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فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

United Arab Emirates 

Ministry of Education 

Alhesen MODEL  SCHOOL C1

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وزارة التربية والتعليم 

1للتعليم األساس ي حالحصن مدرسة 

ا لث  أ ورأق  عمل علوم الصف  الث 
ان ي   صل الدرأسي  الث 

الف 
ف   لمت 

ة  ل ي  رأئ  ا  للخ طة  ألاث  ن  درأسث  ي  وق 
وى الدرأ دن ي  المست  سي  وللمي 



دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وزارة التربية والتعليم 

1للتعليم األساس ي حالحصن مدرسة 

United Arab Emirates 

Ministry of Education 

Alhesen MODEL  SCHOOL C1

(  تغيرات األرض ) 8الوحدة :  أوارق عمل

فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

: ..............................عدد القارات

: ................................أكبر قارة 

.............: ..............نسبة الماء

اكتب طبقات األرض 
اللب

القشرة
الوشاح

في قاع المحيطعلى سطح األرض

.1………………………………….

.2………………………………….

.3………………………………….

.4…………………………………

.5…………………………………

…………………………………. 1-

…………………………………. 2-

…………………………………. 3-

…………………………………. 4-

المحيطاتفىصنف بين خصائص األرض الموجودة على سطح األرض و خصائص األرض الموجودة 

ي الجبل البحر-السهل السحيق   -الوادي     –الجرف القاري       -الجبل   
التل-شبة الجزيرة    –الخندق      –األخدود   -



خصائص األرض

ة ضع أسماء القارات في مكانها المناسب يا بطل ولون القار
:التي تعيش فيها باللون األخضر

أمريكا أوروبا
أمريكا أسترالياالشمالية

الجنوبية

القارة 
القطبية 
الجنوبية

إفريقياآسيا

فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



:  الزالزل
ضخمة من --------------طبقة األرض الخارجية، القشرة األرضية، تتكون من 

وق الصخور العميقة الموجودة تحت األرض ف---------------الصخورتتحرك ببطء ويمكن أن 
----------------كما يمكن أن . على بعضها----------------ويمكن أن . بعضها البعض ببطء

ب يتسب. -------------و يمكن أن تجعل هذه الحركات الصخور    . عن بعضها أيًضا-------
.  ذلك في حدوث زلزال

:  أكمل 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 

فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



:  البراكين 
----------------والقشرة األرضية تُسمى -----------------توجد صخور منصهرة في أجزاء من 

دفق على تتحرك في بعض األحيان الصهارة ألعلى من خالل صدع كبير في القشرة األرضية وتت. 
مم تخرج الح. --------------------تُسمى الصخور المنصهرة التي تتدفق على األرض . األرض

.-------------------تتراكم في طبقات وتكّون . البركانية والصخور والرماد من سطح األرض

: اكمل الفقرة مستخدما الكلمات التالية 
الصهارة -جبال –الوشاح -الحمم  البركانية 

:التاليةأكتب تحت الصور التالية تأثير حدوث البراكين على األرض مستخدما الكلمات
( حدوث انفجار –تكوين الجبال –انهيار المباني ) 

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

فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

)                (                  )                (                 )                (

(جبل –تل –سهل ) : ضع اسم التضاريس المناسبة * 

:حوط الكلمة التي تدل علي الصورة* 

عوامل تغير سطح األرض

..........عوامل عوامل سريعة

............التجوية ، ، الفيضانات.............. ، ............ الزلزال ، 

-:أكمل المخطط التالي * 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

-:اكتب الكلمة المناسبة التي تدل علي كل صورة 

(بركان –تعرية –انهيار أرضي –تجوية –فيضان –زلزال ) 

:أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة 

(ة الجاذبي-الصهارة –التعرية -البركان -القشرة األرضية –التجوية)

...........................من عوامل حدوث التعرية هي –1

.............................يحدث الزلزال عند حدوث حركة مفاجئة لصخور –2

.هي صخور منصهرة في طبقة الوشاح ................. -3

.يغير سطح األرض بسرعة ..................... -4

.تغير شكل سطح األرض ببطء وعلي مر السنين ................. و .................. -5



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

: اليةاكتب تحت الصورة عن سبب التجوية مستعين بالكلمات الت

تجوية بسبب األمطار-3يةتجوية بسبب المياه الجار-2تجوية بسبب النباتات-1

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

اكتبي المفردات التي تعبر عنها الجمل التالية 
(لتعرية ا=لتجوية ا==الترسيب ==    النهر الجليدي==   اللب)   

..................................عملية تفتت الصخور الكبيرة الى صخور صغيرة -1
.....................عملية نقل الصخور التي تعرضت للتجوية من مكان الى اخر -2
..................................كتلة ضخمة من الجليد تتحرك ببطء فوق االرض -3
.......................عملية تجميع الصخور التي تعرضت للتجوية في مكان واحد-4
...................مركز األرض وهو أعمق طبقة من طبقات األرض وأكثرها سخونة -5

:لتالية انظر الى الشكل التالي وأكمل الفراغات التالية باستخدام الكلمات ا
( موجات\\\\اهتزازات\\\\\مركز الزلزال) 

الزلزال ........................تتحرك 
في جميع االتجاهات تضعف ..........................في 

الزلزال ..........................االهتزازات كلما تحركت بعيداَ عن 

https://www.google.ae/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb9rWqt_fYAhUCnRQKHRhzALcQjRwIBw&url=https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84&psig=AOvVaw0eycxZdT02i78K53YM7sgk&ust=1517117916797277


دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وزارة التربية والتعليم 

1للتعليم األساس ي حالحصن مدرسة 

United Arab Emirates 

Ministry of Education 

Alhesen MODEL  SCHOOL C1

(  تغيرات الطقس ) 9الوحدة :  أوارق عمل

فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

:رتب دورة المياه في الطبيعة 
.لج تصبح قطرات الماء الثقيلة وتتساقط على األرض على شكل مطر أو برد أو ث)     ( •
.تسخن الشمس الماء ويتبخر )        ( •
.تتحد قطرات الماء الصغيرة لتكون غيمة )        ( •
.يبرد بخار الماء ويتحول إلى قطرات ماء صغيرة )        ( •

أذكر أنواع العواصف و األعاصير
.........................-3..................................   -2................  -1: العواصف •
...........................اإلعصار-2..............................اإلعصار-1:  األعاصير•

............................................( 1:أكتب أنواع السحب 

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

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



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

[دائريا –برودة –المناخ –المحور –دفئا –كرويا ] : امأل الفراغ بالكلمة المناسبة * 

.هو خط يمر بمركز الجسم الذي يدور فيه ................... -1

.............عندما تضرب أشعة الشمس بعض األماكن بشكل مائل تصبح هذه األماكن أكثر -2

.هو حالة الطقس في مكان محدد لفترة زمنية طويلة .................. -3

...................أو ................... تأخذ األرض شكال -4

.........................األماكن التي تضربها الشمس بشكل متعامد تكون أكثر -5

هيا يا بطل تعرف علي العوامل المؤثرة في المناخ •

1-                      ..............................2-...........................

3-                       .............................4-...........................

ما أسباب  اختالف المناخ  على سطح الكرة األرضية ؟    * 

1-....................................

2-....................................

3-...................................



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

: اكتب الكلمة المناسبة التي تدل علي كل صورة *

[مقياس درجة الحرارة –دوارة الرياح –مقياس المطر –البارومتر ]

       (      )            (     )        (      (       ))

الهطول( 1
الغالف الجوي( 2
درجة الحرارة ( 3
الضغط الجوي ( 4
الرياح ( 5

.مقياس مدي سخونة الجسم أو برودته )   ( 
.  الهواء المتحرك )   ( 
.غطاء من الغازات ودقائق األتربة التي تحيط باألرض )   ( 
. الماء الذي يسقط علي األرض من الغالف الجوي )   ( 
.وزن الهواء الذي يضغط علي األرض )   ( 

:ضع رقم المصطلح أمام التعريف المناسب  * 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

:ة المصطلح المناسب أمام العبارات التاليأكتب

الهطولدرجة الحرارةالغالف الجويالطقس

.قياس مدى سخونة الجسم أو برودته ( )-1

.الجويالغالفمناألرضعلىيسقطالذيالماء()-2

التياألتربةمنالمكونةالدقيقةاألجزاءوالجويالغالفمنغطاءعنعبارة()-3

.باألرضتحيط

محددمكانفيومعينوقتفيالهواءحالةهو()-4

: صف المناخ تحت كل صورة* 

(رةمباش----مشتتة   :) ارسم أشعة الشمس و اختر المفردة المناسبة لكل منها* 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

( المادة) 10الوحدة :  أوارق عمل

دولة اإلمارات العربية املتحدة 
وزارة التربية والتعليم 

1للتعليم األساس ي حالحصن مدرسة 

United Arab Emirates 

Ministry of Education 

Alhesen MODEL  SCHOOL C1



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

:فيما يأتي ( × ) أو عالمة ( √ ) ضع عالمة 

)      (لقياس الوزن                         الزنبركيةتستخدم الموازين -1

)      (يقاس طول قلم رصاص بالمسطرة                                 -2

)      (وزن اإلنسان علي القمر هو نفس وزنه علي األرض            -3

)      (األجسام التي لها نفس الحجم دائما لها نفس الكتلة              -4



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

:امأل الفراغ بالكلمة المناسبة فيما يأتي 

[ الجاذبية -الوزن –الكتلة –وحدة قياسية –الحجم ] 

.هو مقياس شدة الجاذبية علينا ................... -1

.هي وحدة قياس يتفق الناس علي استخدامها ................... -2

.هي قوة شد تبقيك علي األرض ..................  -3

.هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم ...................  -4

.هي كمية المادة في جسم ما ..................  -5



فاطمة على راشدوه: اعداد المعلمة 

-:ضع الكلمات اآلتية في المكان المناسب في الجدول 
[الصلصال –الحليب –الكتاب –الهليوم –الماء –األكسجين ] 

صلب                                   سائل                            غاز

:  ارسم جسيمات الحالة في الدوائر حسب نوعها * 

أدناه إلكمال الجمل التاليةالمفردات الواردة استخدم 
املادة-الخاصية     -الكتلة     -العناصر    -لحجم      ا-ملرونة  ا

.هي أي شي يشغل حيزا من الفراغ...................... 1.

.مقدار الحيز الذي يشغله الجسم...................... 2.

.  مقياس لمقدار المادة في الجسم ....................... 3.

. هي صفة مميزة للشي ........................ 4.

.ر هو المدى الذي يستطيع أن يثني به جسم من دون أن ينكس......................... 5.

.هي المكونات األساسية للمادة ......................... 6.
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