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 الصهي : ساعخاى       2013 – 2012    للعام الضاهعٔ زأً الصل الدزاسٔ إهخغاى الف
       

 نموذج اإلجابة
  السؤال األول: 
 درجات( 01)    نقاط فقط 5يأتى: أجب عن أكمل ما  -أ 

فاى األنابياب  إرتفااع الماا وىى المسؤولة عن  التالصق فظ الرطوبة بالتربة بقوتين ىما: قوىتتح .6
عاان زيااادة سااما ال شااا  وىااى المسااؤولة  وقااوى التجاااذب،   (لمتربااة الشاايرية )المساااش الشاايرية

 األرضية المائي حول الحبيبات

ويتاأرر الضا ط  تبخيرر دخخمر ، أو سرطى   تبخيرر خرجر   من التربة إلاىيمكن تقسيش تبخر الما   .7
 خلمىتوى خلرطوب  ، خلمىتوى خلممى  ، در ة ىرخرة خلتربة بر البخارى لرطوبة التربة

 Cross-sectional areaمسجىة خلمقطع خلعرض  لممسجم  ييتمد توصيل التربة لمما  السائل عمى .8

of the pores  وعم  ى م خلمسجم Volume of pores. 

أمااا الرشاا  اليميااق  دخرروا خلمررجى دلرر  دخخررا خلتربررة أو دخترررخ  ىااو عبااارة عاان Infiltrationالرشاا   .1
Deep percolation ىركة خلمجى دل  أسفا خالا عمود من خلتربة فيو عبارة عن  

ه أم ال مررج دذخ كج ررو  ررذور خل بررجو ت ررا دليرر تيتمااد األىميااة المباشاارة لممااا  األرضااى بالنساابة لمنبااات عمااى .2
 ويمك هج خإلستفجدة م ه

ت مرع خلمرجى عمر  سرطت خلتربرة ممرج يم رع   من اليوامل التى تؤدى إلى إنخفاض سية الرشا  بتقادش ساقوط المطار .3
غسيا خلىبيبرجو خل رغيرة دلر  دخخرا خلتربرة ممرج ير دى  و تمدد غرويجو خلتربة و غر ى م خلمسجم و خروج خلهوخى

ىالا خلمجى مىمهتفر  ىبيبجو خ و دل  د غال  خلمسجم  ..لتربة وتكوين قشرة عم  سطت خلتربة تم ه خروج خلهوخى وخ 

ىيث يتىرك خلمجى ف  خلتربة من خلم طقرة ذخو خلضرغط  خلقوة خلدخفعة خلمسببة لمسريجن ييتبر التدرج فى الض ط ىو .4
 خلضغط خلم خفضدل  خلم طقة ذخو  خلمرتفع

أمرج   خلقروة خلرخبعرة ل  رط قطرر خلمسرجم دتبية لمماا  كمماا زافى حالة السريان المشبع يزداد توصايل الترباة المشا .5
 در ة عدم خلتشبع  ف  ىجلة خلسريجن خلغير مشبع فإن خلتو يا يعتمد عم 

 
 



  (درجات 5)       فقط مما يأتى( أربية نقاطأجب عن ب _ وض  ما المقصود بكل من )
 ) Lateral seepageالسريان الداخمى )السريان الجانبى  –

رشرررت أو خلتسررررن خل رررج ب  لممرررجى  ) Lateral seepageجلسرررريجن خلررردخخم  اخلسرررريجن خل رررج ب يق رررد ب
lateral seepage   مررن أرض مسررجمية دلرر  طبقررة غيررر م فررذة هررذخ خلمررجى يظهررر مرررة أخرررى عمرر  سررطت

 خألرض خلمو ودة عم  درتفجعجو م خفضة .
 

