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 المادة والطاقة وحدة                                        
 الماء: الوحدة التعلمية 

===================================================== 
في المربع المقابل ( √)عالمة لعبارات التالية وضع اختر اإلجابة الصحيحة علميا لكل من ا: السؤال األول 

 : لها 
 A2/39: حيح الذي يوضح نسبة الماء المالح إلى الماء العذب في األرض الشكل الص -1

 
 

 
  A2/40:    عداجميع ما يلي من خصائص الماء الصالح للشرب  -2

 عديم اللون                         عديم الرائحة                      عديم األمالح                 عديم الطعم          
 
  A2/39     :عدااألرض  ر من مصادر المياه العذبة علىتعتب -3

 المحيطات                   ةالجوفي ياهالمثالج                           األغطية الجليدية                  الم
 
 A2/39 :التي توصي بها منظمة الصحة العالمية للماء الصالح للشرب تترواح بين( PH)درجة الحموضة  -4

         8-4                                 4.4 – 6                         6.4 – 2.4                   01-04 

 

 C2/45 :المصدر الرئيسي للماء العذب -5
 اآلبار                         األمطار                     األنهار                        البحيرات                

 

 

للعبارة غير الصحيحة ( خطأ ) للعبارة الصحيحة وكلمة ( صحيحة ) اكتب بين القوسين كلمة : السؤال الثاني 
 :  علميا في كل مما يأتي

 C2/45 (  خطأ )                          .     تعتبر البحار المصدر الرئيسي للماء العذب على األرض   -1
 A2/40 (  خطأ )                                      للشراب يكون خاليا من األمالحالماء العذب الصالح  -2
 A2/40 (صحيحة )                                   إصابة اإلنسان باألمراض ىتلوث ماء الشرب يؤدي إل  -3
 A2/40 (  خطأ  )                                تضر بالصحة ال زيادة نسبة عنصر الرصاص في الماء   -4
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 C2/47 ( صحيحة)               طبيعي لتنقية الماء ( فلتر)تعمل التربة والصخور في طبقات األرض كمنقي  -5
 (صحيحة )     .              من شروط صالحية الماء العذب للشرب احتوائه على االمالح المعدنية -6
 (صحيحة )    .                          سم الكائن الحي يعد الماء ضروري للعمليات الحيوية في ج -7
 

أمام ما يناسبها واكتب رقمها ( ب )في الجدول التالي اختر العبارة أو الشكل من المجموعة : السؤال الثالث 
 ( : أ ) من عبارات المجموعة 

 
 (ب ) المجموعة  (أ ) المجموعة  الرقم

(..3.) 
 
(..1.) 

 A2/39. ألرض ماء عذب على سطح ا -

 A2/39. ماء عذب في باطن األرض  -
 

 هجوفيال هايمال -1

 بحارال هايم -2

 نااراأل هايم -3
 
 

 : ل لما يلي تعليال علميا سليما عل: السؤال الرابع 
 C2/46.  حتاج إلى  تنقيةتللشرب ال  ةصالح هنقي هاياآلبار م هايم -1

 .ألن تمت تنقيتاا بشكل طبيعي عندما مرت بطبقات التربة والصخور       
 
 C2/46. شرب مياه اآلبار دون تنقية أفضل من شرب مياه األناار دون تنقية -2

األناار شوائب وملوثات مياه ألن مياه اآلبار مرت بطبقات التربة والصخور فتمت تنقيتاا بشكل طبيعي، بينما تحتوي       
 .أكثر

 
 A2/46. الشربماء البرك والخباري قبل جب غلي ي -3

 ألن مياه البرك ملوثة بالعديد من الملوثات         
 

 : أي مما يلي ال ينتمي للمجموعة مع ذكر السبب : السؤال الخامس 
 األناار   –البحار  –غطية الجليدية األ –المثالج  -1

  البحار  :المختلف هو 
 A2/39مصادر المياه العذبة     :والباقي من  المالحة مصادر المياه: السبب ألنه من 
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  :التالية  ةماذا يحدث في الحال :السؤال السادس 
 
 A2/40 .عند شرب مياه البرك دون تنقيتها -1

 اإلصابة باألمراض الحتواء مياه البرك علي الكثير من الميكروبات والطفيليات        
 

 : لية ثم أجب عن المطلوب ادرس الرسومات التا:   السابعالسؤال 
 

 C2/45: الشكل المقابل يستخدم لتنقية الماء من الشوائب   -1

  .(  1)..القطن يمثله الرقم  -     

 .(4)..يمثله الرقم الحصى  -     

 
 
 
 

  : جب ادرس الرسم الذي أمامك ثم أ -2
 

 C2/47 السيراميك    منقي للماء هو المصنوع من أفضل -
عادة االستخدام/ فضلء بشكل أينقي الما : السبب -  قابل للغسل وا 

 

 
 

 C2/46  أمامك كأسين ماء أي منهما تختاره للشرب؟ -3

 ( 2) أفضل ماء للشرب يمثله رقم  -

 أنقى وأقل شوائب وملوثات من ماء النار:    السبب -

 

منقي ماء من 

 فاألليا

منقي ماء من 

 السيراميك

 (1 )   (2 ) 

 ماء نهر          ماء بئر
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 . ناقدالتفكير ال  :ثامن السؤال ال
 

إن هذا الفلتر يجعل نسبة : ، وقال له البائع(فلتر)ء متعدد المراحل لتنقية الماأراد حمد أن يشتري جهازا    -1
 .األمالح في الماء صفرا  ؛ وهذا جيد جدا  

  هل هذا الجااز جيد ومناسب للشراء أم ال؟  -
 A2/40     ليس مناسبا  -                    
 ئم  الماء الخالي من النسبة المعتدلة لألمالح ال يصلح للشرب بشكل دا:  السبب -        

 
يمكن لسكان الدول التي فيها أنهار أن يشربوا من النهر : " جريدةالمقالة في  عن عبارةفهد قرأ الطالب  -2

 "مباشرة

 C2/45  .ناقش هذه العبارة في ضوء ما درسته، موضحا العوامل التي تؤثر على قرارك

 .غير قابل للشرب بدون تنقية المدن الصناعية تؤثر على األناار فتسبب لاا التلوث ، مما يجعل ماء النار -
 
 
 
 
 
 

 انتهت األسئلة


