
United  Arab  Emirates

Ministry Of  Education

اإلمـارات العـربية المتحــدة

وزارة التــربيـة والتعـليـــم

( 2) خصائص األرض : درس 

.......الثالث : الصف -----------------------: االسم 

أنواع تضاريس األرض :  المعارف المكتسبة

: المهارة المكتسبة

تحديد أماكن تضاريس األرض على المصور بشكل صحيح •

هل أتقنت المهارات ؟

( الجزيرة –شبه الجزيرة –الساحل –التل –البحيرة –السهل –الوادي –الجبال ) 

---------------
--------------------------

-----------

------------

-----------------------------------

------------
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... ورقة عمل 

: ................................العالم الصغير 

)         (   الثالث : التغيرات المفاجئة لألرض                                       الصف 

البراكين : الدرس 

- كتب راشد فقرة مميزة عن البراكين في حصة اللغة العربية ولكن تنقصها بعض الكلمات ، هل يمكنك مساعدة 

: راشد في إكمال الفقرة مستخدما الكلمات التالية 

الصهارة -جبال –الوشاح -الحمم  البركانية 

تكوين –انهيار المباني ) أكتب تحت الصور التالية تأثير حدوث البراكين على األرض مستخدما الكلمات التالية 

( حدوث انفجار –الجبال 

( مكان الحمم البركانية -مكان الصهارة    –فوهة البركان ) : حدد على المصور التالي 

: البراكين 

تتحرك . ----------------والقشرة األرضية تُسمى -----------------توجد صخور منصهرة في أجزاء من 

.في بعض األحيان الصهارة ألعلى من خالل صدع كبير في القشرة األرضية وتتدفق على األرض

تخرج الحمم البركانية والصخور . --------------------تُسمى الصخور المنصهرة التي تتدفق على األرض 

. -------------------تتراكم في طبقات وتكّون . والرماد من سطح األرض
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United  Arab  Emirates

Ministry Of  Education

اإلمـارات العـربية المتحــدة

وزارة التــربيـة والتعـليـــم

(1) خصائص األرض : درس 

.......الثالث : الصف -----------------------: االسم 

: صنف المصادر المائية حسب نوعها في الجدول التالي 

( الوديان–األنهار الجليدية –المحيطات –األنهار –الجداول –البحيرات –البحار –البركة ) 

مياه عذبة  مياه مالحة 

.. قم بتقسيم الدائرة حسب نسبة المياه واليابسة فيها ثم قم بتلوينها 

كم تبلع نسبة الماء على األرض؟ -

ربعان -ربع          -أرباع           3-

كم تبلع نسبة اليابسة على األرض؟ -

ربعان -ربع          -أرباع           3-
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United  Arab  Emirates

Ministry Of  Education

اإلمـارات العـربية المتحــدة

موزارة التــربيـة والتعـليـــ

(1) خصائص األرض : درس 

الخشبية مستخدما األلوان لون الخريطة التي أمامك 

: من خالل ما سبق  نالحظ أن الغالف الذي يغطي مساحات كبيرة من األرض

اليابسة -الماء                                         -

:األن بعد تلوين الخريطة أي اللونين هو األكثر شيوعا  في الصورة

األخضر -األزرق                                          -

القارات -المحيطات             -:    يمثل الماء على األرض 

القارات -المحيطات                -:    تمثل اليابسة على األرض 

.......الثالث : الصف -----------------------: االسم 
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اإلمـارات العـربية المتحــدة

موزارة التــربيـة والتعـليـــ

( 3) خصائص األرض : درس 

.......الثالث : الصف -----------------------: االسم 

طبقات األرض :  المعارف المكتسبة

: المهارة المكتسبة

تحديد طبقات األرض على المصور بشكل صحيح •

هل أتقنت المهارات ؟

اللب   -الوشاح        -القشرة         -:   أقل الطبقات ُسمكا وأكثرها برودة 

: أكثر الطبقات سخونة وصخورها صلبة 

اللب الداخلي-اللب الخارجي      -الوشاح         -

استخدم الكلمات التالية وضعها في مكانها الصحيح على المصور 
( اللب الداخلي –القشرة االرضية –اللب الخارجي –الوشاح ) 

ما هي أعمق نقطة موجودة على القشرة األرضية؟ 

-----------------------------------------------------
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... ورقة عمل 

: ................................العالم الصغير 

)         (   الثالث : التغيرات المفاجئة لألرض                                       الصف 

الزلزال : الدرس 

- كتبت هند فقرة جميلة عن الزالزل ولكن تنقصها بعض الكلمات ، هل يمكنك مساعدة هند في إكمال الفقرة 