 Saturated flowالسريان المشبع لمما   –

أو تكرون غجلبيرة خلمسرجم ىركرة خلمرجى فر  خلتربرة ع ردمج  Saturated flowممرجى يق د بجلسرريجن خلمشربع ل
وفررر  بعرررض  groundwaterمممررروىة بجلمرررجى ، ويىررردث ذلرررك فررر  م طقرررة خلمرررجى خألرضررر   ميرررع خلمسرررجم 

خألىيجن ف  خلتربة بعد سرقوط خلمطرر خلغزيرر أوأء رجى خلررى . وخلمرجى فر  هرذ  خلىجلرة يكرون خرجل  مرن خلشرد 
tension free 

 

 وما ىو الفرق بينيما.  Ground water الما  األرضى - Soil moistureرطوبة التربة  –

خلمجى خلمو ود بجلتربرة وممسروك ىروا خلىبيبرجو بقروة شرد معي رة تتوقرط  Soil moistureيق د برطوبة خلتربة 
ة خلمو رودة خلمسرتمر  فهرو كتمرة خلمرجى   Ground waterأمرج خلمرجى خألرضر    عمر  كميرة خلمرجى خلمو رودة بهرج

هو أن رطوبة خلتربة ممسروكة ىروا ىبيبرجو خلتربرة بقروة  وخلفر  بي همج -  تىو سطت خلتربة وخلخجلية من خلشد
أمررج خلمررجى خألرضرر  فهررو خلمررجى خلررذى يمررا  ميررع خلمسررجم خلمو ررودة بجلتربررة وال يمسررك ىرروا خلىبيبررجو  شررد معي ررة

 خألرضية ويتىرك خالا خلمسجم. 

 

   Infiltration rateميدل الرش   –

 خلسرعة خلت  يخا بهج خلمجى دل  دخخا خلتربة ويقجس بجلممميمتر ف  خلسجعةيقصد بميدل الرش  
 

 منحنيات الرطوبة المميزة لألراضى –

وضررت خلعالقررة بررين كميررة خلرطوبررة بجلتربررة وقيمررة خلشررد خلرطرروب  ىرروا خلىبيبررجو يررجو خلترر  تم ى يق ررد بهررج خل
 ى ىوا خلىبيبجو.أى خلقوة خلممسوك بهج خلمج خألرضية

 

 (اتدرج 5)      أجب عما يأتى  :  نىالسؤال الرا
 وضت كيفية ىفظ خلتربة لممجى ومج ه  طر  خلتعبير عن طجقة خلىفظ. –أ 

وهذ  خلقوة  قوى خلتال   بين  زيئجو خلمجى وسطت ىبيبجو خلتربةتىتفظ خلتربة بجلمجى عن طري  قوتين همج 
خأل جبين خلشعرية وخلغير شعرية وقوى خلت جذن أو خلتمجسك بين  زيئجو  ه  خلمسئولة عن درتفجع خلمجى دخخا



خلمجى وبعضهج خلبعض وه  خلمسئولة عن ما خلفرخغجو بين خلىبيبجو ومن خلطر  خلمستخدمة لمتعبير عن 
 طجقة ىفظ خألرض لممجى مجيم :

  وة خلالزمة ل زع غشجى خلذى قجعدته تسجوى وىدة خلمسجىجو ووز ه يسجوى خلق قياس إرتفاع عمود الما
خلمجى من ىوا خلىبيبجو وعمومج يزدخد درتفجع عمود خلمجى كممج قا سمك خلغشجى خلمجئ  ىوا 

 خلىبيبجو أى كممج قا خلمىتوى خلرطوب  لمتربة.
 ع د أى در ة رطوبة وه  تسجوى ادرتفجع عمود  خلمجى  القياس بوحدات الجاذبية األرضية ×

 .(خل جذبية خألرضية
  لمج كجن بعض خلمجى ممسوك بقوة كبيرة  دخ بمج يعجدا درتفجع : لوغاريتش إرتفاع عمود الما إستيمال

عمود من خلمجى كبير  دخ ، لذخ ولسهولة رسم خلم ى يجو دستعما لوغجريتم هذ  خإلرتفجعجو ا درتفجع 
ذى وىو عبارة عن لوغاريتش إرتفاع عمود الما  ال ، pFويطمق عميو إصطالح الا ( ىعمود خلمج

قاعدتو وحدة المساحات ووزنو يساوى القوة الممسوا بيا الما  حو الحبيبات ) أو القوة الالزمة 
 لنزع ال شا  المائى من حول الحبيبات(

 مقدرخ بجلس تيمترخو بدا من درتفجع عمود خلمجى . القياس لطول عمود من الزئبق 
 اأى  إلى وحدات الض ط القياسى قد تنسب القوة المسئولة عن حفظ الما  حول الحبيبات األرضية

، وهذخ يعجدا وزن    رطل /بوصة مربية 1..1متوسط ضغط خلهوخى ع د سطت خلبىر وخلذى يسجوى 
 pF 3سش تقريبا وىو  1000سش ما  أى  1011سش أى ما ييادل  17إرتفاعو عمود من خلزئب  

). 
 

