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 مؤشرات األداء

 .وطبقاتهالب علي خصائص األرض لطايتعرف اأن  -1

 بينهم.التغيرات المفاجئة والبطيئة لألرض والتمييز  علىعرف الت -2

=========================================================================================================== 

 السؤال األول: حوط اإلجابة الصحيحة فيما يأتي:

أي مما يلي األكثر في تسبب التجوية والتعرية ( 1  

          النباتج(                                    الرياحب(                                   الحيوانأ( 

عامل يغير سطح األرض وينتج عن األمطار الغزيرة( 2  

     البركان      ج(                              الجفاف     ب(                                  الفيضانأ( 

ببطءمن العوامل التي تغير سطح األرض ( 3  

ضان           الفيج(                                  الزلزالب(                         تجوية الصخورأ(   

يحدث الزلزال في الطبقة ( 4  

             وشاح ج( ال               قشرة األرضية        ب( ال                     اللب الداخلي      أ( 

  ( لحماية التربة من التعرية واالنجراف 5

ج( قطع األشجار                        ب( تفتيت الصخور                         أ( زراعة األشجار          

( الصخور أسفل القشرة األرضية وفي الوشاح هي 6  

ج( حمم بركانية                   ب( صهاره                               أ( رماد                        

         

 ..........  : الشعبة            الثالث الصف: 

 (3)رقم ورقة عمل 

ـــــوم المــــادة:  ــ ــ  العلـ

 2019⁄ 1⁄  30 التاريـخ: 

 

ات الموضــــوع:   األرض تغير

ي  هاجر  : المعلمةإعداد 
ي ونرمير  مروان   صير

 

 دولة اإلمارات العربية المتحـدة

 والمعرفــــةدائــــرة التعليــــم 

 مــدرســـة الرؤيــة الخاصـــة



 المناسب: أكمل الفراغ بالمصطلح :نيالثاالسؤال 

 البركان[ -التضاريس -القارات -اللب -الزلزال -الترسيب -الوشاح -التعرية -المحيط -الجاذبية -]التجوية

 والغازاتفتحة في جبل يتدفق منها المواد المنصهرة ..................  -1

 مر السنين   وعلى............ و ............ تغير سطح األرض ببطء  -2

 تحدث التعرية بسبب عوامل منها ................ -3

 أعمق وأسخن طبقة من طبقات األرض هي ................... -4

 األرض وتقسم إلي سبع قطع كبيرة  على................. هي اليابسة  -5

 .............. هي تساقط وتجمع الرمال والصخور المفتتة ... -6

 ..................... علىالجبل والتل والسهل أمثلة  -7

 في صخور القشرة األرضية  مفاجئة..................... هو حركة  -8

 .................... هو مياه مالحة تغطي معظم سطح األرض -9

 لألعلى مكونة الجبل البركاني  تدفقالصهارة التي ت علىتحتوي  طبقة ................. -10

 

 



 -التالي: أكمل المخطط )أوال(  :ثالثالالسؤال 

 

 

 

 

 

 

 -: فيما يأتي ( أمام العبارة الخاطئة ✖) ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة  ✓)ضع إشارة  )ثانيا(:

 ( دائما تحدث التجوية والتعرية ببطء                                       )      (1)

 (      ( يتمدد الماء عندما يتجمد                                                    )2)

 ( الحمم البركانية هي صخور منصهرة في منطقة الوشاح             )      (3)

 ( لب األرض عبارة عن صخور منصهرة فقط                            )      (4)

 

 

 

 

 

 عوامل تغير سطح األرض

 عوامل .......... عوامل سريعة

 ............ التجوية، الفيضانات ..............، ............، الزلزال،



 السؤال الرابع: )أ( ضع اسم التضاريس المناسبة )سهل – تل – جبل(

 

 

 

 

دل على الصورة.ي ذيال تغيرحوط الب(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              )                (   )                (                  )                ( 

 (بركان  –زلزال  )                  (   تعرية  –بركان  (                    ) انهيار أرضي –بركان  )

 (فيضان  –جفاف  )       (                تجوية  –زلزال  )            (    فيضان  –انهيار أرضي  ) 



 التجوية والتعرية

 التجوية والتعرية من التغيرات البطيئة لألرض وقد تستغرق ماليين السنين 

 التجوية: تفتت الصخور الكبيرة إلى صخور أصغر ثم إلى أتربة ورمال 

 أسباب حدوث التجوية:

( الرياح والمياه الجارية: تجعل الصخور تحتك ببعضها مما يسبب تآكلها 1)  

ر الصخور عن بعضها )ألن الماء عندما يتجمد ر( األمطار والثلج المنصهر: حيث يفصل التجمد والذوبان المتك2)

ويعمل على اتساع الشقوق.يتمدد   

( الكائنات الحية:3)  

 )أ( النباتات: حين تنمو النباتات في شقوق الصخور فتفصل جذورها الصخور عن بعضها.

 )ب( الحيوانات: عند حفرها في األرض وأيضا تكشف عن صخور مدفونة 

 التعرية: تآكل الصخور المعرضة لعوامل التجوية وانتقالها

 الترسيب: تجمع الصخور التي تعرضت لعوامل التجوية في مكان واحد 

 قد تحدث التعرية بسرعة أو ببطء 

 أسباب حدوث التعرية ببطء: 

( المياه الجارية في األنهار والجداول 1)  

( الموجات المحيطية 2)  

( الجاذبية: حيث تسحب المواد المعرضة لعوامل التجوية ألسفل 3)  

 أسباب حدوث التعرية بسرعة: 

( الفيضانات1)  

( النهر الجليدي: وهو كتلة ضخمة من الجليد تتحرك ببطء فوق األرض. كلما تحرك اقتلع الصخور من األرض. 2)

 قد تكون الصخور بحجم المنازل 

 عندما يذوب النهر يترك الصخور في مكان جديد 

 وقد يساهم االنسان أيضا في حدوث التعرية من خالل   

آالت الحفر. كل ذلك سبب انهيار التربة استخدام  -صرف مياه البرك والمستنقعات صرف عشوائيا -قطع األشجار

 وانجرافها.

 وقد تستخدم زراعة األشجار للحد من التعرية 
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