: مستخدما الكلمات التالية 

تنزلق -تنفصل –تلتوي –تضغط -ألواح 

أكتب تحت الصور التالية تأثير حدوث الزالزل على األرض (  موت الكائنات –انهيار المباني –تشقق األرض ) 

( مركز الزلزال ومكان االهتزازات ) : حدد على المصور التالي 

: الزالزل

ضخمة من الصخورتتحرك ببطء ويمكن --------------طبقة األرض الخارجية، القشرة األرضية، تتكون من 

----------ويمكن أن . الصخور العميقة الموجودة تحت األرض فوق بعضها البعض ببطء---------------أن 

و يمكن أن تجعل هذه الحركات . عن بعضها أيًضا-----------------------كما يمكن أن . على بعضها------

. يتسبب ذلك في حدوث زلزال. -------------الصخور    
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ورقة عمل 

: ................................العالم الصغير 

)         (   الثالث : تغيرات األرض                                       الصف : الوحدة الثامنة 

التعرية والترسيب : الدرس 

.أكمل الفراغ بالمفردة المناسبة

الرياح –المياه الجارية –الجاذبية –النهر الجليدي -التعرية 

على تجميع الصخور التي تعرضت للتجوية في مكان واحد .................... و........................تعمل -

ببطء أو بسرعة ........................... تحدث -

..........................هو كتلة ضخمة من الجليد تتحرك ببطء فوق األرض -

.تسحب المواد المعرضة لعوامل التجوية لألسفل .....................-

أكتب في المربعات عوامل التعرية 

أكتب ثالث تغيرات يمكن أن يقوم بها االنسان ويغير بها األرض ؟ 

1......................................................................................................................   )

2..................................................................................................................... )

3........................................................................................................................ )

تحدث التعرية عادة 

ببطء أو بسرعة  

بسبب
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ورقة عمل 

: ................................العالم الصغير 

)         (   الثالث : تغيرات األرض                                     الصف : الوحدة الثامنة 

التجوية : الدرس 

.أكمل الفراغ بالمفردة المناسبة

الرياح –المياه الجارية -جذور –الكائنات الحية –مياه االمطار -التجوية 

على تجميع صخور صغيرة تحتك بصخور آخرى وتتآكل .................... و........................تعمل -

ببطء شديد بحيث ال يمكن مالحظتها ........................... تحدث -

في شقوق الصخور تتسبب في تقتتها بسبب التجمد والذوبان ..........................عندما تتجمد -

.تحفر الصخور وتتسبب في كشف الصخور وتعرضها للتجوية .....................-

النباتات في شقوق الصخور فتفصل الصخور ........................... تنمو -

أكتب في المربعات عوامل التجوية 

اختار اإلجابة الصحيحة

: تساعد النباتات والحيوانات في حدوث تغيرات على الصخور وتسمى هذه العملية (   1

التجوية          ( د الترسيب ( ج التجوية           ( ب الماء( أ

: التجوية هي عملية تفتت الصخور وهي تحدث (  2

بسرعة ( د ببطء( ج في الصيف( ب في الشتاء( أ

: كيف تتسبب المياه المتجمدة في تفتت الصخور (  3

التكثف والتجمد ( التبخر واالنصهار    د( التجمد والذوبان       ج( اإلرتفاع واالنخفاض      ب( أ

تحدث التجوية عادة 

ببطء بسبب
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ملخص الدرس األول خصائص األرض

