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ملخص الدرس.األرض تتغير: الخامس الفصل 

اعداد                   منسقة القسم                 المديرة مساعدة                     مديرة المدرسة 
حصة المهيزع         / عبير حسن                      أ / فضة مصطفى             أ / انجي يوسف            أ/ أ

ة األرضية • صخرية ىه الطبقة الخارجية من األرض ، وتتكون من صفائح: القشر
.ضخمة 

لق فوق بعضها البعض • ز .الصفائح المكونة لألرض تتحرك ، وتنز
.الزالزلعندما تتصادم تلك الصفائح تسبب تشققات تؤدي لحدوث •

لتعلٍم مستدام.... إنجاز وإتقان: رؤيتنامــدرســة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

.تغيرات األرض الفجائية: الدرس األول 

الزالزل
ة األرضية : الزلزال • .هو حركة فجائية لصخور القشر
ازات إىل سطح األرض• ز ز األرض ، وتنتقل االهن  .عندما يحدث الزلزال تهن 
وي يسبب تختلف الزالزل حسب قوتها ، منها الضعيف ال نشعر به ، وبعضها ق•

.كوارث

البراكين
كان • ة األرضية تخرج منها الماجما: النر ي القشر

.فتحة فز
ة ، والوشاح ،و اللب: تتكون األرض من ثالث طبقات ىه • .القشر
ة من صخر منصهر يسىم • .الماجماتتكون أجزاء من الوشاح والقشر
ي ال•

ي بعض األحيان سطح تتدفق الماجما وتندفع من خالل فتحة فز
ة فز قشر

.األرضية لتسيل عىل األرض

مكونات األرض

ز • اكي  -:آثار النر
ي -1

ا تتصلب الماجما وتكون جبل بركانز
ً
.أحيان

ي صورة انفجار يجعل الجبل -2
ا تخرج الماجما مندفعة فز

ً
أحيان

ي يتطاير
كانز .النر

.تخرج غازات ضارة وسامة تلوث البيئة-3
ا-4 ً ا كبن  ً .إذا كانت قريبة من المدن فىه تسبب لها تدمن 



ي  نشاط تدريبر
ات األرض الفجائية )  (تغن 

اعداد                   منسقة القسم                 المديرة مساعدة                     مديرة المدرسة 
حصة المهيزع         / عبير حسن                      أ / فضة مصطفى             أ / انجي يوسف            أ/ أ

لتعلٍم مستدام.... إنجاز وإتقان: رؤيتنامــدرســة الدير االبتدائية اإلعدادية للبنات

:اكملي العبارات التالية بالكلمة المناسبة مما بين القوسين: 1س

( القشرة األرضية–مكونات األرض -الماجما  -البراكين  -الزالزل  )  

ة األرضية تخرج منها الماجما) ........................ ( 1. ي القشر
.فتحة فز

ة ، والوشاح ،و اللب: ىه )..........................( • .القشر

ىه الطبقة الخارجية من األرض ، وتتكون من ) ............................ ( •

.صفائح صخرية ضخمة 

ة األرضية  ) ........................... ( . • هو حركة فجائية لصخور القشر

ة والوشاح ) ......................... (  • .هو صخور منصهرة من القشر

ي مكونات األرض عىل الصورة التالية: 3س -:اكتبر

.تغيرات األرض الفجائية: الدرس األول .األرض تتغير: الخامس الفصل 


