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 األرض والفضاء وحدة

 التجوية والتعرية: األولى الوحدة التعلمية 

========================================================= 

في المربع ( √)عالمة لعبارات التالية وضع اختر اإلجابة الصحيحة علميا لكل من ا: األول السؤال 

 : المقابل لها 

 

 : في سطح األرض واضحا   ا  تحدث تغير واليمكن مالحظتها سريعة جدا عملية -1

 

 هطول االمطار                       الفيضانات                      البراكين                              العواصف            

 

 :فإنه مئوية (  4) عن  ة الماءتنخفض درجة حرار عندما -2

 

                  ينكمش ويزداد حجمه                       ينكمش ويقل حجمه              

 

 حجمه يتمدد ويقل                       .يتمدد ويزداد حجمه           

 

 

 :تتأثر طاولة مصنوعة من الحجر الجيري عند سكب محلول  -3

 

        MgCl                              H2O                            HCl                             NaCl            

 

 

 :  وطاقتها الرياح قوة بين لرسم البياني الذي يوضح العالقة ا -4

 
 
 
                         

 

 :ماعدا في جميع المناطق التالية ( المطر ) تزداد التعرية بالرش  -5

 

 المناطق الزراعية           المناطق المنحدرة             المناطق الصحراوية                            جافة  المناطق ال       

 

 

 :عدا جميعها من أسباب التجوية البيولوجية  -6

 

 جذور النباتات                      مملكة النمل                  الحيوانات الحفاره                     الرياح                           
                           

                                              
 

 قوة الرياح قوة الرياح قوة الرياح قوة الرياح

 طاقة الرياح طاقة الرياح طاقة الرياح طاقة الرياح
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للعبارة غير ( خطأ  )للعبارة الصحيحة وكلمة( صحيحة ) اكتب بين القوسين كلمة : لسؤال الثانيا

 :الصحيحة علميا في كل مما يأتي 
 

 (............................)                                            .تعتبر الصخور من المواد رديئة التوصيل للحرارة  -1

 

 (............................)                        .  التجمد والتفاوت في درجات الحرارة من عوامل التجوية الكيميائية -2

 

 (............................)                                       .الماء في الصخور من مسببات التجوية البيولوجيةتجمد  -3

                                                      

 (............................)                                                .ل التجوية للصخور باختالف صالبتهيختلف معد -4

  

 (............................)                           N2الغاز المسؤول عن تكون أكاسيد فلزية في بعض الصخور هو  -5

                                                      

  سبب تفاعلها معالصخور الجيرية بعملية إذابة وتحلل  نتيجةالتكربن يحدث  -6

 (............................)                                                                            .المذاب في الماء CO2 غاز 

                                      

 (............................)   .                            للصخرعملية التجوية الميكانيكية تغير من التركيب الكيميائي  -7

                                                    

 (............................)                         . ؤدي لتفككها وتفتتهادد المعادن وانكماشها في الصخور يكرار تمت -8

                                                    

 (............................)      .                               بالرياح  ا  تأثيرا بالغ تتأثر النباتي بالغطاء الفقيرة المنطقة -9

 

 (............................) .                الزراعية  المناطق في المنقولة الرمال كمية قلت الماء قوة ازدادت كلما -11

                                              

 (............................)                                                   .تات والحيوانات في تفتيت التربةتساهم النبا -11

 

 (............................)                       .      تقوم االحماض التي تفرزها الطحالب بتسريع عملية التجوية  -12

              

 (............................)                                              .يعتبر الماء من اهم العوامل التجوية و التعرية  -13

 

 



 م 8102 -8102 األول الدراسي للفصل الثامن الصف أسئلة بنك – المتوسطة للمرحلة المشتركة الفنية اللجنة – للعلوم العام الفني التوجيه – التربية وزارة
 

4 
 

 

أمام ما يناسبها من عبارات واكتب رقمها ( ب )في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة : السؤال الثالث 

 ( : أ ) المجموعة 

 (ب ) المجموعة  ( أ ) المجموعة  الرقم 

 
تفاعل كيميائي يتحد خالله الفلز مع  -

 .األكسجين مكونا أكسيد الفلز

 

 

 .عملية إذابة الصخور الجيرية وتحللها -

 

 عملية التكربن -1

 

 عملية األكسدة -2

 

 عملية التميؤ  -3

 

 

 حماض العضويةفراز جذور النباتات األإ  -

 . يمثل التجوية

 