مسطحات مائية واسعة من الماء المالح: المحيطات -1

سبع مناطق كبرى توجد في األرض: القارات -2

خصائص األرض : التضاريس -3

:  تذكر أن 

يوجد معظم هذا الماء في. الماء يغطي ثالثة أرباع األرض تقريبًا-

.المحيطات

(  البحار والمحيطات وبعض البحيرات : ) المياه المالحة -

ة األنهار والجداول واألنهار الجليدي( : )  غير المالحة ) المياه العذبة -

(  والبرك وبعض البحيرات 

.هي القارة التي تعيش فيهاآسيا.  قاراتسبعيوجد في األرض -

ض يمكن أن توضح الخريطة خصائص اليابسة والماء على سطح األر-

.ارزةيتميز عادة بجوانب شديدة االنحدار وقمة ب. هو أعلى تضاريس على األرضالجبل

.هو منطقة منخفضة بين التالل والجبالالوادي

.تتدفق األنهار غالبًا منها. هو واد عميق بجوانب شديدة االنحداراألخدود

.هو أرض واسعة ومسطحةالسهل

.النهر هو مسطح شاسع من المياه الجارية. هي مياه تحيط بها اليابسةالبحيرة

.بهيُعد أعلى من األرض المحيطة. هو أرض بجوانب شديدة االنحدار وقمة مسطحةالتل

.هو اليابسة التي تحيط بالمحيطالساحل

.هي يابسة تحيط بها المياه من ثالث جهاتالجزيرةشبه

هي يابسة تحيط بها المياه من جميع الجهاتالجزيرة

الماء  الماء 

الماء  يابسة

ثالثة أرباع األرض الماء يغطي 

تقريبًا

الجبل

الوادي
البحيرةالسهل

التل

الساحل

الجزيرةالجزيرةشبه
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. المحيطقاعتُسمى اليابسة التي توجد تحت المحيط -

.يتميز قاع المحيط بالعديد من الخصائص مثل الجبال والوديان والخنادق والسهول-

يقع . التل الكبيريشبه الرف القاري. تجد هنا الرف القاري. يبدأ قاع المحيط بساحل يفصل بين اليابسة الجافة والمياه-

من الساحل، ينحدر الرف القاري ألسفل بشدة مكون ( ميالً 50)  كيلو متًرا 80على بُعد . تحت المحيط في حافة القارة

.الخندق 

.يلومتراتيمتد عبر المحيط آالف الك. يتميز السهل السحيق بأنه واسع ومسطح. يبدأ السهل السحيق من عمق بعيد-

اعالخنادق هي أعمق أجزاء من ق. الخندق هو أخدود في قاع المحيط. يُعد الخندق خاصية أخرى ربما تعرفت عليها

.تقريبًا( أميال 7)  كيلو متًرا 11يبلغ عمقه . أعمق خندق هو خندق ماريانا في المحيط الهادي. المحيط

ملخص الدرس األول خصائص األرض: تابع 

: طبقات األرض 

.رودةالطبقة األقل سمًكا واألكثر ب: األرضيةالقشرة-

الطبقة التي تلي القشرة :  ( الدثار) الوشاح -

يوجد جزء من الوشاح عبارة عن صخور -

والجزء اآلخر هو صخور منصهرة لينة.صلبة

اللب هو أعمق طبقة من. اللبمركز األرض -

.طبقات األرض وأكثرها سخونة

اللب. منصهرةعبارة عن صخور اللب الخارجي -

صلبةعبارة عن صخور الداخلي 

الطبقة الخارجية لألرض: القشرة -1

الطبقة التي تلي القشرة : الوشاح -2

مركز األرض ويتكون من لب خارجي ولب داخلي : اللب -3

السهل السحيق  خندق

الرف القاري

الجبل البحري

الجزيرة

الساحل
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328–324ملخص الدرس الثالث التجوية والتعرية ص 

قشرة حركة مفاجئة للصخور التي تتكون منها ال: الزلزال -1

األرضية 

جبل يتكون حول فوهة القشرة األرضية : البركان -2

ية صخور منصهرة في الوشاح والقشرة األرض: الصهارة -3

صخور منصهرة تتدفق إلى سطح : الحمم البركانية -4

األرض

ة السريعة للصخور والتربالحركة: األنهيار األرضي -5

.ألسفل التلة بسبب الجاذبية 

تدفق الماء على ضفاف النهر أو جوانبه : الفيضان -6

:  الزالزل

طبقة األرض الخارجية، القشرة األرضية، تتكون من ألواح ضخمة من الصخورتتحرك ببطء -

ط على ويمكن أن تضغ. يمكن أن تنزلق الصخور العميقة الموجودة تحت األرض فوق بعضها البعض ببطء-

ب ذلك في يتسب. يمكن أن تجعل هذه الحركات الصخور تلتوي. يمكن أن تنفصل عن بعضها أيًضا. بعضها

.والزلزال هوحركة مفاجئة لألرض . حدوث زلزال

بعض. تخرج االهتزازات من مركز الزلزال من خالل األرض. عندما يحدث زلزال، تهتز األرض أو تتحرك-

وبعضها قوي أو قوي جدا. ال يمكن حتى مالحظتها. الزالزل ضعيفة جًدا

.  ي والجسوريمكن أن تتسبب في انهيار المبان. يمكن أن تُحدث الزالزل تصدعات في الطرق:  أضرار الزالزل -

.بل إنها يمكن أن تتسبب في انهيار أجزاء من الجبال

(  شقوق كبيرة ) تصدعات 

في الطرق

وموت الكائنات الحية 

تتسبب في انهيار 

المباني والجسور

ء تتسبب في انهيار أجزا

من الجبال

:أضرار الزالزل 
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328–324ملخص الدرس الثالث التجوية والتعرية ص 

