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 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
أن تقةد  لمةم اةاا ال اةد المتواضةا ألب ال ةا ال ة     مؤسسة التحاضير الحديثةةيسر            

ه ا أنعلم    س ة وممتعةريقة مبوذلك لإلساا  في زيادة التحصيل الدراسي وتوصيل المعلومة ب 

  .ال يغ ي عن المتا  المدرسي

 تلخيص جميا المواد

 ( مقررات-بتدالي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قم ا بمراعاة بعض المعايير واألسس أث اء إعداد ااا الملخص  م اا:

  وع من التفصيل ال يد  دون الواردة بالمتا  الدراسي  ب الموضوعات اإللما  بمل

 أو ت ويل ممل ال فالدة فيه. لتصار مخاخ

  تسليط الضوء على الع اوين واألفمار المامة بمل درس  ما التمييز بين الع اوين

 الرليسية والع اوين الفرعية.

 .االلتزا  بتسلسل عرض األفمار وترتيباا كما وردت بالموضوع األصلي 

 حاا. ضمرة وتورالط المفاايم التي تدعم الفإدراج بعض الصور التوضيحية وخ 

 آملين من اهلل عز وجل دوا  التوفيق

 

إال بعلم ا  أو تع وه أحد غيركمالملخص ال تبيعوا ااا نسألمم باهلل العلي العظيم بأ

 .التلخيص لحقوق ا في اوذلك حفظ    نترنتال ت شروه على صفحات اإلوأ وموافقت ا

 وكل محتوياته.التلخيص ال نحل لمم بيا ااا  ❖

 ثم ه. واإذا لم تدفعالتلخيص ستفادة من ااا ال نحل لمم اال ❖

 وال نحل لام ثم ه بدون علم ا.التلخيص ال نحل للممتبات أو األشخاص بيا ااا  ❖

 : قوله تعالى تاكر ❖

 ((  َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ اَوَمْن َيتَِّق اهللََّ َيْ َعْل َلُه َمْخَرج ))  
=================================== 

 الرابط ىعل المتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

   و االتصال أ

0555107025 

0558396004   

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 جسا (األولى )العلم وتفاع ت األ :الوحدة

 ل )طبيعة العلم(الفصل األو
 (وعملياته لمالع)األول  :الدرس

 
 .يعيطريقة لتعلم المزيد حول العالم الطب :العلوم

 .مراًرا في العالم الطبيعي ظتههي محاولة لتفسير سلوك أو نمط معين تم مالح :ظريات العلميةالن

 .ةأو سلوًكا معينًا في الطبيع االتي تصف نمطً  واعدهي الق :القوانين العلمية

 
 .الحية وطرائق ارتباطها معًا يهتم بدراسة المخلوقات :علم األحياء .1

دراسة األشياء غيرر الحيرة وتضراري   يتضمنو، يعني بدراسة أنظمة األرض والفضاء :علم األرض والفضاء .2

 .األرض

 :المادة والطاقة، وتنقسم إلىدارسة التي تهتم بالعلوم هي  :العلوم الطبيعية .3

 يهتم بدارسة المادة وتفاعالتها.علم  الكيمياء: •

 ر المادة.علم يهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغيي الفيزياء: •

 
 تساعد العلماء على االستقصاء واإلجابة عن األسئلة. :الطريقة العلمية .1

 ؤل والمالحظةاالتس .2

 وضع توقعات .3

 يبين سبب وقوع األحداث.تفسير منطقي و أ تخمين محتمل لجواب :الفرضية .4

 اختبار الفرضية .5

 تنظيم النتائج .6

 
 .صل إلى استنتاجات بناء على المشاهدات السابقةهو التو :االستدالل

 في المعلومات المهمة.يتواصل العلماء معًا ليتشاركوا  :األبحاثالتواصل حول نتائج 

 
 .تتضمن تغيير عامل ومالحظة تأثيره في عامل آخر، مع ثبات العوامل األخرى التجربة المضبوطة:

