميتها ....فسر: كلما زاد متاسك الرواسب قلت مس........................................... 

  علل: تزداد مسامية الصخر كلما كانت احلبيبات املكونة له متقاربة يف احلجم والعكس صحيح

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

 ذية ....يقصد بالنفا....................................................... 

  نطاق التشبع بازدياد  إىلاجلوفية  املياهيزداد تسرب

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

 اذية الصخر هي العوامل اليت تعتمد عليها نف

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

4...............................................5.................... ... 

  فسر: الطني ذو مسامية أعلى من الرمل إال انه يكاد يكون غري نفاذ

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

 و..ان بـ......يتحدد نوعية املياه اجلوفية يف أي مك....................................... 

  و.....................و...من املواد واألمالح الذائبة يف املياه اجلوفية هي....................... 

 اختزاله يف صخور............. نتيجة................................... يفيسمى املاء اجلو 

  يف  احتوت على اقل من .........جزء إذامياه .................. إىلالذائبة  األمالحقسمت املياه اجلوفية حسب نسبة

 إذامياه .............يف املليون و احتوت على اقل من .........جزء إذا اه .....................مياملليون و

 يف املليون. احتوت على اقل من .........جزء

  2.....................1التالية  لألسبابتعزى ملوحة املياه اجلوفية............................. 



  قرونةاملاملياه .................................................................... 

 ه اجلوفية العوامل املؤثرة يف نوعية امليا

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

4.......................5................6.................................. 

  ذوبان صخور جريية يف املياه اجلوفية  زيادة  نتيجةما هي

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

 : املياه اليت ميكن ان حنصل عليها من بئر ما تتوقف على حركة املياه يف صخور اخلزان كمية  فسر

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

 ملياه اجلوفية العوامل املؤثرة يف حركة ا

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

  نطاق التشبع تزداد سرعة حركة املياه اجلوفية  إىلووصول املاء  األمطارعلل: عند سقوط

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

  لصخور الطينية واجلريية من حركتها يف ا أسرععلل: حركة املياه يف الصخور الرملية

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

 علل: تقل حركة املياه اجلوفية كلما زاد العمق 

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

  كال احلالتني التاليتني يف وضح ماذا حيدث لنطاق التشبع للمياه اجلوفية :- 

 

 

 

 

 

  


