
����-����:ا�
	�� ا��را��  
�ع ا�داب وا���	م ا�������:ا�
��	ى�  

()'&% $#آ�وي:ا ���ذ  

 ���$� زاآ	رة 
 ��2	�1 ا��0/. ا��-ه����

ا���ر51 وا�40#ا��3:(�دة   

أو; (:	ن ا�40#ا��3: (	8	ع (���7                                               ��/��                                        

:                                        �3 وا/� C73 (@ ا�
	8	�B@ ا���A@)ي(أآ�=                      -  -
  ا�
	8	ع ا ول:                                                                                                     
                   �1:	ن �'U ا رض (@ S2ث (0
	�Bت $�P	�1 آG#ى �H$ CGA#A أO:�ل �NAر�H(I�(J K�/ @) L��MA ���1 ا�'G	F#ا��3.

                                            :�Aا� @�G1 �
A�Jض و#B����7 (@ (�7(� و) �B	8	) (ي)=أآ� VA�
��A�7�2 و	(ة) $���P����)                      
                                                                                                          .��W�8	A م	زة $#�X�) ���1ر�Nل ا���:O ا YI�(J -   
0
	�Bت ا���Nر���1 ا�:G#ى $������.                                                                                                        
     – (�P\] ا���Zر ا�
  – دور ا��	ا(_ ا��Mر��� ZA �3:�_ ا���Nر1^.                                                                                                                      

 ا�
	8	ع ا�`���:

�GA@ ا $��د ا�`C7P�� �2S ا��� �H��B #HbA، أي A	�NA U8رU'� ^1 ا رض و�GA@ ار�B�&Aت ا��G�P��$ C7P � ا�� ا�M#اCI ه� ا�M#اCI ا�'G	F#ا��3

��B�Pc أو ����G\ dاء أآ��	�7 �'P
�	دة $��	
1#'� ��
�C7 ا �73 ��
���� ا�Mن ا���$ %�B وةSB f�Gا� �HN�G�                                                  .
                                 �P����))أآ�=) ة VA�
��A�7�2 و	ي($�� (�Aا� @�G1 �
A�Jض و#B����7 (@ (�7(� و) �B	8	)                                        :        

- �H$ ^1ر�Nا�� _�`
A ز	ا��3 ور(#F	G'1'� ا�#Mا� #c�PB                                                                                                      .
                                                                                              ).(�Xزة $#�	م A	�NA.)��W8رU'� ^1 ا رض ا��� A	�HW8 ا�M#1'� ا�'G	F#ا��3 –
  .ا�W#آ�ت ا���P\�G ا��� Z� �3 =G��A-ة ا O:�ل ا���Nر���1 ا�:G#ى –

����2:[I�2	��$ �4ل�O;ن ا���ر51   ا	10/10                                                                                      (:                          
-                                    [I�2	اءة ا�#i VP) ب	3و2و1('���l� ا @B �$��
�@ �2 ا��$:                                                                  
 .B)# ا��NHP ا ور$��      �01	�7�2 ا

               �NHPا� #(B @) �3#ة ا;���7ل %�B [�'1 U�'()  ر	'%ا��)�	1`� إ�% ا��Wر ا�	ط  $�� 16 -  14وه� ا�7#ون  ا��)	7�
��P�'P'�7م  ا��B1453حX� K�/ UA�&ا� �
W) ��7دة$ @����
آ
� �1ل  .وا�#و(�ن ا��	��ن /�(��@ (�A �H#اث إ1'���� إ�% ا���
�ء م �B% �1 ا��`

 15ا�d4�$ K�/  @��#7 أوج ازده�ره� �3 ,14ا�7#ن  �3 $�أت �3 ا�SGد ا�1'����ا���  وا�&:#�1 ا�`B U�'() ��3�7)# ا��B �NHP% ا����رات

  .أورو$� ��I#وإ�%  وا�:��#ا وه	��Pا وأ�
���� وإ�����G 3#��� و(@ إ1'���� ا��Z#ت ا��NHP إ�% ,16و 