شد أو حفظ التربة لمما " وض  ىذه "ىناا عالقة بين سما ال شا  المائى حول حبيبة التربة وقوة  –ب 
 اليالقة مع الرسش وعالقة ذلا بروابت الرطوبة األرضية.

 
وعالقاة ذلاا بروابات  اليالقة بين ساما ال شاا  الماائى حاول حبيباة الترباة وقاوة شاد أو حفاظ الترباة لمماا 

 الرطوبة األرضية.
ع د خلىد خلتربة لممجى اشد( وطجقة ىفظ  ىوا ىبيبة خلتربة عالقة بين سمك خلغشجى خلمجئ ه جك  

سقوط خلمطر خلرى أو ف  أء جى  هأ  يمكن توضيىهج بجلرسم خلتجل  وخلذى يوضت خلخجر   لمغشجى خلمجئ 
خلغزير وعقبه مبجشرة تكون كا خلمسجم ىت  خلكبيرة م هج ممتمئة بجلمجى بمع   أن أغشية خلرطوبة ىوا 

قوة خلشد خلت  يمسك بهج خلمجى عم  ىجفة خلغشجى تكون و  خلىبيبجو خل مبة وفيمج بي هج تكون سميكة  دخ



 غيرة  دخ . وتبع لذلك فإن بعض من خلمجى خلذى يو د ممسوكج بهذ  خلمسجم خلكبيرة ي  ذن دل  أسفا تىو 
. وتضمن قوى تأءير خل جذبية خألرضية ىيث طبقجو خألرض أكءر  فجفج وأغشية خلرطوبة رقيقة وخلشد كبيرخ  

مع خلقوى خلمرتبطة بأغشية خلرطوبة ىركة معتدلة خلسرعة دال دذخ كج و خلمسجم مت جهية  خل جذبية خألرضية
 خل غر فتكون خلىركة بطيئة خلسرعة بطبيعة خلىجا. 

 
 تي ة دستمرخر ىركة خلمجى دل  أسفا يت جقص سمك خلغشجى خلمجئ  وع دئذ يزدخد خلشد ع د خلسطت  

خر خألمر كبيرخ بدر ة كجفية ألن يقما دل  أبعد ىد من خلىركة خلمشترك بين خلمجى وخلهوخى ىت  يكون ف  أ
ىي ئذ يكون خلمجى قد أزيت من خلمسجم  خلكبيرة ولك ه يزخا مو ودخ ف  خلمسجم خل غيرة . وع د هذ   دل  أسفا .

ويكون خلمجى ممسوك بقوة شد ، ع د خلسطت خلخجر   خل قطة تكون خألرض قد و مو دل  سعتهج خلىقمية 
ضغط اءمث(  1/3ضغط  وى تبع ل وع خألرض بقيمة متوسطة مقدخرهج  0.0دل   0.1تترخوح بين  ، لمغشجى
  وى .

 
 دستهالك خلمجى بوخسطة خل بجو يعما  عم  خإلقالا من متوسط سمك خلغشجى خلمجئ   

  ىين بجألرض ىيث يسىن خل بجو خلمجى من أوسع خلمسجم خلكبيرة وخلت  يكون ممسوك فيهج بقوة قميمة  دخ ف
أ ه يظا بجقيج ف  خلمسجم خل غيرة وىوا خلىبيبجو خل مبة ويستمر ذلك مجدخم ف  دستطجعه خل بجو أن ي تزع 
خلمجى من خألغشية . وع دمج يكون معدا خإل تزخع بطئ  دخ ىي ئذ يىدث خلذبوا خلدخئم ويقجا أن خألرض ع د 

ويكون متوسط خلشد خلرطوب  ع د خلسطت  خلىد خلىرج أو خلمستوى خلىرج لمرطوبة أى ع د معجما خلذبوا
 ض  ر . 10خلخجر   ألغشية خلرطوبة ىي ئذ ىوخل  

