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 التوجيه الفني العام للعلوم

 بنك أسئلة للصف الرابع االبتدائي الفصل الدراسي األولحل 
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 التربية وزارة

 التوجيه الفني العام للعلوم

 

 الفصل الدراسي األولالرابع بنك أسئلة للصف 

 التعليم عن بعد م(0202/0202للعام الدراسي )

 
 الوحدة التعلمية األولى
 أوالً : األسئلة الموضوعية 

  
في المربع  ( السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة علميًا لكل من العبارات التالية بوضع عالمة) 

 :المقابل لها

 القدرة على العمل واللعب والحيوية بسبب قلة في:  تفقد -2 

العناية بالعين.   لتمارين الرياضيةا. النوم   النظافة الشخصية 

 :دل النمو وتوليد الطاقة بسبب قلةيقل مع - 0

التمارين الرياضية  النظافة الشخصية  الغذاء الصحي العناية بالعين 

 :من األسنان تمسك الطعام وتمزقه بواسطة رأس مستدير نوع -3 

الضواحك   القواطع   األنياب  الطواحن 

 مكشف البنسلين هو العالم :  -4 

ألكسندر فليمنغ  أينشتان   ابن سينا   اديسون 

 البيئي المائي مكون من البحيرات واألنهار والبرك والجداول المائية واألراضي الرطبة: النظام -5

 االنتقاليةمياه  المياه البحرية  لجبــالا  المياه العذبة 

  



 التعليم عن بعد 0202/0202العام الدراسي  - التوجيه العام للعلوم –الفصل الدراسي األول  - الرابع االبتدائيللصف  علوم بنك اسئلة

 :في المربع المقابل لها ( بوضع عالمة)  السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحةتابع 

   يتكون من المياه المالحة: يالنظام البيئي المائي الذ -6

المياه العذبة  المياه البحرية   االنتقاليةالمياه  الغـابة 

 النظام البيئي المائي يتميز بمصبات األنهار واألراضي الرطبة: -7

 المياه البحرية   العذبة المياه   المياه اإلقليمية   الصحراء 

 :ول مستشفى تم بناءه في الكويت هوأ  -8

 مستشفى الصباح      مستشفى العدان 

 مستشفى مبارك          مستشفى األميري 

 فى يختص بمعالجة االمراض المعدية:مستش -9

 االمراض السارية      االمراض النفسية 

الطب الطبيعي         الطب النفسي 

 :منظمة تختص بمتابعة الصحة العامة وتوفير اللقاحات-22

الهالل األحمر   الصحة العالمية   حقوق االنسان   العمل العالمية 

         :ملوثات البيئة البحريةمن   -22

 تكاثر الجراثيم   تسرب النفط   دخان المصانع   دخان السيارات 
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 أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات التالية: السؤال الثاني :
 مواد يستخدمها الجسم لتوليد طاقة والنمو وإصالح التالف من الخاليا وتساعد-2

 (  مغذيات  )         الجسم على القيام بوظائفه.
من العادات التي يلتزم االنسان بها و يحرص على اتباعها من اجل الحفاظ على صحته و  جموعةم -0

  ( النظافة الشخصية )      .حيويته ومظهره الشخصي واحترام الناس له
 ( الطواحن ).ا  ها حافة مفلطحة تطحن الطعام تماموع من األسنان تكون في الجانب الخلفي من الفم ولن-3
 ( التسوس ) .ضعاف السن، و يصل لمراحل يسبب فيها األلمأتآكل في بنية السن يعمل على -4
  ( التطعيم )    ه على تكوين مناعة ضد االمراض.إعطاء الجسم مواد تحفز -5
 وأشياء ةوحيواني ه نباتيةوما تحويه من كائنات حي الطبيعةمن  مساحةأي -6

 ( النظام البيئي )       .تتفاعل مع بعضها البعضغير حية 
 قة في إطارهي السلطة المنوطة بها توجيه العمل في مجال الصحة العامة وتنسي-7

 (العالمية ةالصح ةمنظم)        منظومة األمم المتحدة.
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من  السؤال الثالث:  في الجداول التالية اختر العبارة من المجموعة )ب( وأكتب رقمها أمام مايناسبها
 عبارات المجموعة ) أ ( :

 المجموعة)ب( )أ( المجموعة 
  (0  ) 

 
  (2   ) 

 

