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 األجيزة والطاقة                            
  .ىي القدرة عمى بذؿ شغؿ : الطاقةتذكر أف 

 .(دوف لمسيا  )يتـ التحكـ في األجيزة واأللعاب كالسيارات بالتحكـ عف ُبعد *  
. تحتاج األجيزة إلى الطاقة لتعمؿ، فمثال ال تعمؿ لعب األطفاؿ بدوف طاقة * 
. تعمؿ كثير مف األجيزة بالبطاريات وعند نفاد البطارية يتـ شحنيا أو استبداليا* 
. البطاريات بيا طاقة كميائية تتحوؿ إلى طاقة كيربية لتزويد األلعاب بالطاقة* 
ولـ يصؿ اإلنساف إليو،  ( مميوف كـ 54 )المسافة بيف كوكب األرض والمريخ - 

تعمؿ  (روبوتات) شيور لموصوؿ إليو، ولكف اإلنساف أرسؿ مركبات أو 6ونحتاج 
. عف ُبعد الكتشاؼ كوكب المريخ

تعمؿ عربة استكشاؼ كوكب المريخ عف طريؽ الطاقة الكيربية المختزنة داخؿ * 
.  بطارية طويمة األمد، أو عف طريؽ الطاقة الشمسية

 
 
 

ىو أشير روبوت تحرؾ عمى سطح المريخ، ويحصؿ    (كيريوسيتي  )روبوت - 
عمى الطاقة الكيربية مف البطاريات طويمة األمد أو مف الموحات الشمسية التي 

. تستخدـ الطاقة الشمسية؛ حتى يمكف التحكـ فيو عف بعد
تحوؿ ىذه المركبة الطاقة الشمسية إلى طاقة حركية وحرارية وكيربية؛ لتشغيؿ - 

. أجيزة استشعارىا لتتحرؾ عمى سطح كوكب المريخ
. ال يمكف استخداـ البطاريات العادية عمى المريخ؛ لصعوبة استبداليا أوشحنيا ىناؾ - 

 



 4    سوير الغريب   .   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –علىم 
 

     سوير الغريب.    أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –علىم  

 سمسمة صور الطاقة                       
. تحوؿ األجيزة الطاقة مف صورة إلى أخرى- 
. ُيحوؿ الطاقة الكيربية إلى ضوئية وحرارية:  المصباح الكيربي- 
.   ُتحوؿ الطاقة الكيربية إلى حركية وصوتية :الغسالة - 
. إلى طاقة حركية (الغذاء  )ُتحوؿ الطاقة الكميائية :  ممارسة الرياضة-

:  مجفؼ الشعر
 (وصوتية كماف). حرارية وحركية إلى طاقة الكيربيةمجفؼ الشعر يحوؿ الطاقة - 
 
 
 
 
 

،  (طاقة كيربية  ): (المستيمكة  )مدخالت الطاقة - 
 (طاقة حرارية وحركية  ): (الناتجة )مخرجات الطاقة - 

 

. ىناؾ العديد مف سالسؿ الطاقة مصدرىا الرئيس ىو الشمس عف طريؽ الضوء- 
:  سمسمة الطاقة عند تناوؿ الطعاـ

 
 

     
 

غذاء يتغذى عميو اإلنساف - طاقة كميائية مختزنة في التفاح   -  طاقة ضوئية مف الشمس     - 
 

يستقبؿ النبات الطاقة الصادرة مف الشمس في صورة ضوء، ويحوليا إلى -     
طاقة كميائية مختزنة في ثمار التفاح، ثـ يأكميا اإلنساف ويحوليا إلى طاقة حركية 

. تساعده عمى القياـ بأعمالو
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  سمسمة صور الطاقة                 
. تساعدنا سمسمة صور الطاقة عمى فيـ الطاقة المستخدمة في تشغيؿ األجيزة

 (مثاؿ تسخيف إناء بو ماء  ) :الحظ الشكؿ
. تعمؿ الطاقة الضوئية القادمة مف الشمس عمى نمو األشجار- 1
. ُتخزف الطاقة داخؿ الشجرة عمى شكؿ طاقة كميائية- 2
. عند حرؽ الخشب تخرج طاقة حرارية تعمؿ عمى تسسخيف الماء- 3
 
 
 
 
 
 
 
 

 (مثاؿ مجفؼ الشعر  ) :الحظ الشكؿ
. تعمؿ الطاقة الضوئية القادمة مف الشمس عمى نمو األشجار- 1
. تتحوؿ األشجار بعد دفنيا إلى فحـ بعد مالييف السنيف- 2
. يتـ توليد الكيرباء مف احتراؽ الفحـ- 3
. تصؿ الطاقة الكيربية إلى مجفؼ الشعر- 4
. تتحوؿ الطاقة الكيربية في مجفؼ الشعر إلى حرارة وصوت- 5
  

 
 
 

 
 
 

 

 الشمس

 

اإلناء والواء  طاقة حرارية

 طاقة حرارية

 

 (الخشب)األشجار  طاقة ضوئية 

 طاقة كويائية

 الشمس
 

هحطة تىليد الطاقة 

 طاقة حرارية وحركية

هجفف شعر 

 حرارة وصىت

 طاقة ضوئية
 

فحن 

 طاقة كويائية

 طاقة كهربية
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (........................).                  يوجد كوكب المريخ عمى بعد أمتار مف األرض (1)
 (........................).                          معظـ سالسؿ الطاقة تبدأ بطاقة القمر (2)
 (.......................).                الطاقة الكميائية مختزنة داخؿ الطعاـ الذي نتناولو(3)
( .............). سمسمة صور الطاقة الحتراؽ الشمعة مف كميائية إلى ضوئية وحرارية(4)
 (.......................).                      يمكف التحكـ في العربة كريوسيتي عف بعد (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
.  عربة يتـ التحكـ فييا عف ُبعد الستكشاؼ سطح كوكب المريخ (1)

(                                                      ....................................................... )
.       جياز يستخدـ لتحويؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة ضوئية  (2)

                                                 (................................................) 
 (................................................).                     الطاقة الناتجة مف احتراؽ الخشب(3)
( ...............................................)نوع الطاقة الناتجة مف السخاف الكيربي واحتراؽ الفحـ (4)
. المصدر الرئيس لمطاقة ألغمب الطاقات عمة سطح األرض (5)

(                                                        ........................................................ )
 (..........................................................   )أشير روبوت استخدـ الستكشاؼ كوكب المريخ (6)

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الثالث
 .........................................إلى طاقة........................................  في المصباح الكيربي تتحوؿ الطاقة(1)
. .............................................................. الطاقة المختزنة داخؿ الشجرة تكوف عمى شكؿ طاقة(2)
  

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الرابع
 ( القمر–المريخ)......................... عربة التحكـ عف بعد كيريوسيتي ُصممت الستكشاؼ(1)
 (األسالؾ-البالستيؾ)........... عند إضاء المصباح الكيربي تمر الطاقة الكيربية عبر(2)
 ( صوتية –حرارية  ) .  .................................مجفؼ الشعر وغالية الماء ينتجاف طاقة  (3)
 ( حركية –حرارية )...................عند احتراؽ قطعة فحـ فإف الطاقة الناتجة ىي طاقة (4)
 (تسخيف- استبداؿ).البطارية..................حتى تستمر في المعب بالسيارة المعبة يجب (5)
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 :                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 .                                  ...........................في المصباح الكيربي تتحوؿ الطاقة الكيربية المختزنة إلى طاقة (1)

.  حرارية فقط–.                     ضوئية فقط            - 
.  ضوئية وحرارية–.                     صوتية فقط            - 

. .......................................................في سالسؿ الطاقة نجد أف مصدر الطاقة الرئيس ىو  (2)
.  البتروؿ–.                        الشمس            - 
.  الكيرباء–.                          الفحـ            - 

. ......................................................................................ُمخرجات الطاقة في المكواة ىو  الطاقة  (3)
.  الحركية–.                       الكيربية            - 
.  الضوئية–.                       الحرارية            - 

. ............................................مصدر الطاقة المستيمؾ في المروحة الكيربية ىو الطاقة (4)
.  الكيربية–.                       الحرارية            - 
.  الضوئية–.                      الكميائية            - 

. لموصوؿ إلى كوكب المريخ.......................................................................يحتاج اإلنساف إلى  (5)
.  أسابيع6 –.                     ساعات6            - 
.  سنوات6 –.                      شيور6            - 

. ............................................................في ُمجفؼ الشعر تتحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة (6)
.   حرارية فقط–.                  حركية فقط            -  
.  جميع ما سبؽ–.                 صوتية فقط            -  

.  حتى تصؿ إلى األجيزة المختمفة ............................................تبدأ سالسؿ الطاقة بػ  (7)
 ( الكيرباء – الفحـ – الشمس –الماء   )                                    

 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (            ........................  )الطاقة الصوتية مف ُمدخالت الطاقة في الغسالة الكيربية  (1) 
 (........................                        )الروبوت يحتاج إلى طاقة لتشغيمو  (2 )
( ........................  )السخاف الكيربي يحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة حرارية  (3 )
( .......................).    عند فرؾ اليديف تتحوؿ الطاقة الحركية إلى طاقة حرارية (4)
 (   ........................                       )تبدأ سالسؿ الطاقة دائما بالشمس   (5)
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 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
 .ىي المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض................................................................ ( 1 )
.  ................................ تتحوؿ الطاقة الكميائية في بطارية الياتؼ المحموؿ إلى طاقة  (2 )
. .................................................................... في المكواة تتحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة   (3 )

 (ليو ؟  ): لماذا : اذكر السبب : بـ تفسر 
. يصعب شحف البطاريات العادية عمى كوكب المريخ( 1 )
 - ............................................................................................................................................................................................... . 

 

  (ب)ما  يناسبو   مف                   (أ) صؿ مف          
. )     ( يحوؿ الطاقة الكيربية إلى ضوئية.                       -  المكواة  (1)
 (     ).  تستخدـ الستكشاؼ كوكب المريخ –.             المصباح الكيربي  (2)
.                  )     ( الطاقة الكيربية -  العربة روبوت كيريوسيتي        (3)
 .  )     (تحوؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية.- مف ُمدخالت الطاقة في المكواة (4)

 :   ماذا يحدث إذا 
. عندما يتـ توصيؿ المصباح الكيربي بالكيرباء (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 

: صوب ما تحتو خط
( ...........................................). الطاقة في الغسالة الكيربيةمخرجاتالطاقة الكيربية مف  (1)
( ............................................ .   )المروحةتتحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة حرارية في  (2)
( ............................................).           إلى طاقة لتشغيمو أو تحركوال يحتاجالروبوت  (5 )

: اكتب المصطمح العممي
( ..................................................... )جياز ُيستخدـ في تحويؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية (1)
( ......................................................      )أشير روبوت استخدـ الستكشاؼ كوكب المريخ (2)
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       الطاقة واألجيزة التي نستخدميا في حياتنا اليومية 
في كؿ حمقة مف حمقات  (يضيع  )يعتقد البعض أف ىناؾ جزء مف الطاقة ُيفقد * 

كؿ سمسمة، ولكف تتسرب بعض الطاقة إلى صورة ال ُتستخدـ، فالمصباح الكيربي 
يحوؿ الطاقة الكيربية إلى ضوئية وحرارية، وىنا الطاقة الحرارية الناتجة ال تستخدـ 

. (ال نستفيد منيا  )وُتسمى طاقة ميدرة 
. تتسرب معظـ الطاقة المفقودة في صورة حرارة- 
تخرج في  (بري القمـ  )بعض طاقة الحركة المستخدمة في تدوير مبراة القمـ عند * 

 (الخارجة  )              (الداخمة  ).                  صورة حرارة نتيجة االحتكاؾ
الطاقة الناتجة الطاقة المستخدمة  الوظيفة الجياز 

ضوئية وحرارية كيربية اإلضاءة المصباح الكيربي 
حرارية كيربية كي المالبس المكواة 
حرارية كيربية التدفئة المدفأة 
حركية كيربية تحريؾ اليواء المروحة 

حركية كميائية التسمية بطارية لعب األطفاؿ 
صوتية وضوئية كيربية نقؿ الصوت والصورة التمفاز 
حركية كيربية الحصوؿ عمى حركة الموتور 

حركية كيربية التسمية قطار المالىي  
 .الطاقة ال تفنى وال تنتيي، ولكنيا تتحوؿ وتتغير إلى أنواع وصور أخرى- 
المختزنة داخؿ الجسـ نتيجة تناوؿ  الطاقة الكميائية عندما تركب دراجة فإف- 

 نتيجة طاقة حرارية، ويتحوؿ جزء صغير منيا إلى طاقة حركية الغذاء تتحوؿ إلى 
. احتكاؾ اإلطارات عمى الطريؽ

 
  

 .الطاقة ال ُتستحدث مف ال شيء، وال تفنى وال تنتيي:  الطاقةبقاءقانوف 
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 (تحرؾ وانتقاؿ الطاقة)تدفؽ الطاقة                          
. الطاقة محفوظة ال تفنى وال تنتيي، ولكنيا تتحوؿ مف صورة إلى أخرى- 

... تتبع تدفؽ الطاقة في مجفؼ الشعر
  (مقصودة  ): طاقة حرارية                                                  -  

                                                                 لتجفيؼ الشعر 
 (غير مقصودة ):طاقة صوتية-  الطاقة الكيربية                               - 

 (حركة المروحة ):طاقة حركية                                                  - 
     

 

                                                               
 

.  ؛ ألنيا ال تساىـ في وظيفة الجياز(طاقة ميدرة)الطاقة الصوتية الناتجة - 
:  في الياتؼ المحموؿ- 

تتحوؿ الطاقة الكيربية أثناء شحف الياتؼ إلى طاقة كميائية مختزنة في بطارية 
. الياتؼ، والتي تتحوؿ إلى طاقة صوتية وضوئية

           الطاقة وكيفية التحكـ فييا عف ُبعد 
.  الشمس ىي المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض- 
. تتحوؿ الطاقة مف صورة إلى أخرى- 
. تحتاج األجيزة إلى طاقة لتشغيميا- 
. األجيزة تحوؿ الطاقة مف صورة إلى صورة أخرى- 
 . 