(  بعض البراكين غير نشطة ) البركان 

توجد صخور منصهرة في أجزاء من الوشاح والقشرة األرضية تُسمى -

تتحرك في بعض األحيان الصهارة ألعلى من خالل فتحة  في. الصهارة

.القشرة األرضية وتتدفق على األرض

تخرج . ةالحمم البركانيتُسمى الصخور المنصهرة التي تتدفق على األرض -

تتراكم في طبقات. الحمم البركانية والصخور والرماد من سطح األرض

ضع سنواتفي غضون بجبل بركاني يتكون في بعض األحيان . وتكّون جبالً 

:  األنهيارات والفياضانات 

ي في تغير حيث  يمكن أن يتسبب االنهيار األرض. قد تسبب الجاذبية  األرضية بحدوث انهيارات أرضية-

.التل أو الجبل بسرعة

لنهر أو عندما يتدفق الماء على ضفاف ا. يمكن أن تمأل األمطار الغزيرة والثلج المنصهر نهًرا بسرعة-

ضانات قوية مياه الفي. الفيضان هو الماء الذي يتدفق على األرض الجافة عادة. جوانبه، فإنه يوجد فيضان

.يمكن أن تتغير األرض بسرعة عن طريق تجريفها. جًدا

حدوث انفجار قوي 

وانهيار جزء من الجبل 

وضرر المباني 

وللكائنات الحية 

تكوين الجبال 

عندما ينفجر البركان 

ببطء

: أثار البراكين

حمم بركانية 

الصهارة 

فوهة البركان 
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314-310ملخص الدرس الثاني التغيرات المفاجئة لألرض ص 

وأتربة تفتت الصخور إلى رمال: التجوية -1

نقل الصخور المفتتة من مكان آلخر : التعرية -2

كتلة ضخمة من الجليد تتحرك ببطئ فوق األرض: الجليدي النهر-3

كان واحد التجوية في متجميع الصخور التي تعرضت لعوامل: الترسيب -4

تحدث 

التجوية 

عادة ببطء 

بسبب

:المياه الجارية والرياح واألمطار

حيث تعمل على تجميع صخور 

صغيرة والتي تحتك بصخور 

ويتسبب هذا االحتكاك في . أخرى

.تآكل الصخور ببطء

حيث يدخل  شقوق : األمطار والثلج المنصهر

وعندما يتجمد الماء، يتمدد وتتسع . الصخور

ثم يذوب فيفصل التجمد والذوبان. الشقوق

.المتكرران الصخور عن بعضها

: تغيرات درجة الحرارة 

تسب التمدد واالتكماش للصخور 

فتفتت

يمكن أن تنمو النباتات في شقوق: الكائنات الحية  

. تفصل جذورها الصخور عن بعضها. الصخور

وعندما تحفر الحيوانات في األرض، يمكنها أن 

تكشف عن الصخور المدفونة وتعرضها للتجوية 

عوامل التعرية

يمكن ان تحدث ) 

التعرية ببطء أو 

( بسرعة 

لفيضاناتالمياه الجارية والرياح

:  الجاذبية 

حيث تسحب المواد 

المعرضة للتجوية ألسفل

: األنهار الجليدية

وق تسبب التعرية ببطء ألنها تتحرك ف

األرض  

عوامل الترسيب 
تجمع أيًضا الجزيئات :  الرياح 

الصغيرة من الصخور المعرضة 

عندما تهدأ الرياح،. لعوامل التجوية

تترسب

المياه الجارية في األنهار 

والجداول والموجات 

تجمع الصخور: المحيطية 

والرمال في مكان واحد 

: األنهار الجليدية

ًرا يجمع النهر الجليدي وهو يتحرك صخو

ج يتجمد الثل. مختلفة األحجام وينقلها

الموجود في قاع النهر الجليدي على 

وكلما تحرك النهر الجليدي، .الصخور

يمكن أن . اقتلع الصخور من األرض

يحرك النهر الجليدي صخوًرا

عندما يذوب النهر . بحجم المنازل

يدالجليدي، يترك الصخور في مكان جد

.فيمثل حفر حفرة في الفناء الخل: يغير اإلنسان األرض 

أو  قطع األشجار في بعض األماكن لبناء طرق ومخازن 

ما لم تُزرع األشجار مرة أخرى، يمكن أن تنجرف . ومنازل

.  رىتصرف مياه البرك والمستنقعات في أماكن أخ. التربة

في ال تزال األرض.يمكن أن تنهار التربة الجافة التي ظهرت

.ةأماكن أخرى حتى اآلن تُحفر بحثًا عن الصخور القيم
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