
.اتالنموذج يمثل جبل وتل وبينهما وادي وسهل منخفض تعيش فيه الحيوانات والنبات

أقل الجبل عالي جًدا وجوانبه شديدة االنحدار، أما التل يكون:يختلفان في

.ارتفاًعا

.كًلهما أرض عالية غير مستوية:يتشابهان في

الجبال أرض عالية وشديدة االنحدار.

األودية أرض منخفضة توجد بين الجبال والتالل.

السهول منطقة منبسطة وواسعة.

التالل وهي أرض مرتفعة ولكنها أقل ارتفاًعا من الجبال.



و سهول لها أشكال مختلفة قد تكون جباال أوتالاًل مرتفعة أ:اليابسة

.منبسطة أو وديانًا منخفضة

:الماء

يغطي ثالثة أرباع األرض.

 قد يكون ماء عذب ويوجد في البحيرات واألنهار والجداول أو

.ماء مالح ويوجد في البحار والمحيطات







موارد األرض الطبيعية هي مواد 

من األرض يستخدمها الناس في 

حياتهم اليومية مثل الصخور 

والمعادن والتربة والماء والهواء 
.والنباتات والحيوانات





يدرس العلماء الصخور لًلستفادة منها، ويمكن أن 

نستخدمها في صناعة بعض األدوات واستخراج المعادن
.منها



لبة تتشابه الصخور في أن جميع الصخور أجسام ص

.توجد في األرض تحتوي على معدن أو أكثر

تختلف في اللون والشكل والملمس والحجم.

صخور ذات ملمس ناعم.

صخور ذات ملمس خشن.

.يمكنني تصنيفها حسب اللون والحجم والشكل

.صنفت الصخور تبًعا لملمسها





يمكن نحت الصخور وصقلها وتستخدم 

لفة للزينة والبناء واستخراج المعادن المخت

من الصخور واستخدامها في الصناعات 
.المختلفة



الجرافيت



.أن الصخور تتكون من معدن أو أكثر

.  حجر متوسط الحجم أسود خشن:الجرافيت

.حجر ملون متوسط الحجم خشن:الفلوريدا

.حجر أملس أزرق متوسط الحجم:التركواز

حجر أسود خشن متوسط الحجم:الحجر المغناطيسي

.تحت سطح األرض أو فوقها



تستخدم الصخور والمعادن في الصناعات مثل صناعة القلم الرصاص 

خدم والمغناطيس والحلي والزينة وبعض المواد مثل معجون األسنان، كما نست

الحجارة في أغراض بناء المنازل ويتم صقلها وتشكيلها بأشكال جميلة







.نجد فيها الحشرات والديدان وبقايا بعض النباتات والحيوانات







.والحيوانات الميتةمن فتات الصخور وبقايا النباتات

بكثير زلقة وتحتفظ: التربة الطينية

.من الماء

ظ مفككة وتحتف: التربة السطحية

.بقليل من الماء

خشنة وتحتفظ: التربة الرملية

.بقليل جداً من الماء





ات أالحظ تحلل بقايا النبات.الطبقة السطحية

تى والحيوانات  تدريجيًا ح

.تصبح جزء من التربة

تتفتت الصخور والمعادن إلى قطع  أصغر.

ئية التي تتحلل بقايا النباتات والحيوانات الميتة وتصبح المواد الغذا

.كانت في أجسامها جزء من التربة

.تربة رملية–تربة سطحية –تربة طينية 



خور تتكون التربة على مدى فترات طويلة فتتفتت الص

باتات والمعادن إلى قطع أصغر وتتحلل بقايا الحيوانات والن

.الميتة لتكون جزء مغذي في التربة

الصبار   

() التين الشوكي                   

) النخيل                           





الكأس أ سيسيل الماء من قاعها أكثر؛ الحتوائها على تربة رملية وهي ال 

.تحتفظ بالماء بعكس التربة الطينية والتي تحتفظ بالماء

.أس بكمية الماء التي سالت في كأس القياس أ أكبر من تلك التي سالت في ك

كثر من التربة الطينية هي األفضل لنمو النبات؛ ألنها تحتفظ بالماء أ: أتوقع

.غذائهالتربة الرملية وبذلك تمد النبات بالماء الالزم لنموه وقيامه بتصنيع



المعادن

الصخور

الدبال

التربة

الموارد الطبيعية



.ثرأن جميعها صخور صلبة توجد في األرض ويوجد بها معدن أو أك:تتشابه في

.اللون والحجم والشكل والملمس:وتختلف في

.فالصخرة األولى ناعمة والثانية والثالثة خشنة، ولكل منهم لون مختلف

ةالتربة السطحيالتربة الطينيةالتربة الرملية

 جًدا تحتفظ قليًًل 

.بالماء

تحتفظ قليًل 

.بالماء 

فظ تربة زلقة تحت

.جيًدا بالماء

ات تنمو فيها نبات

.قليلة

بعض النباتات ال

.تنمو فيها

تنمو فيها 

.النباتات جيًدا

ا تنمو فيها أن جميعها تتكون من فتات الصخور وبقايا النباتات والحيوانات وجميعه:تتشابه في

.النباتات

.اللون والملمس:تختلف في

.فالتربة األولى هي تربة رملية والثانية تربة طينية والثالثة تربة سطحية



نفايات مثل الماء والهواء والغابات والتربة، ونسبب لها الضرر عندما نلوثها بال

أو القمامة أوالغازات المنبعثة من السيارات والمصانع، ويجب االهتمام بها 

نحصل ألهميتها لنا حيث نحتاج الماء والهواء لنعيش ونحتاج الغابات والتربة ل

.على غذائنا والوقود

موارد األرض الطبيعية هي مواد من األرض يستخدمها الناس في حياتهم

اليومية مثل الصخور والمعادن والتربة والماء والهواء والنباتات 

.والحيوانات









توي بأن أتناول منتجات األلبان والبيض في غذائي والتي تح

.على الكالسيوم

عمود احافظ على أن أجلس بطريقة صحيحة للحفاظ على شكل ال

.الفقري وسالمته



.عضلة الساق





مضغ الطعام جيًدا.

 تناول الطعام الصحي  مثل الخضروات

.والفاكهة

االبتعاد عن األطعمة التي تحتوي على

نسبة عالية من الدهون والسكريات 

.والنشويات

عدم النوم بعد األكل مباشرة وممارسة 

.الرياضة



.موز-زبدة -لحوم -البازالء -سلطة الخضروات -أرز


