
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/14                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر المتقدم في مادة لغة عربية ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/14arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر المتقدم في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا               

https://almanahj.com/ae/14arabic3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade14                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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 ا��بال    

�وأجرف�وقمم�شديدة،�ومنحدرات�جوانب�ول��بال�تضار�س،�من�مايجاور�ا��ل��علو ��رض،�تضار�س�من�جزء�ا��بال
�أو �مناخي�ن�نطاق�ن�ع�� احتوت�إذا�جبًال ��رض�من�املرتفعة�املنطقة��عدون ��رض�علماء�من�وكث�� �قليًال،�مستديرة�أو �حادة،
�يقل�أال �يجب�ما�جبل�ارتفاع�فإن�العالم،�أرجاء�معظم�و���مختلفة،�ارتفاعات�ع���أك��،�أو �النباتية ا��ياة�من�ونطاق�ن�أك��،

  .مناخي�ن�نطاق�ن�ع���ليحتوي �حولھ�عّما�م�� �600 عن

�ا��بلية�السالسل�مجموعة�و�ش�ل�جبال،�سلسلة�من�جزًءا�يكون �وقد�وحيد،�بر�ان�مثل�منفردة�قمة�ا��بل�يكون �وقد
�كًال ��شمل�إذ�جبلية�منظومة�أس��اليا�شرق ����املش�ورة�)ديفيدنج�( جبال�سلسلة��ش�ل�املثال�س�يل�ع��ف�جبلية،�منظومة

  ). ا��رامبيان�( و�)فيكتور�ا�(و��س��الية،�و�لب�،)و�لز�ساوث�نيو ( ���الزرقاء�وا��بال�،)إنجالند�نيو �( جبال�سلسلة�من

�قمم�ا�وترتفع�املحيط،�قاع�فوق �قائمة�جبال����ا��زر �من�فالعديد�،اليا�سة����ت�ش�ل�كما�املحيطات����ا��بال�وت�ش�ل
�املاء،�تحت�بأكمل�ا�غالًبا�مغمورة��طل����املحيط�وسط����العالم����جبلية�منظومة�أطول �وتوجد�املحيط،�سطح�فوق 

  ).أنتاركتي�ا�( قارة�ح����طل����املحيط�شمال�من�كم�16000 ع���مايز�د�إ���وتمتد

�،1954 لعام�ا��غرا���امل���و�حسب�البحر،�سطح�مستوى �فوق �قمتھ�ترتفع�ا�ال���باملسافة�ا��بل�ارتفاع�نع��ع�� �وعادة
  .البحر�سطح�عن�م�ً�ا�8848 ارتفاعھ�و�لغ�العالم،����جبل�أع���طو�لة�وملدة�اعت�� �قد�) إيفرست�( جبل�فإن

�للمعادن،�  مصدًرا�ولكو��ا�ميا��ا،�وتدفق�ل�ا�املجاورة�قاملناط�مياه�مناخ����املتحكمة�كو��ا�من� ا��بال�سالسل�أ�مية�وتأ�ي
�تنقالتھ،�أنماط�تحدد�ف���مع�شتھ،�وأسلوب���سان��شاطات�وع���وحيوانات،�نباتات�من� عل��ا�ما�ع�ش�ع���ولتأث���ا

�املياه�����مواج �ياج�عن�ي�تج�أن�يمكن�الذي��نقالب�من�اليا�سة�تحمي� وذاك��ذا�قبل�و���إقامتھ،�وأماكن�ومواصالتھ،
��رض����وألقى�( : العز�ز�كتابھ����هللا�يقول �.أخرى �كونية�تقلبات�أي�وضد��رض،�مساحة�من�%70 مساح��ا�تتجاوز �ال��

  ). أوتاًدا�وا��بال�م�اًدا،��رض�نجعل�ألم�( و�،) بكم�تميد�أن�روا���

�و��بط�ث��،�أو �ندى،�أو �مطر،�إ���البخار �تكثيف�حيث�من املاء��ساقط�وأنماط�ال�واء،�حر�ات����بقوة�ا��بال�سالسل�وتؤثر 
  .�رتفاع�زاد��لما�ال�واء،�حرارة�درجة

�كما�ا��بال،�منحدرات�ع����سقط��مطار �من�فكث�� � الشاسعة؛�املناطق�من�كث�� ����املياه�توفر ����وتتحكم�ا��بال�تؤثر �كما
��ستمدان�) كولورادو�( و�)ر�وجراندي�( ��ري �فإن�ذلك�ع���الوكمث�جبلية،�مناطق�من�ميا��ا��ستمد����ار �من�الكث�� �أن

�مائية�خزانات��ش�ل�ا��بال�فإن�ل�ذا�الصيف؛�فصل����العالية�ا��بال�ع���الث���و�ذوب�تقر�ًبا،�ا��بال�من��ل�ا�ميا��ما
  .صيًفا�وا��فاف�القحط�ف��ات����ح���و���ار �ا��داول ��غذي

