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 أين يمكن أن نجد الماء العذب؟ -1

 باطن األرض. /هار/ الجليدياتنالبحيرات/ خزانات المائية/ األ

 

 كيف يمكننا استخدام الماء المالح؟ -2

 عد تحليته بالتقطير.ب

 

 كيف يؤذي التلوث البيئة؟ -3

 التلوث بالهواء والماء واألرض، وقد يمتد التلوث بعيدا عن مصدره.يضر 

 

 ط أمثلة على ذلك.يلوث الناس البيئة عن قصد وعن غير قصد. اع -4

 فايات المنزلية، المخلفات الطبية، المخلفات الصناعية.تلوث بقصد: إلقاء الن

تلوث بغير قصد: ال يعلم الناس كيف تتسبب السيارات في تلوث بيئتهم، ال 

 مدة البيئة.يعلم المزارعين كيف تلوث األس

 

 ا الطرائق الثالث للحفاظ على الموارد الطبيعية؟م -5

 االستخدام، التدوير إعادةالترشيد، 

 

 كيف يمكن استخدام الطرائق الثالث في الحفاظ على الماء؟ -6

في ري ، استخدامها مياه الصرفترشيد استهالك الماء، معالجة 

 المزروعات

 

 ما الذي يسبب تلوث الماء والهواء؟ -7

 عوادم السيارات، دخان المصانع.إلقاء النفايات بأنواعها، 

 

ذوبان بعض الغازات في بخار الماء نتيجة .. المطر الحمضي..يتكون  -8

 الجوي.

 . أوضح ذلك. للشمس دور في وجود الماء العذب -9

تاركة تساعد حرارة الشمس على تبخير مياه المحيطات والبحار وسواها 

 حدث الهطل.وراءها األمالح، يتكثف بخار الماء وي

 

أكتب خطة يمكن أن أتبعها أنا وأسرتي لترشيد استهالك الماء في  -10

 كثر الخطوات ترشيدا الستهالك الماء.أالمنزل. محددا أي 

غلق الصنبور عند عدم فقط/ اصالح الحنفيات/ االستحمام بالقدر المطلوب 

 الحاجة.
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 ين نجد معظم الماء العذب؟أ -11

 في البحيرات واألنهار. -أ

 في الجليديات والغطاء الجليدي. -ب

 في الغالف الجوي. -ت

 تحت سطح األرض. -ث

 

مل من الماء يوميا من أحد صنابير منزل. ما كمية  300يتسرب  -12

 الماء المتسربة سنويا؟

 لتر تقريبا 109.5مل = 109500يوم =  X 365مل  300

 

 يمثل الماء موردا مهما من موارد األرض. وضح أهميته. -13

ألن الماء يستخدم في مجاالت عديدة من الحياةوال تستغني عنه معظم 

 ات الحية، سواء كان للزراعة والصناعة والشرب.المخلوق

 

 .مياه األرض .%75تشكل البحار والمحيطات  -14

يطلق على الماء المخزون في الفراغات بين الصخور تحت سطح  -15

 المياه الجوفية.األرض اسم 

ية تمثل الطرائق الثالث الرئيس ، التدويراالستخدام إعادةالترشيد،  -16

 للمحافظة على الموارد الطبيعية.

ي الجدول التالي تجد عدد من الممارسات التي يقوم بها اإلنسان، ف -17

 حدد في العمود المقابل نوعها )ترشيد، إعادة استخدام، تدوير(.

 الممارسة
)ترشيد، إعادة 

 استخدام، تدوير(

يعمل مصنع الورق على تحويل األوراق المهملة لكتب 

 جديدةدراسية 

 تدوير

 يملئ جابر دلوا من الماء ويستخدمه لغسل سيارته

 

 ترشيد

 تطفئ منير مكيف غرفتها عندما تغادر الغرفة

 

 ترشيد

يعيد جاسم ملئ قنينة الماء البالستيكية الفاضية بالماء 

 ليشرب منها من جديد

 استخدام إعادة

يرسل أبي األخشاب المتكسرة لمصنع الخشب لطحنها و 

 تحويلها إلى مكتب جديدة

 تدوير

محمد علب أحذيته الجديدة ليستخدمها لتخزين يستغل 

 ألعابه بشكل مرتب

 استخدام إعادة
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ما الرسم البياني الدائري الذي يبيّن نسبة توزيع اليابسة والماء على  -18

 األرض؟  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أين توجد المياه المالحة والمياه العذبة على سطح األرض؟ -19

 ظلّل دائرة واحدة في كّل سطر.

 

 

 مياه عذبة  مياه مالحة   

-----------------------------------األنهار 

-----------------------------------البحار 

 ----------------------------------الجداول 

 ------------------------------------اآلبار 

 --------------------------------المحيطات 

 --------------------------------الجليديات 
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 الماء مورد طبيعي موجود على األرض يُستخدم في الحياة اليومية. -20

 اذكر مورًدا طبيعيًا آخًرا يستخدم في الحياة اليومية.

 التربة

 صف مجاالت استخدام هذا المورد.

  الزراعة/ استخراج المعادن

 

 

صف  العديد من أنحاء العالم.هناك نقص في الماء العذب في  -21

 عمليتين يمكن أن يقوم بهما اإلنسان للحّد من هدر المياه.

 ألسنانغلق الصنبور عند فرش ا .ية التي نحتاجها فقطمالكالسباحة ب.. -أ

 اءغسل السيارة بدلو من الم. -ب

 

تبيّن الصورة أسماًكا وسلحفاة بحريّة تسبح، وتوجد بالقرب منها  -22

 )نايلون(. أكياس بالستيك

 

 

 

 

 

 

 

 

اكتب سببًا واحًدا يجعل األكياس البالستيكية التي ترمى في البحر خطيرة في الغالب 

 على السالحف البحريّة.

 .أيضاقد تبتلعها وتختنق بها/ قد تعلق داخلها وتختنق بها 

 

 



الماء  -1الدرس  –الفصل الخامس  –لثة الوحدة الثا  

5الفصل األول                                      –الروابع   
 

 

إلى المدرسة تنتج أقّل قدٍر من ملوثات  أّي من الوسائل التالية للذهاب -23

 الهواء؟

  حافلة تعمل بالبنزين. -أ

  دراجة هوائية تعمل بالبنزين. -ب

  سيارة تعمل بالكهرباء. -ت

 قطار يعمل بالبنزين -ث

 

 يشير الرسمان إلى طريقتين للتنقّل عبر المدينة. -24

 

 

 

 

 

 ما طريقة التنقّل األفضل للمحافظة على البيئة؟

 في مربع واحد.(  ✓)ضع عالمة  

 

 الدراجة الهوائّية      ✓              

 الدرجة النارّية                    

 

 وقود.وائية ال تنتج غازات ملوثة نتيجة احتراق الألن الدراجة اله...: فّسر إجابتك

 

 أي مما يلي يعد من المصادر الطبيعية لتلوث الهواء الجوي؟ -25

 وسائل النقل  -أ

 دخان المصانع -ب

 محطات الكهرباء -ت

 االندفاعات البركانية -ث

 