 :، وتنقسم إلىير أثناء التجربةعوامل يمكن أن تغ: تغيراتالم

 العوامل التي يتم تغييرها أثناء التجربة. مستقلة:متغيرات  •

 امل المستقلة.عوالالعوامل التي تتغير بسبب تغيير  غيرات تابعة:مت •

 امل يتم ضبطها أثناء التجربة وال تتغير.عو :الثوابت

 الثاني )ال ماذج العلمية( :الدرس

 
 ، ويستخدم كأداة لفهم العالم الطبيعي.ماما أو حدث  ءلشيهو محاكاة  :النموذج

 او فهمها. تساعد النماذج على تصور أو تخيل األشياء التي يصعب رؤيتها •

 ل أشياء قد تكون صغيرة جًدا أو كبيرة جًدا، أو ألحداث سريعة جًدا أو بطيئة جًدا.تستخدم لتمثي •

 
 النماذج المادية •

 النماذج الحاسوبية •

 النماذج الفكرية •

 
 وضيح األفكار والمفاهيم أفضل.ه على ت، وقدرتأوسع كان النموذج أدقكلما كانت المعلومات 

 

 العالمالتعلم عن 

 ع العلمفرو

 الماارات العلمية 

 اجاتاالست ت

 الت ار 

 أامية ال ماذج 

 ال ماذج  عأنوا

 ال ماذج  عمل

 ال ماذج  استخدامات

http://www.mta.sa/
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 استخدام النماذج في التواصل •

 ضياتاستخدام النماذج الختبار التوقعات والفر •

 رواحم النماذج لتوفير الوقت والمال والمحافظة على األاستخدا •

 
 ادة المعلومات المتوافرةمكن أن يتغير النموذج مع الزمن بزيي

 (تقويم التفسيرات العلمية) الثالث :الدرس

 
 .واقعيًا وقاباًل للتصديق من خالل دمج المعلومات السابقة مع المعلومات الجديدة يمكن أن نقرر ما إذا كان موضوع ما

 لتقرر ما إذا كنت توافق على شيء ما.لحقائق الجديدة الربط بين ما تعرفه من معلومات مع اهو  :التفكير الناقد

 
 دوينها على شكل وصف أو جداول أولبحث العلمي من خالل المالحظات، ويمكن تمعلومات يتم تجميعها أثناء ا :البيانات

 بيانية أو أشكال.رسوم 

 من المهم تسجيل المالحظات خالل تنفيذ االستقصاء.

 ، أي يمكن أن يتوصل إليها علماء آخرون.انات المعتمدة أو الموثوقة بيانات محددة، وقابلة للتكراربيال

 
  ذا معنى، ويشكل التفسير األقرب للصواب.يعد االستنتاج موثوقًا إذا كان مقبوالً 

 
 تجات للتأكد من صالحيتها.ثوقة بفحص المنتقوم المختبرات المستقلة المو

 بت ور المعرفة  ذج ال ما تغير 

 صدق أو ال تصدق 

 تقويم البيانات 

 اجاتتقويم االست ت

 تقويم المواد الدعالية 

http://www.mta.sa/
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 (الحركة والقوى واآلالت البسي ة) الثانيالفصل  
 (الحركة)األول  :الدرس

 
 .تساوي المسافة المقطوعة مقسومة على الزمن الالزم لقطع المسافة لسرعة المتوسطة:ا

  ع=

 لحظة معينة. عند سملجا سرعة :اللحظيةلسرعة ا

 سم.للج في حالة عدم تغير السرعة اللحظيةتحدث  :الثابتةلسرعة ا

 ز ف= ع :حساب المسافة

 
 .هي مقدار سرعة الجسم واتجاه حركته

 
 .يرم لهذا التغزي السرعة المتجهة مقسوًما على الزمن الالهو التغير ف

 
 تسارع الحركة في خط مستقيم تبعًا للمعادلة اآلتية:حسب ي

 
 :الرسم البياني للسرعة

 الزمن.-ك من منحنى السرعةتحرارع الجسم المنستدل على تس

، ويكرون أفقيًرا ى عندما تتزايد سرعة الجسم، ويتجه إلى أسفل عندما تتناقص سرعة الجسرمفالخط البياني يتجه إلى أعل