 

 

 طاقة كهربية

 طاقة صىتية
 

 طاقة حرارية
 

 هجفف الشعر
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (........................).              يوجد فقد لمطاقة عندما تتحوؿ مف صورة إلى أخرى (1)
 (.......................).                    الطاقة ال يمكف أف تتحوؿ مف صورة إلى أخرى(2)
 (.......................).  ينتج كؿ مف المصباح الكيربائي والسخاف الكيربائي طاقة حرارية(3)
( ......................)عندما تدفع بقدمؾ دواسة الدراجة تتحوؿ الطاقة الكميائية إلى طاقة (4)
 (.................)تنتج الطاقة الصوتية مف مجفؼ الشعر وتساعده عمى القياـ بوظائفو (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
.   الطاقة الميدرة عند تشغيؿ جياز الكمبيوتر (1)

(                                                    .............................................................) 
 (......................................).  الطاقة الناتجة عند العزؼ عمى آلة الجيتار الموسيقية  (2)
.  صورة مف صورة الطاقة المختزنة في بطارية السياراة المعبة(3)

(                                                 ................................................................... )
( ................................................................        )الطاقة ال تفنى وال تستحدث مف العدـ (4)
( .............................................. )جياز ُيستخدـ في تحويؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية (5)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

  الشمس     (1)
  البنزيف  (2)
  المروحة(3)

 )   (.                                     تعمؿ بالكيرباء -
)   ( .طاقتيا الضوئية تتحوؿ إلى طاقة كميائية في النبات- 
  )   ( .                     سائؿ يستخدـ كوقود لمسيارات-

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 ................................................................................................  لتشغيؿ الخالط الكيربي نستخدـ طاقة (1)
 . مف صورة إلى أخرى..................................................................................................... الطاقة يمكف أف(2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 ( الصوتية–الكميائية).إلى طاقة كيربية............... داخؿ بطارية السيارة تتحوؿ الطاقة(1)
 ( الحركية –الكيربية  ). إلى طاقة صوتية....................... الجرس اليدوي يحوؿ الطاقة(2)
 ( الحركية –الصوتية  ).الناتجة ال تساعد الخالط في أداء عممو............................طاقة (3)
 ( الشمس –الكواكب  ).  .............................مصدر جميع الطاقات عمى سطح األرض  (4)
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 :                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 ..........................................الجياز الذي يحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة حرارية ىو   (1)

 . الدراجة–.              المروحة الكيربية -
 . الموتور–.                         المكواة -

 .                                  ...........................في المصباح الكيربي تتحوؿ الطاقة الكيربية المختزنة إلى طاقة (2 )
.  حرارية فقط–.                     ضوئية فقط            - 
.  ضوئية وحرارية–.                     صوتية فقط            - 

. .......................................................في سالسؿ الطاقة نجد أف مصدر الطاقة الرئيس ىو  (3)
.  البتروؿ–.                         الشمس            - 
.  الكيرباء–.                           الفحـ            - 

. ......................................................................................ُمخرجات الطاقة في المكواة ىو  الطاقة  (4)
.  الحركية–.                       الكيربية            - 
.  الضوئية–.                       الحرارية            - 

. ............................................مصدر الطاقة المستيمؾ في المروحة الكيربية ىو الطاقة (5)
.  الكيربية–.                       الحرارية            - 
.  الضوئية–.                      الكميائية            - 

. لموصوؿ إلى كوكب المريخ.......................................................................يحتاج اإلنساف إلى  (6)
.  أسابيع6 –.                     ساعات6            - 
.  سنوات6 –.                      شيور6            - 

. ............................................................في ُمجفؼ الشعر تتحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة (7)
.   حرارية فقط–.                  حركية فقط            -  
.  جميع ما سبؽ–.                 صوتية فقط            -  

. ....................عف طريؽ( روبوت كيريوسيتي)تعمؿ عربة استكشاؼ كوكب المريخ  (8)
.   الطاقة الصوتية–.             الطاقة الضوئية            -  
.  بطاريات طويمة األمد–.             الطاقة الكيربية            -  

. .........................:يدرس عمماء البيئة حركة الطاقة في األنظمة البيئية الصعبة مثؿ (9)
.   المدارس–.                    الحدائؽ            -  
.  المتنزىات–.                  قاع البحر            -  

.  حتى تصؿ إلى األجيزة المختمفة ............................................تبدأ سالسؿ الطاقة بػ  (10)
 ( الكيرباء – الفحـ – الشمس –الماء   )                                       
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 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (            .........................   )الطاقة الصوتية مف ُمدخالت الطاقة في الغسالة الكيربية  (1) 
( .........................          )الطاقة الناتجة مف فرف الغاز ىي الطاقة الكيربية  (2 )
 (........................                          )الروبوت يحتاج إلى طاقة لتشغيمو  (3 )
( ..........................   )السخاف الكيربي يحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة حرارية  (4 )
( .......................).   مصدر الطاقة التي تعمؿ بيا المروحة الكيربية ىو الرياح (5)
 (   .........................                        )تبدأ سالسؿ الطاقة دائما بالشمس   (6)

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
. ..........................، والطاقة .........................الطاقة الناتجة مف الغسالة الكيربية ىي الطاقة( 1 )
  ......................................................................................... تستيمؾ المروحة الكيربية الطاقة ( 2) 
.  ................................ تتحوؿ الطاقة الكميائية في بطارية الياتؼ المحموؿ إلى طاقة  (3 )
. .................................................................... في المكواة تتحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة   (4 )
. .................................................. الطاقة المختزنة داخؿ الشجرة تكوف عمى شكؿ طاقة  (5 )

 (ليو ؟  ): لماذا : اذكر السبب : بـ تفسر 
 .يتـ بناء السدود عمى األنيار ( 1 )
 - ................................................................................................................................................................................................ . 
. يصعب شحف البطاريات عمى كوكب المريخ( 2)

 - ............................................................................................................................................................................................... . 
 

  (ب)ما  يناسبو   مف               (أ) صؿ مف      
.)     ( يحوؿ الطاقة الكيربية إلى ضوئية.                       -  المكواة  (1)
 (     ). تستخدـ الستكشاؼ كوكب المريخ –.             المصباح الكيربي  (2)
.                 )     ( الطاقة الكيربية -  العربة روبوت كيريوسيتي        (3)
 .  )     (تحوؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية.- مف ُمدخالت الطاقة في المكواة (4)
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 :   ماذا يحدث إذا 
. عندما يتـ توصيؿ المصباح الكيربي بالكيرباء (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
. عدـ تزويد الروبوت بالطاقة (2)

 -.................................................................................................................................................................................................. . 

: صوب ما تحتو خط
( ...........................................). الطاقة في الغسالة الكيربيةمخرجاتالطاقة الكيربية مف  (1)
( ............................................ .   )المروحةتتحوؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة حرارية في  (2)
( .............................................    )غير نظيفةالطاقة التي يتـ توليدىا مف السدود طاقة  (3)
(    .............................................                       )صوتيةينتج موزع الصابوف طاقة  (4)
( ............................................).           إلى طاقة لتشغيمو أو تحركوال يحتاجالروبوت  (5)

: اكتب المصطمح العممي
( ..................................................... )جياز ُيستخدـ في تحويؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية (1)
( ......................................................      )أشير روبوت استخدـ الستكشاؼ كوكب المريخ (2)
( .....................................................                     )الطاقة المستخدمة في البطاريات (3)
( ..................................................)جياز ُيستخدـ لتحويؿ الطاقة الكيربية إلى طاقة ضوئية (4)
( ...................................................).           مميوف كيمومتر54كوكب يبعد عف األرض  (5)

: اذكر أىمية
. المصباح الكيربي- 
 -.................................................................................................................................................................................................. . 
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 الوقود                                   

أي مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقيا،  : الوقود
 . (البتروؿ)يتـ إنتاج غاز محطات الوقود مف النفط - 
. ُيستخرج النفط  مف باطف األرض- 
. ُيستخدـ الوقود الحفري في التدفئة وتزويد السيارات بالطاقة- 

:  السيارات عمى الطريؽ
. تحتاج السيارة إلى الوقود كي تعمؿ وتتحرؾ- 
. (قارب عمى االنتياء)ىبوط مؤشر البنزيف يدؿ عمى أف الوقود أوشؾ عمى النفاد - 
. يحترؽ الوقود داخؿ محرؾ السيارة، فيتمكف المحرؾ مف تحريؾ عجالت السيارة- 
. أشعة الشمس: توجد مصادر كثيرة لمطاقة غير الوقود مثؿ- 

 

استخدامو مصدره  
مف النفط البنزيف 

 (مف باطف األرض  )
. وقود لمسيارات- 
. يدخؿ في الصناعة- 

مف النفط أو آبار منفصمة الغاز الطبيعي 
 (مف باطف األرض  )   

. في التدفئة والطبخ- 
. في المصانع والسيارات- 

  الفحـ 
 (مف باطف األرض  )  

. مصدر لمطاقة الحرارية- 
. صناعة الحديد والصمب- 

      مف الغابات  الخشب 
 (مف قطع األشجار  )  

. صناعة اآلثاث- 
. تصنيع الفحـ- 
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                      أنواع الوقود  
   :(المتجدد )الوقود الحيوي 

الوقود الذي يتجدد باستمرار، ويتـ إنتاجو مف الكائنات الحية، ويتجدد مع نمو 
اإليثانوؿ  : مثؿ الوقود السائؿ ( ذرة – أعشاب –خشب  )النباتات 

.  يعتبر الخشب مف أقدـ أنواع الوقود الحيوي، وال يزاؿ ُيستخدـ حتى اآلف
.  استيالؾ الوقود لممحافظة عميو مف النفاد (تقميؿ) ويجب عمينا ترشيد 

زالة الغابات لو آثار سمبية -  . عمى البيئة (سيئة)قطع األشجار وا 
ىو الوقود الناتج عف تحمؿ بقايا النباتات والحيوانات المدفونة :  الوقود الحفري

بفعؿ  ( غاز – فحـ –نفط  )تحت األرض منذ مالييف السنيف والتي تحولت إلى 
الحرارة والضغط تحت األرض بعد أف غطتيا مئات األمتار مف الطيف والصخور،  

. وىو مف مصادر الطاقة غير المتجددة
:  الوقود الحيوي والوقود الحفري

 .الذرة والخشب والقصب: وقود متجدد مصنوع مف النباتات مثؿ :الوقود الحيوي
 وقود غير متجدد مصنوع مف حيوانات بحرية دقيقة مدفونة تنتج  : الوقود الحفري

 .              نفط وفحـ
: مف أنواع الوقود الحفري

. تكوف مف بقايا النباتات الجافة: الفحـ-  
. (صغيرة)مف بقايا حيوانات بحرية دقيقة : النفط والغاز الطبيعي- 