  
رتفجع وخضت لقوة شد   ي تج عن خإلزخلة خلمستمرة لممجى أو خلرطوبة  قص ف  سمك خلغشجى خلمجئ  وخ 

ض.  11ل  وع دمج ي ا خلشد خلرطوب  ع د خلسطت خلخجر   لمغشجى خلمجئ  ىوا خلىبيبجو د خلىبيبجو لممجى
تكون هذ  خل قطة ه  عبجرة عن خلىد خألق   لممجى خلهي روسكوب  وخلذى يطم  عميه خلمعجما     ر

. ع د هذ  خل قطة يكون خلمجى ممسوك بقوة لدر ة أ ه يكجد يكون غير سجئا . وبزيجدة خل ق جن خلهي روسكوب 
 ض . ر . 10000دل   ف  سمك خلغشجى خلمجئ   يزدخد خلشد دل  أرقجم قد ت ا ف  درتفجعهج

وفيما يمى رسومات توضيحية لميالقة بين سما أغشية الما  وقوة الشد عن السط  المشترا بين السائل  
واليوا  . قوة الشد موضحة بالض وط الجوية . فى أعمى رسش كروكى لسما غشا  الما  عند مستويات 

 ا  الرطوبة .عديدة من الرطوبة. فى أسفل  الزيادة فى الشد بإزدياد سما غش



  

 اليالقة بين الشد سما ال شا  المائى وطاقة الحفظ عند الحد الخارجى لم شا  
 الميامل           ميامل         السية   السط  المشترا      
 الذبول        الحقمية  تربة/ما          الييجروسكوبى         

                          
    
                           15        1/3   وخمد        

 تىرك مع     و                  31     10000خلتربة          
  و         و                        خل جذبية                      
                                                                                    

                      
 خلىد خألق   لممجى      خلسطت خلمشترك بين          

                خلمجى وخلهوخى خلهي روسكوب                             
 

  و 1000شد               

 

 قوة      
 خلشد     

  و 3/1شد                                                 

 

 غشجى رقي            رطوبة        غشجى سميك                       
  دخ             متزخيدة                دخ                      

 
 
 

 درجات( 01أجب عن خمسة فقط )خطأ أماش اليبارات التالية: وضع عالمة ص  أ -ج 
يسررتخدم قررج ون بويزيررا لمتعبيررر عررن ىركررة خلمررجى فرر  خل ررورة خلمشرربعة وهررو ي ررط سررريجن خلمررجى فرر  خأل جبيررن  .1

  ت       خلضيقة.

  ت يعتبر خلرشت خلعمي  ذو أهمية كبيرة ف  عممية تطور خلقطجع خألرض . .2



 خطأ خلتغيرخو خلكبيرة ف  سعة خلرشت تىدث ف  خألرخض  خلرممية وخل خرية  .3

جا لم بهة خلشعرية لممجى خل وف  اخألرض ( ال يعتمد عم  قطر خلمسجم خلت  يتىرك خاللهج خإلرتفجع خلفع .4
 خطأ       خلمجى.

 خطأ   خلمسجم خلكبيرة ف  خلتربة تعتبر ذخو درتفجع شعرى كبير .5

  ضغط  وى 15خلسعة خلىقمية لارض عبجرة عن كمية خلمجى خلت  ُتمسك بجلتربة بقوة شد مقدخُر  .6
 خطأ       

  ت دث أعم  درتفجع شعرى ف  مسجم خلتربة خلت  يقع قطرهج ف   طج  ىبيبجو خلسمو.يى .7
8.  

 

 -السؤال الرالث:
ىني يقاه إُ ٕذزا اىعْرذش اىاذزاضي ضذشٗسب ينذة إُ ذرذ٘ ش  يذٔ ٗاذذذ ٍذِ ٕذزٓ اىشذشٗط أٗ  َيعٖذا  -أ

 ٕٗزٓ اىششٗط ٕي : 