 سم.الجة ت سرعتذا ثبإ

 (قوانين نيوتن للحركة) الثاني :الدرس

 
 دفع أو سحب.عبارة عن  :ةالقو

 ى المؤثرة في الجسم.هي اتحاد لجميع القو ة المحصلة:القو

 
 .أثر القوى في تغيير حالة حركة األجسام تفسرمجموعة من المبادئ 

 
 فيه قوة.ى أن الحالة الحركية للجسم ال تتغير ما لم تؤثر نص علي

 .سةقوة ممانعة تنشأ بين سطوح األجسام المتالم :حتكاكاال

 اث تغيير في حركة الجسم.ومة إحدميل إلى مقا :القصور الذاتي

 
 ، ويمكن حساب تسارعه من المعادلة:ؤثرة فيهة المحصلة المقوفي اتجاه الينص على أن الجسم يتسارع 

 

 انون الثاني ل يوتن الق

 القانون األول ل يوتن

 نين الحركة ل يوتنقوا

 سرعةال

 لمت اة ا سرعةال

 التسارع

 القوة

http://www.mta.sa/
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فإن األخير يؤثر في األول بقوة مساوية في المقدار ومعاكسة في  ينص على أنه عندما يؤثر جسم بقوة في جسم آخر

 االتجاه.

 الت البسي ة(الثالث )الشغل واآل :سالدر

 
 ينجز الشغل عندما يتحرك جسم في نف  اتجاه القوة المؤثرة فيه.

  الجهد ال يساوي الشغل دائًما.

 

 

 
 ا.معً ما يهأو كل دار القوة، أو تغير اتجاه القة،لتالية: تغير مقل بإحدى الطرائق اة تسهل العماأدهي  :اآللة

 هي التي تتطلب حركة واحدة فقط. االلة البسيطة:

 أنواع من اآلالت البسيطة: 6وهناك 

 البمرة: .1

 
 الرافعة: .2

 
 المستوى المالل: .3

 
 ر:المحوو الع لة .4

 
 البرغي: .5

 
 اإلسفين: .6

 ما اآللة؟ 

 الشغلحسا  

 القانون الثالث ل يوتن 

 الشغل

http://www.mta.sa/
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 ة.ثر القوة المؤثرهي النسبة التي تضاعف بها اآللة أ ية:الفائدة اآلل

 المبذولة.ناتجة على القوة ال قوةبقسمة الفائدة اآللة تحسب 

 من عدة آالت بسيطة. هي التي تتكون :مركبةاآللة ال
 

http://www.mta.sa/
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 جسا ()العلم وتفاع ت األ الثانية :الوحدة

 (المادة وتغيراتاا) الثالثالفصل 
 (الخواص والتغيرات الفيزيالية)األول  :الدرس

 
 دون إحداث تغيير في تركيب المادة األصلي. ي يمكن مالحظتها أو قياسهاالمادة الت ةخاصيهي  :اصية الفيزيائيةلخا

 
 ول والكتلة والحجم والكثافة.لشكل والطية كاًل من اللون واالخواص الفيزيائ تضم

 .ًزاحيكل ما له كتلة ويشغل هي  :المادة

 ير.تغي ية المادة األصلية تبقى دونية، ولكن هوئايص الفيزغير الخوات التغير الفيزيائي:

 هي كتلة المادة الموجودة في وحدة الحجوم، وتساوي ناتج قسمة كتلة الجسم على حجمه. الكثافة:

 

 
 بالزما –غازية  –سائلة  –صلبة  للمادة أربع حاالت:

 خرى.يمكن للمادة أن تتغير من حالة إلى أ

 حالة المادة بمقدار طاقة الجسيمات فيها. دتحد

 ول المادة من حالة الصالبة إلى الحالة السائلة.درجة الحرارة التي يحدث عندها تح درجة االنصهار:

 التي تثبت عندها درجة الحرارة عند تحول المادة من حالة السيولة إلى الحالة الغازية. نقطةهي ال :درجة الغليان

 
 يمكن تصنيف المواد تبًعا لخواصها الفيزيائية.