 

يمثل نمو النباتات بين شقوق الصخور   -

 .التجوية

 

 .كيميائية ال -1

 

 .البيولوجية -2

 

 .الميكانيكية -3

 

 

 : علل لما يلي تعليال علميا سليما : السؤال الرابع 
 

  .لى األحمر مع مرور الزمن بعض الصخور يتغير لونها إ -1

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

  .تكون الصواعد والهوابط في الكهوف -2

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

 .بعد تجمد الماء المتسرب فيها تتفت الصخور  -3

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

  .التعرية في المناطق الزراعية وتزيد في المناطق الجافة والصحراوية  عملية تقل -4

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

 .بيت في الكويت في سنة الهدامة( 511)هدم  -5 

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

  .باألمواج  خط الساحلاختالف مدى تأثر  -6

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

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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 . لتعرية ينتج تأثيرات سلبية عن عملية ا  -7
 ............................................................................................................................................................................................... 

   .ثيرا على الساحل أاالمواج أقوى العناصر البحرية ت تعتبر-8

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

    . تأتي عملية التعريه دائما بعد عملية التجوية  -9

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

 .حدوث عملية الترسيب -11

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

 

 

 : أي مما يلي ال ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب : السؤال الخامس 
 

   .التجوية الميكانيكية –التجوية الكيميائية  –األكسدة  –التكربن  -1

 ............................................................................................................................................................... :ف هو المختل

 ......................................................................  :والباقي من  .......................................................... :السبب ألنه من 

 

 .التكربن -األكسدة –لطحالب أحماض ا -التجمد واألنصهار -2

 ...............................................................................................................................................................   :هو المختلف 

 ..........................................................................  :والباقي من ............................................................ :السبب ألنه من 

 

حفر الصخور بواسطة  –تجمد شق الصخر وذوبانه  –صخور حمراء  تكون –بناء بيوت النمل داخل الصخور  -3

 .السنجاب

 ...............................................................................................................................................................: تلف هو المخ

 ......................................................................  :والباقي من ............................................................: سبب ألنه من ال

  

 

 غاز االكسجين –ذاب في الماءثاني اكسيد الكربون الم –الكالسيومكربونات  –كربونات الكالسيوم الهيدروجينية -4

 ...............................................................................................................................................................: المختلف هو 

 ..........................................................................  :من  والباقي............................................................: السبب ألنه من 

 

 

 

 

 : الحاالت التالية كل من ماذا يحدث في : السؤال السادس 
 

 .لصوف المعدني الرطب للهواءعند تعرض ا -1

 
............................................................................................................................................................................................... 
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 .هالجيري ورصخال عند تفاعل حمض الكربونيك مع -2

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

 .عند هبوب رياح قوية على منطقة صحراوية -4

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

 .عند نمو النباتات بين شقوق الصخور -5

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

 .عندما تفرز جذور النباتات احماض عضوية -6 

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

 .عند هطول امطار غزيرة على ارض ذات طبقة صخرية شديدة حولها رمال  -7

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

 .عندما تخف سرعة وطاقة الرياح المحملة بحصى ورمال  -8

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

 

 

 :  قارن بين كل مما يأتي بحسب ما هو مطلوب في الجداول التالية : السؤال السابع 
 

 

 دةـــسـاالك ربنـالتك وجه المقارنة

 ................................................. ................................................. نوع التجوية

 ................................................. ................................................. مسبب لهانوع الغاز ال

 ................................................. ................................................. التاثير على الصخر

 

 التعرية التجوية وجه المقارنة

 تاثيرها اإليجابي على التربة  
 .................................................

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

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

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

 تاثيرها السلبي على التربة

 

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

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

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

................................................. 
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   وجه المقارنة

  نوع التجوية

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

 

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

 ................................................. أخرىأمثلة 

 

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

 

 

 مناطق صحراوية مناطق زراعية وجه المقارنة

  درجة التعرية

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

 

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

 

 : أجب عن المطلوب  درس الرسومات التالية ثما :الثامنالسؤال 
 

 

 :الشكل المقابل يوضح تربة زراعية  ـ 1

 

 

 ....................................... على الصخورالنمل  تأثيرـ     

 

 

 

 

 عند صب المياه ـ التربة التي تنجرف 2

 .......................... لرقميمثلها ا 

  ...................................................................................................... :  السبب

 

 

 انتهت األسئلة


