
 

 

 

 

 

 

                          

 

                                                 

 (انهٌٕ األصفش ْٙ انسالسم انجبهٛت )                                    حٕصٚع انسالسم انجبهٛت انذذٚثت فٙ انعانى 

 

: حمهُذ إشناىٍ 

عُذيا َالدظ خشٚطت حٕصٚع انسالسم انجبهٛت انذذٚثت فٙ انعانى َكخشف أٌ ْزِ األخٛشة حخًشكض 

 انخٙ حًخذ عهٗ طٕل سادم انًذٛط جبال االَذٚضفٙ يُاطق حقاسب انصفائخ ، يثم سهسهت 

  بٍٛ انُٓذ جبال انًٓاالٚأ سهسهت . km 10000انٓاد٘ أليشٚكا انجُٕبٛت  عهٗ يسافت 

. km2500ٔانقاسة اٜسٕٛٚت  عهٗ طٕل 

ياْٙ أصُاف انسالسم انجبهٛت ؟ - 

يا خصائص ْزِ انسالسم انجبهٛت ؟ - 

  يا عالقت حشكم ْزِ انسالسم انجبهٛت بخكخَٕٛت انصفائخ ؟- 

 ياْٙ إَٔاع انسالسم انجبهٛت ؟– 

  

    

:   ممُضاث سيسيت االنذَض- 1

:  حخمُض جباه االنذَض ب 

. ببشامُن انذَضَخُت نشُطت - 

صىضاىُت مهمت  - 

حخمثو فٍ طُاث راث وسع مُيىمخشٌ وفىاىق معنىست ناحجت عن : حشىهاث حنخىنُت بسُطت - 

. قىي انضغاطت 

: حشنو جباه االنذَض- 2

:  أهم مشاحو حشنو جباه االنذَض

. انغشاص اىصفُحت اىمحُطُت األمثش مثافت ححث اىصفُحت اىقاسَت األقو مثافت - 



اصدَاد سمل هزه اىقششة ىخشنو حضاسَس   (طُاث وفىاىق معنىست  )حشىه اىقششة اىقاسَت - 

. عاىُت حمثو سيسيت جباه االنذَض 

ظهىس بشامُن وصالصه نخُجت اسحفاع اىحشاسة واىضغط عيً مسخىي منطقت االحخناك بُن - 

. اىصفُحخُن 

:  خالصــــــــت 

عيً  مسخىي هىامش قاسَت نشُطت وهٍ ( جباه االنذَضمثو سيسيت  ) سيسيت اىطمشحخشنو - 

.  عباسة عن سالسو جبيُت ساحيُت طىَيت وضُقت ححذها حفش محُطُت 

 فىاىق –طُاث  )حخمُض سالسو اىطمش ببشمانُت انذَضَخُت نشُطت وبضىضاىُت مهمت وبخشىهاث - 

حسببها قىي انضغاطُت ناحجت عن حقاسب صفُحخُن مجاوسحُن وانغشاص اىغالف  (معنىست 

. اىصخشٌ اىمحُطٍ األمثش مثافت ححج اىغالف اىصخشٌ اىقاسٌ 

 

 

: مميزاث جبال الهمااليا  -1

تتميز جبال الهمااليا بتشىهاث تكتىنيت تتجلً في طياث مقعرة ومحدبت وفىالق معكىست - 

. ناتجت عن قىي انضغاطيت 

  (ايثم سهسهت جبال انًٓاال٘)سالسم االصطذاو - 2     

 
 .ًَٕرج ٕٚضخ اَخٓاء انطًش ٔ اخخفاء انًذٛط ٔ اصطذاو صفٛذخٍٛ

  

طٛاث يخقاسبت ٔ ساقذة ، ٔفٕانق يعكٕست : حخضًٍ حشكالث صخشٚت راث حشْٕاث يًٓت     * 

 .صادفت أ٘ راث طشح كٛهٕيخش٘ 

بعذ اَخٓاء ظاْشة انطًش حخجابّ ثى حخصادو انصفٛذخاٌ انقاسٚخاٌ ، يًا ٚؤد٘ انٗ اخخفاء     * 

 .ٔصٚادة سًك انقششة األسضٛت. انًذٛط انز٘ كاٌ ٚفصم بًُٛٓا ٔ حكٌٕ سهسهت جبهٛت 

حخضًٍ سالسم انطًش جضءا يٍ انقششة انًذٛطٛت ٚفصم بٍٛ انصفٛذخٍٛ انًخصاديخٍٛ    * 

 .ٚسًٗ األٔفٕٛنٛج 

  

II  – ياْٙ انعالقت بٍٛ انسالسم انجبهٛت ٔ حكخَٕٛت انصفائخ. 

  

حخشكم انسالسم انجبهٛت فٙ يُاطق حقاسب انصفائخ َخٛجت قٕٖ اَضغاطٛت انُاحجت عٍ دشكاث 

 . صفائخ انغالف انصخش٘ 



 

 ههحجججخخطططنخا