�ك�رومائية�محطات�إل�شاء�مالئمة�مواقع��عد�فإ��ا�’املتدفقة�ا��ار�ة�املياه�ووفرة�شديد،ال�ا��بلية�املناطق�النحدار �ونظًرا
  .املائية�القوى �من�ل�ا�الالزمة�الك�ر�ائية�الطاقة�معظم�ت�تج�مثًال �فال��و�ج�ك�ر�ائية،�طاقة�إ���الساقطة�املياه�طاقة�لتحّول 

  ا��بال؟�ت�شأ�كيف

�زمًنا�استغرقت��ائلة�أرضية�قوى �بفعل��شأت�ا��بال�أن�العلماء�و�رى �س�ًبا،����ء ل�ل�جعل�الذي�هللا�بتقدير �ا��بال��شأت
��صغر �الصفائح�من�وعدد�مت�نة،�كب��ة�صفائح�سبع�من�تتكون ��رض�قشرة�فإن�)الصفائح�حركة�( نظر�ة�و�حسب�طو�ًال،
�ا��ر�ات�وتحدث�املحيطات،�حواضوأ�القارات�فوق�ا�الصفائح��ذه�وتحمل�مستمرة،�بطيئة�حركة����الصفائح�و�ذه���ًما،
  .الصفائح��ذه�ب�ن�الفاصلة�ا��دود�طول �ع���عادة�ل��بال�املكونة

  :و����ش�ل�ا،�إ���أدت�ال����رضية�العمليات�حسب�مصنفة�ا��بال�أساسيةمن�أنواع�خمسة�و�ناك
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��رض،�باطن�من�املنص�ر �ال��ر �اعاندف�من��ش�لت�فقد�،�اليابا�ي�) فو��( ،و��يطا���) إتنا�( كجبل�ال���انية�ا��بال.1
�(و�)البازلت�(مثل�أسا����النار�ة�ش�ل�ال��ور �من�تتكون �ال���انية�ا��بال�فإن�لذلك�ون�يجة��رض،�سطح�فوق �وتراكمھ

  ). الر�واليت

�وجً�ا�نأرض�تا�صفيحتان�تتصادم�عندما�فت�ش�ل�أورو�ا،����) �لب�(و�أمر��ا،����)�بالش�( كجبال��لتوائية�ا��بال.2
�ما�عرضت�وإذا�ا����،�ك��ر �رسو�ية���وًرا��لتوائية�ا��بال�ماتحوي �وغالًبا�حافت��ما،�وتجعد�طي�إ���يؤدي�مما�لوجھ،

�( و��ر�الرخام،���ر �مثل�متحولة���ور �إ���يتحول ��عض�ا�فإن�الشديدين،�والضغط�ل��رارة�الرسو�ية�ال��ور ��ذه
  ). �ردواز

��سمى�كسر �خط�طول �ع���دفعت�أو �أميلت��رض،�قشرة�من���مة���ر�ة�كتل�من�تتكون ��ة�نكسار �الكتلية�ا��بال.3 
�جباًال �أملانيا����السوداء�والغابة�أفر�قيا،����)رونزوري �( وجبال��اليفورنيا،����) نيفادا�سي��ا�( جبال�سلسلة�و�عد�صدًعا،

  انكسار�ة،�كتلية

�رفع�إ���ا��يولوجية�القوى �أدت�عندما��ش�لت�فقد� )ا��نو�ية�داكوتا�( ���السوداء�بالتالل�شب��ة�و���القبابية�ا��بال.4
  .التعر�ة�أو �ا��ت�ل��ايد�عرضة�أك�� �العالية�القباب�عر�ضة،وتكون �قبة�أو �انتفاخ�نحو ��رض�قشرة

  .أفر�قيا�جنوب����)دراك��برج�( جبال�سلسلة�مثل�ا��بال،�من�القليل�تمثل�ال���الّتحاتّية�ا��بال.5

  :العالم����املش�ورة�والقمم�ا��بال��عض��ستعرض���ي�وا��دول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

�يدرس�ملاذا
�ا��يولوجيون 

 ا��بال؟

  م�مة�حقائق  املوقع  باألمتار�البحر �سطح�عن��رتفاع  �سم

�العر�ية�اململكة  1077  أحد
  السعودية

�غزوة�ثا�ي�أحد��غزوة�ارتبط
  �سالم���

�وا��زائر �املغرب�ع�� �تمتد  العر�ي�املغرب  4165  أطلس
  وتو�س

�الكرة�نصف����قمة�أع��  �رجنت�ن�����نديز   6959  أ�ون�اجوا
  الغر�ي

�حدود�ع���ال�ماليا  8848  إيفرست
  الت�ت�مع�الن�بال

  العالم����جبل�أع��

�ا��ز�رة����سلسلة�أع��  العر�ية�ا��ز�رة�غر�ي  3660  السروات
  العر�ية

  �ستواء�خط�ع���يقع  كي�يا�وسط  5199  كي�يا�جبل

�جبل
  ف��وف

����الوحيد�ال�شط�ال���ان  إيطاليا  1277
  أورو�ا

  أفر�قيا����جبل�أع��  ت��انيا  5895  �ليمنجارو 

  العالم����جزر �قمة�أع��  �اواي�جز�رة  4205  �اي�ماونا
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�القوى �وطبيعة�وتوز�ع�ا�وتركي��ا�ا��بال�لب�ية�الدقيقة�باملعرفة تزود�م�الدراسة��ذه�ألن�ا��بال؛�ا��يولوجيون �يدرس
��رض�معالم�عن�معلومات�إ���إضافة��رض،�وتار�خ��رض،�باطن�وتركيب�ا��ار��،��رض�ش�ل�تحكم�ال���ا��يولوجية

