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 اعط امثلة لمجمعات مائية عذبة؟ -أ 1س 

 الغالف الجوي والكائنات الحية* بحيرات وانهار وجداول       * مياه جوفية       * جليد في القطبين      * 

 اين توجد معظم المياه العذبة في الكرة االرضية؟ -ب 

 في القطبين الشمالي والجنوبي      

 اعط امثلة لمجمعات مائية مالحة؟ -أ 2س 

 البحار* المحيطات           * 

 اين توجد معظم المياه المالحة في الكرة االرضية؟ -ب 

 ات توجد في المحيط     

 ما هي مياه المجاري وكيف تنتج؟ -أ 3س 

 .، تلوثت هذه المياه نتيجة استخداماتهاهي مياه ملوثة   

 من حسب رأيكم ينتج مياه المجاري؟ -ب

 .عندما يجلي االواني، عندما يستحم، عندما يغسل السيارات، عندما يستعمل الماء في الزراعة والصناعة.. االنسان   

 لتي يمكن ان تتشكل نتيجة انتاج مياه المجاري؟ما هي المشكلة ا -ج

 .تلوث اماكن السباحة* تلوث مياه البحر            * تلوث مصادر المياه النقية           * تلوث البيئة           *   

 ما هو حل مشكلة مياه المجاري؟ -د 

 .لمجاريالحل هو ازالة المواد الملوثة من مياه المجاري ، أي تطهير مياه ا  

 ما هي حسنات تطهير مياه المجاري؟ -هـ

 .بعد تطهير مياه المجاري وتنقيتها يمكن استغاللها في الزراعة والصناعة  

  اكتب امثلة الستعماالت الماء في البيت وامثلة اخرى الستعماالت الماء خارج البيت؟ 4س 

 (غسيل مالبس * مرحاض     *  سقي نباتات       * طبخ       * استحمام    : ) * في البيت 

 (سقي نباتات وحيوانات ، تنظيف : ) في الزراعة -ب(       تبريد ، انتاج بخار : ) في الصناعة -أ:  خارج البيت

 ؟اكتب عاملين يلوثان الماء ثم اكتب كيف يمكن التقليل منهما 5س 

 .ب مواد وقود من السفن الى مياه البحرتسر....    رمي بقايا طعام وفضالت للماء    :عوامل تلويث الماء 

 .منع تسرب مواد وقود لمياه البحر .....  منع رمي نفايات للمياه العذبة     :تقليل تلوث المياه

 اكتب عاملين يلوثان الهواء ثم اكتب كيف يمكن التقليل منهما؟ 6س 

 .واد سامة من دخان المصانع م....    احتراق مواد وقود في وسائل النقل    :الهواءعوامل تلويث  

 .استعمال مواد ال تضر البيئة .....  االقتصاد وعدم التبذير في استعمال مواد الوقود     :الهواءتقليل تلوث 

 :امامك خمسة ادعاءات ، اشر الى ثالثة ادعاءات صحيحة 7س 

 .الماء ضروري جدا لحياة كل الكائنات الحية على سطح الكرة االرضية -أ 

 .          يوجد في كل مكان هواء نقي بكثرة -ب

 .معظم سطح الكرة االرضية هو يابسة -ج

 .تتواجد المياه العذبة بصورة جليد في الكتل الجليدية -د

 (هـ + د + أ )  :االجابات الصحيحة.                          يوجد مياه في داخل االرض تسمى المياه الجوفية -هـ 

  :اكمل الناقص 8س 
 .مقياس الريحجهاز قياس سرعة الريح يسمى  -أ 

 .          مقياس الحرارةجهاز قياس درجة الحرارة يسمى  -ب

 .مقياس المطرجهاز قياس كمية المطر يسمى  -ج

 . ميزانجهاز قياس كمية مواد يسمى  -د

 .انبوب مدّرجاالداة التي نقيس بها سوائل تسمى  -هـ
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 ؟ اكتب بعض االقتراحات لالقتصاد والتوفير في استعمال الماء 9س 

