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 قارن بين كل مما يلي:  السؤال الثاني 

 التربة الرملية  التربة الزراعية  التربة الطينية  وجه المقارنة 

 كبيرة  متوسطة  صغيرة  حجم الحبيبات 

 أصفر  بنى وأصفر  داكن  بنى اللون  

 قليلة  متوسطة  كبيرة التماسك 

 كبيرة  متوسطة  قليلة  النفاذية 

 



 النباتات المعمرة  النباتات الحولية  وجه المقارنة 

 هي نباتات تنمو بعد سقوط المطر  طوال العام تنمو هي نباتات  االختالف

 كالهما ينمو في تربة رملية  كالهما ينمو في تربة رملية  التشابه  

 العرفج والصبار والنخيل  الكحيل و األقحوان والخبيزة  أمثلة 

 

 الملمس  التماسك  اللون وجه المقارنة 

 شديد الخشونة  قليل  أصفر  الصخور الرملية

 متوسط الخشونة  متوسط أبيض  الصخور الجيرية 

 متوسط الخشونة  متوسط  بني أو أسود  الصخور الطينية 
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 السؤال الثالث : علل ما يأتي 
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 نباتات الصحراء أوراقها صغيرة  -4
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............... 

 

 

 



 