. ضوء الشمس ىو المصدر األوؿ واألساسي ليذه األنواع مف الوقود - 
. إلى مالييف السنيف (الفحـ والنفط والغاز الطبيعي)يحتاج تكويف الوقود الحفري - 
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.......................).         يعتبر الوقود الحيوي أحد المصادر غير المتجددة لمطاقة (1)
 (.....................) لشمس ىي المصدر الرئيس واألوؿ لتكويف الوقود الحيوي والحفري(2)
 (........................).                        ال يمكف قيادة سيارة ال تحتوي عمى وقود (3)
( ........................)الشمس ىي المصدر األوؿ لتكويف الوقود الحيوي والوقود الحفري (4)
( ........................               )الوقود الحيوي أحد المصادر غير المتجددة لمطاقة (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
.    سائؿ يخترف طاقة كميائية ويستخدـ في في تحريؾ السيارة (1)

(                                                                ......................................) 
 (........................................).    مصادر طبيعية لمطاقة تستغرؽ وقت طويؿ حتى تتكوف(2)
.  نوع مف الوقود الحفري تكوف مف بقايا كائنات حية بحرية دقيقة(3)

                                                      (.................................... )
. نوع مف الوقود الحفري تكوف مف بقايا النباتات الجافة والمتحممة (4)

(                                                                ...................................... )
 (............................................                       )مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقيا  (5)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

  الماء   (1)
  الفحـ   (2)
  الشمس(3)

 )  ( يحتاج حرارة شديدة وضغط ليتكوف مف بقايا النباتات الميتة-
  )  ( .             المصدر الرئيس لمطافة عمى سطح األرض- 
 )  ( .                             مصدر سائؿ متجدد لمطاقة- 

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 ...........................................................................................................................  مف أمثمة الوقود الحفري (1)
 ............................................................................................................................  مف أمثمة الوقود الحيوي (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 ( سرعتيا–كتمتيا).فإنيا تصبح صفرا............. عندما ينفد وقود السيارة أثناء حركتيا(1)
 (ماء  -  وقود   ).      لكي تسير ..................................................................  السيارة تحتاج (2)
 ( الخشب –الرياح  ). كوقود قبؿ اكتشاؼ البنزيف..................................استخدـ القدماء (3)
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              :           اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 .ىو أي مادة يتـ احتراقيا إلنتاج الطاقة.........................................   (1)

 . الصوت  –.                       التموث  -
 . الوقود  –.                     الشمس   -

. .......................................................الوقود الحفري مف مصادر الطاقة    (2 )
.   الصناعية –.                   المتجددة               -  
.   النظيفة –.               غير المتجددة              -  

. ............................................ينتج عف احتراؽ الوقود الحفري طاقة   ( 3 )
.   حرارية –.                         صوتية              - 
.   كيربية –.                      مغناطيسية             - 

. ............................................................أنظؼ أنواع الوقود الحفري ىو   (4 )
.  النفط –.                           الفحـ             -  
.  الفحـ والنفط –.                   الغاز الطبيعي             -  

. .................................................مف عيوب استخداـ الوقود الحفري في إنتاج الطاقة أنو  (5 )
.   يسبب التموث البصري –.                    طاقة متجددة              -  
.   يتجدد باستمرار –.                     تموث اليواء              -  

 -----------------------------------------------------------------------------

 :    أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (            ........................                         )يعتبر النفط مف أنواع الوقود الحفري  (1) 
( ........................            )الطاقة الشمسية مف مصادر الطاقة غير المتجددة (2 )
( .......................). استخداـ السيارات لمغاز الطبيعي بدال مف البنزيف يقمؿ التموث (3)
   

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
. ىي المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض................................................... (  1   )

  .  ىو المصدر األوؿ لمطاقة وكؿ أنواع الوقود....................................................  (  2 )   
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  (ب)ما  يناسبو   مف         (أ) صؿ مف     
)    ( يحدث بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربوف.         -  الطاقة المتجددة    (1)
 (     ).         ُتستخدـ في مجاؿ النفط   –.     الطاقة غير المتجددة   (2)
.            )     ( ال تنفد باستخداميا  .        -  االحتباس الحراري   (3)
.       )     ( مصادر تنفد باستخداميا  .       -  تستخدـ الروبوتات   (4)

-------------------------------------------------------------------------------------- 

   ماذا يحدث إذا؟ 
. تـ استيالؾ الوقود الحفري بكميات كبيرة  (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
 .غابت الشمس لفترة كبيرة   (3) 
- .................................................................................................................................................................................................. . 

 

: صوب ما تحتو خط
( .........................................).  ىو المصدر األساسي لكؿ أنواع الوقودالقمرضوء   (1)
( ..........................................).       الذرة:  مصنوع مف نباتات مثؿالحفريالوقود   (2)
( ............................................).         مف مصادر الطاقة المتجددة  الفحـُيعتبر   (3)
(    ............................................  .                            )يتجددالوقود الحفري   (4)
( ............................................).         استيالؾ الوقود نسرؼ فييجب عمينا أف   (5)
 

: اكتب المصطمح العممي
( ......................................... )نوع مف أنواع الوقود يعود أصمو إلى بقايا الكائنات الحية  (1)
( ..........................................                      )مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقيا   (2)
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الوقود المتجدد والوقود غير المتجدد                       
الوقود غير المتجدد الوقود المتجدد 

. باستخدامو (ينتيي  )ال ينفد - 
. طاقة نظيفة ال تموث البيئة- 
. يوجد في كؿ دوؿ العالـ- 
 ( الماء – الرياح –الشمس  ): مثؿ- 

. باستخدامو (ينتيي  )ينفد - 
. (غير صديؽ لمبيئة)يموث البيئة - 
. يوجد بكميات مختمفة في دوؿ العالـ- 
 ( الغاز – الفحـ –النفط  ): مثؿ- 

: (النفط والماء  )موارد توليد الطاقة 
  مصدر غير متجدد لمطاقة، ُيستخرج مف باطف األرض مف تحمؿ كائنات :النفط- 

عمييا الصخور بعد موتيا ونتيجة الحرارة والضغط  (تجمعت  )بحرية دقيقة تراكمت 
 .مالييف السنيف تحولت إلى نفط ، وال يختمط النفط بالماء

مصدر متجدد لمطاقة، ويجب التعامؿ مع الماء بحرص وعدـ إىداره :  الماء- 
. حتى  يتـ تجديده (تضييعو)

 (ترشيد استخداـ النفط والماء  )؟ كيؼ نحافظ عمى مصادر الطاقة
الماء النفط 

. استخداـ السيارات التي تعمؿ بالغاز- 1
. استخداـ الدرجات في التنقؿ- 2
التقميؿ مف استخداـ المواد البالستيكية - 3

. استخداـ وسائؿ الري الحديثة- 1
. االستفادة مف مياه األمطار- 2
. زراعة نباتات تتحمؿ الجفاؼ- 3

كيؼ تكوف الوقود الحفري؟ 
. ماتت الكائنات الحية الدقيقة منذ مالييف السنيف وُدفنت تحت األرض- 1
. نتيجة الحرارة والضغط ( فحـ غاز –نفط  )تحولت إلى - 2
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كيؼ نحافظ عمى الطاقة الكيربية؟ 
. استخداـ أجيزة كيربية موفرة لمطاقة- 1
. تقميؿ استخداـ أجيزة التكييؼ- 2
. استخداـ المصابيح الكيربية الموفرة- 3
 عند انقطاع الكيرباء تتوقؼ األجيزة المنزلية عف العمؿ وينقطع التواصؿ مع العالـ. 

 (في محطات الكيرباء  ): الكيرباء (إنتاج  )خطوات توليد 
. إلنتاج طاقة حرارية ( غاز – فحـ –نفط  )يتـ استخداـ الوقود الحفري  -1
. ُتستخدـ الطاقة الحرارية في تسخيف المياه وتكويف البخار- 2
. لتشغيؿ المولد الذي تقـو بتوليد الكيرباء (التوربينات)يقـو البخار بتحريؾ  -2
. في المولد تتحوؿ الطاقة الحركية إلى طاقة كيربية- 
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: المشكالت البيئية في المدف الكبيرة
. حرؽ الوقود نتيجة الصناعة يؤدي إلى تموث البيئة- 
. يظير التموث بشكؿ كبير في المدف الكبيرة ومف أمثمتو الضباب الدخاني- 
. تسبب تييج العينيف والرئة (أدخنة السيارات)عوادـ - 

: عيوب استخداـ الوقود الحفري في إنتاج الطاقة
حرؽ الوقود ينتج غاز ثاني أكسيد الكربوف الذي يتحد مع الماء  وينتج  - 1
ويسبب األمطار الحمضية التي تسبب موت األشجار واألسماؾ  (حمض الكربونيؾ)

ذابة الصخور . وتموث التربة وا 
زيادة درجة حرارة األرض بسبب زيادة نسبة غاز ثاني أكسيد الكربوف، تسبب - 2

. االحتباس الحراري وىي عدـ قدرة األرض عمى التخمص مف الحرارة الزائدة
 

 ترشيد استيالؾ الوقود الحفري عف طريؽ:   طرؽ الحفاظ عمى الوقود الحفري
. استخداـ الدراجات بدال مف السيارات- 1
. استخداـ األجيزة الموفرة لمكيرباء- 2
: استخداـ مصادر طاقة بديمة مثؿ- 3
. ( الرياح –الشمس  ) 

:  أىمية المصادر المتجددة
. صديقة لمبيئة ال تموث البيئة، وال ترفع درجة حرارة األرض- 1 
. متجددة ال تنفذ باستخداميا، ال تحتاج إلى تكاليؼ عالية- 2 
. يمكف استخداـ الروبوتات لمحفر اآللي عف النفط أو صيانة أنابيب النفط-  
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.......................).             خمط الماء مع األكسجيف ينتج حمض الكربونيؾ (1)
 (......................).                    المطر الحمضي يسبب تموث التربة والماء(2)
 (......................).      كمما زاد احتراؽ الوقود الحفري، قمت درجة حرارة األرض (3)
 (.........)حركة المولدات في محطات توليد الطاقة الكيربية ينتج طاقة وضع (4)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
. جزء مف محطات الطاقة الكيربية يحوؿ الطاقة الحركية إلى طاقة كيربية( 1)

                                                        ( ..........................................................) 
. مصادر الطاقة الطبيعية التي تشمؿ طاقات الرياح والماء  (2)

(                                                         ..........................................................)   
ظاىرة تحدث عند ارتفاع كمية غاز ثاني أكسيد الكربوف وتسبب ارتفاع ( 3)

                 (..........................................................                                          ).حرارة األرض
 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث

. )     ( يحوؿ الطاقة الكيربية إلى ضوئية.                       -  المكواة  (1)
 (     ).  تستخدـ الستكشاؼ كوكب المريخ –.             المصباح الكيربي  (2)
.                  )     ( الطاقة الكيربية -  العربة روبوت كيريوسيتي        (3)
 .   )     (تحوؿ الطاقة الكيربية إلى حرارية.- مف ُمدخالت الطاقة في المكواة (4)

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 ................................................  يتموث اليواء عند استخداـ الوقود الحفري بسبب غاز (1)
. ...................................................................  كؿ أنواع الوقود الحفري مف مصادر الطاقة  (2)
 . .......................................................................................................  الطاقة ال تفنى وال تستحدث مف  (3 )

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 ( الرياح –الفحـ  ). ............................................................. مف مصادر الطاقة المتجددة  (1)
 ( العيف –األمعاء  ). ............................................. عوادـ السيارات تسبب التياب في (2)
 ( ثاني أكسيد الكربوف–األكسجيف  )..............يتكوف المطر الحمضي بسبب غاز( 3)
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            :           اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 .ىو أي مادة يتـ احتراقيا إلنتاج الطاقة.........................................  ( 1)

 . الصوت  –.                       التموث  -
 . الوقود  –.                     الشمس   -

 .                                  ................................................ُيستخرج غاز ثاني أكسيد الكربوف مف   (2 )
.   باطف األرض –.                       اليواء              -  
.  األرض –.                        الماء              -  

. .......................................................الوقود الحفري مف مصادر الطاقة    (3)
.   الصناعية –.                   المتجددة               -  
.   النظيفة –.               غير المتجددة              -  

. ...................................تتحوؿ الكائنات الحية المدفونة تحت األرض إلى نفط بسبب   (4)
.   البرودة والضغط–.                 الحرارة والضغط             - 
.   الحرارة والرطوبة–.              الضغط و الرطوبة             - 

. ............................................ينتج عف احتراؽ الوقود الحفري طاقة   ( 5)
.   حرارية –.                         صوتية              - 
.   كيربية –.                      مغناطيسية             - 

.  في اليواء يسبب االحتباس الحراري............................................. زيادة غاز   (6)
.   البروباف  –.                     األكسجيف             -   
.   النيتروجيف  –.           ثاني أكسيد الكربوف              -  

