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•  :  اختر االجابة الصحيحة مما يلي

ة االرضية غت  مادة صلبة وطبيعية تشكلت من مواد  -1 ي القشر
 ...........  عضوية ف 

A- المعدن   B-  الصخر  C-  بة  الفحم  -D   التر

( .  مسحوقلون  -2 ي
 ............ المعدن )بعد خدشه عل لوح خزف 

A-  الصالدة   B-  المكش  C-  المخدش   D-  االنفصام 

 ............  المعدن للخدش مقاومة -3

A-  الصالدة   B-  المكش  C-  المخدش   D-  االنفصام 

 ............  مسطحةانكسار المعدن إىل أسطح ناعمة و  -4

A-  الصالدة   B-  المكش  C- يق  االنفصام  -D   التر

 ...............  وغت  مستويةحادة ومدببة انكسار المعدن إىل أسطح  -5

A- يق  االنفصام  -D   المخدش  -C  المكش  -B   التر

ي  -6  ........... .  الضوءبها المعدن  يعكسالطريقة التر

A-  الصالدة   B-  المكش  C-  البلورة   D-  يق  التر

 .............  ثابت شكل هندسي هي جسم صلب يأخذ  -7

A-  الصالدة   B-  البلورة  C-  المخدش   D-  يق  التر

 ..............  10إىل  1درجات, تزداد الصالدة من  10المعادن. ويقسم إىل   صالدةمقياس لمقارنة  -8

A-  مقياس موس  B-   مقياسpH  C-  مقياس الكثافة  D-  مقياس الضغط 

 ............. أو أكتر .  من معدنمادة صلبة وطبيعية تتكون  -9

A- المعدن   B-  الصخر  C-  بة  العظم  -D   التر

ي الصخر .  قطع معدنية -10
 ............ توجد ف 

A- المعدن   B-  الحبيبات  C-  بة  الصخر  -D   التر

ي الصخر ............   الحبيبات حجم وشكل وترتيب -11
 ف 

A-  النسيج   B-  الحبيبات  C-  الصخر   D-  بة  التر

 هي الصخور: ............   المعادن معًا بسبب الضغط  التحامالرواسب أو  تالصقتنشأ من  -12

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  الجوفية 

ين ثم  -13 د وتتصلبحمم بركانية تنتج تحت الضغط والحرارة الكبت   هي الصخور: ............  تتتر

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

 هي الصخور: ................   الضغط والحرارة دون االنصهار تحول الصخور النارية والرسوبية تحت  -14

A-  الجوفية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية 
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د  -15 ة أو غت  موجودة األرض،عل سطح  الحمم )الالفا(صخور نارية تتكون من تتر  هي الصخور ............   بلوراتها صغت 

A-  الجوفية   B-  السطحية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

د  -16 ةلها  رض،األداخل  الصهارة )الماجما(صخور نارية تتكون من تتر  هي صخور ..................  بلورات كبت 

A-  الجوفية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

 ................  من شكل إىل آخر عتر الزمن الصخور تحول وتبدل  -17

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

ة وواضحة ألنها من الصخور ................   الجرانيت والياقوتتكون بلورات  -18  كبت 

A-  الجوفية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية 

ة جدًا أو غت  موجودة ألنها من الصخور ................  واألوبسيديان والريوليت والخفافللبازلت  -19  بلورات صغت 

A-  الجوفية النارية  B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية النارية 

عتتر صخور  -20
ُ
ي والحجر الرملي ت ات والحجر الجت   من الصخور ............   الكنجلومت 

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية 

 من الصخور ................  الرخام واألردواز ُيعتتر  -21

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  العميقة 

 ....................... من  النارية السطحيةتتشكل الصخور  -22

A- )الماجما( الصهارة  B-  المعادن  C-  )الحمم )الالفا  D-  الرواسب 

 العميقة من .......................  النارية الجوفيةتتشكل الصخور  -23

A- )الماجما( الصهارة  B-  المعادن  C-  )الحمم )الالفا  D-  الرواسب 

ي الصخور النارية الجوفيةتكون  -24
دت ....................... البلورات ف   وواضحة ألنها تتر