 (اليةييرات الميمالخواص والتغ) الثاني :سالدر

 
 التغيرات الكيميائية إلى تكون مادة أو مواد جديدة. تؤدي

ما بفعل تفاعل كيميائي م ها األصليبير في تركالخاصية التي تشير إلى ميل المادة لحدوث تغيهي  :كيميائيةاصية اللخا

 ينتج مواد جديدة.

 
 ض المواد إلى األكسجين أو الضوء أو الحرارة إلى حدوث تفاعالت كيميائية.قد يؤدي تعر

 بًعا لخواصها الكيميائية.يمكن تصنيف المواد ت

 من الخواص الكيميائية العامة:

 ابلية االحتراقق •

 مع األكسجين لالتفاع •

 و الضوءالتفاعل مع الحرارة أ •

 التحلل بالكهرباء •

 يطة.زيائية أو الرجوع عنها، بينما ال يمكن عك  التفاعالت الكيميائية بطرائق فيزيائية بسرات الفييمكن عك  التغي

 أو مواد جديدة. ةنتج عنه ماديكيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتر التغير الذي يحدث في وه :التغير الكيميائي

 
 يساوي دائًما مجموع كتل المواد األصلية )المتفاعلة(.كيميائي الناتجة عن التفاعل ال ينص على أن مجموع كتل المواد

 ية التغير قابل

 قانون حفظ المتلة 

 خواص كيميالية شالعة 

 خواص الفلزات واستعماالتاا

 حاالت المادة

 الفيزيالية  الخواص

 استخدا  الحواس

http://www.mta.sa/
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 (الارات والع اصر وال دول الدوري) الراباالفصل 
 (تركيب المادة)األول  :الدرس

 
 حيًزا.لها كتلة وتشغل جزئيات تتألف من ذرات المادة: 

 ي أصغر جزء من المادة وتتكون من البروتونات والنيوترونات واإللكترونات.ه :الذرة

 ى، وإنما تتحول من شكل آلخر.إال بقدرة هللا تعال ينص على أن المادة ال تفنى وال تستحدث :قانون حفظ المادة

 
 .نظرية الذرية للمادةإلى ال قادت :نموذج دالتون الذري

 .(جسيمات مشحونة بشحنة سالبة في الذرة يهاكتشف اإللكترون ) :نموذج طومسون

 
 واة.اكتشف البروتونات الموجودة في الن :نموذج رذرفورد

 

 
 طاقة مختلفة. اقترح أن اإللكترونات تدور في مستويات :بورنموذج 

 
 ونات توجد حول النواة على شكل سحابة إلكترونية.تريرى علما الفيزياء والكيمياء أن اإللك :النموذج الذري الحديث

 

 (الع اصر والمركبات والمخاليط) الثاني :سالدر

 
 .تنوع واحد من الذرامادة تتكون من  :العنصر

 موجود في الطبيعة. منها 92عنصر،  118وري المعروفة حتى اآلن ل الدعدد العناصر في الجدو

 
 .الكيمياء ءهو مخطط لتنظيم وعرض العناصر وضعه وطوره علما

 ال دول الدوري 

 ت ور ال موذج الاري

 ال ماذج الارية 

 الع اصر

 المادة؟  ما ممونات

http://www.mta.sa/
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 لكل عنصر رمز كيميائي.