 :02ا�	�7�2 


`�$� د�	ب  $ #ZG;ت ا�	و(� XIا#F ت#G�Bن،وا�W�)اب وا�Bم و;u ة (0#د��Wس،ا��P�� ���P:رت ا�	c ;و @:
1 ; S)�:�) �)�b� �1#ف x
�0
،وان ا�
y#�4A �4GP1.....�WA _��@ ��3رض ا�&�S&� ا;���	ن ه�ا ا��)	ر $-ن اه�
	ا $����Wة ا�ZG#�1 واB'	ا ا;���7G ��&#د و�0O	ا z�3 ا�
�Gدرة وا��
_ (@ ا

ا��	����� وا;F#��71 وا��#$�� ا;�S(��،و�� A:@ (0#د �7_ ا�
�7)  _$،�8	�HA�) (@ ا��NWرات ا�W#آ� ا�����وا��
�ت  ...(��z�Z وا�	c	ل ا�% ا�:
�ل
�0
x (@ ��'#ة ا�&:# ا�&�	دا��
   ا���O _Gi d3�Hء �B�i [�Jة 3:#�1 وا��� ��W#ر ا�

 :  03ا�	�7�2   

 

 

   

1-x8)ي (�M1ا���ر �Hi��� �3 [I�2	ا�)ع	8	
ن                                                         1.5                                              )ا�X(�ن،ا�
:�ن،ا�

� �3 ا�	��7�2@ ) ي(/�د  -2H�WA #'�
 ن2                       .                    3و�P�)2 ا�
&H	(�@ ا�

3- X0ي(أ� ([I�2	ا� @) �iS'3و2و1ا� �Aن                         3:                                                             ا�
 .  و�H(I�(J ا�����(&H	م ا�W#آ�  �و�(@ ا�	��7�2@  -

 .و���� ا	���ره�.ا��	ا(_ ا�
&�#ة ;�'Sق ا�W#آ� ا����� (@ ا1'���� ��(@ ا�	�7�2  -

 .و(�HA;�0 ا�����ا��W	;ت ا���
�� ��W#آ�  ��(@ ا�	�7�2 -

�- |�Pي(ا�� ([I�2	ا� @) �iS'ا ���� �و�و�ا� �PB ا#�Gآ ;	WA d3#B �0;ت ا���
 ن   ���                                . @ا�

��� ا;���� و(�Gد�HI ا;����� �H�3)1@(73#ة GA#ز)ي(أآ�= -�	F��Gم ا�	H&)                                                  .ن�                                                                                                              

     [�3	���$% 

 �i3#ض آ��$� ر��  

 ا ��وس ا ول

�  x8�J ���Iآ= ر	و(@  ان ا رض آ،�H�4Z)ه� وXآ#) 	H3 z�	/ ور�A =اآ	آ z$ C�WA،d$�2 �0� ^
Z(@ ان ا� ��	ث ('�W$�1 $�� أ�HPآ�ت �3 ا�-A

� ه	 �`Sث /#آ�ت،03
��b) xه# ا�W#آ�ت ا��	(�� وا��P	�1 ،و�Aاول ا�&)	ل $����bم،وW(1 �)= ذ��G�7A @) Vت ا�P	ر وا�W#ارة S4��$ف ا�0	ي،ا�

^
Zل ا�	/ �
b�P
1	��y واxi /#آ� ا رض وان ا�
0#ى ا��bه# ��0P	م ��^ �	ى وه� ا�B |A��.#(G@ دوران ا رض /	ل (W	ره� وB@ /#آ��H ا�  

   19ص �A1988ر51 ا��)# ا�K1�W ا���P أ و�% ا�`��	�1  ا�'��G ا�`��`�
  

����/��
�V��#$	ــا� آ'
:	بــــ�ـــ  

����B@: (�ة ا;��0ز  



ض ا
	���� ر��  ا �
�� ����
آ�وي:����ذ               ����-���� س ا�ولا��� ��ور�� ا
����� ا� "�#�$  

  

 

 

%�&'�
 ا*(��� �)� ا��'+ 
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�����  

��/�� �
23ا��1  $/0/ع $&�
 أو� :$	/ن ا
                                 �(6 �$ �
�&7
6ا+� �1 ����8 ا
0/7/ع ا:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ا
0/7/ع ا�ول  

.................................................................................................................................................................... :�39'7
     ا
�3,: ا
ح ا*?	�ل وا
�<�ؤ�ت :$&�$� $'��;�                      -  A، 0/7/ع
. �6��8 أه��7 ا  
-                       - ��7��
 .و0/ح و$'#&�� ا

-                       - �;��'$ �78�E:ص ،8&���،ا$��اداتHا���. 