A-  بشعة   B- ببطء شديد  C-  ي الماء
 عل السطح  -D   ف 

ي الصخور النارية السطحية تكون  -25
دت. أو غت  موجودة ألنها البلورات ف   ......................  تتر

A-  بشعة   B-  ببطء  C-  ي العمق
كان  -D   ف  ي داخل التر

 ف 

 لتشكيل الصخور   .......................  كم تقريبا ألن الحرارة مناسبة  20عمق تتكون عل  -26

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  العميقة 

ي مقياس موس هو ال المعادن أقىس ُيعتتر  -27
 ....................... موجود ف 

A-  الفلسبار   B-  التالك  C-  الماس   D-  الكوارتز 

 لقياس خاصية .......................  لوح من الخزفنستخدم  -28

A-  الصالدة   B-  البلورة  C-  المخدش   D-  يق  التر

 يجب ان تتعرض إىل .....................  متحولةال الصخور  لتشكيل -29

A-  التجوية والتعرية  B- التالحم واللصق C-  ياالنصهار  الحرارة والضغط  -D  د والتتر
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 يجب أن تتعرض إىل .....................  رسوبيةالالصخور  لتشكيل -30

A-  الضغط وااللتحام  B-   ذوبان وتغت  C-  ياالنصهار  الحرارة والضغط  -D  د والتتر

 من ماء وهواء وقطع صخرية وأجزاء نباتية وحيوانية ميتة .....................  مزي    ج -31

A-  الصخور النارية  B-  المعادن  C-  بة  الصخور المتحولة  -D   التر

 من بقايا النباتات والحيوانات بواسطة الكائنات المجهرية .....................  المواد العضوية المتحللةيحوي  -32

A- المعدن   B- الصخور  C-  الدبال   D-  كل ما سبق 

سىم ...................... طبقة  كل  -33
ُ
بة ت  من طبقات التر

A- بة  أفق  النسيج  -D   الصخور  -C  المعدن  -B   التر

بةاألعل من الجزء  -34  ويحوي الدبال, وتنمو معظم جذور النباتات .....................  التر

A-  بة الفوقية بة الباطنية  -C  الدبال  -B  التر  الصخر االساس  -D  التر

بة يحوي   -35 ( ......................  وجزيئات صخرية دقيقة ،الدبالكمية أقل من طبقة من طبقات التر  )الطي  

A-  بة الفوقية بة الباطنية  -C  الدبال  -B  التر  الصخر االساس  -D  التر

 .....................  الغت  متأثر بالتجويةوهي طبقة الصخر الصلب  األعمقالطبقة  -36

A-  بة الفوقية بة الباطنية  -C  الدبال  -B  التر  الصخر االساس  -D  التر

بة أو الماء أو الهواء ......................  مواد ضارةإضافة  -37  للتر

A-  التلوث    B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  التصطيب 

بة ......................  وحماية حفظ  -38  الموارد الطبيعية بما فيها التر

A-  التلوث    B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  التصطيب 

بة حيث يتم طريقة للم  -39 بة لتحسي   النمو ...................... المغذيات إضافة  حافظة عل التر  للتر

A-  التلوث    B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  التصطيب 

بة حيث يتم  -40 ي طريقة للمحافظة عل التر
 ....................  سنوات مختلفةزراعة محاصيل مختلفة عل األرض ذاتها ف 

A-  تدوير المحاصيل   B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  يطية  الزراعة الشر

بة حيث يتم  -41 بةبي   صفوف المحاصيل  زراعة األعشابطريقة للمحافظة عل التر  .................. . ...   لمنع انجراف التر