 يذخو تر٘سج ٍثاششج  ي ذشمية ٍادج اىْثاخ أٗ اذذ أعضاضٔ .  -0

 ُ ٕزا اىعْرش اليَنِ ىيْثاخ ٍِ إمَاه دٗسج ذياذٔ . تذٗ -2

 ّقص اىعْرش اىازاضي يؤدب إىى ظٖ٘س أعشاض ّقص خاصح تٖزا اىعْرش .  -3

 إُ ٍظإش ّقص ٕزا اىعْرش الذضٗه إال تئضا ح اىعْرش اىَفق٘د .  -4

 اليَنِ إُ ّع٘ض اىعْرش اىازاضي عِ أب عْرش آخش  ي  َيع ٗظاضفٔ .  -5

عالخ اىحي٘يذذح اىرذذي ذحذذذز  ذذي اىْثذذاخ أٗ اّذذٔ يضيذذو األمذذش اىضذذاس اىْذذا ٌ عذذِ ىذذٔ دٗس ٍفيذذذ  ذذي اىرفذذا -6

 اىْثاخ .  اىرفاعالخ اىحي٘يح اىري يقً٘ تٖا

  Physical weathering  اىرن٘يح اىفيضياضيح  -ب:

ُّٖ عبازة عني العول٘ناث الخنٖ هني انتًِا حح٘٘نس عضنن هنا ة الصن س لن٘س إ  تٕ حت ن٘س ّحفخ٘نج ُّنٖ 

فننٖ يب٘عخِننا  ّى عنندّد تٕ حح٘٘ننس فننٖ  ننْاي الصنن س المب٘ع٘ننت تّ الت٘و٘ا ٘ننت. ّتُننن ُننرٍ عول٘ننت ه٘تاً٘ت٘ننت 

 العول٘اث ها ٗلٖ: 

 أٗال: اىرفرد تفعو ذزتزب دس ح اىحشاسج

 )أ(. اىرفرد تفعو اىثشٗدج ٗاىسخّ٘ح 

حخعننسا الصنن ْز لخعالننو البننسّ ة النن٘و ّاننخا ان ّال نن ًْت اًِننازا ّلنن٘فان هوننا ٗنن  ٕ إلننٔ حفخننج 

 إلٔ سمْز عدد بِا اسّػ كوا ٗلٖالص ْز 

ٗختْى الص س هي هعا ى ه خلفت فٖ هعاهل حود ُا ّبالخالٖ عٌد حعسا الص س لدزصاث عنسازة ه خلفنت  .1

 ٗ  ٕ إلٔ عدّد اسّػ ّحشققاث فٖ الص س ف٘غدد لَ حفخج. 



 ب بو بمئ الخْل٘ل الغسازٕ للوْا  الص سٗت فعٌد حعسا الص س لدزصاث عسازة ه خلفنت فن ى المبقنت .2

ال مغ٘ت هي الص س حصبظ فٖ عالت عسازٗت ح خلف عي الوٌمقت الدا ل٘ت للصن س ُنرا الفنسؤ ٗن  ٕ إلنٔ 

 حقش٘س المبقاث ال ازص٘ت هي الص س.

 )ب(. اىرفرد تفعو ذنَذ اىَاء اىثشٗدج ٗسي٘ىرٔ تاىحشاسج 

 حغخننْٕ الض٘ننْل ّالشننقْؤ الوْصننْ ة فننٖ الصنن ْز بنندا لِا علننٔ صصٗخنناث هننا   فعٌنند اً فنناا  زصننت

الغسازة إلٔ الخضود ٗغدد شٗا ة فٖ عضن ُرٍ الضصٗخاث هي الوا  ّٗصاعو ذلك حتْى ضحط فٖ الغ٘نص النرٕ 

كضن/سن 146ٗخْاصد فَ٘ الوا  لد ٗصل إلٔ 
2
اُّْ كب٘نس صندان هونا ٗن  ٕ إلنٔ حت ن٘س الغ٘نص ّشٗنا ة الشنسّػ  

 ّحفخج الص ْز. 

 

 ماّيا: اىرزتزب تفعو اذرناك اىَ٘اد ٗاأل ساً تاىرخ٘س 

 )أ(. سق٘ط اىَطاس اىاضيشج 

حعول ح٘ازاث الو٘اٍ  صْلا إذا كاًج هغولنت بنبعا العْالنل الو خلفنت كغب٘بناث السهنل ّال نلج علنٔ 

 ًغس الص س ّحفخ٘خَ ّحصٗد ُرٍ الظاُسة بصٗا ة العْالل فٖ الوا  الضازٕ اّ سسعت صسٗاى الخ٘از.