. ............................................................أنظؼ أنواع الوقود الحفري ىو   (7)
.  النفط –.                           الفحـ             -  
.  الفحـ والنفط –.                   الغاز الطبيعي             -  

.  لمطاقة صديقة لمبيئة ألنيا ال تموث اليواء.....................................المصادر   (8)
.   الصناعية –.                        المتجددة              -  
.   الطبيعية –.                    غير المتجددة             -  

. .................................................مف عيوب استخداـ الوقود الحفري في إنتاج الطاقة أنو  (9)
.   يسبب التموث البصري –.                    طاقة متجددة              -  
.   يتجدد باستمرار –.                     تموث اليواء              -  
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 :    أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (            ........................                         )يعتبر النفط مف أنواع الوقود الحفري  (1) 
( .........................      )طحالب الدياتـو ىي أصؿ تكويف النفط في باطف األرض (2 )
 (........................                   )مصادر الطاقة غير المتجددة تموث اليواء  (3 )
( ........................            )الطاقة الشمسية مف مصادر الطاقة غير المتجددة (4 )
( .......................).استخداـ السيارات لمغاز الطبيعي بدال مف البنزيف يقمؿ التموث (5)
 (   ........................        )االحتباس الحراري مف عيوب استخداـ الوقود الحفري  (6)

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
. ................................................................................تعتبر طاقة الرياح مف مصادر الطاقة   (1 )
 . في قاع البحر ..................................... ُتستخد  الروبوتات لمبحث عف   (2 )
.  لترشيد الطاقة....................... يجب استبداؿ المصابيح الكيربية العادية بمصابيح  (3 )
. ............................................... يتموث اليواء عند استخداـ الوقود الحفري بسبب غاز  (4 )
. ىي المصدر الرئيس لمطاقة عمى سطح األرض.................................... (  5 )

 (ليو ؟  ): لماذا : اذكر السبب : بـ تفسر 
 .تعتبر مصادر الطاقة المتجددة صديقة لمبيئة( 1)

 - ................................................................................................................................................................................................ . 
 .ال يمكف تعويض ما نستيمكو مف الوقود الحفري (2 )
 - ............................................................................................................................................................................................... . 

 

  (ب)ما  يناسبو   مف                   (أ) صؿ مف          
)    ( يحدث بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربوف.         -  الطاقة المتجددة    (1)
 (     ).         ُتستخدـ في مجاؿ النفط   –.     الطاقة غير المتجددة   (2)
.             )     ( ال تنفد باستخداميا  .        -  االحتباس الحراري   (3)
 .       )     (مصادر تنفد باستخداميا  .       -  تستخدـ الروبوتات   (4)
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   ماذا يحدث إذا؟ 
. تـ استيالؾ الوقود الحفري بكميات كبيرة  (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
. تـ االعتماد عمى مصادر الطاقة المتجددة مثؿ الشمس والرياح (2 )
 -.................................................................................................................................................................................................. . 

 

: صوب ما تحتو خط
( ..........................................). في اليواء يسبب االحتباس الحرارياألكسجيفزيادة غاز   (1)
( ........................................)والبرودةتتحوؿ بقايا الكائنات الحية إلى نفط بسبب الضغط  (2)
( ............................................).               مف مصادر الطاقة المتجددة  الفحـُيعتبر   (3)
(    ............................................).     استخداـ الوقود الحفري  مزايااالحتباس الحراري مف  (4)
( ............................................)حراريةفي التوربينات يتـ تحويؿ الطاقة الحركية إلى طاقة  (5)
 

: اكتب المصطمح العممي
( ......................................... )نوع مف أنواع الوقود يعود أصمو إلى بقايا الكائنات الحية  (1)
( ..........................................                      )مادة تنتج طاقة حرارية عند حرقيا   (2)
( .........................................             )مصادر طاقة صديقة لمبيئة وال تموث اليواء   (3)
 

:  أجب
صؼ ما حدث لؾ . تخيؿ أنؾ أحد الكائنات الحية التي عاشت منذ مالييف السنيف

. حتى تحولت إلى نفط
 - .....................................................................................................................................................................................................

 - .....................................................................................................................................................................................................

 - .....................................................................................................................................................................................................
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 مصادر الطاقة المتجددة                       
: الكيرباء باستخداـ مصادر الطاقة المتجددة مثؿ (إنتاج)يتـ توليد 

 (الطاقة الشمسية  -  الماء  -  الرياح   )               
.. يحتاج أي جياز ليعمؿ إلى طاقة

  يعمؿ بػػ الكيرباء وىي طاقة متجددةالمصباح الكيربي. 
 (  الريموت كنتروؿ)يعمؿ بػػ البطارية وىي طاقة غير متجددة  .
.  يحتاج النبات إلى ضوء الشمس ليصنع غذاءه  - 

: الطواحيف اليوائية والطواحيف المائية
استخدمت في طحف الحبوب لمحصوؿ عمى الدقيؽ قبؿ ظيور الكيرباء 

: طواحيف اليواء
 تعمؿ بدوف كيرباء وقميمة التكاليؼ،  

. ولكنيا تتوقؼ عند توقؼ الرياح
: طواحيف الماء

 تعمؿ بدوف كيرباء وقميمة التكاليؼ، 
 ولكنيا تتوقؼ عند جفاؼ الماء 

: توربينات اليواء الحديثة
وىي تعتمد عمى الرياح، حيث تحرؾ الرياح 

 شفرات التوربينات اليوائية والمرتبطة بتوربينات 
.  فتقـو بتحويؿ الطاقة الحركية إلى كيرباء

 .الشمس نجـ يتكوف مف غازات أغمبيا الييدروجيف واليميـو- : الشمس
. منيا الضوء والحرارة (يخرج  )ترتفع درجة حرارة ىذه الغازات فينبعث            - 
. ينتقؿ الضوء والحرارة مف الشمس إلى األرض عمى ىيئة موجات           - 
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. ال تنظر إلى الشمس حتى ال تضر عينيؾ - 
. سطح الشمس ليس صمبا مثؿ القمر ولكنيا تتكوف مف غازات- 

: استخداـ الطاقة الشمسية
. يمكننا رؤية أشعة الشمس واإلحساس بحرارتيا- 
. ُيطمؽ عمى أشعة الشمس الطاقة اإلشعاعية أو اإلشعاع- 
تتحوؿ الطاقة الشمسية إلى حرارة داخؿ الصوبة الزراعية لزراعة نباتات في غير - 

. (موعدىا)موسميا 
تستخدـ لمتدفئة وتسخيف المياه وطيي الطعاـ عف طريؽ وضع ألواح مصنوعة - 

. مف أنابيب سوداء ُتوضع عمى سطح المنزؿ وتسخيف المياه عند مرورىا بيا
: األلواح الشمسية

 
 
 
 

تتكوف األلواح الشمسية مف خاليا شمسية صغيرة تمتقط الطاقة اإلشعاعية - 
.  لمشمس وتقـو بتحويميا إلى كيرباء

 (كيرباء ، وحرارة ، وضوء ، وحركة  ).. الطاقة الشمسية تتحوؿ إلى
:  تستخدـ الكيرباء المولدة مف األلواح الشمسية في 

.  اآلالت الحاسبة–.                        إنارة الشوارع - 
.  طيي الطعاـ–.                       توليد الكيرباء- 
يمكف أف تكوف ىذه األلواح الشمسية صغيرة فتستخدـ إلنارة مصباح كيربي - 

.  واحد كما نرى عمى الطرؽ
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (......................).تتكوف األلواح الشمسية مف الكثير مف الخاليا النباتية (1)
 (......................).     تتكوف الشمس مف غازي الييدروجيف واألكسجيف (2)
 (.......................).      يمكف استخداـ الطاقة الشمسية في حفظ الطعاـ (3)
  (......................).              تحتاج النباتات إلى أشعة الشمس لتنمو (4)
( ......................).                 النظر مباشرة إلى الشمس خطير جدا (5)
 (....................... ).الطواحيف اليوائية القديمة تستخدـ في توليد الكيرباء (6)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
 (...........................................).         نجـ يتكوف مف غازات أغمبيا الييدروجيف واليميـو(1)
 (..............................................).         استخدمت في طحف الحبوب  قبؿ ظيور الكيرباء(2)
( ....................................)أجساـ فضائية ضخمة تتكوف مف غازي الييدروجيف والييميـو( 3)
 (..............................................).  لوح مصمـ المتصاص الطاقة الشمسية لتوليد الكيرباء( 4)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (     ).     تعمؿ بدوف كيرباء وال تموث البيئة  –.       األلواح الشمسية   (1)
 (     ).  تحوؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيربية–.      الطاقة الشمسية    (2)
.           )     ( طاقة متجددة ال تموث البيئة .       -  الطاقة المتجددة   (3)
 (     ).          ال تنفد باستيالؾ اإلنساف ليا  –.       طواحيف اليواء    (4)

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 ................................................................................. تعتبر طاقة الرياح مف مصادر الطاقة  (1)
 ...................................................................  تمد الشمس األرض بالطاقة الضوئية والطاقة(2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
                                (حرارية- كيربائية )..................... تتحوؿ الطاقة الشمسية في األلواح الشمسية إلى(1)
 ( اإلشعاع –الكيرباء  ).  ................................................... ُيطمؽ عمى الطاقة الشمسية   (2)
 ( اليواء –الماء  ).   لتحريكيا............................................. تعتمد طواحيف اليواء عمى  (3)
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 :                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 .                                  ........................................تتحوؿ الطاقة الشمسية في األلواح الشمسية إلى      (1)

  حرارية –ضوئية                                  -  
  مغناطيسية –كيربية                                  -  

مف األشياء الميمة لتحرؾ الرياح . .......................................................تعتبر   (2)
  الشمس –الضوء                                 -  
  موج البحر –القمر                                  -  

. ......................................................................................الشمس مف مصادر الطاقة   (3)
  المموثة لمماء –المتجددة                              -   
 الفانية –غير المتجددة                         -   

. ............................................ُيطمؽ عمى الطاقة الشمسية    (4)
  الفانية –الكيرباء                            -    
  اإلشعاع  –الكميائية                           -   

. لتحريكيا............................................................تعتمد طواحيف اليواء عمى   (5)
  الشمس –الرياح                              -  
 الكيرباء –الوقود الحفري                      -  
 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 

 (            ........................           )يمكف أف يتـ توليد الكيرباء باستخداـ الرياح   (1) 
 (........................ )ال يتـ استخداـ الطاقة الشمسية في الصوبات الزراعية   (2 )
( ........................      )يمكف أف تستمر الحياة عمى األرض بدوف الشمس  (3 )
( ....................... .     ) تعتبر طواحيف اليواء مف مصادر الطاقة المتجددة (4)
(    ........................  )كانت طواحيف الرياح تستخدـ قديما في طحف الحبوب  (5)
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 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
  ................................................................................... النفط مف مصادر الطاقة   (1  )
.  .................................................................... طاقة الرياح مف مصادر الطاقة   (2  )
. ........................................ كؿ أنواع الوقود الحفري مف مصادر الطاقة    (3  )
.  ....................................................... تمد الشمس األرض بالطاقة الضوئية و (4  )

  (ب)ما  يناسبو   مف                   (أ)صؿ مف          
 (     ).     تعمؿ بدوف كيرباء وال تموث البيئة  –.       األلواح الشمسية   (1)
 (     ).  تحوؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيربية–.      الطاقة الشمسية    (2)
.           )     ( طاقة متجددة ال تموث البيئة .       -  الطاقة المتجددة   (3)
 (     ).          ال تنفد باستيالؾ اإلنساف ليا  –.       طواحيف اليواء    (4)

 :اختر اإلجابة الصحيحة
 ( ال تيب أحيانا –عالية التكاليؼ  ) . ......................أحد عيوب طاقة الرياح أنيا   (1)
 ( اإلشعاعية–الكيربية ).إلى طاقة حرارية.............المدفأة الكيربية تحوؿ الطاقة   (2)
 ( الضوئية –الكيربية  ). ...................................مخرجات األلواح الشمسية ىي الطاقة  (3)
 ( طيي –حفظ  ).  الطعاـ........................................................تستخدـ الطاقة الشمسية في  (4)
 ( أخشاب –مرآة  ). مقعرة في طيي الطعاـ..................نستفيد بالشمس، باستخداـ  (5)

: صوب ما تحتو خط
( ...........................................   .)حرارةتتحوؿ الطاقة الضوئية في األلواح الشمسية إلى   (1)
( ............................................      .          )غير المتجددةالشمس مف مصادر الطاقة  (2)