  .الرئ�سة

��نفاق،�وشق�ا��ديدية، السكك�وخطوط�ا��بلية،�الطرق �و�ناء�التصاميم،�وضع����امل�ندس�ن�الدراسات��ذه�و�ساعد
  .السدود�و�ناء

�الصور �من�مجموعة�اللتقاط�ا��وي �التصو�ر ��ستعملون �الذين�ا��رائط�وواض��� ا��غرافي�ن�ف�ساعد�ا��بال�قياس�أما
�ا��رائط�إل�شاء�الضو�ي؛�املسا���بالتصو�ر �ما�سمى�تطبيق�ع���ا��رائط�صناع��عمل�ثم�ومن�ما،�ملنطقة�امل��اكبة

  .ا��و�ة�الصور �ع���باالعتماد

ا المقصود بالمنظومة الجبلية؟ م 1-  
 .جًدا�املرتفعة�ا��بال�من�مجموعة��� .1

  .كث��ة�مناخية�نطاقات�ع���املحتو�ة�ا��بال�من�محموعة��� .2

  .املحيطات�قاع����القا�عة�ا��بال�من�مجموعة��� .3

 مختلفة�مناطق����املمتدة�ا��بلية�السالسل�من�مجموعة��� .4

ھي جبال تتكون من كتل صخرية دفعت على : ( ينطبق عليھا التعريف اآلتيما الجبال التي  - 2

دوع )الص�  
 .ال���انية .1

  .�لتوائية .2

  .�نكسار�ة .3

 الّتحاتّية .4

ِمم� تَْحمي الجبال األرض؟ - 3  
 .و�نزالقات�التحوالت�من�تحم��ا .1

  .والكوارث��نقالب�من�تحم��ا .2

  .املياه�و���املناخ�تبدل�من�تحم��ا .3

  .الر�اح���ركة�ا��ط��ة��ثار  من�تحم��ا .4

ثالث أقل : اقرأ الجدول الموضح ألشھر الجبال والقمم في العالم، ثم اختر اإلجابة الصحيحة - 4

 :الجبال ارتفاًعا عن سطح األرض ھو جبل
 .أطلس .1
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  .السروات .2

ُحد .3
ُ
  .أ

  ف��وف .4

الجبل الذي يقع : الصحيحةاقرأ الجدول الموضح ألشھر الجبال والقمم في العالم، ثم اختر اإلجابة - 5

 :في أكثر المناطق حرارة ھو
 .�ليمنجارو  .1

 .كي�يا�جبل .2

  .أكون�اجوا .3

ُحد .4
ُ
  .أ

 -ي أنواع الجبال ھي أكثر عرضة لتزايد الحّت؟أ - 6
  القبانية .1

  .ال���انية .1

  .�لتوائية .1

  الّتحاتّية .2

يف يستفيد الجغرافيون من التصوير الجوي للجبال؟ك-  7- 
 .امل��اكبة�الضوئية�الصور �ع�� باالعتماد�ا��رائط�ي�شؤون .2

  .ا��بال�أنواع�ملعرفة�الرادار�ة��رتفاع�مقاي�س�من��ستفيدون  .3

  .ف��ا�ال��ور �وأنواع�وطبيع��ا�وتركي��ا�ا��بال�ب�ية�يتعرفون  .4

  ا��ديدية�السكك�وخطوط�ا��بلية،�الطرق �بناء����م��ا��ستفيدون  .5

من المياه؟لماذا تمك�نت النرويج من إنتاج طاقتھا الكھربائية -  8- 
 .املائية�غ�� �موارد�ا�لفقر  .1

  .والك�ر�اء�الطاقة�مجال����لتقدم�ا .2

  .املائية�موارد�ا���ودة .3

  . ا��بال�من�املتدفقة�املياه�لك��ة .4
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غالبًا " ما الوظيفة النحوية للكلمات المحصورة بين قوسين كبيرين في الجملة اآلتية، بالترتيب؟ - 9

الجير) ـحجر (رسوبية كـ) صخوًرا() االلتوائية(ما تحتوي الجبال  " 
 .مجرور�اسم�بھ،�مفعول ��عت، .1

  .مجرور�اسم�تمي��،�إليھ،�مضاف .2

  .إليھ�مضاف�تمي��،��عت، .3

  إليھ�مضاف��عت،�بھ،�مفعول  .4

الياباني؟) فوجي ( مانوع الصخور في جبل  10- 
 .متحولة .1

  .نار�ة .2

  .رسو�ية .3

  .رخامية .4
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