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 أين نجد معظم الماء العذب؟ -11

 في البحيرات واألنهار. -أ

 في الجليديات والغطاء الجليدي. -ب

 في الغالف الجوي. -ت

 تحت سطح األرض. -ث
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 استخدام، تدوير(

يعمل مصنع الورق على تحويل األوراق المهملة لكتب 
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 ألعابه بشكل مرتب
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اكتب سببًا واحًدا يجعل األكياس البالستيكية التي ترمى في البحر خطيرة في الغالب 

 على السالحف البحريّة.
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 ما طريقة التنقّل األفضل للمحافظة على البيئة؟
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