: اكتب المصطمح العممي
( ....................................................... )نجـ يتكوف مف غازات أغمبيا الييدروجيف واليميـو  (1)
( ........................................................  )استخدمت في طحف الحبوب  قبؿ ظيور الكيرباء  (2)
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:  الرياح
 
 
 
 
 

. تتسبب الطاقة الشمسية في حركة اليواء وىبوب الرياح- 
. تتحرؾ الرياح بسبب اختالؼ درجة حرارة اليواء البارد واليواء الساخف- 
. تستخدـ الطاقة الحركية لمرياح في تشغيؿ شفرات طواحيف اليواء-  
. محطة الكريمات تولد الكيرباء مف الشمس- 
. محطة الزعفرانة تولد الكيرباء مف الرياح- 
. طواحيف اليواء تحرؾ التوربينات فيتولد الكيرباء (أذرع  )حركة شفرات - 
تنتقؿ الكيرباء الناتجة عف التوربينات اليوائية عف طريؽ أسالؾ كيربية - 

. مصنوعة مف النحاس إلى المنازؿ والمصانع
 (الماء الساقط  ): مساقط المياه 
 
 
 
 

. تتحوؿ طاقة وضع الجاذبية لألنيار إلى طاقة حركة خالؿ جرياف الماء في األنيار- 
المياه مف التدفؽ، فتزيد مف طاقة ووضعيا،  (السد العالي  )تمنع السدود مثؿ - 

. عند تحرر المياه مف السد يسقط الماء عمى التوربينات المائية ويولد الكيرباء
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. (الطاقة الكيرومائية  )تسمى الكيرباء المولد مف السدود - 
. يتدفؽ الماء عمى التوربينات والمولدات فتتحوؿ الطاقة الحركية إلى طاقة كيربية- 

 مصادر الطاقة المتجددة                         

الماء الرياح الشمس المقارنة 
طاقة نظيفة  ميزاتيا 

منخفضة التكاليؼ 
طاقة نظيفة  

منخفضة التكاليؼ 
طاقة نظيفة  

منخفضة التكاليؼ 
تتوقؼ مع غياب عيوبيا 

الشمس  
تتوقؼ مع توقؼ 

الرياح  
تتوقؼ مع جفاؼ 

الماء 
توربينات الماء توربينات الرياح األلواح الشمسية  تنتج عف طريؽ 
مف شمسية إلى تحوالت الطاقة 

كيربية  
مف الرياح إلى 
كيربية  

مف الماء إلى 
كيربية  

:  تستخدـ الطاقة الشمسية في
. الصوب الزراعية لزراعة محاصيؿ الصيؼ في الشتاء- 1
. تدفئة المنازؿ عف طريؽ دخوؿ الشمس مف النوافذ- 2
تسخيف المياه عف طريؽ أنابيب سوداء توضع عمى أسطح المازؿ لتسخيف - 3

. المياه واالحتفاظ بيا
. يحاوؿ الميندسوف تقميؿ وزف السيارة التي تعمؿ بالطاقة الشمسية لزيادة سرعتيا- 

:  تأثير بناء السدود
مف أكبر السدود ويحجز أكبر خزاف ماء في العالـ، تـ إنشاؤه  (كاريبا)يعتبر سد - 

. لمتحكـ في الماء وتوليد الكيرباء، يؤثر بناء السدود عمى البية ويغير شكؿ المكاف
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.......................                   ).الطاقة الناتجة مف المياه ُتعرؼ بالطاقة الكيرومائية (1)
 (.......................).                        المياه أحد مصادر إنتاج الكيرباء في مصر (2)
 (.......................).                                    تختزف مياه األنيار طاقة حركة (3)
( .......................).                  التربوينات تحوؿ الطاقة الحركية إلى طاقة كيربية (4)
(.   الطاقة الكيرومائية)الطاقة الناتجة مف التوربينات اليوائية ُتعرؼ باسـ  (5)

                                                                        (.......................)   
. الطاقة الكيربية الناتجة مف التوربينات اليوائية تنتقؿ عف طريؽ الرياح (6)

                                                                        (.......................)     
اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني

 (..............................................).بناء عمى النير يقـو بالتحكـ في تدفؽ المياه (1)
. نوع مف الطاقة الكيربية تنتج مف التوربينات المائية الموجودة بالسدود( 2)

                                                  (.............................................. )
. طاقة تنتج مف الطواحيف اليوائية يتـ نقميا عف طريؽ أسالؾ إلى المنازؿ (3)

(                                                            ..............................................) 
 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

الطاقة  (1)
السخانات الشمسية  (2)
مدخالت المواح الشمسية  (3)

 (  ).                             الطاقة الشمسية- 
 (  )ال تفني ولكنيا تتحوؿ مف صورة إلى أخرى    - 
 (  )تستخدـ في تسخيف المياه                    - 
 (  )تستخدـ في تحويؿ الطاقة الحرارية إلى كيربية- 

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
  ...................................................و .................................................مف أمثمة الطاقة المتجددة  (1)
. ........................إلى طاقة............................عندما تدور التوربينات تتحوؿ الطاقة (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 ( النحاس–الخشب  ). ..............................................................  األسالؾ الكيربية تصنع مف (1)
 ( أقصر–أطوؿ  ).مف القديمة......................التوربينات اليوائية الحديثة  (2)
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 :                       اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 .                                  ........................................تتحوؿ الطاقة الشمسية في األلواح الشمسية إلى      (1)

  حرارية –ضوئية                                  -  
  مغناطيسية –كيربية                                  -  

مف األشياء الميمة لتحرؾ الرياح . .......................................................تعتبر   (2)
  الشمس –الضوء                                 -  
  موج البحر –القمر                                  -  

. ......................................................................................الشمس مف مصادر الطاقة   (3)
  المموثة لمماء –المتجددة                              -   
 الفانية –غير المتجددة                         -   

. ............................................ُيطمؽ عمى الطاقة الشمسية    (4)
  الفانية –الكيرباء                            -    
  اإلشعاع  –الكميائية                           -   

. لتحريكيا............................................................تعتمد طواحيف اليواء عمى   (5)
  الشمس –الرياح                              -  
 الكيرباء –الوقود الحفري                      -  
 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 

 (            ........................           )البد مف وجود الرياح لدوراف توربينات الرياح   (1) 
 (........................   )تسحف الشمس اليواء فتساعد عمى عدـ حركة اليواء  (2 )
( ........................  )الطاقة اإلشعاعية لمشمس مف مصادر الطاقة المتجددة  (3 )
( ........................     )يمكف أف تستمر الحياة عمى األرض بدوف الشمس  (4  )
( ....................... .  ) تتولد الطاقة الكيربية مف التوربينات دوف أف تتحرؾ (5 )
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 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
  ................................................................................... النفط مف مصادر الطاقة   (1  )
.  .................................................................... طاقة الرياح مف مصادر الطاقة   (2  )
. ........................................ كؿ أنواع الوقود الحفري مف مصادر الطاقة    (3  )
.  ....................................................... تمد الشمس األرض بالطاقة الضوئية و (4  )
. مصدرا لمطاقة اإلشعاعية المتجددة ................................................  تعتبر  (5  )
. ..............................................تنتقؿ حرارة الشمس إلى األرض عمى شكؿ  (6  )

  (ب)ما  يناسبو   مف                   (أ) صؿ مف          
 (     ).     تعمؿ بدوف كيرباء وال تموث البيئة  –.       األلواح الشمسية   (1)
 (     ).  تحوؿ الطاقة الشمسية إلى طاقة كيربية–.      الطاقة الشمسية    (2)
.           )     ( طاقة متجددة ال تموث البيئة .       -  الطاقة المتجددة   (3)
 (     ).          ال تنفد باستيالؾ اإلنساف ليا  –.       طواحيف اليواء    (4)

 اختر اإلجابة الصحيحة
 ( الييدروكيربية–الشمسية  )................الطاقة الناتجة مف مساقط المياه ىي الطاقة  (1 )
 ( الضوئية–الحركية  ). إلى كيربية...............في الطواحيف اليوائية تتحوؿ الطاقة  (2 )
 ( الكيميائية–الحركية  )لمرياح، تدور أذرع الطواحيف بسرعة......عندما تزيد الطاقة (3)

: صوب ما تحتو خط
( ...........................................   .)حرارةتتحوؿ الطاقة الضوئية في األلواح الشمسية إلى   (1)
( ............................................      .          )غير المتجددةالشمس مف مصادر الطاقة  (2)
( ............................................).             في تحريؾ طواحيف اليواءالماءيتـ استخداـ  (3)

: اكتب المصطمح العممي
( .....................................................  )نجـ يتكوف مف غازات أغمبيا الييدروجيف واليميـو  (1)



 37    سوير الغريب   .   أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –علىم 
 

     سوير الغريب.    أ2023 / 2022 الفصل الدراسي الثاني – الصف الرابع –علىم  

 أسطح متحركة                       
تفتيت الصخور وتحركيا 

يتسبب الماء والرياح والطقس في تغيير سطح األرض،  
. ويتـ ذلؾ مف خالؿ تحريؾ المواد إلى أماكف مختمفة

. الثموج تغير مظاىر السطح عندما تتحرؾ- 
. الرياح تحرؾ التربة وتفتت الصخور- 
. تسبب حركة المياه واألمواج  في تغيير مظاىر سطح األرض مع مرور الزمف- 
ىناؾ تغيرات لسطح األرض تحدث بسرعة، وىناؾ تغيرات تحدث في مئات السنيف، - 

فالصخور الساحمية الموجودة عمى الشاطئ تتأثر بحركة األمواج ولكف بعد فترة 
. طويمة

القالع الرممية الموجودة عمى الشاطئ تتأثر بحركة الماء واألمواج وتسقط مع - 
. مرور الزمف

:  تشكيؿ مظاىر السطح
 

تكسير وتفتيت الصخور، أي تحويؿ الصخور الكبيرة إلى قطع صغيرة، : التجوية- 
. وتغير عممية التجوية خصائص مظاىر السطح مع مرور الوقت

:  عوامؿ التجوية
.     العواصؼ (3.    )المطر (2.         )الحرارة (1)
. أمواج الشواطئ (6.  )الرياح (5. )البرودة والجميد (4 )

: آثار عممية التجوية
. تقشير طالء المباني (2.            )انييار التماثيؿ الرممية (1)
. تآكؿ الشواطئ بسبب اصطداـ األمواج (4.         )تطاير الرماؿ بفعؿ الرياح (3)

: أنواع التجوية
 تؤدي إلى تغير طبيعة في تركيب المواد التي تتكوف منيا الصخورالتجوية الكيميائية ( 1)
.  تؤدي إلى تكسير الصخور وتحويميا إلى قطع صغيرة:التجوية الميكانيكية( 2)

. تكسير وتفتيت الصخور: التجوية- 
. تحريؾ ُفتات الصخور والتربة: التعرية- 
. إرساء الرواسب إلى أسفؿ: الترسيب- 
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تتفتت الصخور أثناء جرياف المياه، ويتسبب ىذا في ذوباف المواد المكونة ليا، : المياه
. وقد تتفتت الصخور المكونة ليا بالكامؿ، مثؿ الكيوؼ

. يسبب اليواء انييار لمصخور وتغير لونيا وتفتيتيا: اليواء
بعض الفطريات والبكتريا التي تنمو عمى الصخور ُتكوف أحماض تسبب في : الحمض

.  تنفتت الصخور وتآكميا
تسمؿ الماء إلى شقوؽ الصخور ثـ تجمده بفعؿ البرودة ُيسبب : الحرارة والبرودة

. اتساع الشقوؽ وتفتت الصخور
. حيث ُيسبب اندفاع اليواء والرماؿ تآكؿ الصخور وتفتيتيا: الرياح والرماؿ
سرعة جرياف المياه المحممة بالحصى  : المياه المندفعة

. والرمؿ ُيسبب تكسير الصخور الكبيرة وتفتيتيا
. نمو جذور األشجار والنباتات ُيسبب تفتيت الصخور: األشجار

. تتكوف األخاديد بفعؿ حركة المياه* 
:  أسباب التجوية الكيميائية

 يتفاعؿ اإلكسجيف مع الحديد المكوف لمصخور وُيكوف صدأ أحمر :األكسجيف( 1)
. الموف مما ُيضعؼ مف تماسؾ الصخور وُيسبب تفتتيا بسيولة

 ُيسبب الماء إذابة المعادف الُمكونة لمصخور، وتتحد ىذه المعادف مكونة :الماء( 2)
. مواد أخرى مثؿ الحجر الجيري الموجود داخؿ الكيوؼ

األشنيات التي تنتج حمض أثناء نموىا، ُيسبب ىذا :   مثؿ:الكائنات الحية( 3)
. الحمض تآكؿ الصخور، كما تسبب األمطار الحمضية تفتت الصخور

