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دورة الماء 3-6

 بعد دراسة ھذا الدرس سوف:
 التبخر في دورة الماءعملیة  تلعبھان أصف الدور الذي استطیع.
 التكثی���ف ف���ي دورة عملی���ة  تلعب���ھان أص���ف ال���دور ال���ذي اس���تطیع

.الماء.الماء
 بخ��ار الم��اء الع��الق ف��ي یس��بب  انان اش��رح كی��ف یمك��ن اس��تطیع

.او الثلجاالمطار ءالھوا
:فردات للتعّلمم
 دورة الماء
ھطول
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ق�د یك�ون ھ��و نف�س الم��اء ال�ذي ش��ربھ ھبش��رتعل�م أن الم��اء ال�ذي ھ�ل ت 

.؟ او كان موجودا في الیابان ألبرت أینشتاین

 كمی�ة الم�اء الموج�ودةعلى س�طح األرض ال تتغی�ر أب�ًدا، حی�ث ھل تعل�م
؟ مراًرا وتكراًرا یتم استخدامھا

لماذا اطلقنا علیھا دورة ؟ لماذا اطلقنا علیھا دورة ؟
أین یأتي المطر؟  من ؟رؤیة المطر من قبل كھل سبق ل
كیف یصل إلى السحابة؟

 ف�ي ھ�ذه . دورة الم�اءیمرالماء بعدة حاالت تشكل مجتمعًة ما یع�رف ب
.الیابسة والبحرإلى الھواء ثم یعود مرة ثانیة یتحرك الماء من الدورة
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 التبخ����ر تح����دث دورة الم����اء بص����ورة رئیس����یة بس����بب عملیت����ي
.أیًضا في دورة الماءواالنصھار  التجمدوتحدث عملیتا . والتكثیف

:األسئلة
م��ن أی��ن ت��أتي الح��رارة الَّت��ي تس��اعد عل��ى تبخ��ر الم��اء م��ن األنھ��ار . أ1)

والبحیرات والبحار؟
أین یحدث التبخر أیًضا في دورة الماء؟. ب     

أین یذھب الماء المتبخر؟)  2 أین یذھب الماء المتبخر؟)  2
ماذا یحدث لبخار الماء عند تعرضھ لعملیة التكثیف؟. أ)  3

في أّي موضع من دورة الماء یحدث ذلك؟. ب
كیف یعود الماء المتبخر إلى األرض؟)  4
:في أّي موضع من دورة الماء یحدث ما یلي)  5

.التجمد. أ  
.االنصھار. ب     
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لماذا تعد دورة الماء مھمًة لنا؟ )6
.أكمل الجمل اآلتیة باستخدام الكلمات الموجودة في الصندوق )7

یتبخر            یتكثف          بخار          الماء 

 الھ�واء ف�ي ألعلى ف�ي ویتحرك______الماءالموجودعلى سطح األرض.أ
.ماء_______صورة  .ماء_______صورة 

.نظًرا الرتفاعھ في الھواء ________یبرد بخار الماء و.ب
.إلى سطح األرض على شكل أمطار وثلوج وَبَرد______یعود .ج



m

49االسئلة ص 

.من الشمس -أ1)
.في النباتات - ب     

.في الھواء كبخار ماء2)

.یشكل قطرات من الماء -أ3) .یشكل قطرات من الماء -أ3)
.في الُسحب - ب     

.یسقط كمطر أو كثلج4)

.عندما یتّكون الثلج في السحب -أ5)
.عندما ینصھر الثلج لتكوین الماء - ب     
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نف�س  سمح لن�ا باس�تخداموت األرضالماء في حافظ على منسوبألنھا ت6)
.الماء مراًرا وتكراًرا

ویتحرك ألعلى في الھ�واء  یتبخرالماء الموجود على سطح األرض  -أ 7)
.ماء بخارفي صورة 

.الھواءنظًرا الرتفاعھ في یتكثفیبرد بخار الماء و - ب      .الھواءنظًرا الرتفاعھ في یتكثفیبرد بخار الماء و - ب     
.إلى سطح األرض على شكل أمطاروثلوج وبرد الماءیعود  -ج      
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:المفاھیم الخاطئة 
 الماء ھناك ماء جدید یتشكل أثناء دورةھل !!!