ض  -I
�1(اI7

��):ا
�3,: ا��
 ا��'I
 ............................................................................ :أن �7�6/ر L/ل ا

 :التضاريسية خصائص األشكال  -1

  : أهم الوحدات التضاريسية تتجلى في 

  .كتل ضخمة، كثرة االرتفاع، قمم حادة، شدة االنحدار، وجود فجاج، تعمق األودية، السالسل اإللتوائية الحديثةالجبال ،  -   

  .ضعف انحدارها أراضي شاسعة، منبسطة، سطحها مستوي األنهار غير متعمقة بل سطحية نتيجة: السهول -

  .تعمق أوديتها بفعل االنحدار تنتمي إلى القواعد م 500 أراضي مسطحة ذات تموجات وارتفاع متوسط أزيد من: الهضاب  -

  :تتوزع األشكال التضاريسية الكبرى بشكل متفاوت   -2

األمازون، السهل تتواجد أهم السهول عالميا قرب األنهار الكبرى كأحواض رسوبية مثل السهل الروسي، السهل السيبيري، سهل 

الكبير، وتعد الهضاب الشكل التضاريسي األكثر انتشارا الرتباطها بالقواعد القديمة التي تغطي مساحات شاسعة معظم القارة 

سلسلة الروكي بأمريكا الشمالية األنديز، الهماليا، األطلس، يعتبر اإليبرست أعلى : والسالسل الجبلية .األمريكية والقارة اآلسيوية

                                                                       . م 8848 في الهمالياقمة 
                                                                            :دور ا
I/ا$O ا
��ر(�� P8 �1	�O ا
��NرM6 و8#/ره� -3

�6 -أ I�
 ا
��6/3 وا�QR8:                                                                                                                            

 �6/3�

SA�'7ا�� %P'8�6، وI�
اوي ه� +�8 ��(7	�U وO�(�8 ا
��/ر �#6&� $�	�,�	�� وآ���T��7، وه� �978 
7I)�� ا��
 .ا
وق وا
�/ق وا
��7دات �NرI6 �7$��>6#� ا?	�� 8I
                                                                                                                             .آ�

9�6 -ب '
�6 +)" 8#/ر ا�ود�6 اI�
 ا�QR8:                                                                                                     

:���

� ا
��NرM6 و8#/ره�، وذ
HE Y$ Uل +7)��ت ا
'�X وا
'&O وا�I$ �6 ه� +;�رة +Y +/ا$�E Oر(�� �28I�
  .ا
OLا$ �6 +)" 8#/ر ا�ود�6 +;I�
 اQ[8:                                                                                                                 

3�6ن و���دة ا
'�X +)" ��/ح ?��6ة ا�,��ار: $L)� ا
P;�ب -
                                             .�7�8^ �9�1 ا�,�9ر ��Iم ا,�[�م ا

- _N'
�6ن ا�,�9ر �9�1 �1 ا�,�[: $L)� ا) `ER6س�	و8 I&
8ا(a ا
<�/ح وا8<�ع ا "
  �م، و6]دي ا��&ار ا
'�X إ
37اه�، و�8;� ��/ح ا�ود����E �6 ا�,��ار : $L)� ا
�E/��P -         .ا
وا�:

�9 ا�,�9ر �� X&&L 8/از,� HE /ن	8


وا�:�� �d�($ ر/I&
7I�8   .وا
9ER8 ،�6` ا'
ة 
�#/ر ا�ود�6 ا�Eا� OLا7
�ت ا
���)� ��Y ا�ود? �6	H8 Oل ��8/ل HEل ا
6I�
ف ��
<#� ا
���OI��� �8 اI�1 ،%>;'$ f;? �#>
.                                                                                      

P8 �1 �6	�O ا�(اف ا
<�L)�� -ج I�
                                                                                                  :دور ا
 ��(L�>
P8 "(+ �6	�O ا�(اف ا�;
�6 اI�
 اQ[8)�61;���7ار �/ة ا�$/اج +'�$� a1�'8 و�8#�م ��
iA�P ),�/ءات �� ،

  .+'� ا,	<�ره�، X���8 ه`j ا�(اف و8'&<�
 

  .......................................................................................................��� ا������-ا����- ا������ ا����ا�:ا��
	� ا�����

 

 