: عممية التجوية الميكانيكية لمصخور
. يتسمؿ الماء إلى داخؿ الصخور- 
يتجمد الماء مع انخفاض درجة الحرارة مما - 

.  ُيسبب اتساع شقوؽ الصخور
. ينصير الثمج ويذوب ويمأل شقوؽ الصخور- 
. يستمر تجمد الماء وانصياره عدة مرات حتى تتفتت الصخور- 
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.........................).  ال يوجد تأثير لمماء والرياح عمى تغير سطح األرض (1)
 (.........................).             تسبب األحماض تفتيت الصخور وتجويتيا(2)
 (.........................).             نمو جذور األشجار ال يؤثر عمى الصخور(3)
( .........................                  ) .الرياح تحرؾ التربة وتفتت الصخور (4)
 (..........................             )تسبب األمطار الحمضية تفتت الصخور(  5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
( .............................................................            ).تكسير وتفتيت الصخور  (1)
 (.............................................................        ).تحريؾ ُفتات الصخور والتربة (2)
 (.............................................................           ).إرساء الرواسب إلى أسفؿ (3)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

  التجوية       (1)
    األشنيات (2)
  المياه (3)

 )    (.            ىا في األنيارتتفتت الصخور أثناء جرياف -
)    (                              .تكسير وتفتيت الصخور- 
.)    (  كائنات حية تنتج أحماض أثناء نموىا تفتت الصخور-

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 .تسبب في تنفتت الصخور........................بعض الفطريات تنمو عمى الصخور ُتكوف  (1)
   .    ..............................................................................................................األكسجيف مف أسباب التجوية (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 ( الكيميائية –الميكانيكة  )......................................................... الكائنات الحية ُتسبب التجوية(1)
 ( الكيميائية –الميكانيكة  )......................................... حركة جذوز األشجار ُتسبب التجوية(2)
 ( الكيميائية –الميكانيكة  ).........................................................األكسجيف مف أسباب التجوية (3)
 ( الكيميائية –الميكانيكة  )......تجمد وانصيار المياه داخؿ شقوؽ الصخور ُيسبب (4)
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 :                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 ...........................................................................................  ُيطمؽ عمى تفتيت الصخور  (1)

 ترسيب  (ج)تجوية                        (أ)
 انييار  (د)تعرية                        (ب)

 .                                  .............................................................................................. تتكوف األخاديد بفعؿ حركة (2 )
المياه     (ج)اليواء                         (أ)                  
الحيوانات     (د)الرياح                        (ب)                  

.  تحريؾ ُفتات الصخور والتربة........................................................................................  (3)
 ترسيب    (ج)تجوية                         (أ)                  
 انييار    (د)تعرية                          (ب)                 

. ................................................................................  مف أسباب التجوية الكيميائية (4) 
 تجمد المياه    (ج)األكسجيف                    (أ)                  
 تشقؽ الصخور    (د)حركة الجذور                 (ب)                 

. .............................................................................  مف أسباب التجوية الميكانيكية (5 )
 حركة الجذور   (ج)األكسجيف                   (أ)                  
 الكائنات الحية    (د)الماء                        (ب)                 

 . ................................................................................................................التجوية عممية    (6 )
 بشرية  (ب)طبيعية                       (أ)                 

. .........................................................تختفي القالع الرممية عمى الشاطئ بفعؿ  (7)
 الجاذبية األرضية  (ب)حركة األمواج                 (أ)                

. .....................................................................................الكائنات الحية ُتسبب التجوية (8)
  الكيميائية  (ب)الميكانيكة                     (أ)               
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: أكمؿ بما بيف القوسيف
 (الميكانيكية  - المياه  -  األمواج    -  األشنيات-  كميائية    ) 
 .               في اختفاء القالع الرممية عمى الشواطئ ........................................ُتسبب حركة  (1) 
.                                         .........................................................................................................تتكوف األخاديد بفعؿ حركة   (2 )
 .         ....................................................................................... حركة جذوز األشجار ُتسبب التجوية( 3 )
.         كائنات حية تنتج أحماض أثناء نموىا تفتت الصخور........................................( 4 )
.   ................................................تفاعؿ األكسجيف مع الحديد وتفتيت الصخور تجوية  (5 )

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
 . ................................................................................. تتكوف األخاديد بفعؿ حركة  (1 )
 . .......................................................... ُيسمى تحريؾ ُفتات الصخور والتربة بػ (2 )
.  .......................................... يتسبب الماء والرياح والطقس في تغيير سطح (3 )

 لماذا: اذكر السبب: بـ تفسر
 .حدوث التجوية والتعرية ( 1) 

 - ................................................................................................................................................................................................ . 
 

   ماذا يحدث إذا؟
.  اندفاع اليواء والرماؿ( 1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
: صوب ما تحتو خط

( ............................................              )قصيرةتحدث عممية التجوية في فترة زمنية   (1)
( ............................................).      بسبب تفتيت الرياح أو المياه لمصخورالتعريةتحدث  (2)
( ............................................. )اليواءالقالع الرممية الموجودة عمى الشاطئ تتأثر بحركة  (3)
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   التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكة 
. ُتسبب التجوية الكيميائية في حدوث تغيرات أكبر لممواد-  
. التجوية الكيميائية ينتج عنيا مادة جديدة مختمفة عف المادة األصمية-  
. تتشابو التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكة في تفتيت المادة إلى قطع صغيرة-  

 

عندما تتفتت الصخور بشكؿ أصغر ولكف تظؿ المادة كما ىي فيذه تجوية - 
. ميكانيكية حدث لممادة عبر مرور الزمف

التعرية  
العممية التي تحدث عند انتقاؿ الرماؿ أو الصخور أو التربة 
.  مف مكاف إلى آخر، وتتـ عممية التعرية بعد عممية التجوية

: أسباب التعرية
.  تسحب الصخور مف جوانب الجباؿ: الجاذبية( 1)
. تعمؿ عمى تعرية الصخور والتربة وتحمميا في اتجاه جرياف المياه: األنيار( 2)
. تؤدي إلى سحب الرماؿ مف الشاطئ: األمواج( 3)
. تجرؼ التربة الزراعية مف المنحدرات الجبمية: األمطار( 4)
. تنقؿ الصخور والتربة في األنيار المتجمدة بطيئة الحركة: األنيار الجميدية(  5)
. تنقؿ ُفتات الرماؿ والصخور مف مكاف آلخر: الرياح( 6)

الرواسب 
. قطع الصخور التي تعرضت لمتجوية وتحركت بفعؿ الجاذبية والرياح والمياه واألنيار

تتكوف مف طبقات مف الصخور المفتتة والطيف وبقايا النباتات : الصخور الرسوبية
والحيوانات في قاع المحيطات والبحيرات أو الصحراء، وتتحوؿ بفعؿ الضغط لفترات 

. طويمة إلى صخور
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.  ىو عممية إرساء الرواسب إلى أسفؿ: الترسيب
: مراحؿ الترسيب بفعؿ الرياح

. تحرؾ الرياح الرماؿ في اليوواء- 
. كمما تحركت الرياح تتحرؾ معيا الرماؿ- 
. (الترسيب)عند توقؼ الرياح تسقط حبات الرماؿ وتستقر عمى األرض - 
. وجود رواسب مف الرماؿ دليؿ عمى حدوث التعرية في مكاف آخر* 
توجد عالقة بيف العرية والترسيب، فالرواسب ىي بقايا الصخور التي تـ تجويتيا * 

. وتعريتيا ومف ثـ نقميا ثـ ترسبت
: العالقة بيف الرواسب وظيور تضاريس جديدة

يحمؿ النير الرواسب التي تترسب في قاع البحر عند مصب النير، ومف ىنا - 
. تتشكؿ الدلتا

. تنقؿ الرياح الرماؿ مف مكاف آلخر، وتكوف كثباف صغيرة عمى الشاطئ- 
تحرؾ الرياح الرماؿ وتكوف كثباف رممية كما في الصحراء الغربية، والربع الخالي - 

. في شبو الجزيرة العربية
عند انصيار األنيار الجميدية تترؾ أكواما مف الصخور وقد تتحوؿ مع الزمف إلى - 

. صخور رسوبية
:  تذكر أف

  تحدث بسبب تفتيت الرياح أو المياه لمصخور بعمميات كيميائية أو ميكانيكةالتجوية( 1)
.   تحدث عندما ُتحرؾ الرياح أو المياه المواد مف مكاف إلى آخرالتعرية( 2)
 . يحدث عند توقؼ حركة المواد عمى سطح ما، وتكويف طبقات مع مرور الزمفالترسيب( 3)

: اختفاء القالع الرممية
يمكف لمرياح والمياه والطقس تغيير شكؿ األرض بتحريؾ - 

.  المواد مف مكاف آلخر
. تغير عممية التعرية شكؿ سطح األرض بصفة مستمرة- 
.  تختفي القالع الرممية، وذلؾ ألف األمواج حركت الرماؿ- 
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.........................).                       يمكف لمثموج أف تغير مف مظاىر السطح(1)
 (.........................).  التجوية الكيميائية ُتسبب تغيرات أكبر مف التجوية الميكانيكية(2)
 (.........................                          ) .الرياح تحرؾ التربة وتفتت الصخور (3)
( .........................                     ) .ُتساىـ الرياح والرماؿ في تآكؿ الصخور (4)
 (..........................          )ال يوجد تأثير لمماء والرياح عمى تغير سطح األرض (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
( ........................................................                         ).تكسير وتفتيت الصخور  (1)
 (.........................................................).             ىو عممية إرساء الرواسب إلى أسفؿ (2)
 (      ........................................................ ).عممية نقؿ الرماؿ أو الصخور مف مكاف إلى آخر (3)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

الرياح  (1)
األنيار الجميدية  (2)
يصب النير في البحر  (3)

 )     (.       تحمؿ أكواًما مف الصخور-
 (     ).        ويكوف في نيايتو الدلتا- 
 (     ).          ُتكوف الكثباف الرممية- 

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 ..............................................................................تستغرؽ عمميات التجوية فترات زمنية    (1)
 .   ...................................................العممية التي تحدث عند انتقاؿ الرماؿ أو الصخور (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
  (قمت  -  زادت     )           .التعرية..............................................كمما زاد تدفؽ المياه  (1)
 (أقؿ  -  أكبر    ). مف التجوية الميكانيكية................. التجوية الكيميائية ليا تأثير (2)
 ( الكيميائية –الميكانيكة  ).......................................... حركة جذوز األشجار ُتسبب التجوية(3)
 ( الكيميائية –الميكانيكة  ).........................................................األكسجيف مف أسباب التجوية (4)
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 :                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 ....................................................................مف أسباب التجوية الكيميائية    (1)

 تجمد المياه    (ج)األكسجيف                    (أ)                  
 تشقؽ الصخور    (د)حركة الجذور                (ب)                 

 .                                  .......................................................................................يحدث الترسيب عند  (2 )
تحرؾ المواد بسرعة بطيئة   (ج)توقؼ حركة المواد             (أ)                 
تفاعؿ المواد مع بعضيا   (د)تحرؾ المواد بسرعة           (ب)                 

.  تحريؾ ُفتات الصخور والتربة........................................................................................  (3)
 ترسيب    (ج)تجوية                        (أ)                  
 انييار    (د)تعرية                         (ب)                 

. ................................................................................  مف أسباب التجوية الكيميائية (4) 
 تجمد المياه    (ج)األكسجيف                    (أ)                  
 تشقؽ الصخور    (د)حركة الجذور                 (ب)                 

. .............................................................................  مف أسباب التجوية الميكانيكية (5 )
 حركة الجذور   (ج)األكسجيف                    (أ)                  
 الكائنات الحية    (د)الماء                        (ب)                  

 . ................................................................................................................التجوية عممية    (6 )
 بشرية  (ب)طبيعية                       (أ)                  

. .........................................................تختفي القالع الرممية عمى الشاطئ بفعؿ  (7)
 الجاذبية األرضية  (ب)حركة األمواج                 (أ)                 

. .....................................................................................الكائنات الحية ُتسبب التجوية (8)
  الكيميائية  (ب)الميكانيكة                      (أ)               
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة 
 (.........................).  ال يوجد تأثير لمماء والرياح عمى تغير سطح األرض (1 )
 (.........................).              تسبب األحماض تفتيت الصخور وتجويتيا(2)
 (.........................).              نمو جذور األشجار ال يؤثر عمى الصخور(3)
( .........................                   ) .الرياح تحرؾ التربة وتفتت الصخور (4)
 (..........................              )تسبب األمطار الحمضية تفتت الصخور(  5)

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
  . ىي عممية إرساء الرواسب إلى أسفؿ...............................................................................  ( 1 )
. العممية التي تحدث عند انتقاؿ الرماؿ أو الصخور ىي ......................................   ( 2) 
.  ............................................................................... التجوية الكيميائية ينتج عنيا مادة    (3)
 

 (ليو ؟  ): لماذا : اذكر السبب : بـ تفسر 
. تختفي القالع الرممية عمى الشواطئ (1 )
-  ................................................................................................................................................................................................ . 
 