!تحّدث عن
ذات یوم؟ ھل یمكن لدورة الماء أن تنتھي

ماذا تعلّمت؟
تش���كل دورة الم���اء حرك���ة الم���اء م���ن س���طح األرض إل���ى الھ���واء 

.وعودتھ مرة أخرى
ف��ي دورة الم��اء، یتبخ��ر الم��اء م��ن س��طح األرض ویتكث��ف لیش��ّكل 

.السحب ویسقط على األرض مجدًدا في صورة ھطول
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دورة الماء 6- 3تمرین 

ُسُحب         الماء         سائل         بخار ماء         یبرد
یرتفع        مطر        الساخن         یتكثف         یتبخر          یسخن

.في ھذا التمرین، ستتعرف على دورة الماء
 أكم��ل الجم��ل اآلتی��ة مس��تعینا بالكلم��ات الموج��ودة ف��ي الص��ندوق، وب��المخطط1)

.ستستخدم بعض الكلمات أكثر من مرة. الّطالب الموجود في كتاب

_____________ و_____________الماء على س�طح األرض 
. _______________ إلى الھواء على شكل

 بعض بخار الم�اء ف�ي الج�و. حینما یرتفع ______________الھواء
 في ______________ وتتشكل قطرات. _______________

._____________الھواء على شكل 
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 تس��قط م��ن الس��حب عل��ى ش��كل_________________قط��رات م��ن 
 یع���ود إل���ى األرض______________الم���اء . ____________

.بھذه الطریقة

 
__________________________________________
__________________________________________
____________________________________________________________________________________
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6- 3تمرین 

1الصندوق 1)
 رتفعـــــــــــی و تبخرــــــــــیطح األرض ــــى ســــــــماء علـــــــــال

.بخار ماءعلى شكل  إلى الھواء
2الصندوق  
جوـــــي الــــاء فــــــعض بخار المــب. حینما یرتفع بردـــــــیالھواء  
ي ـــــف اءـــمـــــــــالطرات ـــــــــل قــــــــشكــتــوت. فــــثــكـــتـــی ي ـــــف اءـــمـــــــــالطرات ـــــــــل قــــــــشكــتــوت. فــــثــكـــتـــی
.شكل السحب على ھواءــــــال

3الصندوق 
ى شكلـــن السحب علــــط مـــتسق اءـــــــمـــــــالن ــــــطرات مـــق
.یعود إلى األرض بھذه الطریقة ائلـــــالسالماء . طرـــم

.ثلج،  برد2)
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6 -3ورقة العمل 

.تصمیم نظام الستخالص الماء العذب
.في ھذا النشاط العملي، سوف تصنع نظاًما الستخالص الماء العذب 

.ستطبق ما تعلمتھ حول عملیتي التبخر والتكثیف في دورة الماء

!ماء
ماء!
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حجر صغیر•  رباط مطاطي•  وعاء صغیر•  عبوة مربى•  كیس بالستیكي•  
.صمم نظاًما یساعدك على الحصول على ماء عذب من البحر -أ1)

 اكتب البیانات التي توضح أج�زاء النظ�ام. ارسم مخطًطا یوضح تصمیمك -ب     
.لتوضیح األشیاء التي ُصنع منھا

تخّیل أنك في عرض البحر وتحطمت سفینتك ووجدت نفسك على جزیرة ال یوجد 
بھ��ا م��اء ع��ذب،ولن ت��تمكن م��ن الحص��ول عل��ى م��اء إال م��ن البح��ر؛ ول��یس مع��ك 

:سوى

؟ وضح طریقة عمل النظام كي تتمكن من الحصول على ماء عذب2)
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6-3ورقة العمل 
بتغطی�ة اإلن�اء  ق�م. اإلناء بم�اء البح�رأل ثم ام ضع علبة المربى داخل إناء -أ1)

وض�ع ف�ي ال تش�د الك�یس .بالستیك وثبت�ھ ف�ي موض�عھ برب�اط مط�اطي بكیس
.ضع اإلناء تحت أشعة الشمسوسطھ حجر صغیرثم 

)ب     

 

 
داخل  سقطمن الداخل وی البالستیكي یتبخر ماء البحرویتكثف على الكیس2)

.على شكل ماء عذب  العلبة


