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 األراضي التي حفرها النهر وتجري فيها مياهه هجري الٌهر

األراضي التي كونها النهر برواسبه علي جانبيه والتي تروي بماء النهر وقد تغمر أجزاء منها في  ٍادي الٌهر 
 الفيضان وقت

يضم جميع األراضي التي يجري فيها النهر وروافده والتي تنحدر نحو واديه بحيث تنصرف أمطارها اليه  حَض الٌهر
ويضم جميع األقاليم التي تضمها حدوده الطبيعية حتي لو كان بعضها خاليا من المطر مادام إنحدارها العام 

 متجها نحو مجراه 

المنطقة التي يبدأ منها النهر جريانه والمنابع عادة تكون مناطق جبلية أو هضبية وقد تكون المنابع  هٌثغ الٌهر 
 علي شكل نهيرات أو جداول أو علي شكل بحيرات 

 المنطقة التي ينتهي عندها النهر وقد يصب النهر مياهه علي أرض واسعة )خور(  هصة الٌهر 

 النهر الرئيسي بالمياه مجري مائي )نهر ( يغذي أو يمد الرافذ

 مجري مائي )نهر( يخرج أو يتفرع من النهر الرئيسي ليصب أو يصرف مياهه الي المصب الفرع

مجري مائي )نهر( قصير يصب أو يصرف  مياهه علي اليابس دون أن يلتحم بنهر آخر أو يصب في  الخَر
 بحر أو بحيرة مثل خور بركة وخور القاش بالسودان

 صلبة تعترض مجري النهر يجري فيها التيار بسرعة قوية دون انحدار فجائيصخور  جٌذل 

 سقوط أو هبوط مجري النهر من منسوب مرتفع الي منسوب أقل  شالل )شالالت(

جزء من مجري النهر ضيق وعميق يتميز بجدران صخرية شديدة الصالبة واإلنحدار ولذا يعمل النهر  خاًك )خَاًك
 توسيعه )نحت رأسي(علي تعميق مجراه دون 

  صخزيح صهثح ذؼرزض يجزي انُٓز ، ٔيكٌٕ يُسٕتٓا أػهي يٍ يُسٕب يياِ انُٓز . ْي كرم جسر صخرية 

إرساتاخ نهُٓز في ٔسط يجزاِ ، ٔذرى َريجح تطء انريار ٔلهح اإلَذذار ٔكثزج انزٔاسة ، ْٔي غانثا  جسر رسَتية

 صانذح نهشراػح ٔاإلسرثًار .

األشكال 

 الحَضية
" ٔنٓا  V" أٔ شكم دزف "  Uتصفح ػايح ذكٌٕ ػهي شكم دائزج يمؼزج أٔ ػهي شكم دزف " 

 يصة ٔادذ نرصزيف يياِ األَٓار 

هرتفؼات 

 تمسين الوياُ 
األراظي انًزذفؼح انًُسٕب انري ذفصم تيٍ َظاييٍ َٓزييٍ يرجأريٍ أٔ تًؼُي آخز يٍ دٕظيٍ 

 يرجأريٍ

الوجري 

 األػلي 
يؼزف تانسيم ٔيًراس انُٓز في ْذا انجشء تشذج إَذذارِ ٔسزػح ذيارِ ٔلذرذّ ػهي انُذد ٔدًم 

انصخٕر كثيزج انذجى ٔيشداد انُذد انزأسي نيؼًك يجزاِ ٔذظٓز تّ انجُادل ٔانشالالخ ٔانخٕاَك 

 ٔانُٓز غيز صانخ نهًالدح 

الوجري 

 األٍسظ
ظذا يكٌٕ يرٕسط اإلَذذار ٔسزػح ذيارِ يؼرذنّ يؼزف تانٕادي ألٌ انُٓز لذ كٌٕ نُفسّ ٔاديا ٔا

 ٔيذًم رٔاسة يرٕسطح انذجى ٔيمٕو انُٓز تانُذد ٔاإلرساب 

يكٌٕ انُٓز لهيم اإلَذذار تطيء انريار ػظيى اإلذساع كثيز افُخُاءاخ ٔاإلَثُاءاخ اليسرطيغ دًم  الوجري األدًي  

انزٔاسة إال انذليمح فمط ٔلهيم انُذد كثيز اإلرساب  ٔيكٌٕ سٓهّ انفيعي ٔدنراِ ٔيؼزف انُٓز في 

 ْذا انجشء تأَّ في يزدهح انشيخٕخح 
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المغاع 