 :   ماذا يحدث إذا
.  تحريؾ الرياح لمرماؿ (1 )
 - ............................................................................................................................................................................................. . 

: صوب ما تحتو خط
( ............................................              )قصيرةتحدث عممية التجوية في فترة زمنية   (1)
( ............................................).      بسبب تفتيت الرياح أو المياه لمصخورالتعريةتحدث  (2)
( ............................................. )اليواءالقالع الرممية الموجودة عمى الشاطئ تتأثر بحركة  (3)
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  (األخدود المموف سيناء)                       األخاديد  (1)        
. وادي عميؽ جوانبو شديدة االنحدار: األخدود

تتكوف األخاديد بفعؿ التجوية والتعرية بسبب الرياح  
. والماء والجميد، ويتسغرؽ تكوينيا مالييف السنيف
. تتكوف األخاديد بسبب اندفاع الماء أثناء تحركو

تختمؼ األخاديد مف حيث لوف ومممس وشكؿ الصخور والنبات التي تنمو بو، - 
.  Vوتأخذ بعض األخاديد شكؿ حرؼ 

 :تكونت األخديد نتيجة وجود مجرى مائي والدليؿ عمى ىذا 
. وجود أشجار ونباتات حوؿ بعض األخاديد- 
. وجود جوانب منحدرة نوًعا ما كونتيا المياه- 

: تأثير عوامؿ  التعرية عمى مظاىر السطح
. وجود صخور بيا ثقوب- 
. وجود صخور ممساء- 
. وجود صخور تتكوف مف طبقات- 
. في حجـ الصخور والرماؿ والتربة (االختالؼ)التفاوت - 

: أىمية معرفة التجوية والتعرية والترسيب
. اختيار المكاف المناسب لبناء المصانع والمنازؿ- 

كيؼ تتغير مظاىر السطح؟   (2            )
: تحدث تغيرات سطح األرض بشكؿ يومي ومنيا

. تستغرؽ وقًتا طوياًل لتحدث (بسيطة)تغيرات طفيفة - 
. تغيرات سريعة جدا تحدث بسبب الفيضانات واالنييارات الطينية- 
. تحدث اإلنييارات الطينية بسرعة كبيرة ومعظميا تكوف بسبب األمطار الغزيرة- 
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 كيؼ تتكوف األخاديد؟ 
. بعد سقوط األمطار تعمؿ الجاذبية عمى سحب األمطار عمى طوؿ المنحدر- 
. تتجمع ليظير جدواًل أكبر (أنيار صغيرة )تتكوف جداوؿ - 
. تنحت األنيار األودية أثناء اندفاع المياه عمى اليابسة- 
. فتتكوف العديد مف الودياف التي تكوف األخاديد (الطرؽ)تحدث تعرية المسارات - 

 : الحظ أف
. المياه زادت التعرية (سرياف)كمما زاد تدفؽ - 
. تؤدي الجداوؿ الكبيرة أو األنيار إلى ظيور تغيرات أكبر- 
. األخدود ىو أحد أنواع الودياف التي تتميز بجوانبيا المنحدرة- 
. تؤدي األنيار إلى تغير التضاريس بصورة بطيئة-  

: يعتمد شكؿ الوادي عمى
.  سرعة النير وعمره وحجمو–.                              نوع الصخور- 

: تتكوف تضاريس مختمفة األشكاؿ عندما تجؼ األنيار منيا األخاديد مثؿ
.  األخدود المموف في سيناء–.                          األخدود األبيض- 
 (األخدود العظيـ في الواليات المتحدة)  
أخدود كبير شديد االنحدار، تكوف خالؿ مالييف  - 

، وأسفمو (كولورادو)السنيف، يجري في قاعو نير 
. العديد مف طبقات الصخور

كيؼ تكوف ىذا األخدود؟ 
. تسبب النير عمى مدى فترات طويمة في تعرية الصخور وىو يشؽ طريقو- 
. بسبب أف السطح مائؿ تحركت المياه بسرعة كبيرة حاممة كثير مف الطاقة- 
. أدت قوة اندفاع المياه إلى تعرية الكثير مف الرواسب ونقميا- 
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.....................).                   يستغرؽ تكويف األخاديد إلى مالييف السنيف(1)
 (......................                            )تتشابو األخاديد في الموف والشكؿ (2)
 (.....................).     دراسة عمميات التجوية والتعرية والترسيب ليس ليا أىمية(3)
( .....................               ) . يؤدي اندفاع المياه إلى تآكؿ جوانب األخدود (4)
 (......................  )تعمؿ الجاذبية عمى سحب مياه األمطار عمى طوؿ المنحدرة (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
( .............................................................                         ).تكسير وتفتيت الصخور  (1)
 (............................................................) .عممية نقؿ الرماؿ أو الصخور مف مكاف إلى آخر (2)
 (.............................................................  ).           وادي عميؽ جوانبو شديدة االنحدار  (3)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

األخدود  (1)
األنيار  (2)
  التعرية(3)

 )    (.  يمكف أف تكوف صخرة مستديرة متآكمة-
 (    ).                 نوع مف أنواع الودياف- 
 (    ).  عندما تجؼ تتكوف تضاريس مختمفة- 

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
.   يتميز بجوانبو المنحدرة...................................األخاديد نوع مف  (1)
 .  التعرية...........................................................كمما زاد تدفؽ المياه   (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 (قمت  -  زادت     )    .التعرية...............................كمما زاد تدفؽ المياه   (1)
 (شديدة -  قميمة   )    .االنحدار...................................وادي عميؽ جوانبو  (2)
 (بطيئة - سريعة   ). ............................. تسبب االنييارات الطينية تغيرات (3)
 (طويال -  قصيرا   ).    ................................... يستغرؽ تكويف األخاديد وقًتا (4)
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 :                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 ................................................ وجود أشجار حوؿ األخدود دليؿ عمى وجود  (1)

 ترسيبات قديمة  (ج)رياح                       (أ) 
 تعرية وتجوية  (د)مجرى مائي               (ب)

 .                                  ................................................................. تحدث االنييارات الطينية غالبا بسبب (2 )
البرودة والحرارة   (ج)األكسجيف                  (أ)                
األمطار الغزيرة    (د)الرياح                     (ب)                

 ....................................................................مف أسباب التجوية الكيميائية    (3)
 تجمد الـء   (ج)جذور األشجار             (أ)
 األحماض   (د)اصيار الثمج               (ب)                

 .                                  ....................................................................................... يحدث الترسيب عند (4) 
تحرؾ المواد بسرعة بطيئة    (ج)توقؼ حركة المواد          (أ)                 
تفاعؿ المواد مع بعضيا    (د)تحرؾ المواد بسرعة        (ب)                 

 ....................................................................ُيطمؽ عمى تفتيت الصخور   (5)
 تعرية    (ج)ترسيب                     (أ)    
 تجوية    (د)نقؿ                        (ب)                 

 . ...............................................تؤدي األنيار إلى تغير التضاريس بصورة  ( 6) 
 سريعة  (ب)بطيئة                      (أ)                  

. ..........................................................................................................يتكوف األخدود بفعؿ ( 7 )
 التجوية والتعرية  (ب)الترسيب                    (أ)                  

. .......................................................... الرياح التي تؤدي إلى تحرؾ الرماؿ ُتكوف(8 )
 الكثباف الرممية  (ب)الدلتا                       (أ)                  
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 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (.........................).         تحدث تغيرات سطح األرض بشكؿ يومي (1)
 (.........................).             تسبب األحماض تفتيت الصخور وتجويتيا(2)
 (.........................).             نمو جذور األشجار ال يؤثر عمى الصخور(3)
( .........................                  ) .الرياح تحرؾ التربة وتفتت الصخور (4)
 

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
.  في تعرية الصخور......................................تسبب النير عمى مدى فترات  (1 )
   . .....................................................................تأخذ بعض األخاديد شكؿ حرؼ  (2) 
.  .................................. تؤدي األنيار إلى تغير التضاريس بصورة بطيئة  (3 )
 

 (ليو ؟  ): لماذا : اذكر السبب : بـ تفسر 
. اكتب سببا لتكوف األخاديد ( 1 )
 - ................................................................................................................................................................................................ . 
 

   ماذا يحدث إذا؟ 
.  عندما تندفع األنيار بسرعة عمى اليابس بعد فترات طويمة (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
: صوب ما تحتو خط

( ...........................................).                االنحدارقميمةاألخدود وادي عميؽ جوانبو  (1)
( ............................................).   في تعرية الصخورقصيرةتسبب النير عمى مدى فترات  (2)
( ............................................        )سريعةتؤدي األنيار إلى تغير التضاريس بصورة  (3)
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 األخاديد والودياف (3)           
    األخدود العظيـ في أمريكا الشمالية ُيعد أكبر 
.  أخدود في العالـ ويعود تكوينو إلى مالييف السنيف

. األخدود نوع مف أنواع اليضاب- 
كيؼ تكوف ىذا األخدود؟ 

. وتعرضت الرواسب لمتعرية (تجوية)شؽ نير قوي الصخور وقسميا لقطع صغيرة - 
. تعرضت تمؾ المناطؽ لعممية التعرية بينما ظمت المناطؽ المحيطة كما ىي- 
. زادت سرعة تدفؽ المياه وزادت التعرية- 
أدت عممية التعرية إلى ظيور العديد مف طبقات الرواسب القديمة لجدراف األخدود - 

 

األخدود الوادي 
. منخفض بيف جبميف- 
. لو جدراف أقؿ انحداًرا- 
. تكوف بفعؿ األنيار- 
 

. جدراف األخدود عالية- 
. شديد االنحدار وضيؽ- 
. يتكوف مف طبقات صخرية متعددة- 
. يتكوف بفعؿ التدفؽ الشديد لألنيار- 

 

: خصائص األخدود
.   لو عمؽ- 
.    بو عدة طبقات صخرية–
.   لو جدراف منحدرة–

:                                                      تكويف الدلتا
، في المنطقة ما بيف القاىرة والساحؿ 2 كـ20,000تصؿ مساحة دلتا النيؿ إلى 

الشمالي، ومكونة مف تربة خصبة تجود فييا الزراعة وىي نياية نير النيؿ، وتكونت 
.  كـ حتى تصب في البحر المتوسط6,600مف مياه مميئة بالرواسب قطعت مسافة 
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: تكويف الدلتا
. أرض مستوية مثمثة الشكؿ تكونت مف الرواسب: الدلتا

ال تتكوف الدلتا بسبب التعرية عمى عكس الودياف  - 
. واألخاديد

  (الطمي والمواد الصخرية)يحمؿ النير سريع التدفؽ - 
. أثناء جريانو

. عندما تنخفض سرعة جرياف النير يسقط معظـ الطمي في الماء مكونًة الدلتا- 
. وتتكوف الدلتا عند التقاء نير كبير مع بحر، أو التقاء جدوؿ جبمي مع بحيرة* 

 التعرية بفعؿ الرياح (4               )
عندما تيب الرياح بالقرب مف سطح األرض تحمؿ الرماؿ وجزئيات الصخور - 

. وتنقميا لمكاف آخر
عندما تصطدـ ىذه الرواسب بالصخور - 

.  فإنيا تعمؿ عمى تآكؿ ىذه الصخور
كيؼ تكونت الكثباف الرممية؟ 

. تنشأ الكثباف الرممية بفعؿ التعرية والترسيب- 
. تتكوف الكثباف الرممية بالقرب مف الشواطئ أو الصحراء الرممية- 
. نشأت الكثباف الرممية بفعؿ الرماؿ التي تحمميا الرياح- 
. تتجمع الكثباف الرممية عندما يوجد حاجز أماـ الرياح كالصخور- 

كيؼ تؤثر الرياح في الرماؿ؟ 
تتكوف الكثباف الرممية إذا جاءت الرياح محممة بالرماؿ، وعندما يكوف ىناؾ حاجز - 

. في مسار الرياح
وتؤدي الرياح إلى تحرؾ الرماؿ وتعتمد المسافة التي تتحركيا الرماؿ عمى قوة - 