A-  تدوير المحاصيل   B-  التصطيب  C-  التسميد   D-  يطية  الزراعة الشر

ي  -42
 المياه .......................  للتقليل من رسعة تدفق)أخاديد( عل المنحدرات  الحراثة بشكل عرض 

A-  تدوير المحاصيل   B-  التصطيب  C-  الحراثة الكنتورية  D-  يطية  الزراعة الشر

 ........................  المياهللتقليل من رسعة تدفق   التالل،محفورة عل جوانب  رفوف مسطحة -43

A-  التسميد    B-  التصطيب  C-  الحراثة الكنتورية  D-  يطية  الزراعة الشر

ي الزراعية  زراعة أشجار طويلة -44
 ........................  لتخفيف رسعة الرياحعل حواف األراض 

A-  تدوير المحاصيل   B-  التصطيب  C-  مصدات الرياح  D-  يطية  الزراعة الشر
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  مع( أمام العبارة الخاطئة  X (أمام العبارة الصحيحة و ضع عالمة خطأ ) √ضع عالمة صح )   -1

 

 مخطط الصخور بالكلمات التالية:  أكمل  -2

 الكنجلوميرات   – الخفاف  – البازلت  – الجوفية  –  المتحولة – الجرانيت  – الرخام   – الرسوبية 
 

 

 
 
 
 
 
 

  ( .....)  . 10يمكن للماس خدش معظم المعادن وصالدته تساوي  1
  ( .....)  . 10يساوي مقياس صالدة  التالكلمعدن  2
  ( .....)  المعادن بالظفر.  بعضيمكن خدش  3
4  .   ( .....)  يمكن أن يكون لون المعدن ومخدشه مختلفي  
  ( .....)  . الصخورُيستخدم مقياس موس لقياس صالدة  5
يت )الذهب الكاذب( بلون  ختلفي 6   ( .....)  . المخدشالذهب والبت 
يت  يتشابه 7   ( .....)  حيث لهما لون أصفر ذو بريق المع.  باللونالذهب والبت 
  ( .....)  ولو تعددت ألوان المعدن.  ال يتغت  أبداً لكل معدن لون مخدش واحد فقط  8
ة جدًا.  9 ي شكل مكعبات صغت 

  ( .....)  بلورات ملح الطعام تبدو ف 
  ( .....)  ينبعث من الزرنيخ رائحة تشبه رائحة الثوم عند تسخينه.  10
  ( .....)  هو انكسار المعدن إىل أسطح مدببة غت  مستوية.  االنفصام 11
  ( .....)  هو انكسار المعدن إىل أسطح ناعمة ومسطحة.  المكش 12
  ( .....)  . المعادنالقطع المعدنية أو الحبيبات )النسيج( هو ما ُيمت    13
  ( .....)  . الصخور الرسوبيةكم مناسبة لتشكيل 20الضغط والحرارة عل عمق  14
  ( .....)  . دوماً  دورة الصخور تبدأ من الصخور الرسوبية وتنتهي بالصخور النارية 15
  ( .....)  باللون.  إالال يوجد فرق بي   الصخر الناري الجرانيت والبازلت  16
ة بسبب  17   ( .....)  . التجويةصخر الُخفاف يحوي عل ثقوب كثت 
18  .) ي ي )صخر رسوتر ي الرخام )صخر متحول( من تحول الصخر الجت 

  ( .....)  يأتر
بة من  19 ي أصل التر

  ( .....)  البقايا الحيوانية والنباتية.   تحللالصخور، و   تجويةيأتر
بةنستخدم التسميد وتدوير المحاصيل  20   ( .....)  . لمنع انجراف التر
بة.  21 يطية تمنع انجراف التر   ( .....)  التصطيب والحراثة الكونتورية والزراعة الشر
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 أنواع الصخور. عدد   -3
............................................................................................................................. ....... 

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

 عدد أهم خصائص المعادن.   -4
............................................................................................................................. ....... 

