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التربة : 7الوحدة –تلخیص الدرس الثالث 

)  : أ  (  الرقم الذي یناسب المعنى في المجموعة ) ب  (  اختر من المجموعة # 

)ب(المجموعة)أ  (  المجموعة الرقم

نباتات وحیوانات كانت على قید مزیج من قطع الصخور وأجزاء من )4( 
الدبال. 1الحیاة فیما سبق

التربة الفوقیة. 2كل طبقة من طبقات التربة )6( 

التلوث. 3.  الجزء في التربة المصنوع من المواد العضویة المتحللة)1( 

التربة. 4تنمو معظم جذور النباتات في ھذه التربة)2( 

المحافظة. 5للتربة أو الھواء أو الماءاضافة مواد ضارة )3( 

أفق التربة. 6حفاظ وحمایة الموارد الطبیعیة بما فیھا التربة)5( 

عضوي . 7ذو أصل من الكائنات الحیة)7( 

اذكر فائدتین للدوبال ؟ # 

یحتوي على المغذیات التي تغذي النبات. 2یمتص الماء ویحتفظ بھ       . 1

ما ھي الخطوات األساسیة في تشكیل التربة ؟ # 

. تجویة الصخور وتحلل النباتات والحیوانات

لماذا تعتقد بأن ھناك الكثیر من القطع الكبیرة من الصخور في أعماق التربة ؟ # 

.والصخور القریبة من السطح والجو تصبح أجزاء اصغر بفعل عوامل التعریة. ألنھا قریبة من مصدر الصخور

من ماذا تتكون التربة ؟ # 

.تتكون التربة من مواد حیة ومواد كانت على قید الحیاة فیما سبق

ما ھي األفق الثالثة للتربة ؟ # 

األكبر حجماطبقة الصخور . 3التربة الباطنیة . 2الدبال. 1
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: بعد دراسة الرسم التالي أجب عن األسئلة # 

Aما رمز المنطقة التي تنمو فیھا معظم جذور النباتات؟    -

Cما رمز المنطقة التي تتكون من قطع أكبر من الصخور ؟ -

Bأي رمز یمثل التربة الباطنة ؟    -

؟ Cوأفق المنطقة Aما االختالف بین أفق المنطقة -

. یحتوي على صخور كبیرة وصغیرةCیحتوي على على الجذور والدبال بینما األفق Aاألفق 

معظم مساحات الوالیات المتحدة مغطات بثالثة أنواع من التربة، اذكرھا ؟ # 

البراريالمراعي وتربة . 3تربة الصحراء. 2تربة الغابات. 1

اذكر عاملین یسببان تآكل التربة ؟ # 

المیاه المتدفقة. 2الریاح . 1

. عن طریق زراعة المزید من النباتاتكیف یمككنا الحد من تآكل التربة ؟ # 

ماذا یحصل عندما یزیل المزارع المحصول بشكل كامل من األرض ؟ # 

. ال یبقى أي نباتات لتموت وتحلل فتصبح التربة فقیرة بالمواد الغذائیة وال تدعم نمو محاصیل جدیدة

اذكر طریقتین تتلوث بھما التربة ؟ # 

. عن طریق المواد الكیمیائیة المستخدمة في قتل الحشرات واألعشاب الضارة. 1

. عندما یرمي الناس القمامة على األرض . 2

ما ھي أفضل خصائص للتربة من أجل الزراعة ؟ # 

قادرة على احتواء الماء. 3تحتوي على نسبة عالیة من المعادن . 2تحتوي على نسبة عالیة من الُدبال . 1

: قارن بین أنواع التربة كما في الجدول # 

تربة المراعي والبراريتربة الصحراءتربة الغابات

غنیة بالدبالال تحتوي على الدبالقلیل من الدبالالدبال

غنیة بالمعادنبالمعادنغنیة المعادن تكون في أعماق األرضالمعادن

تربة خصبة غنیة بالدبالتربة رملیة ال تحتوي على الدبالطبقة رقیقة من التربة الفوقیة وقلیالً من الدبالطبیعة التربة
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3

ال یمكن للنباتات ذات الجذور السطحیة النمو جیدا في تربة الغابات ؟ : علل 

. وذلك ألن المعادن والمواد الغذائیة تكون في أعماق األرض بسبب المطر المتكرر 

اذكر اربع خطوات تحافظ فیھا على التربة ؟ # 

التصطیب . 5الحراثة الكنتوریة . 4الزراعة الشریطیة     .  3تدویر المحصول . 2التسمید . 1

اكتب ثالثة طرق لحمایة التربة من التآكل ؟ #

الحراثة الكنتوریة . 3التصطیب. 2الزراعة الشریطیة . 1

)  : أ  (  الطریقة المستخدمة للحفاظ على التربة في المجموعةالرقم الذي یناسب ) ب  (  اختر من المجموعة # 