��1 ،و�)��9 ��
0/7/ع-�I7
.              أن ,�a$ O$�I ا,��(�ت ا
�P� `�$H	O 6<�/+: ��� ا
Y�$�N7 ا

�- �
��
7&�
�  +)" ا
P	O ا
:                                                                O���8 ,&% ا
0/7/ع ا

       - �39'7
)                                                                                       ن�(,&% ا
�3,: ا

ض ,&#�  -       I
�1(اI7
                                                            : $/ز+� آ���8)  ا
�3,: ا
)                                                  ن�(ا
'&#� ا
O��7 +)��9 �1 ا,�&�ء ا
I7)/$�ت*                  

                  * ��� �1 �9�(+ O��7
)                           ن�(ا
I7)/$�ت وE)/ه� $Y ا�E#�ءا
'&#� ا

).                                       ن�(ا
'&#� ا
O��7 +)��9 �1 8'/ع ا
I7)/$�ت و8ا��9#*                  

       –�(	P
)ن�(,&#� ا
�3,� ا  

ض ا
	���� ر�� �
����-���� س ا�ولا��� ��ا                  ,���� زاآ/رة (`ع اmداب وا
I)/م ا*,<�,�� 
آ�وي:����ذا ور�� ا
����� �Q,/�6 ا
nL�3 ا
�Rه�)��� "�#�$  

 



ض ا
	���� ر��  ا �
�� ����
آ�وي:����ذ               ����-���� س ا�ولا��� ��ور�� ا
����� ا� "�#�$  

  

 

 

  

 

 

 

ن���  

ن�  

ن�  

��/��      . ST�Q/
 �Q,��:$/0/ع ا�?��2ل +)" ا

 

.)ا
^$�ن،ا
7	�ن،ا
0/7/ع(وa0 ا
/ST�Q �1 �����9 ا
��ر��6-�  
آ� ا*,<�� ،آ/�,��I$:U,� ا
��7ه���6��8 -��
ا  
�-��8mت ا��#I7
:ا���اج $Y ا
/ST�Q ا  

�9�T��Eآ� ا�,<�� و�
            -$Y ا
/Y��&�Q �و� $�9/م ا
آ� ا*,<��*       �
ون:$�9/م ا&
و�8ل +)" ا
���رات  ��و���1ة ا�,�&�ل $Y ا
�I/ر ا
/�#" ا
" ا
�I/ر ا
���o6 وه� ا

 اور��T�� "
ت اP�,وا ��
�6 ا
�� ��ات �1 ا�#6	�
.ا
o&���1 وا  

 

 

�%&,  
 

 
�%&,  

�,�o
:ا
0/7/ع ا  

.................................................................................................................................................................... :�39'7
     ا
�3,: ا
ح ا*?	�ل وا
�<�ؤ�ت :$&�$� $'��;�                      -  A، 0/7/ع
. �6��8 أه��7 ا  
-                       - ��7��
 .و0/ح و$'#&�� ا

-                       - �;��'$ �78�E:ص ،8&���،ا$��اداتHا���. 

................................................................................... :��
��
 ا��'I
�1):أن �7�6/ر L/ل اI7
ض (ا
�3,: اI
 ا
:����� ا���� ا ����&%� ا���
$� ا#"
"�� ��!�� � ا� ���ا - 1 

.�#6�
 * ا
I'/ان: p�(6 ا
7N7/ن، و6	�: �1 أ+)" ا
 *�6/>�

M�, �9 ا�ر��8ع $'�'��ت: E#/ط ا ��
2$)&� 8�% ��Y ا
'&% ا. 

6#� و ا
7<��1 ا
�&�&�� ا
�� o78)�9 �1 ا
/ا�a. و r'�6 إ
" ,/+�Y $&��س �
* ا
7&��س: ه/ ا
'<;� ��Y ا
7<��1 +)" ا
�#E Es دي و�+.  

