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دورة الماء
إعدادإعداد

حسین غباشنھ/ أ 



دورة الماء
ھل نستطیع أن نعیش بدون ماء ؟
من أین نحصل على الماء ؟
ھل ینتھي الماء ؟
؟كما أسمیناه في الدرس السابق ) الھطول ( ما أشكال الماء أو.



دورة الماء
كیف یختفي الماء ؟

عند االستحمام ، نحس بالماء یبلل أجسامنا ، وھذا عند االستحمام ، نحس بالماء یبلل أجسامنا ، وھذا 
الماء سائل ، لكنھ عندما یسخن یتحول جزء منھ 

.إلى غازٍ  ال نستطیع رؤیتھ 
 یتحول من سائل إلى غازأي  یتبخریمكن للماء أن 

.یتحرك في الھواء على شكل بخار ماء



 یرتفع بخار الماء في الھواء الساخن ، وعندما
یبرد الھواء ، یصبح غیر قادر على االحتفاظ 

دورة الماء

یبرد الھواء ، یصبح غیر قادر على االحتفاظ 
ببخار الماء ، فیتحول البخار ثانیة إلى سائل ، 

أي یتكاثف على شكل قطرات صغیرة جدا 
.قد تكون ُسحًبا أحیانا , من الماء 

كیف یمكن أن یتغیر شكل الماء وحالتھ ؟



ما دورة الماء ؟
 یتبخر الماء من المحیطات والبحار واألنھار ، ثم

دورة الماء

 یتبخر الماء من المحیطات والبحار واألنھار ، ثم
یتكاثف في الجو مكونـًا السحب ، ثم یتساقط مطًرا 

. دورة الماء: نسمي ھذه التحوالت . على األرض 
 یتحرك الماء دائما من خالل ھذه الدورة في أرجاء

.األرض كافة