)ب(المجموعة)أ  (  المجموعة الرقم

الزراعة الشریطیة. 1عملیة زراعة محاصیل مختلفة على األرض ذاتھا في سنوات مختلفة )4( 

الحراثة الكنتوریة. 2المغذیات التي یتم اضافتھا للتربة لتحسین النمو )6( 

التصطیب . 3زراعة األعشاب بین صفوف المحاصیل لمنع انجراف التربة)1( 

تدویر المحصول . 4عرضي على المنحدرات للتخفیف من سرعة تدفق المیاهعملیة حراثة األرض بشكل )2( 

رفوف مسطحة محفورة على جوانب التالل للتخفیف من سرعة تدفق المیاه على )3( 
مصدات الریاح. 5المنحدر 

زراعة األشجار الطویلة على طول حواف األراضي الزراعیة لتخفیض سرعة )5( 
التسمید. 6الریاح 

: امأل الفراغ بالكلمة المناسبة #

. التصطیبو الحراثة الكنتوریةیتم تخفیف سرعة المیاه المتدفقة على المنحدرات عن طریق -

الدبالالجزء في التربة الذي یحتوي على معظم المغذیات ھو -

الصخورتتكون التربة بدایة من -

. غیر حیةوأشیاء حیةتنشأ التربة من أشیاء -

.لقتل الحشرات التي تأكل المحاصیلالمواد الكیمیائیةیستخدم المزارعون -

مصدات الریاحیتم تخفیف سرعة الریاح على األراضي الزراعیة بواسطة -
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)  : أ  (  الطریقة المستخدمة للحفاظ على التربة في المجموعةالرقم الذي یناسب ) ب  (  اختر من المجموعة # 

)ب(المجموعة)أ  (  المجموعة الرقم

الزراعة الشریطیة. 1عملیة زراعة محاصیل مختلفة على األرض ذاتھا في سنوات مختلفة )4( 

الحراثة الكنتوریة. 2المغذیات التي یتم اضافتھا للتربة لتحسین النمو )6( 

التصطیب . 3زراعة األعشاب بین صفوف المحاصیل لمنع انجراف التربة)1( 

تدویر المحصول . 4عرضي على المنحدرات للتخفیف من سرعة تدفق المیاهعملیة حراثة األرض بشكل )2( 

رفوف مسطحة محفورة على جوانب التالل للتخفیف من سرعة تدفق المیاه على )3( 
مصدات الریاح. 5المنحدر 

زراعة األشجار الطویلة على طول حواف األراضي الزراعیة لتخفیض سرعة )5( 
التسمید. 6الریاح 

: امأل الفراغ بالكلمة المناسبة #

. التصطیبو الحراثة الكنتوریةیتم تخفیف سرعة المیاه المتدفقة على المنحدرات عن طریق -

الدبالالجزء في التربة الذي یحتوي على معظم المغذیات ھو -

الصخورتتكون التربة بدایة من -

. غیر حیةوأشیاء حیةتنشأ التربة من أشیاء -

.لقتل الحشرات التي تأكل المحاصیلالمواد الكیمیائیةیستخدم المزارعون -

مصدات الریاحیتم تخفیف سرعة الریاح على األراضي الزراعیة بواسطة -
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الصف : الخامس/5 حكمة الخاصة مدرسة الـ  : میرة محمد عمل الطالبة

4

ما السبب في وجود تربة فوقیة رقیقة أو عدم وجودھا على قمم الجبال ؟ # 

. ألن األمطار والریاح القویة فوق الجبال تعمل على جرفھا

كیف تساھم الحراثة الكنتوریة في الحفاظ على التربة ؟ # 

. تعمل على تخفیف سرعة تدفق المیاه إلى أسفل المرتفعات وبالتالي منع انجراف التربة

: بعد النظر إلى الرسم ، أجب عن األسئلة # 

؟ التاليما اسم الطریقة الموضحة في الرسم. 1

الزراعة الشریطیة

لماذا تستخدم ھذه الطریقة ؟ .  2

تستخدم لحمایة التربة بحیث تعمل جذور األعشاب على حمایة التربة من اإلنجراف

؟ التاليما اسم الطریقة الموضحة في الرسم. 3

مصدات الریاح 

لماذا تستخدم ھذه الطریقة ؟ .4

من اإلنجرافتعمل األشجار الطویلة على تخفیف سرعة الریاح لحمایة التربة 

؟ التاليما اسم الطریقة الموضحة في الرسم. 5

التصطیب 

لماذا تستخدم ھذه الطریقة ؟. 6

رفوف مسطحة محفورة على جوانب التالل 

تعمل على تخفیف سرعة المیاه المتدفقة أسفل المنحدر
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