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 مدرسة المنارة الخاصة 

 

 

 : أكمل الفراغ بالكلمة المناسبة  -1
 طبقية   هو سحابة ...............    -1

 .................... هي مجموعة من قطرات الماء الصغيرة أو بلورات الثلج .  -2

 . عبارة عن طبقات رقيقة ومسطحة من السحب . ...السحب .........  -3

 . تشبه ذيل الحصان  ناعمة  ...... عبارة عن سحب ......... السحب  -4

 ........... هو عملية  تحول السائل إلى غاز .  -5

 يطلق على الماء الذي في صورة غاز أسم ..............  -6

 ............... هو عملية تحول الغاز إلى سائل .   -7

 ......................... هي حركة الماء بين سطح االرض والغالف الجوي .  -8

 قد يتسرب الماء الذي يسقط إلى باطن األرض ليكون .................. -9

 ......  من أشكال الهطول .................  و ............. -10

 تتكون فوق اليابسة . اإلعصار ............... هو عاصفة قوية بها رياح دوارة 11

 اإلعصار ................. هو عاصفة كبيرة تتكون فوق المحيطات .  -12

 العاصفة .............. هي عاصفة يحدث فيها رعد وبرق وأمطار شديدة . -13

 تتميز بكثرة الثلوج ودرجات الحرارة الباردة .العاصفة ................. هي عاصفة  -14
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   التاريخ : ...........................                                   دورة الماء -5  ..............                  اسم الطالب: ................

  محمد بن زايد  

 الضباب  

 الريشية  

 التبخر

 المياه الجوفية  

 ثف  االتك

 ب  االسح

 دورة الماء 

 القمعي 

 الطبقية  

 الرعدية

 بخار الماء  

 البحري 

 الثلج و المطر 

 الثلجية  
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   ضع عالمة ) √ ( أو عالمة ) × ( : -2

 )      (    جميع السحب تجلب معها الهطول .      -1

 )     (  تحجب السحب الطبقية جزء صغير من السماء .   -2

 )     ( السحب الطبقية لونها أبيض أو رمادي .    -3

 تشبه ذيل الحصان .  السحب الركامية)     (  -4

 عادة ما نرى السحب الريشية في الطقس المعتدل .  )    (  -5

 )    (  قد تجلب السحب الركامية عاصفة رعدية .  -6

 )    (  الضباب هو سحابة طبقية .    -7

 تحدث دورة الماء بدون الشمس .  يمكن أن )    (   -8

 )    (  العاصفة الرعدية تشبه القمع الكبير والطويل .    -9

 )    ( يدمر اإلعصار القمعي معظم االشياء في طريقه .   -10

 )     (  تتحرك رياح اإلعصار البحري بشكل دائري .  -11

 الفيضانات .  يتسبب اإلعصار البحري في حدوث )     ( ال يمكن  أن  -12

 . العاصفة الرعدية نوع من أنواع الطقس القاسي )    (  -13

 )    ( تدفن العواصف الرعدية النباتات والحيوانات تحت الثلج .  -14

 )     (  قد يتأذى الناس في الطقس القاسي .   -15

 )    ( يجب الوقوف في النوافذ خالل حدوث االعاصير .    -16

 كيف يمكنك البقاء في مأمن خالل الطقس السئ ؟  -3
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أنواع السحب-1

.............سحب  ............سحب  ............سحب 

أنواع الطقس القاسي -2

.............العاصفة  ............االعصار  ............االعصار 

   :أكمل الخرائط الذهنية األتية   -4

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 -اكتب العمليات التي تحدث في دورة الماء في مكانها الصحيح :  -5 

  

  

 

 

 

 

 معلمة المادة : دالل عادل          

1-.. ............ 

2- ........... 

3-....... ........ 

4-. ........... 