 الغَلي للٌهر

صي إرذفاع نهُٓز ػُذ انًُثغ ٔيأخذ في اإلرذفاع اإلَذذار انرذريجي أي في إذجاِ جزياٌ يُذُي يمؼز يثذأ يٍ أل

انًياِ َذٕ انًصة ْٕٔ ألم يُسٕب نهذٕض ٔيٕظخ انمطاع انطٕني نُٓز انُيم اَّ اليًثم َٓزا ٔادذا تم ػذج 

 أَٓار يرالدًح اذصهد تثؼعٓا ٔيٕظخ خصائص كم َٓز يُٓا 

المغاع 

 الؼرضي
ذأ يٍ إرذفاع أدذ انجٕاَة ٔيُذذر إني لاع انُٓز ثى يأخذ في اإلرذفاع انرذريجي إني خط يرؼزج يث

 انجاَة اآلخز دري يصم إني ألصي إرذفاع

 هو تلك الدول التي يخترقها النهر وتقع في حوضه ولها مصلحة من مياهه التحذيذ السياسي للٌهر

التحذيذ 

الغثيؼي 

 للٌهر

يطلق عليه التحديد المائي أو الهيدرولوجي للنهر ويتمثل في قمم المرتفعات المحيطة باألراضي 
المنخفضة فالمياه الساقطة علي هذه المرتفعات تهبط أو تنصرف متتبعة إنحدارات السفوح في إتجاه 

 قاع الحوض أو شكل المنخفض 

بها من أراضي ، وهي ذات حواف مختلفة اإلنحدار ، بعضها آهل أراض واسعة منخفضة عما يحيط  هٌخفضات
 بالسكان وبعضها اآلخر اليصلح إلستقرار السكان

الكثثاى 

 الرهلية 
رواسب مفككة من مفتتات الصخور إذا تماسكت تكون الحجر الرملي الذي يتميز بمساميته ، والكثبان 

 والبرخان "الرملية لها أشكال مختلفة " كالغرود وبحر الرمال 

مناطق صحراوية تكاد تكون مستوية السطح تتكون من الحصي واألحجار التي ظلت مكانها بعد أن  تكَيٌات السرير أٍ الرق
 تمكنت الرياح من نقل المواد الدقيقة " سرير كلنشو في ليبيا "

ي المحاريق في الصحراء كثبان رملية طولية متوازية يكون إتجاهها إتجاه الرياح السائدة مثل غرد أب الغرٍد
 الغربية

أراضي مستوية أو شبه مستوية قليلة اإلرتفاع تمتد مساحات واسعه وتختلف فيما بينها حسب طريقة  سهل
 تكوينها

 سهل يتكون علي جانبي النهر بفعل الرواسب التي يحملها ويرسبها النهر علي جانبيه سهل فيضي

أراضي منبسطة تحف بساحل البحر وتتكون نتيجة تراكم رواسب البحار عن طريق األمواج أو رواسب  سهل ساحلي
 النهار عند مصباتها 

أراضي فيضية تتكون عندما يلقي النهر بمعظم حمولته من المواد الرسوبية في بحر اأو خليج هاديء  دلتا 
 وبمرور الزمن وتراكم هذه الرواسب تظهر فوق سطح الماء 

 مجري مائي أو نهر قديم جفت منابعه لتغير  الظروف المناخية    ٍاد جاف

 يسادح يٍ األرض ذرًيش تخصائص طثيؼيح ٔتشزيح ذًيشْا ػٍ غيزْا إللين

 يسادح يٍ األرض " جشء يٍ دٔنح " ذرًيش تخصائص يُاخيح ذًيشْا ػٍ غيزْا  إللين هٌاخي 

انٕٓاء انذافيء انصاػذ يغ انٕٓاء انثارد انٓاتط يرذزن اإلػصار يغ انًُخفط انجٕي يٍ انغزب ْٕ ذماتم  اإلػصار 

 إني انشزق

اإلًخفاضات 

 الجَية
كرهح يٍ انٕٓاء انذافيء يرجٓح دائًا إني انشزق ٔذخرهف اإلَخفاظاخ يٍ ديث إذساع يسادرٓا ٔشذج 

ػًمٓا ٔلٕج إَذذار انعغط َذٕ يزكشْا ْٔذا يؤثز ػهي سزػح انزياح ٔاذجآْا ٔذخرهف يُطمح ذكٌٕ 