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

بة والمحافظة عليها:   -5    عدد طرق حماية التر
............................................................................................................................. ....... 

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

 ما هي فوائد الدبال؟  -6
............................................................................................................................. ....... 

 ........................................................................................................................... ......... 
 
بة الزراعية؟ -7  ما هي خصائص التر

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

 

بة -8  اذكر عوامل تآكل التر
............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ....... 

 
بة؟   -9  كيف نحافظ عل تآكل التر

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

 

 ؟ لماذا ال تنمو نباتات ذات الجذور السطحية عل أرض الغابة -01
............................................................................................................................. ....... 

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

 ؟لماذا ال توجد تربة فوقية )ثخينة( عل قمم الجبال  -11
............................................................................................................................. ....... 

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

بة.  -21  اذكر بعض ملوثات التر
............................................................................................................................. ....... 
............................................................................................................................. ....... 

 

    رتب الخطوات التالية لتشكيل الصخور الرسوبية؟ -31

 (التعرية – وااللتحام االلتصاق – التجوية – الترسيب)
1. .................................................   

2. .................................................   

3. .................................................   

4. .................................................   
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 امأل الفراغات بالكلمات التالية:  -41

 مخدش – معدن  –  عناصر –  معادن – نارية  – متحولة  – رسوبية  – التالك  – الماس 
،أو   ................... تتكون المعادن من  -1 . .......................... وتتكون الصخور من  أكتر  أو أكتر
.  واحد ال  ........................... يمكن أن يكون للمعدن ألوان مختلفة ولكن له لون  -2  يتغت 
ها صالدة هو  ............................... أقل المعادن صالدة هو  -3  ............................ وأكتر
 مختلفة.  ......................... للصخور خصائص مختلفة ألنها تحوي  -4
 ..................... بالحرارة والضغط فإنها تتحول إىل صخور  لالنصهار اندفاع الصخور إىل باطن األرض وتعرضها  -5
 ..................... عند تتعرض الصخور للضغط والحرارة فإنها تتحول إىل صخور  -6
 ............................ عندما تتعرض الرسوبيات إىل ضغط وتلتحم فإنها تتحول إىل صخور  -7

 

ستخدم؟  4هذه  التالية،انظر الصور  -16
ُ
شت  إليه ولماذا ت

ُ
بة اذكر اسم الطريقة الذي ت  طرق للمحافظة عل التر

     

اسم 
     الطريقة 

لماذا  
ستخدم؟ 

ُ
  ت

 

 

بة اجب عن األسئلة التالية:  انظر  -17 ي يوضح طبقات التر  للرسم الجانتر

سىمي الطبقة  -1
ُ
ي الرسم؟ ........................................  Aماذا ن

  ف 

سىمي الطرقة  -2
ُ
ي الرسم؟ ........................................   Bماذا ن

 ف 

ي أي طبقة تنمو الجذور بشكل أفضل؟ ......................  -3
 .......... ف 

؟ ...................................  -4 ي أي طبقة يوجد الدبال بشكل أكتر
 ف 

ي لم تتأثر بعوامل التجوية؟ ........................  -5   ما اسم الصخور التر
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•  :  اختر االجابة الصحيحة مما يلي

