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 : 1  السؤال

 تأمل الرسم التالي ثم أجب عن االسئلة التي تليه:

يااٍت ٌب تجربةً. َوَضع الطالا أجرى ُطلا  ب على الطااولة ثلثة أوعية متشابهة تماًما في الحجم والشاكل ومألوها بكما

. بَْعدَ ذلك،  ُمتَساوية من الماء. درجة حرارة الماء سم التاوضيحيا في كل وعاء كانت مختلفة، كما يَْظَهر في الرا

 وضعوا في كلا وعاء قطعة جليد بنفس الحجم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما اسم العملياة الاتي سيمرا بها الجليد؟  أ.

1 د  اْنِصهار  4               تكثُّف 3           تبخُّر 2          تجمُّ

 

   َرح إجابتك. اِشْ  في أيا وعاء ستَْحدُث العملياة بأكبر سرعة؟ ب.

 

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

***************************************************************** 

 : 2  السؤال

له إلى قََطرات ماء؟ما هو َسبَ   ُب تََكثُّف بُخار الماء وتََحوُّ

1 تبريد بُخار الماء 

2 تسخين بُخار الماء 

3 ترطيب بُخار الماء 

4 تجفيف بُخار الماء 

 

***************************************************************** 

 3مهمة  – الماء والهواء
 ........................الموعد االخير للتسليم:          ........................................االسم:    
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 : 3  السؤال
واسب تظهر  .والسُّيولة الصَّلبة: تَْينحال في الطابيعة في الرَّ

  .............................................................. الصَّلبة حالة في َرواسب على مثاالً  أعطوا .أ   

 ................................................................ السُّيولة حالة في َرواسب على مثاالً  أعطوا .ب  

***************************************************************** 

 : 4  السؤال

 :الناقص اكمل
 .........................جهاز قياس سرعة الريح يسمى  -أ

 ........................جهاز قياس درجة الحرارة يسمى  -ب

 ........................جهاز قياس كمية المطر يسمى  -ج

 .........................جهاز قياس كمية مواد يسمى  -د

 ........................ تسمى سوائل بها نقيس التي االداة -هـ

 ........................ نسبة غاز النيتروجين في الغالف الجوي هي -و

 ........................نسبة غاز االوكسجين في الغالف الجوي هي -ز

 ........................ينسبة غاز االورغون وثاني اوكسيد الكربون في الغالف الجوي ه -ح

 ........................ بواسطتها نقيس حجم مكعب خشبي صغير التي االداة -ط

***************************************************************** 

 : 5  السؤال

 .ب وَ  أ اْلبَْندَْين أسئلةِ  عن أجب ثمّ  التّالية اْلقطعة اِقرأ

ض ث خطر إلى اْلمياه مصادر تتعرا ث هذا أسباب. التَلوُّ  الصَّرفِ  مياه وتسريب الّصلبة النّفايات إلقاء: هي التالوا

ثة اْلموادا  هذه. اْلمياه مصادر إلى اْلوقودِ  وموادّ  ِ ل نأ يُمكن اْلملوا ِ  للشارب صالحة غير إلى اْلمياه مصادر تُحوا

يا   .وللرا

 

  :القطعة على بناءً  إسرائيل في المياه لمصادرِ  تلويثٍ  عاملَيْ  اُذكر .أ

 

  .................................................................................................: 1 اْلعامل 

                                      

                      ................................................................................................: 2 اْلعامل 

  اْلقطعة؟ من نتعلام أن يمكن مشكلة أيا  عن .ب

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

***************************************************************** 
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 : 6  السؤال

 .أماَمك َرْسٌم بيانيا يُبَياِن الُمعَدَّل اليوميا الْستِهلك الماء لدى عائلة ُمعَيَّنة، نتيجةَ االْستِعماالت البيتياة المختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العائلة في الشرب والطبخ؟  استهلكت. حسب الرسم البياني كم لتراً من الماء 1 أ.

           ______________________________________________ 

 

، أيا  .2  سم البيانيا   ِلْلماء؟ استهلكبيتيا فيه أكبر  استعمالَحْسب الرا

    

 

ياة الماء في  كيف يُْمِكن أن .3  البيتيا الاذي ذََكْرتَه؟ االستعمالنَُوفاِر في كما

    

    

سم البيانيا تَتََوقَّع إيجاد فَْرق بيين اْسيتِهلك المياء فيي في أيا اْستِعمال من االْستِ   ب. عماالت البيتياة الُمبَيَّنة في الرا

 :اِْشَرح إجابَتَك الشاتاء وبين اْستِهلك الماء في الصايف؟

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

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

***************************************************************** 

لُاليومّيُعُ المُ  ُلالْسِتهالكدَّ
ُالبيتّيُللماء

ّية املاء كم
 ارتا ابلل

ّريّ 
ّاحلدائق

تنظيفّّالغسيل
ّاألسنان

الّشرب 
 والّطبخ

تنظيف 
 الِمْرحاض

ّاالستحمام

ُالْسِتعمالا
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 : 7  السؤال

 خطأ في المكان الفارغ: أو اكتب صحيح

 _________ الجو في الذي الماء بخار رؤية يمكن -1

 _________  النصف من أقل اإلنسان جسم في الماء كمية -2

 _________   غاز حالة في البيئة في يظهر الهواء -3

 _________  حاالت 3 في البيئة في الماء يظهر -4

 _________  لبةالص حالة في البيئة في يظهر النفط -5

 _________  ثابتة صورة ولها تجري ال السوائل -6

 _________  تجري ال وهي ثابتة صورة الصلبة للمادة -7

 _________  صورته تتغير آخر إناء إلى إناء من السائل نصب عندما -8

 _________  األنابيب في الصلبة المواد نقل يمكن -9

 _________  به الموجودة ناءاإل شكل تأخذ الصلبة المواد -10

***************************************************************** 

 : 8  السؤال

 : االكثر( 1) 5 – 4 – 3 – 2 -1  مستعمال االرقام ،األقلرتبوا توزيع مصادر المياه في العالم من النسبة االكثر الى 

 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.ّالمياه الجوفيةّّ..........

 ّّّّّّّّّّّّّّّّفي القطبين الجليدّّ..........

ّكائنات حيةالو يالجوالغلف ّّ..........

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمحيطات والبحارّّ..........

ّالبحيرات واالنهارّّ..........

***************************************************************** 

 

 

 ** عمل موفقا يا ابطال** 