 عدد البروتونات في نواة الذرة. :العدد الذري

 ر الواحد.تدل على متوسط كتل نظائر العنص :كتلة الذريةال

 
اد عن اختالف أعد ناتج ، وهذا االختالفمميزة ئصي الجدول الدوري عن اآلخر، وله خصايختلف كل عنصر ف

 جسيمات الذرة في كل عنصر.

 لكنها تختلف في عدد النيوترونات.ر نفسه، ولها عدد البروتونات نفسه، وي ذرات العنصه النظائر:

 مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة. لي:العدد الكت

 
 .حدكتل النظائر للعنصر الوامتوسط  ية:الكتلة الذر

 
 .ال فلزاتوشباه فلزات، تقسم العناصر إلى ثالثة أنواع: فلزات، أ

 .ما عدا الزئبق صلبة ، وجميعهاولها لمعان فلزي، لطرق والسحبوقابلة ل لة للحرارة والكهرباءمواد موصالفلزات: 

 معظمها غازية. ا غالًبا، وقد تكون صلبة أو سائلة، ولكنيكون مظهرها معتمً مواد : فلزاتالال

 .لها بعض خواص الفلزات وبعض خواص الالفلزات، وجميعها صلبةالعناصر التي الفلزات: أشباه 

 
 .تحاد عنصرين أو أكثر مع بعض ويختلف في خواصه عن خواص العناصر المكونةاج من التي تنتدة الما :المركب

 توضح العناصر التي تكون المركب وعدد ذرات كل منها. :الصيغة الكيميائية

 
 ين مادة جديدة.ا لتكو، وال تتحدان كيميائيً معًا ع مادتين أو أكثريمكن الحصول عليه عند وض :المخلوط

 لمكوناتها.وناتها بطرائق عدة تبًعا للخصائص الفيزيائية يمكن فصل المخاليط إلى مك

 ، وتكون جميع أجزائها متماثلة في الخواص.ال يمكن التمييز بين مكوناتها جانسة:المخاليط المت

 متماثلة في الخواص.ن التمييز بين مكوناتها، وتكون أجزائها غير يمك غير المتجانسة:المخاليط 

 المخاليط

 ت باالمرك

 تص يف الع اصر 

 صالصالختحديد 

http://www.mta.sa/
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 (س ح األرض المتغير) الثالثة :الوحدة

 الصخور والمعادن() الخامسالفصل 
 (جواار األرض-المعادن)األول  :الدرس

 
 عن نبات أو حيوان.تنشأ ، أي لم مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة :تعريف المعدن

 مكون من معدن واحد او أكثر. الصخر:

، خرلسريع، التبطريقة التبريد او ،ءالبطيطرق، منها طريقة التبريد تتشكل المعادن بعدة  كيف تتشكل المعادن؟ 

 .الترسيب

 
اص فيزيائية غير عادية، منها التفاعل مع ئية، وتظهر بعض المعادن خواصها الفيزيادن من خالل خوتعرف المعا

 يسية.األحماض والمغناط

 الشكل البلوري •

 م والمكسراالنفصا •

 اللون •

 لمعانالمخدش وال •

 القساوة •

 مادة صلبة تحتوي على ذرات مرئية بشكل منتظم ومتكرر. :البلورات

 
 .معظم الصخور نا(معدن معروف لدي 4000من )أكثر  ن قليلةتشكل معاد

 .رات وفي أشياء أخرى متنوعةكريمة معادن قيمة تستخدم بوصفها قطعًا ثمينة في المجوهر الاألحجا

 (أنواع الصخور) الثاني :سالدر

 
 تتكون نتيجة تبريد الصخور المصهورة الموجودة في باطن األرض.

 لكيميائي للصهير الصخري في لون الصخر الناتج.ايؤثر التركيب  :يب الكيميائيالترك

المنصهرة على سطح  صخريةالنارية السطحية عندما تبرد المادة ال تتكون الصخور :الصخور الناتجة عن الالبة

 األرض.