 استعمال خزان اقتصادي في المرحاض*       غسل سيارة بواسطة دلو   *        اغالق الحنفية بعد االستعمال  *  

 سكب مياه مستعملة لكرسي المرحاض بعد االستعمال    * 

 تصليح الحنفيات واالنابيب التي تسيل* 

 استعمال المنقطات والرشاشات المائية لسقي النباتات    * 

 ما الفرق بين االتموسفيرا والهيدروسفيرا؟ 11س 

  ويتكون من غازات عديدة االرضيةهو الغالف الجوي الذي يحيط بالكرة  :االتموسفيرا ،. 

 ولذلك تسمى الكرة  من سطح الكرة االرضية هو ماء% 00هو الغالف المائي حيث ان  :الهيدروسفيرا ،

 ."الكوكب االزرق"االرضية بـ 

 وما هي نسبة كل غاز؟ الغازات يتركب الغالف الجوي للكرة االرضية؟ أيمن  11س 

 %1 كميات قليلة من االورغون وثاني اكسيد الكربون  *             %21 اوكسجين *        %     07نيتروجين *  

 اكتب استعمالين للهواء؟ 12س 

  االوكسجين في الهواء مهم للتنفس *                      االوكسجين في الهواء مهم الشتعال مواد الوقود * 

  الهواء يساعد على تبريد االجسام الساخنة*                ...(نفخ عجالت ، نجارة )الهواء يساعد في الصناعة * 

 :اشعل يزن شمعة ثم غطاها بكأس 13س 

 ماذا يحدث للشمعة؟ -أ

 .الذي يقل تدريجيا حتى ينتهيتنطفئ الشمعة بسبب نقص االوكسجين   

 ؟ما هي اهمية الهواء لعملية االشتعال -ب 

 .االوكسجين في الهواء مهم النتاج طاقة حرارية وضوئية عند االشتعال  

 المعلومات التي نتلقاها من النشرة الجوية؟ما هي  14س 

 امطار*                 رطوبة*                 درجة الحرارة*                     غيوم *                  سرعة الهواء*  

 صف تغير درجة الحرارة واالمطار خالل فصول السنة؟ 15س 

 .الصيف ترتفع درجات الحرارة بدون امطار في    ....  في الشتاء تقل درجة الحرارة وتهطل االمطار  

 اذكر بعض االمثلة التي تبين اهمية متابعة نشرة االحوال الجوية؟ 16س 

 للمالحة البحرية*      للمالحة الجوية   *       يسقي النباتات ام ال  : عللمزار*        مالبس يلبسون أي: للناس*  

 لماذا علينا االعتماد على ادوات في قياس تغييرات الطقس وليس على حواسنا؟ 17س 

مقياس ريح ، مقياس حرارة ، ) اما بواسطة المقاييس المختلفة ... الحواس قد تخطئ وتعطينا معلومات غير دقيقة  

 .فانها تكون دقيقة وصحيحة( مقياس مطر

 بأي طريقة نحّدد حجم كل واحد من الجسمين؟.. وضع المعلم على الطاولة حجرا ومكعبا خشبيا  18س 

  

  ، حيث يتم قياس الطول والعرض واالرتفاع ثم نجد الحجم ( ، متر مسطرة )  القياس بواسطة :مكعب الخشب* 

       .(االرتفاع    x  العرض  x  الطول  =الحجم ) بواسطة معادلة حسابية خاصة 

واسطة انبوب مدرج فيه ماء على ، لذلك نقيسه ب( ال يوجد له شكل هندسي ) الحجر غير منتظم الشكل  :الحجر* 

 حاصل طرح ارتفاع معين وعندما نضع الحجر يرتفع الماء ، وعندها نحسب حجم الحجر الذي هو عبارة عن

        .من ارتفاع الماء االول ارتفاع الماء الثاني
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