ة االرضية غت  عضويةمادة صلبة وطبيعية تشكلت من مواد  -1 ي القشر
 ...........  ف 

A- المعدن   B-  الصخر  C-  بة  الفحم  -D   التر

( .  مسحوقلون  -2 ي
 ............ المعدن )بعد خدشه عل لوح خزف 

A-  الصالدة   B-  المكش  C-  المخدش   D-  االنفصام 

 ............  المعدن للخدش مقاومة -3

A-  الصالدة   B-  المكش  C-  المخدش   D-  االنفصام 

 ............  مسطحةانكسار المعدن إىل أسطح ناعمة و  -4

A-  الصالدة   B-  المكش  C- يق  االنفصام  -D   التر

 ...............  وغت  مستويةحادة ومدببة انكسار المعدن إىل أسطح  -5

A- يق  االنفصام  -D   المخدش  -C  المكش  -B   التر

ي  -6  ........... .  الضوءبها المعدن  يعكسالطريقة التر

A-  الصالدة   B-  المكش  C-  البلورة   D-  يق  التر

 .............  ثابت شكل هندسي هي جسم صلب يأخذ  -7

A-  الصالدة   B-  البلورة  C-  المخدش   D-  يق  التر

 ..............  10إىل  1درجات, تزداد االصالدة من  10المعادن. ويقسم إىل   صالدةمقياس لمقارنة  -8

A-  مقياس موس  B-   مقياسpH  C-  مقياس الكثافة  D-  مقياس الضغط 

 ............. أو أكتر .  تتكون من معدنمادة صلبة وطبيعية  -9

A- المعدن   B-  الصخر  C-  بة  العظم  -D   التر

ي الصخر .  قطع معدنية -10
 ............ توجد ف 

A- المعدن   B-  الحبيبات  C-  بة  الصخر  -D   التر

ي الصخر ............   الحبيبات حجم وشكل وترتيب -11
 ف 

A-  النسيج   B-  الحبيبات  C-  الصخر   D-  بة  التر

 هي الصخور: ............   المعادن معًا بسبب الضغط  التحامالرواسب أو  تالصقتنشأ من  -12

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  الجوفية 

ين ثم  -13 د وتتصلبحمم بركانية تنتج تحت الضغط والحرارة الكبت   هي الصخور: ............  تتتر

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

 هي الصخور: ................   الضغط والحرارة دون االنصهار تحول الصخور النارية والرسوبية تحت  -14

A-  الجوفية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية 
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د  -15 ة أو غت  موجودة األرض،عل سطح  الحمم )الالفا(صخور نارية تتكون من تتر  هي الصخور ............   بلوراتها صغت 

A-  الجوفية   B-  السطحية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

د  -16 ةلها  رض،األداخل  الصهارة )الماجما(صخور نارية تتكون من تتر  هي صخور ..................  بلورات كبت 

A-  الجوفية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

 ................  من شكل إىل آخر عتر الزمن الصخور تحول وتبدل  -17

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  دورة الصخر 

ة وواضحة ألنها من الصخور ................   الجرانيت والياقوتتكون بلورات  -18  كبت 

A-  الجوفية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية 

ة جدًا أو غت  موجودة ألنها من الصخور ................  واألوبسيديان والريوليت والخفافللبازلت  -19  بلورات صغت 

A-  الجوفية النارية  B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية النارية 

عتتر صخور  -20
ُ
ي والحجر الرملي ت ات والحجر الجت   من الصخور ............   الكنجلومت 

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  السطحية 

 من الصخور ................  الرخام واألردواز ُيعتتر  -21

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  العميقة 

 ....................... من  النارية السطحيةتتشكل الصخور  -22

A- )الماجما( الصهارة  B-  المعادن  C-  )الحمم )الالفا  D-  الرواسب 

 العميقة من ....................... النارية الجوفية تتشكل الصخور  -23

A- )الماجما( الصهارة  B-  المعادن  C-  الحمم )الالفا(  D-  الرواسب 

ي الصخور النارية الجوفية  تكون  -24
دت .......................  البلورات ف   وواضحة ألنها تتر

A-  بشعة   B- ببطء شديد  C-  ي الماء
 عل السطح  -D   ف 

ي الصخور النارية السطحية تكون  -25
دت ......................  البلورات ف   أو غت  موجودة ألنها تتر

A-  بشعة   B-  ببطء  C-  ي العمق
كان  -D   ف  ي داخل التر

 ف 

 لتشكيل الصخور   .......................  كم تقريبا ألن الحرارة مناسبة  20عمق تتكون عل  -26

