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فاطمة راشدوه: تغيرات األرض              المعلمة : الوحدة الخامسة 

اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

ربع المساحة فقط -2271

.ة أعلى تضاريس على األرض يتميز عادة بجوانب شديدة االنحدار وقمة بارز= الجبل -2292
.أرض واسعة ومسطحة = السهل 

.الصخور ، بقايا النباتات والحيوانات الميتة التي انجرفت الى القاع -2313

.القشرة ألنها رقيقة جدا مثل قشرة البيض التي تغطي البيضة -2324

ظم سطح التضاريس والمسطحات المائية الكثيرة تغطي المياه مع) تتميز األرض بالكثير من 234
(.األرض  

(يمتلك خصائص مثل اليابسة الموجودة على سطح األرض ) قاع المحيط 
(القشرة والوشاح واللب –طبقات رئيسة ) تحتوى األرض على ثالث 
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

يمكن أن يحدث زلزال-2421

خرج يتحرك الماء في موجات في جميع االتجاهات من نقطة اصطدام بالماء في الزلزال يت-2432
.االهتزازات من الزلزال في جميع االتجاهات 

يوضح المخطط أنه كلما زادت طبقات الصخور والحمم البركانية زاد حجم ) اقرا الصورة 244
.البركان 

.يتكون جبل بركاني -2453
غازات الحمم البركانية شديدة السخونة ويمكن أن تحرق اإلنسان يمكن أن يضر الرماد وال-4

.اإلنسان 
.يتسبب االنهيار األرضي في تغير التل أو الجبل بسرعة -2465

ألرض تحدث عندما تتحرك الصخور الموجودة في القشرة األرضية يمكنها تغيير ا: الزلزال 248
.بسرعة 

.رعة من بركان يمكن أن تتغير األرض بس: عندما تخرج الحمم البركانية والرماد والصخور 
يمكن أن تتغير أشكال التالل أو الجبال بسرعة يمكن أن تجرف: االنهيارات األرضية 
.الفيضانات األرض 
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

.تتجمد مياه األمطار أو الثلوج المنصهرة في الشقوق وتجعلها تتسع -2561
.يستخدم االنسان آالت تحفر في األرض وتفتت الصخور وتعرضها لعوامل التجوية-2

ضة لعوامل التعرية هي عملية تآكل الصخور المعر.تتطلب التعرية والتجوية تفتيت الصخور -2593
.التجوية وإزالتها 

مر من نحت االنسان األرض لشق القناة بعد تغير األرض مأل الماء القناة حتي ت) اقرا الصورة 260
(خاللها القوارب 

.تساعد في منع تعرية التربة -4
.تفتيت الصخور الكبيرة الى صخور صغيرة : التجوية 262

.التجوية وحركة الصخور المعرضة لعوامل التجوية من مكان آلخر : التعرية 
.األرض بعدة طرق : التغيير الذي يحدثه االنسان 

263
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

.يتسم سطح األرض بالكثير من خصائص اليابسة والماء = 1الدرس 266
ر سطح تتسبب الزالزل والبراكين واالنزالقات األرضية والفيضانات في تغيي= 2الدرس 

.األرض بسرعة 
.عادة ما تتسبب التجوية والتعرية في تغيرات بطيئة في سطح األرض = 3الدرس 

267
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

.عادة ما ترتفع درجة الحرارة في أثناء النهار وتنخفض بعد غروب الشمس -2791

.الثلوج ، المطر المتجمد -2812
.سيتغير المطر المتجمد الى مطر عادي متساقط -3

.طقس معتدل -2824
. والجو غائم  جزئيا C25درجة الحرارة في أبوظبي ) اقرأ الصورة 

.ما المقصود بالطقس ؟ هو حالة الهواء في وقت معين وفي مكان محدد 284
يمكن وصف الطقس باستخدام درجة حرارة الهواء والهطول والرياح والضغط: وصف الطقس 

.
.يمكن استخدام البيانات التي تجمعت عن الطقس للتنبؤ به : التنبؤ بالطقس 
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