ض.I
 اTل و دوا/#
 +'E �9#/ط ا;I8ن $�، و�	7
 ��I�/7
23ا��1: ا
�L�>7 ا
 * ا*�Lا��Qت ا
6#� و �j�38 ا
�7Pل �
ات ،و 8	/ن $/از�6 
3/ا,: إ�Aر ا�$/(�	
�� �7�ا��1: و�Lات $t/Aر�	
* ا*�Lا��Qت ا

�;7
ا�1، و 8<7" 8���Iت t/Aر�	
.ا  
                                                                                                                              :ا�38ه�ت ا
�7Pل* 
- �#6�
�7
�، و 6/ازي ا�38هE f#/ط ا
#/ل +)" اP

	/,S��#6 f ,&#� ا
&#: ا �	(�
23ا�1 أو ا
�7Pل ا
و 6$^  .ا
�7Pل ا


<�9 ا�و�%�� f
 

- �>�A�'27
 : ا
�7Pل ا;+ 23ا�1 �^او�2�8 ��/>�$ �6
ب ا
;/�)� و 6'�ف +Y ا
�7Pل ا&+ S16/اY$^
و 6$^ إ
�f .  ا


<�9 ا
7/(/د +)" ا
�<�ر��.  
ا�1 -t/Aر�	
ف: ا
�7Pل اL O7�6 �9>� f�
ا��1، و �P6ر إt/Aر�	
  . y 6/اS1 اE j�38#/ط ا*�Lا��Qت ا

  : أهم الوحدات التضاريسية تتجلى في  -2

  .تعمق األودية، السالسل اإللتوائية الحديثةكتل ضخمة، كثرة االرتفاع، قمم حادة، شدة االنحدار، وجود فجاج، الجبال ،  -   

  .ضعف انحدارها أراضي شاسعة، منبسطة، سطحها مستوي األنهار غير متعمقة بل سطحية نتيجة: السهول -

.تعمق أوديتها بفعل االنحدار تنتمي إلى القواعد م 500 أراضي مسطحة ذات تموجات وارتفاع متوسط أزيد من: الهضاب  -  

 : دورا في نشأة التضاريس) التكتونية( تلعب الحركات الباطنية البطيئة -3    

في البنية اإللتوائية تظهر الطيات   .تتميز بحركات إلتوائية بين حركات جانبية وحركات عمومية رأسية : الحركات الباطنية  - 

  .وهي على شكل محذبات ومقعرات

  .مستقيمية وزاحفة منكسرة ثم راقدة: وطبيعة المحور حيث نجد وتختلف هذه الطيات حسب قوة الحركة الباطنية 

  :كما ترتبط البنية اإلنكسارية بالحركات الباطنية ومدى مقاومة الصخور وعناصرها وهي 

  .مستوى التفاوت نظرة اإلنكسار مرتبطة بجزء المرتفع : خط اإلنكسار      -1

  .بقة المرتفعة هو السطح األعلى المرتبط بالط: سطح اإلنكسار      -2

  .هضبة كتلية مرتفعة بين انكسارين : هورست      -3

  .واد متسع شديد التعمق بسبب شدة اإلنحدار : أخذود انكساري      -4

.نظرة تعاكس النظرة األصلية لإلنكسار بفعل نشاط التعرية النهرية : اإلنكسار المعكوس      -5  

 ا��
	� ا�����:ا������ ا����ا�-ا����-��� ا������ ......................................................................................................................

                 ,���� زاآ/رة
 �Q,/�6 ا
nL�3 ا
�Rه�)��

ض ا
	���� ر�� �
����-���� س ا�ولا��� ��ا   (`ع اmداب وا
I)/م ا*,<�,�� 

�����
آ�وي:����ذا ور�� ا� "�#�$  



ض ا
	���� ر��  ا �
�� ����
آ�وي:����ذ               ����-���� س ا�ولا��� ��ور�� ا
����� ا� "�#�$  

  

 
 

           *�9�T��E:�6P;
ا�ه��7م ��
���ة ا  
د ا��;&�� إ+#�ء-                �(
  
                  - a�3P8 �6د�
.ا
7;�درة ا  

آ� ا*,<�� $Y ا�#6
��  و$'�SA ا,��Pره�:�
ة �,#Hق ا>�7
 $Y ا
/�Q&��� ا
I/ا$O ا
           - O$ا/I
:ا  

ات ا
�/,�ن وا
و$�ن-              Q �9I$ Y�($�L ��
.,^وح ا
I)�7ء إ
" ا�#6  
:��Pره�$'�SA ا,-             

 أور��              T�� "
1,<� وا�;�,�� وا
�7,�� وه/
'�ا وا,	)�ا وا.  
                    �&�Q/
آ� ا*,<�� وY$���98��3$ ا�(
 ��7(I
:ا
��/�ت ا  

آ� ا�,<��-              �(
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