نوع من األسنان لها رأس مستديرة وتمزق  -
 .الطعام

نوع من األسنان يكون في المقدمة الفم  -
 .سنانويقطع األ

 

 القواطع -2
 
 األنياب -0
 

 

 المجموعة)ب( )أ( المجموعة 
  (3  ) 

 
  (0   ) 

ارة درجات الحر  بارتفاعالنظام البيئي يتميز -
 .وقلة سقوط األمطار

      ا م المنحدرة باالرتفاعاتنظام بيئي يتميز  -
 .بين المروج والوديان والقمم

 الغابات -2
 الجبال -0
 الصحراء -3
 

 

 المجموعة)ب( )أ( المجموعة 

  (0  ) 

  (2  ) 

 تغيرات بيئية طبيعية-

 تغيرات بيئية غير طبيعية-

 دخان المصانع.   -2
 الحرائق -0
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السؤال الرابع :أكتب بين القوسين كلمة ) صحيحة ( للعبارة الصحيحة وكلمة  ) خطأ ( للعبارة غير 
 -الصحيحة في كل مما يأتي:

 ( صحيحةالنظارات الشمسية تحمي أعيننا من الشمس.                                    ) -1
 ( خطــــــــــأ)                                 الرياضية.تصغر العضالت عند أداء التمارين  -2
 (صحيحة)                                            تعمل الدموع على غسل العينين. -3
  (صحيحة)                                .    م في جسم االنسان من الفمتبدأ رحلة الطعا -4
 (صحيحة)                                 األمراض المعدية تنتقل من شخص الى اخر.  -5
 ( صحيحةالتطعيم يحمي أجسامنا من االمراض.                                        )   -6
 (خطــــــــــأ) ال يحدث بينها تفاعل النظام البيئي يتشكل من كائنات حية وعناصر غير حية -7

 (                    صحيحة)             األرض   سطح من ٪71 من أكثر المائية البيئية األنظمة تغطي -8
 (                    خطــــــــــأ)                     كائنات الحية.لل مفيدلقاء الفضالت والمهمالت في البحر إ -9

 (                    خطــــــــــأ)                                               األنظمة البيئية ثابتة ال تتغير -22
 (                    خطــــــــــأ)                   من التغيرات الطبيعية للنظام البيئي دخان المصانع.      -22
 (                    صحيحة)           يمكنه أن يحدث تغير في النظام البيئي ويحدث خلل فيها. األنسان -20
 (صحيحة) في أعداد حيوانات القطب الشمالي ) كالدب القطبي والبطريق (. انخفاضيوجد  -23

 (                    خطــــــــــأ) .                  الصحةدورها محدود جدا في  للصحة  العالمية المنظمة -24 
 (       خطــــــــــأ)    عدد الوفيات السنوية زاد حديثا بسبب عدم وجود رعاية صحية .  -25
 (                    صحيحة)                   إنشاء المحميات الطبيعية يحمي الثروة النباتية والحيوانية . -26
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 المقاليةثانيًا: األسئلة 
 

 : لصحيحة فيما يلي ،  مع ذكر السببالسؤال الخامس : اختر اإلجابة ا
  

 تزداد فرص اإلصابة باألمراض، وقلة نجاح الفرد في تكوين عالقات اجتماعية بسبب قلة:  -2
التمارين الرياضية  الغذاء الصحي  النظافة الشخصية                        العناية بالعين 

 الن اهمال النظافة الشخصية يسمح بالفيروسات باالنتشار والتكاثر وتصبينا بالمرضالسبب: 
 
 في ادرس الرسم البياني التالي الدال على حصر لحاالت تسوس اسنان التالميذ -0

 األربعة.   المناطق
 :هي أكثر منطقة تعاني من تسوس األسنان مع ذكر أسباب تسوس األسنان

 أ     ب     د    ج 
  السبب االكثار من تناول الحلويات والشكوالتة واالكثار من شرب المشروبات الغازية السبب:

 
 -السؤال السادس : أكمل المنظمات الشكلية التالية :

 أهمية المغذيات لجسم األنسان  -2          
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 د

 أ

 ج ب

 

 

 

 توليد الطاقة  

أهمية المغذيات 
 لجسم األنسان

 

 

 النــمــو 

 
تنظيف االسنان بالفرشاة 

 والمعجون 
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 :السؤال السادس : أكمل المنظمات الشكلية التاليةتابع 
3- 
 
 
 
 
 
 
 
4- 

 
 