A-  النارية   B-  الرسوبية  C-  المتحولة   D-  العميقة 

ي مقياس موس هو ....................... ال المعادن  أقىسُيعتتر  -27
 موجود ف 

A-  الفلسبار   B-  التالك  C-  الماس   D-  الكوارتز 

 لقياس خاصية .......................  لوح من الخزفنستخدم  -28

A-  الصالدة   B-  البلورة  C-  المخدش   D-  يق  التر

 يجب ان تتعرض إىل .....................  متحولةال الصخور  لتشكيل -29

A-  التجوية والتعرية  B- التالحم واللصق C-  ياالنصهار  الحرارة والضغط  -D  د والتتر
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 يجب أن تتعرض إىل .....................  رسوبيةالالصخور  لتشكيل -30

A-  الضغط وااللتحام  B-   ذوبان وتغت  C-  ياالنصهار  الحرارة والضغط  -D  د والتتر

 من ماء وهواء وقطع صخرية وأجزاء نباتية وحيوانية ميتة .....................  مزي    ج -31

A-  الصخور النارية  B-  المعادن  C-  بة  الصخور المتحولة  -D   التر

 من بقايا النباتات والحيوانات بواسطة الكائنات المجهرية .....................  المواد العضوية المتحللةيحوي  -32

A- المعدن   B- الصخور  C-  الدبال   D-  كل ما سبق 

سىم ...................... طبقة  كل  -33
ُ
بة ت  من طبقات التر

A- بة  أفق  النسيج  -D   الصخور  -C  المعدن  -B   التر

بةاألعل من الجزء  -34  وتنمو معظم جذور النباتات .....................  الدبال،ويحوي  التر

A-  بة الفوقية بة الباطنية  -C  الدبال  -B  التر  الصخر االساس  -D  التر

بة يحوي   -35 ( ......................  وجزيئات صخرية دقيقة ،الدبالكمية أقل من طبقة من طبقات التر  )الطي  

A-  بة الفوقية بة الباطنية  -C  الدبال  -B  التر  الصخر االساس  -D  التر

 .....................  الغت  متأثر بالتجويةوهي طبقة الصخر الصلب  األعمقالطبقة  -36

A-  بة الفوقية بة الباطنية  -C  الدبال  -B  التر  الصخر االساس  -D  التر

بة أو الماء أو الهواء ......................  مواد ضارةإضافة  -37  للتر

A-  التلوث    B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  التصطيب 

بة ......................  حفظ وحماية -38  الموارد الطبيعية بما فيها التر

A-  التلوث    B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  التصطيب 

بة حيث يتم  -39 بة لتحسي   النمو ...................... المغذيات إضافة  طريقة للمحافظة عل التر  للتر

A-  التلوث    B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  التصطيب 

بة حيث يتم  -40 ي طريقة للمحافظة عل التر
 ....................  سنوات مختلفةزراعة محاصيل مختلفة عل األرض ذاتها ف 

A-  تدوير المحاصيل   B-  المحافظة  C-  التسميد   D-  يطية  الزراعة الشر

بة حيث يتم  -41 بةبي   صفوف المحاصيل  زراعة األعشابطريقة للمحافظة عل التر  .................. . ...   لمنع انجراف التر

A-  تدوير المحاصيل   B-  التصطيب  C-  التسميد   D-  يطية  الزراعة الشر

ي  -42
 المياه .......................  للتقليل من رسعة تدفق)أخاديد( عل المنحدرات  الحراثة بشكل عرض 

A-  تدوير المحاصيل   B-  التصطيب  C-  الحراثة الكنتورية  D-  يطية الزراعة  الشر

 ........................  للتقليل من رسعة تدفق المياه  التالل،محفورة عل جوانب  رفوف مسطحة -43

A-  التسميد    B-  التصطيب  C-  الحراثة الكنتورية  D-  يطية  الزراعة الشر

ي الزراعية  زراعة أشجار طويلة -44
 ........................  لتخفيف رسعة الرياحعل حواف األراض 

