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مريم بن ناصر. أ72صفحة ما هي أشكال سطح األرض؟ :     عنوان الدرس

.أشكال سطح األرض أو التضاريس:طبوغرافيا األرض

المائيةاليابسة

األنهارالمحيطاتالغاباتالصـحراءالجــبال

منطقة شاهقة االرتفاع بقمم 

.مدببة

ب مجتمعات حياتية جافة بسب•

مل 250سقوط أمطار أقل من 

.سنويا

تمتاز بمعدالت تبخر كبيرة•

أشجار عاليو، معظمها ذات 

أوراق إبرية دائمة الخضرة

(إيفريست) أعلى قمة جبلية 

بال ضمن جبال الهمااليا بين الني

والتبت

ة الصحاري المنطقة االستوائي

الصحراء / الصحاري الكبرى )

، الصحاري الباردة ( العربية

الحوض العظيم في الواليات )

(غوبي في آسيا / المتحدة 

%  17تحتل الغابات الشمالية 

م من مساحة اليابسة ضمن الحزا

القطبي من نصف الكرة 

.  الشمالي

مسطح مائي مالح ضخم

/  طول المجرى ) تختلف النهار من مكان إلى آخر •

(.عدد المجاري التي تصب فيها

للنهر مجرى رئيسي واحد ومن الممكن أن يكون له•

(.بالماء ليغذيه) أكثر من مجرى فرعي 

كميه المياه إزداددوران العجلة المائية كلما يزداد•

بسبب غزارة األمطار و انصهارا ) الجارية بالنهر 

.خرويقل جريان النهر بسبب الجفاف والب( لثلوج 

(نهر النيل ) أطول نهر في العالم -
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مريم بن ناصر. أ88صفحة طبقات األرض وتكوين البراكين :   عنوان الدرس

:طبقة الوشــاح (  2

(.من كتلة وزن األرض % 16) طبقة صخرية سميكة •

.بعض صخورها منصهرة•

:طبقة اللب الخارجي (  3

.طبقة رقيقة تغلف األرض •

.  المعادن منصهرة ودرجة الحرارة فيه عالية جدا  •

:طبقة اللب الداخلي ( 4

.أشد النقاط األرض حرارة•

.المعادن توجد فيها جامدة•

:طبقة القشرة 

(.من كتلة وزن األرض % 0.5) طبقة رقيقة تغلف األرض •

.السطح الصخري الذي يقع تحت قدميك•

الداخلي ) لب األرض 

يشكلون( والخارجي 

من كتلة وزن % 83

األرض
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.أن أشكال األرض التي نراها تقع في طبقة القشرة األرضية•

.درجة مئوية، أعلى من درجة حرارة الشمس5400تصل درجة حرارة لب األرض إلى •

(.الماجما/ الحمم / الصهارة ) درجة الحرارة المرتفعة جدا  في الوشاح تتسبب في انصهار الصخور مكونة  •

.هو نوع من الجبال له فتحة في قمته تتدفق منها الحمم البركانية: البركان•

.تجمع الحمم الساخنة والغازات يولد ضغط شديد جدا  حولها وتكون بحاجة إلى مخرج ومتنفس•

شكل تشق الحمم طريقها إلى نحو السطح ألعلى حتى تنفجر،                  وتندفع منها الحمم إلى الخارج على•

.انفجار بركاني
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:تختلف الصخور في 

" /ألوان متعددة ، فاتح ، داكن"اللون " / صغير ، متوسط ، كبير"في الحجم البلورات 

".هش ، ضعيف ،متوسط، صلب ، قاسي"الصالبة 

:قسم العلماء الصخور إلى 

مريم بن ناصر. أ93صفحة ما انواع الصخور ؟:  عنوان الدرس

أنواع

الصخور

(  دتجم)نشأت نتيجة تصلب :  صخور بركانية

الصهارة التي خرجت من باطن األرض مع ثوران 

لذلك هي غنية بالمعادن. البركان

:صخور رسوبية 
حطم نشأت نتيجة تعرض صخور قديمو للت

.والتفتت والذوبان في الماء

(اتهشة، ضعيفة، وتوجد على هيئة طبق)

البازلت

.حجر ناري أسود•

.يستخدم في رصف الطرق•

الجرانيت

.حجر ناري•

.يهذب ويستخدم في البناء والمطابخ•

حجر 
الخفاف

حجر ناري خفيف الوزن، بسبب كثرة الثقوب فيه•

.يستخدم ألغراض تجميلية•

حجر 
جيري

.بناءيستخدم في ال( رمادي/ أصفر / ابيض )حجر رسوبي متعدد األلوان •

.تخزن بعض طبقاته النفط والغاز الطبيعي تحت األرض•

حجر 
رملي

.ناتطبقاته متراصة من الرمل وقطع الصخور يحوي آثار النباتات وحيوا•

.تعد مخزنا  للبترول والغاز الطبيعي•

حجر 
طباشيري

.ارحجر أبيض ناعم ذو حبيبات دقيقة، يتشكل كالطين في قاع البح•

.يستخدم في صناعة األسمنت ، وطباشير الكتابة•
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مريم بن ناصر. أ97صفحة كيف يحدث الزلزال ؟:  عنوان الدرس