 
 
 
 
 
 
5- 
 
 
 
  
 
 
 

  

 

 

التغيرات غير  التغيرات الطبيعية

 الطبيعية

 البراكين تالفيضانا

المبيدات 

 الحشرية

قطع 

 الجفاف األشجار

دخان 

 المصانع

 التغيرات البيئية

 

 عمال منظمة الصحة العالمية  أ

تعزيز الصحة طوال العمر من األمراض 

 السارية وغير السارية
 النظم الصحية

 أنواع النظام البيئي 

 

 مـاء يابسة

 الجبال الغابة

مياه 

 عذبة

مياه 

 مالحة
 صحراء

مياه 

 انتقالية
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:  يوضح الرسم البياني التالي بيانات لمعدل المواليد ومعدل الوفيات قديما وحديثا  في بلد ما السابعالسؤال 
 :سنويا الحظ البيانات ثم اجب عما يلي

 عن عدد  قل .... الوفيات حديثا   ـ عدد2 
 .ـ زاد ( قل الوفيات قديما   )

 ـ استنتج السبب في ذلك ؟0
 الخدمات الصحية والوقائية......تحسن 

 
  -: أكمل جدول المقارنة التالي :ثامنالسؤال ال

 التمارين الرياضية النـوم وجه المقارنة

 الفائدة
 يساعد على النوم

 يزيد القدرة من التعلم واللعب

 تعمل علي زيادة حجم العضالت وتقويها

 تزيد اللياقة وتحمي من االمراض
 

 الجبال االنتقاليةالمياه  وجه المقارنة

 اليابسة مائية نوع النظام البيئي
 

 الصحراء الغابة وجه المقارنة

 قليله جدا كثيره وكثيفه كمية االشجار 

 

  

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

قديما   حديثأ

المواليد

الوفيات
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 -: أكمل جدول المقارنة التالي :ثامنلسؤال التابع ا

 قطع االشجار الجفاف وجه المقارنة

 تغير غير طبيعي تغير طبيعي نوع التغير
 

 الحرائق المبيدات الحشرية وجه المقارنة

 تغير طبيعي تغير غير طبيعي نوع التغير

 

  

 البيئة البرية البيئة البحرية وجه المقارنة

 مخلفات سائله وصلبه أسباب تلوث

 تسرب نفطي

 تسرب نفطي من االنابيب

 رمي النفايات
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 قابل بين كل مما يلي بكتابة وجه الشبه بينهما : التاسع:السؤال 

 األنهار البحيرات من حيث

 نوع المياه
 

 مياه عذبة
 

 
 البركان الفيضان من حيث

 نوع التغير
 

 تغير طبيعي
 

 
 :: علل ما يلي تعليال علميا سليماً  لعاشرالسؤال ا

 وجود الديدان في التربة مفيد لزراعتها. -2
 ألنها تعمل قنوات تساعد علي تهوية التربة........................

 .ةالصحراوي ةوالنباتات في البيئ قص الحيواناتن -0
 .................................الجفاف والصيد الجائر للحيوانات

 ال تعيش الزرافة في صحراء شبه الجزيرة العربية. -3
 ........................................تحمل درجات الحرارة المرتفعة وقلة الغذاء عألنها ال تستطي

 تقلص الجليد في القطب الشمالي . -4
 ....................................بسبب ارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات غير الطبيعية

 تحرص دولة الكويت على إنشاء محميات طبيعية -5
 لحماية الثروة النباتية والحيوانية......................................
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 ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحاالت التالية: ر :السؤال الحادي عش
 عدم االستحمام لفترة طويلة. -2

 زياده فرصة اإلصابة باألمراض وعدم تكوين عالقات اجتماعية............................

      كثير من الحلوى وشرب المشروبات الغازية لألسنان.الأكل  -0
 االسنان.........................................................................تسوس 

 زرع نخلة في تربة ملوثة بمادة سامة.-3

 ...........................................................................تموت النخلة

 رمي مخلفات المصانع السائلة في مياه البحر؟-4

 ث البحر وموت النبات والحيوانات البحرية................. تلو 

 تسرب النفط في مياه البحر؟ -6
 تلوث البحر ونفوق األسماك.........................................

