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                 مراجعة شاملة 
             الوحدة الثانیة للصف الرابع االبتدائي 

 
السؤال األول:أكتبي بین القوسین االسم أو المصطلح العلمي الدال على كل عبارة 

من العبارات التالیة  :- 
مصطلح علمي یطلق على أشكال سطح األرض أو التضاریس  (                       1.

 (

نوع من الجبال لھ فتحة في قمتھ تتدفق منھا حمم بركانیة .        2.
 (                     )

ھي  طبعات أو بقایا نباتات أو حیوانات  كانت تعیش منذ مالیین السنین 3.
 (             )

عملیة تفتت وتحلل الصخور والمعادن على سطح االرض أو بقربھ بواسطة العوامل 4.
الجویة السائدة  دون نقل الفتات من مكانھ .                        

 (                      )

انجراف الصخور أو التربة ألماكن أخرى بفعل الریاح  والمیاه الجاریة والجلیدیات و 5.
الجاذبیة االرضیة .                                                   

 (                     )

السؤال الثاني  : ضعي عالمة (✓  ) أمام االجابةالصحیحةوعالمة( ✗)أمام االجابة 

الغیر صحیحة في كل مما یأتي:-    

عند التقاء أكثر من مجرى مائي في نھر واحد تقل سرعة النھر .               (     ) 1.

أكثر طبقات األرض سمكا ھي طبقة الوشاح .                                    (     ) 2.

تتشابھ محتویات طبقات باطن االرض في أن الصخور تكون في الحالة الصلبة. (   ) 3.

وزارة التربیة  
منطقة الجھراء التعلیمیة  

مدرسة سكینة بنت الحسین 

األسم :-..................... 
الصف:-..................... 

كمیة دروس اختبار الوحدة الثانیة :- 
دروس كتاب التلمیذ ( الكتاب األحمر) ص72-ص77 و ص88-ص112 

ما ھي أشكال سطح األرض / طبقات األرض وتكون البراكین /ما أنواع الصخور/كیف یحدث الزلزال/أثار الفیضانات 
والبراكین/ اآلثار السلبیة لزالزل وطرق التعامل معھا ) 

دروس كتاب المنھج المساند  ( الكتاب األبیض ) ص35-ص49 
الریاح والمیاه تغیر سطح األرض (1)/ الریاح والمیاه تغیر سطح األرض (2)/ األحافیر 

  
الدروس المعلقة التي ال تشملھا كمیة االختبار ص78-ص87 وص115 –ص118 

 ( كیف یؤثر وجود صخر في مجرى نھر على معدل تدفق الماء فیھ / كیف یحدث الفیضان / العلوم المتكاملة) 
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اللب الخارجي یتكون من معادن منصھرة  ودرجة الحرارة فیھ عالیة جدا .    (     ) 4.

الصخور مختلفة في االشكال واالحجام  وااللوان.                                (     ) 5.

تحتوي القشرة االرضیة على انواع مختلفة من الصخور .                       (     ) 6.

تحدث الزالزل عندما تتدافع أجزاء القشرة االرضیة   أو تتباعد وھذا ما یجعل 7.
األرض تھتز.                                                                              

 (      )

تقاس قوة الزالزل باستخدام جھاز السیزموجراف .                            (      ) 8.

التوجد آثارایجابیة للبراكین .                                                      (      ) 9.

عند  حدوث الزلزال نستخدم المصعد لسرعة الخروج من المبنى .              (     ) 10.

السؤال الثالث :- أجیبي عن األسألة التالیة :-  

عددي أشكال تضاریس سطح األرض؟ . 1.
..................................................................................................

 ...
عددي اإلرشادات والتعلیمات المتبعة في حال حدوث زلزال ؟ 

..................................................................................................
 ...

ما ھي  األثار السلبیة عند حدوث زلزال ؟. 
 .................................................................................................

    عددي عوامل التجویة؟ . 
 ..................................................................................................

عددي ماھي عوامل التعریة ؟ 
 ..................................................................................................

– اذكري أمثلة على تأثر الماء على الصخور؟. 
 .................................................................................................

السؤال الرابع : أكملي الفراغات التالیة بما یناسبھا من عبارات :-  
الجھاز الذي یقیس قوة الزالزل ھو............................................ 1.
تقاس قوة الزالزل ب........................................ 2.
أكبر غابة في العالم ............................ 3.
یعتبر ........................ أطول نھر في العالم  4.
أعلى جبل في العالم ......................... 5.
المتخصص الذي یقوم بدراسة االحافیر ھو...................... 6.
من األجزاء الطریة التي تتحلل وتشكل طبعات .............. 7.
من األجزاء الصلبة التي تتحجر وتشكل أحفورة................ 8.
یمكن استخدام حرارة البركان لتولید طاقة ........................ 9.
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السؤال الخامس :- ماذا یحدث في الحاالت التالیة :- 

 .
لمنطقة سكنیة حدث فیھا فیضان؟  1.

 ..................................................................................................
عند حدوث الزلزال  بقوة  2  ریختر للمنطقة .؟ 2.

...................................................................................................
 ...
عند مرور المیاه الجاریة على نفق یحتوي على صخور.؟ 3.

...................................................................................................
 ...

4-نمو جذور النباتات في شقوق الصخور؟ 
 ..................................................................................................

السؤال السادس: اختاري من المجموعة (أ) ما یناسبھا من المجموعة(ب)  

السؤال السابع :- أكملي الجداول التالیة بماھو مطلوب:- 

معادن جامدة وھو أشد نقاط األرض 1.
حرارة 

 القشرة االرضیة 

طبقة صخریة سمیكة وبعضھا صخور 2.
منصھرة

اللب الخارجي

معادن منصھرة ودرجة الحرارة فیھ 3.
عالیة جدا

الوشاح

السطح الصخري لألرض الذي یقع 4.
تحت قدمیك

اللب الداخلي

 7 ریختر قوة زلزال ال یشعر بھا الناس 1.

1 ریخترقوة زلزال یشعر بھ الناس بشكل طفیف2.

3 ریختر قوة زلزال یؤدي إلى تدمیر المباني 3.

صخر رسوبيصخر بركانيوجھ المقارنة

نشأتھا

أمثلة 
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اكملي البیانات الناقصة على أمام الرسم :- 

.1  

.2  

.3  

.4  

الشكل الذي أمامك یسمى بـ.................... 1.

انتھت األسئلة .... 

مع تمنیاتي لكن  بالتوفیق

صخر الخفافصخر الجرانیتصخر البازلتوجھ المقارنة 

األستخدام 

الحجر الحجر الرملي الحجر الجیريوجھ المقارنة 
الطباشیري

األستخدام 

إعداد المعلمة:-                      رئیسة القسم :-                         مدیرة المدرسة:- 

 فجر السعيدي                     نورة الظفيري                        أفراح الدريعي
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