 )ب(. اىثال اخ 

عسس ّحغخننك بالصنن ْز ّحفخخِننا ّلِننا ًفننس ترننس الو٘نناٍ ُّننٖ عبننازة عنني كخننل الضل٘نند الخننٖ حخغننس  ّحخنند

 الضازٗت 

 )ج(. اىشياح 

حعخبس السٗاط بوا حغولَ هي عباث زهال عاهو ُاها فٖ حفخ٘ج الص ْز عي يسٗنل اعختاكِنا بنَ فخعونل 

 هزل الصٌفسة ّحعول علٔ حفخ٘ج الوْا  هي الص ْز ّاًخقالِا إلٔ تهاكي ت سٓ. 

 

 اىناضْاخ اىحيح ىيَادج اىرخشيح ٗأ ضاءٕا ماىثا: اىرفرد تفعو اقرحاً 

 )أ(. اإلّساُ 

 عي يسٗل حت ٘س الص ْز ّال المسؤ ّالغسارت العو٘قت لألزاضٖ الضغلت .... ّغ٘سُا.

 )ب(. اىحي٘اّاخ 

 حع٘ش فٖ الضْ٘ل ّالشقْؤ الص سٗت هوا حصٗد هي حفخج ّحت ٘س الص ْز 

 )ج(. اىْثاذاخ 



ْاث ّالشقْؤ الص سٗت ّهع شٗا ة الٌوْ ال ضسٕ حعول علنٔ حت ن٘س حقخغن صرّز الٌباحاث الٌاه٘ت الفض

ّحفخ٘ج الص ْز. تها الغْ٘اًاث الب ٘مت هزل األاٌاث حٌوْ علنٔ تسنمظ الصن ْز ّحصن٘د عبناث السهنال هني 

 السٗاط ّحصٗد ا عختا .

 

  Chemical weathering  اىرن٘يح اىنيَياضيح 

ألّل هي اتًِا حح٘٘س حسك٘و ّحتْٗي الص س هني الٌاع٘نت ُّٖ عبازة عي حفاعوث ك٘و٘ا ٘ت فٖ الوقام ا

الت٘و٘ا ٘ننت تٕ حح٘٘ننس بلننْزاث الوعننا ى ّالخسك٘ننو الضصٗخننٖ للوسكبنناث الو خلفننت الخننٖ حتننْى الصنن ْز. ُّننرٍ 

 العول٘اث حشول كل هي:

 

  Dissolution   أٗال: اىزٗتاُ

  حح٘س الخسك٘و الت٘و٘ا ٖ للوسكو بل  لد ٌٗظس إلٔ عول٘ت الرّباى تًِا هي العول٘اث الف٘صٗا ٘ت ع٘ذ تًِا

حضننْل الوسكننو هنني عالننت الصننوبت إلننٔ عالننت الخفتننك. ّتب ننط هزننال علننٔ عول٘ننت ا ذابننت ُننٖ ذّبنناى كلْزٗنند 

 الصْ ْٗم

  ClNaHOHNaCl  

ّكرلك حغدد عول٘ت ا ذابت لوسكباث ّتهنوط ت نسٓ انغ٘غت تّ لل٘لنت النرّباى هزنل كبسٗخناث التال نْ٘م 

 ن تّ كسبًْاث التال ْ٘م االض٘سن.االضبس

 

  Hydrolyses  ماّيا: اىرحيو اىَاضي )اىرحَيؤ( 

ُرٍ العول٘ت لِنا تُو٘نت كب٘نسة فنٖ حتنْٗي األزاضنٖ ع٘نذ تى التز٘نس هني الوعنا ى ٗغندد لِنا حغنْل إلنٔ 

 اعد.هعا ى ت سٓ هزل حغْل هعا ى الفل بازاث ّالو٘تا إلٔ هسكباث س٘ل٘تاح٘ت ت سٓ هع ُ٘دزّك ٘داث القْ

KOHOHAlSiHOHOKAlSi 83

hydrolyses

83    

Orthoclase                                 Kaolinite      Potassium hydroxide    

Microcline              

ّالوسكبننناث ال ننن٘ل٘تاح٘ت ُنننٖ األ نننسٓ ٗغننندد لِنننا حغلنننل هنننا ٖ ّحخغنننْل فنننٖ الٌِاٗنننت إلنننٔ تكاسننن٘د 