.  الرياح، ويعتمد اتجاه حركة الرماؿ عمى اتجاه حركة الرياح
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.........................).        األخدود العظيـ مف أكبر األخاديد في العالـ(1)
 (.........................).                  األخدود نوع خاص مف اليضاب(2)
  (......................... ).أرض مستوية مربعة الشكؿ تكونت مف الرواسب (3)
( .........................    ).  يتميز األخدود بأف لو جوانب قميمة االنحدار (4)
 (.........................                    ).لو جدراف أقؿ انحداًرااألخدود  (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
( .............................................................                       ).تكسير وتفتيت الصخور  (1)
 (............................................................. ).أرض مستوية مثمثة الشكؿ تكونت مف الرواسب (2)
 (............................................................).عممية نقؿ الرماؿ أو الصخور مف مكاف إلى آخر (3)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

الوادي  (1)
  األخدود(2)
الدلتا  (3)

 )    (.                        لو جدراف شديدة االنحدار-
 (    ). أرض مستوية مثمثة الشكؿ تكونت مف الرواسب- 
 (    ).                           لو جوانب أقؿ انحداًرا- 

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 . عند التقاء النير مع البحر........................تتكونت  (1)
 . عمد تباطؤ حركة األنيار.....................................تتكوف الدلتا مف خالؿ عممية   (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 (قميمة  -  شديدة     ).         االنحدار..................................    .   األخدود لو جوانب  (1)
 (الدلتا  -  الودياف   ).         عند التقاء النير مع البحر..........................   تتكوف (2)
 (  المياه –الجاذبية  ).        فيو......................... يزداد عمؽ األخدود بزيادة حركة   (3)
 (  التعرية–التجوية  ).عندما تحرؾ المياه الواد مف مكاف آلخر.........................تحدث  (4)
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 :                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 ....................................................................ُيطمؽ عمى تفتيت الصخور   (1)

 تعرية  (ج)ترسيب                     (أ)
 تجوية   (د)نقؿ                        (ب)             

 .                                  ..............................................................................................يوجد األخدود العظيـ في أمريكا  (2 )
الوسطى   (ج)الشمالية                     (أ)            
الشرقية   (د)الجنوبية                    (ب)            

. .....................................................تعرية المياه لمصخور عمى المدى الطويؿ ُيكوف   (3)
 الدلتا  (ج)األخاديد                    (أ)
 األنيار  (د)الكثباف                     (ب)             

. مياه األمطار............................................................................................تعمؿ الجاذبية عمى  (4 )
 سحب  (ج)زيادة                      (أ)
 قمة  (د)دفع                      (ب)

. ......................................................................................................................بفعؿ الرياح تتكوف    (5 )
 األنيار   (ج)الكثباف                     (أ) 
 الودياف  (د)األخاديد                   (ب)              

.  بيف جبميف..............................................................................................الوادي ىو منطقة    (6 )
 منخفضة  (ج)مرتفعة                      (أ)              
 جافة   (د)مستوية                     (ب)             

. .................................................................................عندما يصؿ النير إلى البحر يتكوف  (7 )
 الودياف  (ج)الدلتا                         (أ)
 األمطار  (د)الكثباف                      (ب)             
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 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (            .........................            )الوادي منطقة منخفضة بيف جبميف  (1)
 (........................).     يستغرؽ تكويف األخاديد إلى مالييف السنيف(2)
 (........................).              تتشابو األخاديد في الموف والشكؿ (3)
 (........................)   . يؤدي اندفاع المياه إلى تآكؿ جوانب األخدود (4)

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
 . .............................................................................................. جدراف األخاديد شديدة ( 1 )
  .............................................................  تتـ التعرية والتجوية بسبب الرياح و ( 2) 
.  ................................. مف العوامؿ التي تساىـ في تغيير السطح الماء و   (3 )

 اذكر فرًقا بيف
الوادي واألخدود  ( 1 )
 . ..................................................................................................................................................................... :  الوادي- 

 

 . ...................................................................................................................................................................... : األخدود- 
 

   ماذا يحدث إذا؟
. انخفاض سرعة جرياف الماء في النير والتقائو بالبحر  (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
  

: صوب ما تحتو خط
( ...........................................).  الشكؿ تكونت مف الرواسبمستطيمةالدلتا أرض مستوية  (1)
( .............................................   )بالمياهتتكوف الكثباف الرممية إذا جاءت الرياح محممة   (2)
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طبقات الصخور  (5                   )
يبحث العمماء في طبقات الصخور الكتشاؼ ما كاف عميو المكاف قبؿ فترة طويمة مف 

عمماء الجيولوجيا اسـ التكويف عمى كؿ طبقة صخرية  (يسمي)الزمف، ويطمؽ 
. منفصمة

عند تجوية الصخور تنشأ قطع صغيرة متناثرة يطمؽ عمييا الرواسب، والتي تتراكـ - 
عمى شكؿ طبقات في قيعاف المسطحات المائية، والتي يمكف رؤيتيا عندما  (تتجمع)

. تجؼ المياه
وقد تحتوي طبقات الرواسب عمى حفريات  - 

. النباتات والحيوانات التي كانت تعيش في ىذا الزمف
: طبقات الصخور في وادي الحيتاف

 مميوف سنة كاف ىناؾ بحر يغطي شماؿ مصر، في فترة ُعرفت 40منذ أكثر مف - 
والذي انتيى عندما زادت برودة اليواء وتحرؾ البحر جية  (اإليوسيني)بالعصر 

. الشماؿ تارًكا طبقات سميكة مف الرواسب
وتكونت طبقات عديدة توجد األحدث منيا في األعمى واألقدـ في األسفؿ، ومف ىنا - 

. تشكمت الصخور الرسوبية مثؿ الحجر الرممي والحجر الجيري
: الصخور حديثة التكويف

  توجد عند قمـ المنحدرات العميا في وادي الحيتاف وتوجد بيا حفريات لكائنات 
وتدؿ الخطوط  (غير عميقة)بحرية صغيرة الحجـ مما يدؿ عمى المياه كانت ضحمة 

. المموجة لمصخور عمى أف الرياح كانت تدفع المياه
: الجزء األوسط مف طبقات الصخور

بو صخور رسوبية مثؿ الحجر الرممي والحجر الجيري شديد التماسؾ، وتوجد طبقات 
. بيضاء مف جحور الحيوانات وفوقيا طبقة مف الحجر الطيني األسود

: التكويف األقدـ لمصخور
 بو تكوينات مف صخور رسوبية مثؿ الطفؿ والجبس، وتوجد بو ىياكؿ كبيرة لمحيتاف 
.  وبقر البحر، وأسناف القرش، والسالحؼ والتماسيح ويدؿ ىذا عمى وجود بحر عميؽ
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األخاديد   (6)                      
 
 
 
 

 (األردف)وادي ـر                          (عماف)        وادي نخر 
 
 
 
 
 
 

 (أمريكا الشمالية)األخدود العظيـ                (سيناء)    األخدود المموف 
 

. األخاديد ودياف عميقة جوانبيا شديدة االنحدار- 
األخدود أحد التضاريس الطبيعية التي تكونت نتيجة عممية التجوية والتعرية - 

. بسبب الرياح والمياه والثموج
. تكونت األخاديد بسبب التدفؽ السريع لممياه التي تحمؿ الرواسب- 
. األخدود لو جوانب شديدة االنحدار ناتجة عف حركة األنيار أثناء حركة المياه- 
. يستغرؽ تكويف جوانب األخدود المنحدرة مالييف السنيف- 
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   أماـ العبارات اآلتية (✕)أو عالمة  (✔)  ضع عالمة :السؤاؿ األوؿ
 (.......................).   الحفريات الصغيرة وجدت في التكوينات القديمة لوادي الحيتاف(1)
 (.......................).                             كمما زاد تدفؽ المياه زادت التعرية(  2)
 (.......................).                            تتكوف األخاديد بفعؿ تجويد الصخور(3)
( .......................).                                 األخدود أحد تضاريس الطبيعة( 4)
 (........................                             )تتشابو األخاديد في الشكؿ والموف  (5)

اكتب المصطمح العممي المناسب : السؤاؿ الثاني
( ........................................................ ).عممية نقؿ الرماؿ أو الصخور مف مكاف إلى آخر (1)
 (..........................................................           ). ودياف عميقة جوانبيا شديدة االنحدار (2)
 (..........................................................           ).                       تالؿ مف الرماؿ (3)

 (ب)ما يناسبو مف العمود   (أ)صؿ مف العمود : السؤاؿ الثالث
 (ب) (أ)

األخدود  (1)
الكثباف الرممية   (2)
الدلتا  (3)
الوادي  (4)

 )    (.             أرض منخفضة بيف جبميف-
 (    ). ودياف عميقة جوانبيا شديدة االنحدار- 
 (    ).                       تالؿ مف الرماؿ- 
 (   ).تضاريس مثمثة تتكوف عند التقاء النير مع البحر- 

أكمؿ الجممة التالية بكممة مناسبة : السؤاؿ الرابع
 ..........................................................مف الحفريات الكبيرة لمكائنات الحية في وادي الحيتاف (1)
 .......................................................... مميوف سنة كاف يغطي شماؿ مصر 40مف أكثر مف  (2)

اختر اإلجابة الصحيحة مما بيف القوسيف : السؤاؿ الخامس
 (بحريف-  جبميف   )  ......................................................... الوادي منطقة منخفضة بيف   (1)
 (البعيد -  القريب   )  ..........................................................  تتكوف األخاديد عمى المدي  (2)
 (صحراء -   بحر  )....................تدؿ الحفريات الموجود بوادي الحيتاف عمى وجود (3)
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 :                     اختر اإلجابة الصحيحة مما يأتي
 . أماـ الرياح ................................................ تتكوف الكثباف الرممية عند وجود(1)

 ىواء     (ج)حاجز                            (أ)
 ضغط   (د)فراغ                             (ب)  

.  االنحدار............................................................ األخاديد ودياف عميقة جوانبيا (2) 
قميمة   (ج)شديدة                            (أ)              
منعدمة   (د)صغيرة                           (ب)              

. .......................................................................................................  تتكوف األخاديد بفعؿ  (3)
 التجوية   (ج)التعرية                           (أ)              
 الحرارة  (د)التعرية والتجوية                 (ب) 

.  بيف جبميف.......................................................................................... الوادي منطقة   (4 )
 عالية  (ج)منخفضة                        (أ)              
 مرتفعة  (د)مستوية                         (ب) 

.  المنحدرات..........................................  توجد الصخور حديثة التكويف عند  (5) 
 قمـ   (ج)وسط                           (أ) 
 أسفؿ  (د)قاع                            (ب)

.  ىي عبارة عف تالؿ مف الرماؿ..........................................................................   (6) 
 الكثباف  (ج)األودية                          (أ)
 الدلتا   (د)األنيار                         (ب)            

.  مياه األمطار..................................................................  تعمؿ الجاذبية عمى  (7 )
 زيادة   (ج)دفع                             (أ)            
 خفض  (د)سحب                           (ب)           
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 :     أماـ الجمؿ اآلتية  ( ✕) أو عالمة  ( ✔ )  ضع عالمة 
 (            .........................                         )يوجد أكبر األخاديد في أمريكا الشمالية  (1) 
( .........................                                      )األخدود أحد أنواع الودياف  (2 )
 (........................                     )الكثباف الرممية عبارة عف تالؿ مف الصخور  (3 )
( ......................)تعرض الصخور الممساء لعوامؿ التعرية أكثر مف الصخور الخشنة  (4 )

 : أكمؿ الجمؿ اآلتية بالكممة المناسبة
 . ...........................................  و  .....................................  تتكوف األخاديد بفعؿ عمميتي  (1 )
.  الكثير مف الرماؿ..............................................  تتكوف الكثباف الرممية عندما تحر ( 2) 
.  سقوط قالع الرماؿ بمرور الزمف........................................................................... تسبب   (3 )

 (ليو؟ ): لماذا: اذكر السبب: بـ تفسر
. يبحث العمماء في طبقات الصخور  (1 )
 - ................................................................................................................................................................................................ . 
 

   ماذا يحدث إذا؟ 
. عند اصطداـ الراح المحمة بالرماؿ مع حاجز مف الصخور  (1 )

 - ............................................................................................................................................................................................. . 
: صوب ما تحتو خط

( ...........................................).         التكويف تتكوف ع قمـ المنحدراتقديمةالصخور  (1)
( ............................................). السنيفعشراتيستغرؽ تكويف جوانب األخدود المنحدرة  (2)
( .............................................            )لمرياحتكونت األخاديد بسبب التدفؽ السريع  (3)
( ............................................).           االنحدارقميمةاألخاديد ودياف عميقة جوانبيا   (4)