A-  تدوير المحاصيل   B-  التصطيب  C-  مصدات الرياح  D-  يطية  الزراعة الشر
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 اجب عن االسئلة التالية

 معأمام العبارة الخاطئة  ( X )ضع عالمة خطأ  (أمام العبارة الصحيحة و  √ضع عالمة صح )   -1

 اكمل مخطط الصخور بالكلمات التالية: -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 أنواع الصخور. عدد   -3
 الرسوبية.الصخور  -1

 المتحولة.الصخور  -2

 .الناريةالصخور  -3

  ( √)  . 10وصالدته تساوي  يمكن للماس خدش معظم المعادن 1
 (  X) . مقياس صالدة  التالكلمعدن  2
 ( √)  المعادن بالظفر.  بعضيمكن خدش  3
4  .  ( √)  يمكن أن يكون لون المعدن ومخدشه مختلفي  
 (  X) .  ُيستخدم مقياس موس لقياس صالدة 5
يت )الذهب الكاذب( بلون  ختلفي 6  ( √)  . المخدشالذهب والبت 
يت  يتشابه 7  ( √)  حيث لهما لون أصفر ذو بريق المع.  باللونالذهب والبت 
 ( √)  ولو تعددت ألوان المعدن.  ال يتغت  أبداً لكل معدن لون مخدش واحد فقط  8
ة جدًا.  9 ي شكل مكعبات صغت 

 ( √)  بلورات ملح الطعام تبدو ف 

 ( √)  رائحة تشبه رائحة الثوم عند تسخينه. من الزرنيخ ينبعث  10
 (  X) هو انكسار المعدن إىل أسطح مدببة غت  مستوية.  11
 (  X) ناعمة ومسطحة. هو انكسار المعدن إىل أسطح   12
 (  X) . القطع المعدنية أو الحبيبات )النسيج( هو ما ُيمت    13
 (  X) . كم مناسبة لتشكيل 20الضغط والحرارة عل عمق  14
 (  X) . دورة الصخور تبدأ من الصخور الرسوبية وتنتهي بالصخور النارية 15
 (  X) باللون.  الجرانيت والبازلت الناري صخر الال يوجد فرق بي    16
ة 17  (  X) .  بسبب صخر الُخفاف يحوي عل ثقوب كثت 
18  .) ي ي )صخر رسوتر ي الرخام )صخر متحول( من تحول الصخر الجت 

 ( √)  يأتر
بة من  19 ي أصل التر

 ( √)  البقايا الحيوانية والنباتية.   تحللالصخور، و   تجويةيأتر
 (  X) . نستخدم التسميد وتدوير المحاصيل  20
يطية تمنع انجراف  21 بة. التصطيب والحراثة الكونتورية والزراعة الشر   ( √)  التر
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 عدد أهم خصائص المعادن.   -4
 المخدش -2   اللون -1 
 البريق -4   الصالدة  -2 
 المكسر -6   االنفصام -5 
 صفات أخرى خاصة ببعض المعادن )كالمغناطيسية( -8   البلورة -7 
بة والمحافظة عليها:   -5    عدد طرق حماية التر

 التصطيب. -5   التسميد. -1

 الحراثة الكنتورية. -6  تدوير المحاصيل. -2

 مصدات الرياح. -7  الزراعة الشريطية. -3

 نشر الوعي -8   القوانين. -4
 

 ما هي فوائد الدبال؟  -6
 . امتصاص الماء واالحتفاظ به  -2 تقديم المغذيات للنباتات.  -1

 
بة الزراعية؟   -7  ما هي خصائص التر
 .بالدبالأن تكون غنية  -1

 .بالمعادنأن تكون غنية  -2

 .االحتفاظ بالماءقدرتها على  -3

 