 ُّ٘دزّك ٘داث سل٘تْى ّتلْهًْْ٘م 

32232

hydrolyses

83 SiOH6OH3.OAlHOHOHAlSi2    



Kaolinite       Aluminum oxide    acid silicate   

 

   Hydration ماىثا: اىرأدسخ )اىرَيؤ( 

فٖ ُرا الخفاعل ٗد ل الوا  كضصٕ  فٖ حسك٘نو الوسكنو ّفنٖ ُنرٍ الغالنت   ٗغندد حح٘نس فنٖ الخسك٘نو 

لَ٘ ّعٌد ر ٗصبظ الوسكو تلل لوبت الت٘و٘ا ٖ للوسكو إ  تى الختْٗي الضصٗخٖ ٗخح٘س ب ضافت صصٗخاث الوا  إ

 Limoniteإلٔ هعدى الل٘وًْ٘ج  Hematiteّتلل هقاّهت للخضْٗت. ّهزال ذلك حغْل هعدى الِ٘واح٘ج 

OH3.OFe2OH3OFe2 232

hydration

232     

Hematite             Limonite   

   

  Acidic processes  ساتعا: عَيياخ اىحَ٘ضح 

الِ٘ندزّص٘ي الٌاحضنت هني األعوناا الوْصنْ ة فنٖ الونا  الوغن٘ط ُٖ عبازة عي عول٘ت اسخبدال تًْٗناث 

بالوسكبنناث الصنن سٗت ّالوعننا ى بتًْٗنناث الفلننصاث الوْصننْ ة فننٖ حلننك الوننْا  الصنن سٗت ّالوعدً٘ننت. ّهنني حلننك 

األعواا بعا األعواا الوعدً٘ت كالٌ٘خسٗك ّالتبسٗخ٘ك تّ تعواا عضْٗت هزل تل ل٘ك. ّتب ط هزال علنٔ 

هع األعوناا لختنْٗي سن٘ل٘تاث عاهضن٘ت ّهسكنو   نس  Anorthiteفاعل هعدى األًْزر٘ج ُرا الخفاعل ُْ ح

 كال ْ٘هٖ

compoundCaOAlSiHHOCaAlSi 822

acidic

82     

Anorthite                    Acid silicate   

  

  Carbonation  خاٍسا: اىنشتْح  

االٌناحش هني  CO2الٌناحش عني ذّبناى غناش  Carbonic acidفٖ ُنرٍ العول٘نت ٗعونل عونا التسبًْ٘نك 

حنٌفس الضنرّز ّالتا ٌنناث الغ٘نت فننٖ الخسبنتن فنٖ الوننا  علنٔ إذابننت العدٗند هني الوسكبنناث فنٖ الخسبننت هزنل هعنندى 

اكسبًْنناث كال ننْ٘م اننغ٘غت الننرّباىن إلننٔ ب٘تسبًْنناث كال ننْ٘م. ّحننخن ُننرٍ العول٘ننت علننٔ  Calciteالتال نن٘ج 

 هسعلخ٘ي ُوا: 

  ذن٘يِ ذَض اىنشتّ٘يل 

3222 COHOHCO   

  ذن٘يِ تينشتّ٘اخ اىناىسيً٘ اىزاضثح  ي اىَاء 



23323 )HCO(CaCOHCaCO   

Calcite                Calcium bicarbonate  

 

  Oxidation  سادسا: األمسذج 

ُٖ عبازة عي احغا  األك نض٘ي بالوسكنو تّ العٌصنس تّ فقند الِ٘ندزّص٘ي هني الوسكنو تّ فقند الوسكنو 

ّهزنال ذلنك حتك ند الغدٗندّش الزٌنا ٖ الختناف  إلنٔ  (oxidation number)لختك د التخسًّاث اتٕ ٗخح٘س زلن ا

 الغدٗدٗك الزورٖ الختاف  

32

oxidation

2 OFe2OFeO4    

Ferrous oxide    Ferric oxide  

342

oxidation

24 )SO(FeOFeSO2    

Ferrous sulfate                  Ferric sulfate  

فٖ عضن الضص ٖ هوا ٗ  ٕ إلٔ حت ٘س البلْزة الوخْاصند فِ٘نا العٌصنس ٌّٗخش عي عول٘ت األك دة شٗا ة   

 ا ل الوعدى تّ الصن س كنرلك فن ى عول٘نت فقند ا لتخسًّناث هني الوسكنو تّ العٌصنس ٗضعنل البلنْزة تلنل رباحنا 

 ّحتْى عسضت تكزس للخت س ّا ًغول.  