 مصهور الصخور الذي ال يصل إلى سطح األرض. :صهارةالصخور الناتجة عن ال

 

 
معادن أو حبيبات صخور أخرى يتم نقلها وترسيبها بواسطة المياه تتكون من حبيبات  :الفتاتية رسوبيةال الصخور

 والثلج والجاذبية والرياح.

لمعادن الذائبة، أو عندما تتبخر مياه مشبعة ء البحر الغني باتتكون عندما يتبخر ما :الكيميائية الرسوبية الصخور

 حيرات المالحة.من الينابيع الحارة والب بالمعادن

 الصخور الرسوبية 

 المعادن الشالعة

 خصالص المعادن

 الصخور ال ارية 

 ما المعدن؟ 
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 إلى صخر. ، وتتراص متحولةقاياهابتتكون عندما تموت المخلوقات الحية وتترسب  :العضوية رسوبيةال الصخور

 .يقايا أو آثار حيوان أو نبات كان يعيش في الماضباألحافير: 

 
تحت سطح  ق آالف األمتارعلى عم ية أو متحولة،نارية أو رسوبر قديمة قد تكون وتنشأ عن صخ :ةالصخور المتحول

 .ةحرارة المرتفعاألرض تحت تأثير كل من الضغط الكبير وال

ترتيب بلورات وحبيبات المعادن المكونة هو الشكل العام للصخر، يشمل حجم وشكل وطريقة  النسيج الصخري:

 للصخر.

 ور المتحولة:أنواع الصخ

، تها المتتالية التي تشبه األوراق والترتيب الواضح للحبيبات المعدنيةتتميز بسهولة طبقا :قةورمتالصخور ال .1

 ت.مثل الشيست والفيلي

وحبيباتها غير  ذات توزيع لوني متجان هي غالبًا و ،لي  لها بنية ورقية واضحة تورقة:مالصخور غير ال .2

 تزيت.ئية، مثل الرخام والكوارمر

 

 
 بعض.نموذج لوصف آليات تحول الصخور من نوع إلى آخر وعالقة بعضها ب :دورة الصخر

 ور الزمن.رمور بتؤدي العمليات التي تحدث خالل دورة الصخر إلى تغير الصخ

 ر والتجويةية والرسوبية والمتحولة باستمرار، وتتحول من نوع إلى آخر بتأثير عوامل االنصهاتتغير الصخور النار

 الضغط.وتغير درجة الحرارة و

 دورة الصخور 

 مة خور قديور جديدة من صصخ
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 (القوى المشملة لألرض) السادسالفصل 
 (صفالح األرض المتحركة)األول  :الدرس

 
 واألدلة الصخرية. األمواج الزلزاليةعن طريقة: تم اكتشاف باطن األرض 

 
 ويتميز بكثافة مرتفعة، ويتكون معظمه من الحديد.، صلب، هو النطاق الواقع في مركز األرض: اللب الداخلي

 ، سائل.، ويتكون من عناصر منصهرةرضلي لأللب الداخيقع فوق ال: اللب الخارجي

 الطبقة الموجودة في باطن األرض وتعلو اللب الخارجي.: الستار

 النطاق الخارجي من األرض.: القشرة األرضية

 
 والضغط. رجة الحرارة، دالكثافة

 
 قطعة أو صفيحة أرضية. 30جزأ إلى ، ويتالجزء العلوي من الستار مع قشرة األرض ري:الغالف الصخ

 ويختلف شكلها في الماضي عن شكلها الحالي.، تتحرك صفائح األرض حركة بطيئة

 
 الصفائح إلى صفائح متباعدة وصفائح متقاربة.، وتنقسم معًا مناطق التقاء الصفائح

 .تهاكسور كبيرة في الصخور بفعل حرك الصدوع:

وتتثني فيها الصفيحة األكثر كثافة أسفل يحة محيطية أو قارية، يطية مع صفهو اقتراب صفيحة مح غوص الصفائح:

 الصفيحة األخرى.