 كيسَا من البالستيك؟ ابتلعتماذا يحدث للسالحف و الدالفين إذا -6

 وتموت...........................................................تختنق 

 عندما تقتل جميع الحشرات في أي النظام البيئي.-7

 يحدث تغير واختالل في النظام البيئي....................................................
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 :عشر : أجب عما يلي ثانيالسؤال ال

 بالصحة.عدد طرق العناية -2
 العناية بالعين. –النظافة الشخصية  –التمرينات الرياضية  –الغذاء الصحي  –النوم 

 فوائد التطعيم لجسم اإلنسان . عدد-0
 يحمي الجسم من االمراض المعدية.

 طرق حماية الحياة في البر. عدد-3
 انشاء مصانع تعمل علي اعاده التدوير. –االهتمام بالزراعة  –وضع قوانين  –انشاء محميات 

 عدد طرق حماية الحياة في البحر.-4

 تحديد أوقات الصيد –وضع قوانين لألفراد والشركات والمصانع حازمة  –انشاء محميات 

 .دمات التي يقدمها مستشفى األميري الخ عدد-5

 .الخدمات الصحية –امراض الحساسية -العالج الطبيعي  –الصحة الوقائية  –طب االسنان  

 .بعض المستشفيات المتخصصة في دولة الكويت  عدد-6

 مستشفى الطب النفسي. –مستشفى االمراض السارية  –مستشفى مكي جمعة 

 عدد طرق حماية البيئة من التلوث؟-7

 انشاء محميات. –وضع القوانين لألفراد والشركات  
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  -أكمل البيانات على الرسم التالي :

 أكمل البيانات على الرسم ألنواع األسنان:  -2
 

 

 حدد اسم كل نظام بيئي أسفل الصورة :  -0

 

 

 

 

 

 

  

 

 الغابةالنظام البيئي :        النهر: النظام البيئي      البحرالنظام البيئي : 
 
 
 

       
         

 الصحراءالنظام البيئي :              الجبالالنظام البيئي :       
   

 

 منظمة الصحة العالمية يمثل الشعار

  

 األنياب

 اطعوالق
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 الوحدة التعلمية الثانية:
 أواًل : األسئلة الموضوعية

في المربع  ( السؤال األول : اختر اإلجابة الصحيحة علميًا لكل من العبارات التالية بوضع عالمة)  
 المقابل لها

 :جبلقمة أعلى جبل في العالم هو    -2

 إيفرست   دينالي   إلبروس    جبل طوبقال 

 :أطول نهر في العالم هو نهر  -0

 دجلة    النيل    الفرات    المسيسبي 

 :غابات أكبر الغابات في العالم هي -3

 السوداء    األمازون    الشمالية   الخيزران 

 بالسطح الصخري: من طبقات األرض و تتميز -4

اللب الداخلي   اللب الخارجي  لوشـاحا   القشرة األرضية 

 من طبقات األرض تحتوي على معادن منصهرة و درجة حرارة عالية جدَا: -5

الوشـاح   اللب الداخلي  اللب الخارجي  القشرة األرضية 

 حجر بركاني خفيف الوزن يطفو فوق سطح الماء :  -6
حجر الخفاف  جرانيت   بازلت    الحجر الجيري 
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 من أنواع الصخور الرسوبية:  -7
 بازلتال   جرانيتال   حجر خفافال  حجر رملي 

 :حجر يعد مخزنا للبترول والغاز الطبيعي -8
بازلتال    جرانيتال   الرمليحجر ال  خفاف                    الحجر ال 

 هو: الزلزالقوة شدة العالم الذي ابتكر مقياس يحدد  -9

تشارلز ريختر  تشيلي    اديسون   السيزموغراف 

 هو: الالجهاز الذي يقيس قوة الزلز  -22
 التلغراف    ادارالر    السيزموغراف   ترمومترال 
 في حال حدوث زالزل: ةمن االرشادات المتبع -22
شي بالشارعالم ستخدام السيارةا  تصل بالطوارئا  ختبئ بالمبانيا  

 ى كل عبارة من العبارات التالية:الثاني : أكتب بين القوسين االسم أو المصطلح العلمي الدال علالسؤال 
 ( طبوغرافيا )  .كال سطح األرض أو التضاريسمصطلح علمي يطلق على أش -2

ملم سنويا وتمتاز  052عباره عن مجتمعات حياتية جافة يكون فيها معدل سقوط األمطار أقل من  -0
 ( الصحراء )        ة.بمعدالت تبخر كبير 