.السحب الريشية رقيقة وناعمة بينما السحب الركامية كثيفة -2951

.نعم التبخر هو ما يجعل التربة تصبح جافة عند وجود القليل من المطر -2972

.بعد التبخر يتحول الماء الى غاز ثم يتكاثف في السحب ويصبح سائال مرة أخرى -2983

.يدخل الماء الى األرض والمسطحات المائية ثم يتبخر ويصبح بخارا : قراءة الصورة 299

ث حرائق قد تلحق مياه الفيضان أضرارا بالمباني وتؤذي البشر وقد يتسبب البرق في حدو-3014
.مدمرة وقد يتلف البرد الممتلكات والمحاصيل 

.امكث بالداخل أو اتنقل الى الطابق السفلي -3025

.قس يوجد أنواع مختلفة من السحب وكل سحابة تجلب معها نوعا مختلفا من الط: أنواع السحب 304
.كيف تتكون السحب ؟ عندما يتكاثف بخار الماء في الهواء 

. تصف كيف يتحرك الماء بين سطح األرض والغالف الجوي : دورة الماء 
305



اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

الطقس هو حالة الهواء في وقت معين وفي مكان محدد يمكن وصف الطقس = 1الدرس 310
.باستخدام درجة حرارة الهواء والهطول والرياح والضغط 

. في دورة الماء يتحرك الماء بين الغالف الجوي وسطح األرض = 2الدرس 
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

. ألنه ليس له كتلة أو حجم -3251
حلو : اقرا الجدول 

.النسيج –المغناطيسية –البريق -3272
بالستيك عند ال يتفكك البالستيك وهو صلب بما فيه الكفاية لكي يأخذ شكال معينا وسيذوب ال-3

.تسخينه الى درجة معينة 
يتكون  المسمار الحديدي من عنصر واحد بينما الماء مكون من عنصرين لمسمار الحديد-3284

.والماء خصائص مختلفة 
.ما هي المادة ؟ المادة هي أي شيء له كتلة وحجم 330

ن أن المادة لها خصائص كالكتلة والحجم والبريق والمغناطيسية والتي يمك: خصائص المادة 
.تصفها وتحددها 

. نوع مختلف من العناصر 100المادة تتكون من عناصر هناك أكثر من : العناصر 
331
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

.درجة الحرارة –العرض –الطول -3391

.اطرح كتلة فارغة من كتلة حاوية تحوي سائال -3412

.يعتمد الوزن على شد الجاذبية بينما الكتلة هي نفسها مهما كانت الجاذبية -3423

يمكن قياس خواص المادة مثل الطول والحجم ومالحظتها باستخدام = قياس خصائص المادة 344
. األدوات 

.الطعام والماء والغازات من الهواء أو الماء والحيز الذي تعيش فيه = الكتلة 
.تظل الكتلة كما هي يعتمد وزن الجسم على قوة الجاذبية = الكائنات الحية هي 

345
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

.إنه صلب حجمه يبقى نفسه على الرغم من أنه باإلمكان شده -3551

الجسيمات في سائل قادرة على االنزالق متجاورة بعضها البعض يمكنها= اقرا الصورة 356
. االنتشار لتمأل حاوية 

الحليب –الزيت –العصير –الماء -3572
.ستخرج جسيمات الهيليوم من البالون وتنتشر في كل االتجاهات إلى الهواء -3

.  أستخدم جسما صلبا لتمشيط شعري ، أنا أشرب الماء ، أنا أتنفس الغازات -3584

.هي مادة لها حجم محدد وشكل محدد = المواد الصلبة 360
.هي مادة لها حجم محدد وشكل متغير = المواد السائلة 
.هي مادة لها حجم متغير وشكل متغير = المواد الغازية 

361
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

المادة هي أي شيء له حجم وكتلة يمكنك استخدام الخاصيات لوصف المواد = 1الدرس 364
.وتحديدها 

.يمكن قياس المواد باستخدام أدوات تسجل الوحدات القياسية = 2الدرس 
. األجسام الصلبة والسوائل والغازات هي ثالث حاالت للمادة = 3الدرس 
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اإلجابة على طول من غير كتابة السؤال الصفحة

367

ص يمكن وصف المادة عن طريق الحجم والكتلة والكثافة والمغناطيسية والطفو والغو
. الملمس و الصالدة والوزن 
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