بة عواملاذكر  -8  تآكل التر
 المياه المتدفقة والجارية والسيول.  -1

 الرياح.  -2

 . قلع األشجار -3
 
بة؟   -9  كيف نحافظ عل تآكل التر
 ألن جذورها تمنع التربة من االنجراف.  األشجارزراعة  -1

 . قلع المحصول بشكل كامل  عدم -2

 وتآكل التربة.  العصفتقلل من   والزراعة الشريطية كمصدات للرياحزرع أشجار  -3

 . بالمياه المتدفقة تقلل من انجراف التربة  التصطيب والحراثة الكونتورية -4
 

 ؟ السطحية عل أرض الغابةلماذا ال تنمو نباتات ذات الجذور   -01
 حيث تقوم األمطار الغزيرة بنقلها إلى األعماق.   فقيرة بالمعادنتربتها الفوقية  -1

 وصول أشعة الشمس إلى أرض الغابة بسبب األشجار الطويلة. عدم  -2
 

 ؟لماذا ال توجد تربة فوقية )ثخينة( عل قمم الجبال  -11
 التربة ألسفل المنحدر.  تجرفألن األمطار 

 

بة.  -21  اذكر بعض ملوثات التر
 ( مخلفات المصانع ... الزيوت، المنظفات، المبيدات،الملوثات الكيميائية ) -1

 رمي القمامة.  -2

 تلوث الهواء أو الماء.  -3
 

   رتب الخطوات التالية لتشكيل الصخور الرسوبية؟ -31
 ( التعرية – االلتصاق وااللتحام  – التجوية  – الترسيب )

 التجوية  -1

 التعرية  -2

 الترسيب  -3

 وااللتحام  االلتصاق -4
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 امأل الفراغات بالكلمات التالية:  -41

 مخدش – معدن  –  عناصر –  معادن – نارية  – متحولة  – رسوبية  – التالك  – الماس 

،أو  عنصرتتكون المعادن من  -1 .  معدن وتتكون الصخور من  أكتر  أو أكتر

.  واحد ال  مخدشيمكن أن يكون للمعدن ألوان مختلفة ولكن له لون  -2  يتغت 

ها صالدة هو  التالكأقل المعادن صالدة هو  -3  الماس وأكتر

 مختلفة.  معادنللصخور خصائص مختلفة ألنها تحوي  -4

 نارية بالحرارة والضغط فإنها تتحول إىل صخور  لالنصهار اندفاع الصخور إىل باطن األرض وتعرضها  -5

 متحولة عند تتعرض الصخور للضغط والحرارة فإنها تتحول إىل صخور  -6

 رسوبيةنها تتحول إىل صخور عندما تتعرض الرسوبيات إىل ضغط وتلتحم فإ  -7

ستخدم؟  4انظر الصور التالية, هذه  -51
ُ
شت  إليه ولماذا ت

ُ
بة اذكر اسم الطريقة الذي ت  طرق للمحافظة عل التر

     

اسم 
 الزراعة الشريطية  التصطيب الحراثة الكنتورية  مصدات الرياح  الطريقة 

لماذا  
ستخدم؟ 

ُ
 ت

لتقليل انجراف التربة 
 لتقليل انجراف التربة ولتخفيف سرعة المياه المتدفقة   الفوقية من عصف الرياح

 

بة اجب عن األسئلة التالية:  -61 ي يوضح طبقات التر  انظر للرسم الجانتر

سىمي الطبقة  -1
ُ
ي الرسم؟ Aماذا ن

 التربة الفوقية  ف 

سىمي الطرقة  -2
ُ
ي الرسم؟  Bماذا ن

 التربة الباطنية  ف 

ي أي طبقة تنمو  -3
 Aالتربة الفوقية  الجذور بشكل أفضل؟ ف 

؟ -4 ي أي طبقة يوجد الدبال بشكل أكتر
 Aالتربة الفوقية   ف 

ي لم تتأثر بعوامل التجوية؟  -5  Dالصخر االساس   ما اسم الصخور التر