 رتيؼيح ( –اإلَخفاظاخ انجٕيح يٍ فصم إني آخز )شرٕيح 

 اثفح يٍ تخار انًاء في انسذة انًرسالطح ػهي األرضْٕ فطزاخ انًاء انًرك الوغر 

أهغار 

 تصاػذية 
ْي األيطار انُاذجح ػٍ ذصاػذ انٕٓاء انساخٍ انًشثغ تثخار انًاء إني طثماخ انجٕ انؼهيا ديث يركاثف تخار 

 انًاء ٔذسمط األيطار ػهي انًُطمح اإلسرٕائيح

أهغار 

 تضاريسية
ح المحملة ببخار الماء بالجبال أو المرتفعات فتصعد غلي أعلي وتبرد هي األمطار الناتجة عن إصطدام الريا

وجبال البحر  –ومطر جبل علبه جنوب شرق مصر  –وتفقد مابها من بخار الماء " امطار جنوب سيناء 
 األحمر شرق السودان " 

ويرتفع الهواء الدافيء فوق الهواء هي األمطار الناتجة عن تقابل رياح باردة وأخري دفيئة حول منخفض جوي أهغار 
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 البارد ويتكثف مابه من ماء ويسقط المطر )أمطار البحر المتوسط شمال مصر( إػصارية 

 هو الفرق بين أعلي وأقل درجة حرارة لمكان ما خالل فترة زمنية معينة  الوذي الحراري 

الفصل 

 السٌَي 
هو فترة من السنة ذات ظروف مناخية معينة ناتجة عن حركة دوران األرض حول الشمس في محورها 

 المائل ويوجد أربعة فصول في السنة 

 عدة أيام ( من حيث الحرارة والضغط والرياح والرطوبة  –هو حالة الجو في خالل فترة زمنية بسيطة  )يوم  الغمس

 العالق في الهواء قرب سطح األرضهو تكاثف بخار الماء  الضثاب

 هو وزن الهواء فوق سطح األرض " أي أن للهواء ثقال او ضغطا ناتجا عن إنجذابه إلي مركز األرض  الضغظ الجَي

 هي نسبة بخار الماء العالق بالهواء " تحت درجة حرارة معينة وفي حجم معين " الرعَتة 

نطاقين مختلفين من الضغط الجوي وتعرف بإسم الجهة التي تهب  هي حركة الهواء علي سطح األرض بين الرياح 
 منها وتنقل خصائصها إلي الجهات التي تهب عليها

 هو تحول المادة من الحالة السائلة إلي الحالة الغازية " ويصبح عالقا في الهواء " تخار الواء 

 هي سحب منخفضة مثقلة ببخار الماء تسقط أمطارا مصحوبة ببرق ورعد شديدين  الوسى

هي رياح تهب علي مصر في فصل الصيف وتعرف بالهواء الجوي وتعمل علي تلطيف درجة  الرياح األتيسية )التجارية(
 الحرارة صيف 

دٍرة 

 ديوَغرافية
 –النمو السكاني المتأخر  –هي المراحل التي يمر بها السكان في دولة ما مرحلة ) اإلنفجار السكاني 

 مرحلة اإلستقرار السكاني(

 هي المرحلة التي يوجد بها إرتفاع في نسبة المواليد وإرتفاع في نسبة الوفيات الورحلة السكاًية الثذائية

 التي يوجد بها إرتفاع في نسبة المواليد وإنخفاض في نسبة الوفياتهي المرحلة  هرحلة اإلًفجار السكاًي

هرحلة الٌوَ السكاًي 

 الوتأخر
هي المرحلة التي يوجد بها إرتفاع في نسبة المواليد وإن كانت أقل من مرحلة اإلنفجار 

 السكاني ونسبة وفيات مختلفة 

 مواليد منخفض ومعدل وفيات منخفضهي المرحلة التي يوجد بها معدل  هرحلة اإلستمرار السكاًي 

 هي إجمالي عدد السكان علي المساحة الكلية لإلقليم كثافة السكاى الحساتية

 هي قسمة إجمالي عدد السكان علي المساحة المعمورة فعال الكثافة الحميمية 

 هو تصنيف السكان من حيث النوع والعمر تركية السكاى 

 والهجرة  -هو زيادة عدد السكان عن طريق الزيادة الطبيعية للسكان الٌوَ السكاًي

الهرم 

 السكاًي
هو صورة توزيع التركيب السكاني ويتم رسمه عن طريق تقسيم كل من الذكور واإلناث إلي فئات العمر 

سب ترتيبا ....... إيجاد نسبة الذكور من كل فئة عمرية إلي الذكور عامة وكذلك اإلناث ، ثم ترتيب هذه الن
 رأسيا بحيث تكون الفئات العمرية أسفل ثم تليها األكبر فاألكبر 

