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 التي تمثلها الرموز س، ص، ع.
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.............................................................................................. 
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.............................................................................................. 
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.............................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



التربة  -2الدرس  –الفصل الخامس  –لثة الوحدة الثا  

4الفصل األول                                      –الروابع   
 

وضع سلمان كميات متساوية من التربة نفسها في ثالثة أحواض  -18

متماثلة، ثم أضاف إلى الحوض األول طبقة من التبن ولحاء الشجر، وزرع 

نباتًا في الحوض الثاني، في حين ترك الحوض الثالث كما هو، ثم صب 

كميات متساوية من الماء في الجزء الحلفي من كل حوض، وقاس كمية 

 والتربة المتسربة من كل حوض، ودون نتائجه في الجدول التالي.الماء 

 

 

 

 

 

 

 

 كمية الماء والتربة )مليلتر( رقم الكأس

1 650 
2 340 
3 780 

 

ماذا تسمى عملية انتقال التربة وفتات الصخور من مكان إلى أخر  ) أ (  

 حوط اإلجابة الصحيحة. على سطح األرض؟

 

 الترسيب    التفتيت    التعرية    التجوية 
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كتب سلمان في تقريره بعد االنتهاء من التجربة عبارة تنص على أن  ) ب (

ما نوع هذه  ) التربة المزروعة تحافظ على التربة من االنجراف(.

 العبارة؟

 توقع    فرضية    استنتاج    مالحظة

  

 بكميات متساوية من التربة؟لماذا مأل سلمان الحواض الثالثة  ) ج ( 

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

اكتب عنوانًا للمحور الرأسي للرسم البياني الموجود في الصفحة  ) د ( 

 أسفل هذه الصفحة.

 لعمودي.مثّل البيانات الموجودة في الجدول السابق بالرسم البياني ا ) هـ ( 
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الختبار تأثير كمية األمالح الذائبة في الماء على نمو النباتات، قامت  -19

نوال بري أربعة أنواع مختلفة من النباتات مزروعة في تربة صفراء 

 بكميات متساوية من الماء ومختلفة في كمية األمالح الذائبة فيها.

 

 

 

 

 

 عادلة؟أي مما يلي يجعل تجربة نوال غير 

 كمية الماء -أ

 نوع النبات -ب

 كمية األمالح الذائبة -ت

 نوع التربة -ث

 

الختبار نفاذية األنواع الثالثة من التربة )الرملية، الصفراء،  -20

جراما من كل نوع من التربة في ثالثة كؤوس  50والطينية(. وضع محمد 

الثالثة. مل ماء، ثم قام بترشيح الماء من الكؤوس  50يحتوي كل منها على 

 أي من الكؤوس الثالثة السابقة تتم فيها عملية الترشيح بشكل أسرع؟

 الذي يحتوي على تربة رملية. -أ

 الذي يحتوي على تربة طينية. -ب

 الذي يحتوي على تربة صفراء. -ت

 جميعها يتم ترشيح الماء فيها بالسرعة نفسها. -ث
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 التربة ومنهايستخدم المزارعون طرائق مختلفة للمحافظة على  -21

إضافة السماد العضوي لها. يبين الجدول التالي طول نباتين متماثلين؛ 

أحدهما أضيف سماد عضوي إلى تربته، واآلخر لم يضف له أي سماد 

 عضوي. 

 

 

 

 

 أي األصيصين أضيف سماد عضوي إلى تربته؟ كيف أستنتجت ذلك؟ -أ

 رقم األصيص: ........................

 ..........................................................................االستنتاج: ......

 

 أذكر طريقتين أخريين يستخدمها المزارعون للمحافظة على التربة. -ب

1- .......................................................................................... 

2- .......................................................................................... 

 

هل تنصح المزارع بزراعة المحصول نفسه في التربة نفسها لعدة سنوات؟  -ت

 لماذا؟

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

 

 يبين الجدول التالي مقارنة بين السماد العضوي والسماد الكيميائي. -ث

 

 

 

 

 

 

 

أي نوعي السماد )العضوي أم الكيميائي( تفضل استخدامه لتسميد تربة 

 مزرعتك؟ ولماذا؟ 

 نوع السماد: ........................................

 السبب: .....................................................................................
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على نمو النباتات، فزرع نباتات الخيار، يختبر باحث تأثير الدبال  -22

والكوسة، والخس في أوساط مختلفة، ووفر لها ظروف النمو نفسها، وبعد 

 مضي مدة من الزمن وفي الوقت نفسه قاس طول كل نبات.

 

 الجدول أدناه يوضح النتائج التي حصل عليها الباحث.

 

 

 

 

   

 

 الخيار؟أي األوساط الزراعية األربعة أفضل لنمو نبات  -أ

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

هل يمكن استخدام دبال روث البقر إلنماء نبات الخس؟ ضع عالمة )√(  -ب

 في المربع المناسب. ثم فسر إجابتك.

 

 نعم                         ال

 ............................................................................التفسير: 

أي نطاقات التربة يحتوي على دبال أكثر؟ ضع عالمة )√( أمام النطاق  -ت

 الصحيح.

 ( التربة السطحية )
 ( التربة تحت السطحية )
 ( صخور مجواة  )

 

 

 