:الزالزل

ز تحدث عندما تتدافع أجزاء القشرة األرضية أو تتباعد مما يجعل األرض تهت

.األمواتوتتشقق، تنهار المباني و المنشآت ، الناس تبحث عن الضحايا األحياء و

حركة أجزاء القشرة األرضية 

انزالق وتباعدتباعدتضاغط ارتفاع وانخفاض

تغير شكل سطح األرض

“تكوين مرتفعات"
جبال/هضاب/تالل: مثل

تغير شكل سطح األرض

"تكوين منخفضات"
الصدوع/الوديان: مثل

تغير شكل سطح األرض

"تكوين مرتفعات انحدارها شديد"
الجال/ الجرف : مثل

تغير شكل سطح األرض

"انفصال اليابسة وتباعدها "
انفصال قارة/ شبه جزيرة/ تكوين جزر 
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آثار الزالزل

تسونامي تشقق
األرض

موت البشر فيضانات اهتزازات حركة أجزاء 
القشرة األرضية

تدمير المباني
والمنشآت والحرائق

:من خالل التصدي للزالزل استطاع اإلنسان 

ة مقاومة المباني في المناطق المعرضة لحدوث الزلزال، بحيث تصنع من مواد خفيفة ومرنتطوير

أن دونأثناء الهزة األرضية وتصمد لتنحنييكسبها مرونة مصممة من هيكل معدني ) للزلزال 

.من الخسائر البشرية والماديةللتقليل← ( تنقلب 

تغير شكل األرض
تشكل جزر أو اختفاء جزر
وصدوع ومنخفضات جديدة
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از الذي الجه. لم يستطيع الخبراء التبؤء بشكل دقيق بحدوث زلزال، بل يمكنهم قياس قوته

يقيس قوة الزلزال هو السيزموغراف

حدد ي← ( شارلز ريختر ) ، ابتكره العالم " مقياس رختر " تقاس قوة الزلزال بجهاز يسمى 

(.10)إلى ( 1)قوة الزلزال بدرجات من 

.مره32زيادة قوة الزلزال بمقدار = كل زيادة برقم واحد 

.درجات10لم يحدث إلى اآلن زلزال تبلغ قوته 

.ريختر9.5وبلغت قوته 1960أقوى زلزال هو زلزال شيلي عام 

https://school-kw.com/


مريم بن ناصر. أ101؟        صفحة آثار الفيضانات والبراكين:  عنوان الدرس

.هلتصبح خصبة صالحة للزراع•.إلى البحار والتخلص منها بملوحتها•

.من النظام البيئي و األنهار•
.لمقاومة الجفاف•

تغذية 
خزانات 
يةالمياه الجوف

ات ازالة النفاي
والملوثات

صرف 
مسببات 
األمراض

اشباع 
األرض 

بالماء
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مريم بن ناصر. أ101؟        صفحة آثار الفيضانات والبراكين:  عنوان الدرس

طمرها / انجرافها / بسبب غرقها •
.بالتربة المنجرفة مع الفيضان

النه جرف كل النفايات •
واألوساخ، فأصبح غير صالح 

.للشرب

.بسبب غمر المنطقة بالماء•
غمر المياه لألرضبسبب•

خسائر 
رةبشرية كبي

غرق 
المحاصيل 
الزراعية

ني تدمير المبا
و المنشآت 

والطرق
تلوث الماء
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مريم بن ناصر. أ101؟        صفحة آثار الفيضانات والبراكين:  عنوان الدرس

يناآلثار السلبية للبراك

.تلوث الجو بالغازات السامة

ارتفاع الحرارة ونقص األكسجين

.تخسائر بشرية وتدمير المباني والمنشآ

تدمير الغابات والمزارع بسبب الحرائق

كيناآلثار األيجابية للبرا

.يحسن الرماد البركاني خصوبة التربة

.ضيةالتعرف على التركيبة الداخلية للقشرة األر

.انتوليد الطاقة الكهربائية من حرارة البرك

.تكوين العديد من الجزر في المحيطات والبحار

ثل تكون بعض المعادن المهمة اقتصاديا  م
.الحديد و النحاس

1

2

3

4

1

2

3

4

5

5 4
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مريم بن ناصر. أ105صفحة اآلثار السلبية للزالزل وطرق التعامل معها:  عنوان الدرس

ي تدمير المبان
والمنشآت 
والطرق

.بسبب قوة الهزات األرضية العنيفة•

اندالعات 
الحرائق

.بسبب تدمير مرافق الكهرباء والغاز•

انهيارات 
أرضية

.المناطق الساحلية/ ينتج عنه غرق بعض الجزر •
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االبتعاد عن المباني
الحرائق

توفير حقيبة
اسعافات أولية

متابعة األخبار عبر وسائل
االعالم واالتصال

اتبع ارشادات
رجال األمن

اتصل
بالطواريء

االبتعاد عن
المناطق الساحلية

استخدم الساللم وال 
تستخدم المصعد

انتظر←احتمي تحت سطح صلب ← انحني   

https://school-kw.com/