 (  البركان )  .تتدفق منه الحمم البركانية هنوع من الجبال له فتحة في قمت -3

صخور منصهرة في باطن األرض بسبب درجة الحرارة العالية التي تصهر الصخور المكونة لطبقات  -4
 (ماجماالو أو الحمم أ هارةالص)         .الوشاح

 ( السيزموغراف ) .جهاز يستخدم لقياس قوة الزالزل ومعرفة مساحة الزالزل لبعض الطرق   -5

 (  الزالزل )     .تدافع أو تباعد في أجزاء القشرة األرضية -6
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السؤال الثالث:  في الجداول التالية اختر العبارة من المجموعة )ب( وأكتب رقمها أمام مايناسبها من 
 عبارات المجموعة ) أ ( :

 المجموعة )ب( المجموعة )أ( الرقم

  (3   ) 

  (1   ) 

 ةحرار  معادن جامدة وهو أشد نقاط األرض -

 طبقة صخرية سميكة وبعضها صخور منصهرة -

 الوشاح -2

 القشرة -0

 اللب الداخلي -3

 

 المجموعة ) ب ( المجموعة ) أ ( الرقم 
   (2 ) 
 

  (1  ) 

 حجر بركاني يستخدم في رصف الطرق -
 
 بركاني يستخدم في البناءحجر -

 ( الجرانيت 2) 
 

 ( البازلت 0) 
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:أكتب بين القوسين كلمة ) صحيحة ( للعبارة الصحيحة وكلمة  ) خطأ ( للعبارة غير  لرابعالسؤال ا
 -تي:يأالصحيحة في كل مما 

 (  خطأ )                            تتشابه الجبال في ارتفاعها .   -2
 (   خطأ )            .األرض التي نراها بالكويتالنهر من أشكال  -0
 (  خطأ )                  .يكثر سقوط األمطار في الصحراء -3
 ( خطأ )     ض.األرضية هي الطبقة الداخلية لألر القشرة  -4
 ( صحيحة)     .اطن األرض بسبب الحرارة العاليةتنصهر الصخور في ب -5
 ( صحيحة)       .حمم البركان تخرج من طبقة الوشاح -6
  ( خطأ )   .درجة حرارة لب األرض أقل من درجة حرارة الشمس -7
 (   خطأ )     .لب الخارجي أشد نقاط األرض حرارةيعتبر ال -8
 ( صحيحة)     .رضية على انواع مختلفة من الصخورتحتوي القشرة اال -9

 ( صحيحة)        .لصخور البركانية غنية بالمعادنا -22
 ( صحيحة)        .للزلزال صمم اإلنسان مباني مقاومة -22
 (  خطأ )     .يتنبأ الخبراء بوقت حدوث الزالزل بدقة -20
 ( صحيحة)       .يحسن الرماد البركاني من خصوبة التربة -23
 (  صحيحة)     .في حال حدوث زلزال يجب أن نحتمي تحت الطاولة -24
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 ثانيًا: األسئلة المقالية
 -الشكلية التالية : ات: أكمل المنظم خامسالسؤال ال

 
1- 
 
 
 

 

 

0-  

  

 
 
 
 
 
 
 
3-  
 
 
 
 

  

 طول المجرى
 عدد المجاري

 

  في  األنهار تختلف

 الخليج العربي

 سهل الدبدبة رأس الزور

 وادي الباطن

 تلوث الجو خصوبة التربة
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 ادرس الرسم التالي ثم أجيب عما يلي :   : دسالسا السؤال

 دمر المباني والجسور فيو شديد، الو  ي قو الزلزال ال -2

 (  1 رقم  )مدينة ال

 
 
 

 هي: أثناء الزلزالالصورة التي تعتبر عن التصرف الصحيح -0

 (  1  رقم )

 

 

 

 

 

  

1 2 

 مصعد كهربائي



 التعليم عن بعد 0202/0202العام الدراسي  - التوجيه العام للعلوم –الفصل الدراسي األول  - الرابع االبتدائيللصف  علوم بنك اسئلة

 
 -: ةول المقارنة التاليا: أكمل جدسابعالسؤال ال

 صخر رسوبي صخر بركاني وجه المقارنة
المواد تصلب أو تجمد  نشأتها

المنصهرة في باطن 
 االرض
 

تعرض الصخور القديمة 
للتحطم والتفتت والذوبان في 

 الماء

 الحجر الجيري  البازلت أمثلة
 
 
 
 
 
 
 