 هم المهاجرون إلي محافظات أخري غير موطنهم األصلي أي الوافدين إلي المحافظات الجاذبة الهجرة الَافذة

 المغادرين إليهاهم المهاجرون من محافظاتهم " موطنهم األصلي "إلي محافظات أخري ، أي  الهجرة الوغادرة

 صافي حساب الهجرتين الوافدة والمغادرة صافي الهجرة 

 عودة أعداد من السكان إلي موطنهم األصلي  الهجرة الؼائذة 

 مليون فدان 9.7مليون فدان وزادت حتي أصبحت  5.2أي المساحة الزراعية كانت  الوساحة الوٌسرػة 

الوساحة 

 الوحصَلية 
تبعا لنظام الري الدائم تزرع األرض الزراعية في مصر مرتين أو ثالث مرات في السنة ولذلك فإن المساحة 

الزراعية تزيد بتعدد مواسم زراعتها وهو مايسمي بالمساحة المحصولية وبلغت المساحة المحصولية في 
 مليون فدان  1.مليون فدان وتقترب من  1...مصر 

ع المحاصيل الصيفية والشتوية بسبب تنوع المناخ حيث حار صيفا ومعتدل شتاءا وكذلك فإن مياه هو تنوالتركية 
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 الري تحدد أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها صيفا وشتاءا  الوحصَلي

الذٍرة 

 السراػية 
هي تعاقب زراعة المحاصيل علي مساحة معينة من األرض بنظام معين خالل فترة زمنية معينة وهذه 

 راوح بين عامين وثالثة أعوام والقطن وقصب السكر هما عصب الدورة الزراعية الفترة تت

هي بناء يعترض مجري النهر له عدة فتحات يمكن التحكم في فتحتها وغلقها عن طريق بوابات والهدف  المٌاعر
 منه رفع مناسيب المياه أمامه لتخرج إلي الترع لتروي األرض

 هو بناء في عرض النهر الهدف منه التحكم في حجم المياه المنصرفة للنهر أي تخزين المياه  سذ )خساى(

أي حجزالمياه أمام السد وقت ارتفاع منسوب المياه ثم يبدأ تفريغه وقت شح المياه أو إنخفاض  تخسيي سٌَي أٍ هَسوي 
 منسوبها 

تخسيي لرًي 

 أٍ دائن
المياه المخزونة فنرة زمنية طويلة تحجز المياه في سنوات اإليراد هو سد أو بناء ضخم يمكن أن يحجز 

 المرتفع للنهر فيكون رصيدا مائيا ضخما يستفاد منه في سنوات اإليراد المنخفض

 الزيادة المطردة والمستمرة في اإلنتاج وفق تخطيط سليم لتواكب الزيادة المستمرة في اإلستهالك تٌوية

 لمساحة المنزرعة بالمحاصيل الزراعية أي التوسع األفقيأي زيادة ا تَسيغ اإلًتاج

 زيادة غلة الفدان أ إنتاجيته بمعني آخر التوسع الرأسي –زيادة اإلنتاج  تحسيي اإلًتاج

 سحب أو طرد المياه الزائدة عن المحاصيل الزراعية  الصرف

 ميل معينة وتوضع إما رأسيا أو أفقياأنابيب مدفونة في األراضي الزراعية في أعماق معينة وبدرجة  صرف هغغي

 تهتم بزراعة المحاصيل والحبوب الغذائية لسد حاجة اإلستهالك منها زراػة هؼاشية 

 تهتم بزراعة المحاصيل التجارية أو النقدية أي التي تحقق أرباحا في السوق المحلي او التصدير زراػة تجارية 

تجارة  –صناعة  –يقصد به ميادين العمل التي يعمل بها السكان أو أي نشاط يمارسه السكان ) زراعة  ًشاط إلتصادي
 تعدين ( -رعي   –

 هو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات حيث : هيساى تجاري

 إذا زادت الصادرات عن الواردات كان الميزان التجاري في صالح الدولة  (.
عن الواردات كان الميزان التجاري في غير صالح الدولة أي يكون هناك إذا إنخفضت الصادرات  (5

 عجز تجاري

 أي خدمات تصدرها الدولة تسج في حساباتها بخالف السلع المادية صادرات غير هٌظَرة

هيساى 

 الوذفَػات
ت وإذا قل هو ميزانية الدولة الخاصة بمشترياتها من الخارج فإذا زاد اإلنتاج المحلي قل ميزان المدفوعا

 اإلنتاج المحلي زاد ميزان المدفوعات

 
 