 
 .أخرىامل بفعل تيارات الحمل وعو إما متباعدة أو متقاربة أو متحاذية حتتحرك الصفائ

 
 تقسم الجبال إلى أربعة أنواع هي:

 تتكون من كتل صخرية ضخمة مثنية ومنفصلة عن الصخور المجاورة بصدوع. :الكتل الصدعية .1

 ضها لقوى الضغط.تكونت نتيجة طي طبقات الصخور عند تعر :الكتل المطوية .2

 عندما تتدفق الالبة منصهرة ساخنة على سطح األرض. تتكون :الكتل البركانية .3

 يمكن أن تتكون الجبال البركانية على اليابسة أو في قيعان المحيطات.

 ى.فع القشرة إلى أعلة من باطن األرض على دتتكون عندما تعمل قو :الكتل الناهضة .4

 عورة.نحدار قممها، أما الجبال القديمة فتكون أقل ارتفاًعا ووعورتها وشدة اوتتميز الجبال الحديثة بعلوها و

 (الت وية والتعرية وأثراما) الثاني :سالدر

 
 ائية تؤدي إلى تفتت الصخور إلى قطع صغيرة.عملية سطحية ميكانيكية أو كيمي

 ء.الهوا، واألكسجين في ، االنصهارالتجمد :هامن عوامل

 
 تكسر الصخور إلى قطع صغيرة دون أن تغير تركيبها الكيميائي.

 تجمد الماء، والنشاط الحيوي للمخلوقات الحية. ها:من أسباب

 
 تحدث عندما يتغير التركيب الكيميائي للصخور.

 بيعية.، واألحماض الطاألكسجين لها:من عوام

 
 .خر تعرض لعمليات التجويةهي خليط من مواد عضوية وماء وهواء وص

 التربة 

 الت وية الميميالية 

 الت وية الميمانيمية 

 تمون ال بال 

 تتحرك الصفالح؟لماذا 

 حدود الصفالح

 صفالح األرض 

 ب ية األرض 

 طبقات األرض 

 الت وية 

 األرضداللل على تمون باطن 
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 المخلوقات الحية.لمناخ، الزمن، ، درجة ميل السطح، االصخر األصلي ها:لمن عوام

 

 
ى نحت الجاذبية والجليد والرياح والمياه التي تعمل علسوبيات ونقلها، وتحدث التعرية بفعل هي تآكل الصخور أو الر

 سطح األرض.

 
 .رض نحو مركزهالى األوتسحب كل شيء موجود عهي القوة التي تسحب األجسام بعضها نحو بعض، 

 منحدر بسبب الجاذبية فقط. أسفلتحرك الصخور أو الرسوبيات نحو  :حركة الكتل األرضية

 العملية التي تحدث أثناء حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات. حف:الز

 .إلى أسفل منحدر تاركة فيه أثًرا منحنًيا صخور أو الرسوبياتعندما تتحرك كتلة من اليحدث  :السقوط

 من الصخور وانزالقها إلى أسفل.انفصال طبقات  ي:االنزالق الصخر

طر رطبة المتدفقة إلى أسفل منحدر، ويحدث عندما يعمل الجليد المنصهر أو المكتلة من الرسوبيات ال :التدفق الطيني

 على إشباع الرسوبيات.

 
 آخر.ي المواد من مكان وترسبها في مكان على سطح األرض فتعرحرك الجليديات تت

 
 ان عن الرياح.من التعرية ينجمنحت نوعان البري وال

 
 حركة الماء الذي يجري على سطح األرض. :الجريان السطحي

 
فتنتقل الصخور والرسوبيات من مكان ترسيبها إلى مكان آخر،  ي تشكيل سطح األرض،التعرية ف تشترك جميع عوامل

ية لكثبان الرمن واألخاديد، بينما يتكون في أماكن الترسيب الدلتا والد تتكون الودياوفي األماكن التي تزال منها الموا

 ومظاهر أخرى.

 

 أثر التعرية 

 الماء

 الرياح 

 ال ليد

 ةال اذبي

 عوامل التعرية 
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