 ا يلي بكتابة وجه الشبه بينهما :: قابل بين كل مم لثامنالسؤال ا

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 الفيضانات البراكين وجه المقارنة
 إزالة النفايات تكون العديد من الجزر آثار ايجابية

 تدمير المباني تدمير الغابات آثار سلبية

 

 وجه الشبه

 الجرانيت البازلت

 صخور بركانية

 
 وجه الشبه

 الحجر الطباشيري  الحجر الجيري 

 صخور رسوبية
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 -: علل ما يلي تعليال علميا سليما : تاسعلسؤال الا

 لى لب االرض.إال يفكر االنسان بالذهاب لرحلة -2
 درجه مئوية، 0055الن درجه الحرارة لب األرض تصل إلى 

 انصهار الصخور المكونة لطبقة الوشاح .-0
 .الن درجة الحرارة مرتفعة جدًا في باطن األرض

 حدوث االنفجارات البركانية .-3
 .بسبب تجمع الحمم الساخنة والغازات حولها يولد ضغط شديد فيكون هنالك حاجة الى مخرج و متنفس

 .تسمية صخور طبقة الوشاح بالصهارة-4

 .ألنها تتكون من صخور منصهرة أو في الحالة المصهورة

 حجر الخفاف يتميز بوزنه الخفيف.  -5

 ير متماسكه وله مسامات صغيره جدًا.حجر الخفاف غ صالبهالن 
 تختفي بعض الجزر بعد الزالزل.-6

 بسبب انهيارات ارضية
 يحدث في الحاالت التالية:ماذا تتوقع أن : العاشرالسؤال 

 عندما تندفع الحمم البركانية بقوة نحو شقوق في سطح األرض.  -2

 ........................................انفجار بركاني ..
 األرض.لساخنة من  البركان على سطح عند خروج الحمم أو الصهارة ا-0

      ................................................................انفجار بركاني ...........
 .ريختر للمنطقة 22الزلزال  بقوة  عند حدوث  -3

 ...................................................يؤدي الى تدمير المباني .......
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 أجب على االسئلة التالية: :عشر الحاديالسؤال 

 
 :اشكال سطح األرض في دولة الكويت منعدد اثنان _2

 ......................................سهل الدبدبة و وادي الباطن ........
 _ اذكر الصفات المميزة للصخور0
 ................................اللون والحجم والصالبة وحجم بلورات المعادن المكونة له .

 .البازلت_اذكر استخدامات صخر 3
 ....................................................رصف الطرق  .

 .ر استخدامات صخر الحجر الطباشيري _اذك4
 .......................................صناعه االسمنت وطباشير الكتابة ....

 _اذكر اثنين من االثار االيجابية للفيضانات.5

 ................................اشباع األرض بالماء ...................ازاله النفايات .

 _اذكر اثنين االثار السلبية للبراكين.6
 ...............تدمير الغابات والمزارع بسبب الحرائق............ خسائر بشرية وتدمير المباني

    : اآلثار السلبية للزالزل بعضا  من _عدد7
         ................خسائر بشرية ............المنشآت والمبانيتدمير   

 : في حال حدوث زالزلاإلجراءات المتبعة  _ماهي8

          ............................االحتماء تحت مداخل األبواب وتحت الطاوالت  
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 -كتب البيانات على الرسم التالي:أعشر :  الثانيالسؤال 

 
 :ضحة في الصور التاليةاكتب أشكال سطح األرض المو   -1

 
   

           
             
 .............الغابات...........     ..........         جبال..........            

      
 من خالل دراستك لتضاريس األرض أكتب البيانات على الرسم التالي:-2

 

      

 
 
 

 

 التالية توضح طبقات االرض الحظها ، ثم أكمل ما هو مطلوب : ةالصور  -3
 (..الوشاح....) طبقة من طبقات األرض تسمى 0رقم اليمثل  .2
 (....0).... أشد نقاط األرض حرارة يسمى .0
 السطح الصخري لألرض الذي يقع تحت قدمك يمثل .3

 (..1..) رقم   
  

1 

2 

3 

4 

 الهضبة الجبال
 التالل

 السهول
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 :اكتب البيانات على الرسم التخطيطي التالي -0
 
 
 
 
 
 

 :اكتب اسم الصخر المناسب تحت الصور التالية -5
 
 
 

 
 .....الحجر الجيري .......   .........       الحجر الخفاف.........      الحجر الطباشيري 

  

                         

 اللب الخارجي