 

  Reduction  ساتعا: عَييح االخرضاه 

وقصننْ  بننَ احغننا  العٌصننس بالِ٘نندزّص٘ي تّ فقنند األك ننض٘ي تّ اكخ ننال ا  خننصال ُننْ عتننس الختك نند فال

 العٌصس لإللتخسًّاث. ّهزال ذلك ا خصال الغدٗدٗك الزورٖ الختاف  إلٔ الغدٗدّش الزٌا ٖ الختاف  

2

reduction

32 OFeO4OFe2    

Ferric oxide         Ferrous oxide  

24

reduction

342 OFeSO2)SO(Fe    

Ferric sulfate   Ferrous sulfate   

ّعول٘ت ا  خصال حضعل العٌصنس تلنل رباحنا هونا ٗ نِل هني  سّصنَ هني بلنْزة الوعندى ّبالخنالٖ ٗصنبظ  

الوعدى تلل رباحا  كوا تى عول٘ت ا  خصال ح اعد علٔ شٗا ة ذّبناى الوسكبناث فنتهوط الغدٗندّش سنِلت النرّباى 

 عي تهوط الغدٗدٗك.

 



         : رابعلسؤال الا
  –أ 

 “., طبقي، منشوري، عمودي، كتمي زاوي، كتمي تحت زاوي-مستدير–حبيبي  وخع ب جى خلتربة من أ .1

 خلوسط خلى  و خلزمنو  خلم جخو خلطبوغرخفية و مجدة خأل ا من عوخما تكوين خألرخض   .2

ٍرش  01-0أصاش ٗذذج ذنَيح يَنِ أُ يطيق عييٖا ذشتح ٍٗساذرٔ ٍِ    هو  Pedonخلبيدون  .3

ذَثيالً ماٍالً  ي االذنإاخ اىثالمح )اىط٘ه ٗاىعشض ٗاىعَق( إرا ماّد اىَساذح  ٍشتع ٗيَثو اىرشتح

  مثيشج ذقسٌ إىى عذج تيذّٗاخ

هغخْٓ الخسبت هي الوا ة و  لْام الخسبت ّهعا ى الم٘يو  pH زصت الـمن خلعوخما خلت  ت ءر عم  خ وبة خلتربة  .4

 لخسبت هي التسبًْاثهغخْٓ او  هغخْٓ الخسبت هي األهوط الرا بتو  العضْٗت

 صو٘ع الوْا  الخٖ حضاف إلٔ الخسبت بحسا حْف٘س العٌالس الضسّزٗت لٌوْ الٌباث خألسمدة ه  .5

الخغل٘ل و  الخغل٘ل الٌباحٖ ا المسٗقت الغْ٘ٗت ن.و المسٗقت الغْ٘ٗت الت٘و٘ا ٘تمن طر  تقدير خ وبة خلتربة  

 الفغص الغقلٖ للٌباحاث الٌاه٘تو  الت٘و٘ا ٖ

ُّرا حعسٗنف ّلنفٖ لقنْام  –ُْ هصملظ ٗعتس هدٕ  شًْت تّ ًعْهت عب٘باث الخسبت بة هو قوخم خلتر  .6

 الخسبت  تها الخعسٗف التوٖ فِْ عبازة عي الخْشٗع الغضوٖ لوضاه٘ع الغب٘باث األّل٘ت فٖ الخسبت

 -ل:

 السهص الت٘و٘ا ٔ ً بت العٌصس العٌصس 

   N 34% NH4NO3 نترات األمونيوش

 P 6,5% Ca(H2PO4)2H2O دىالسوبرفوسفات اليا

 K 42% K2SO4 كبريتات البوتاسيوش

 

 مع أطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح
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