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.  تر العلومفقِص والصقِ في د
:  الثانيتابع ملخص الدرس 
دورة الماء دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعدادهدى عبدالعزيز . أ: إعداد

إلىمنهجزءيتحّوليسخنعندماسائلالماء

.رؤيتهنستطيعالغاز

ىإلسائلمنيتحّولأييتبخرأنللماءيمكن

.ماءبخارشكلعلىالهواءفييتحّركغاز

غازإلىسائلمنالتحّولهو:التبخر.

التبخر

:  يتبخر الماء من 

سطح البحيراتاألنهارالبحارالمحيطات
اليابسة

مصادر الماء



.  تر العلومفقِص والصقِ في د
:  الثانيتابع ملخص الدرس 
دورة الماء دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعدادهدى عبدالعزيز . أ: إعداد

التكثف

الساخنالهواءفيالماءبخاريرتفع.

سائلإلىالبخاريتحّولالهواءيبردعندما.

ّونتكقدجًداصغيرةماءقطراتشكلعلىويتكثف

.سحابة

سائلإلىغازمنالتحّولهو:التكثف.

.  يتكثف بخار الماء على سطح زجاجة باردة 

دورة الماء

هي تبخر الماء من البحار والمحيطات 

م مكّونًا السحب ، ثالجو فيوتكثفه 

سطح على أمطارتساقطه على شكل 

.األرض



.  تر العلومفقِص والصقِ في د
:  الثانيتابع ملخص الدرس 
دورة الماء دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعداد

دورة الماءقصة الغيمة السعيدة

األرضسطحعلىالشمسأشعةسقطتيومذات.

بـخارإلىوتـحّولالـماءفتبخر.

األعلىإلىالـماءبـخارصعدثم.

بالبردالـماءبـخارشعر.

جًداصغيرةماءقطرات،وظهرتالماءتكثف.

سعيدةغيمةلناوتشكلتالقطراتتـجمعت.

ٌن أشعة الشمس الماء 1) .  في الهواء ويرتفعفيتبخرتَُسّخِّ

.بخار الماء ويكّون السحبيتكثفعندما يبرد الهواء 2)

.الماء ويكون على شكل مطر أو ثلج أو بََرد يهطل3)

ماء المطر والثلج المنصهر عائًدا إلى البحار يسيل4)
.   واألنهار والمحيطات 

1

2

3

4



.  تر العلومفقِص والصقِ في د
:  الثانيتابع ملخص الدرس 
دورة الماء دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعدادهدى عبدالعزيز . أ: إعداد

للحماية من الطقس

البرقالصواعق العواصفالشمس

للحماية من الطقس

 أتابع النشرات الجوية باهتمام  .

 أتجنب كثرة التعرض للشمس وبخاصة وقت

.الظهيرة 

ن حرارة الشمس يمكن أن تشكل خطًرا على اإلنسا

.خصوًصا في الحر الشديد 

 خالل الخروج أبتعد عن األماكن العالية في حالة

.العواصف حتى ال تضربني الصواعق 



.  تر العلومفقِص والصقِ في د
:  الثانيتابع ملخص الدرس 
دورة الماء دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعدادهدى عبدالعزيز . أ: إعداد

للحماية من الطقس

كلشعلىأعاصيرفتصيرالعواصفتشتدقد

.الحوادثوقوعفيتتسببدّوامات

بيرةكأجساًماترفعأنيمكنالقمعيةاألعاصير

.الممتلكاتوتدمراألرضعن

العواصف

بحركةترتبطجويةظاهرة

ملتح،والتيللرياحسريعة

الثلوجأوالمطرعادةمعها

.الرمالأو

للوقاية من العواصف

األماكنأتجنب
.المفتوحة

المياهعنأبتعد.

الشجرتحتأقفال.

البيتداخلأبقى.



.  تر العلومفقِص والصقِ في د

دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعداد

:أكمل العبارات اآلتية بما يناسبها  

يسيليهطليبرد

يتكثفسائليتبخرغاز

(...........................)واألنهاروالبحارالمحيطاتمنالماء.

(...........................)بََردأوثلجأومطرشكلعلىويكونالماء.

إلىسائلمنفيتحّوليتبخرأنللماءيمكن(...........................).

وتتكّونالماءبخاريتكثفالهواء(...........................)عندما

.السحب

(...........................)البحارإلىعائًداالمنصهروالثلجالمطرماء

.والمحيطاتواألنهار

:أّصوب ما تحته خط

التصويب العبارة

زء عندما يسخن يتحّول جصلبالماء 
.منه إلى غاز 

................
...........

الة في حالمنخفضةأبتعد عن األماكن 
.الخروح خالل العواصف

................
...........

ٌن أشعة الشمس الماء  يهطلفتَُسّخِّ
.ويرتفع في الهواء 

................
...........

يتكثف الماء على شكل قطرات ماء 
.بحيرةصغيرة قد تكّون 

................
...........



.  تر العلومفقِص والصقِ في د

دورة الماء–الثاني الدرس 

هدى عبدالعزيز . أ: إعداد

:أرتب مراحل دورة الماء مستعينًا بالصورة

:ألون اإلشارة بحسب العبارة

اإلشارة العبارة

يتبخر الماء من المحيطات 
.والبحار واألنهار والبحيرات 

يمكن للعواصف أن تصبح 
أعاصير تتسبب في وقوع

.الحوادث 

س أتجنب كثرة التعرض للشم
.وبخاصة وقت الظهيرة 

لى عندما يبرد الهواء يتحّول إ
.بخار 

3

2

4

1

مراحل دورة الماء الرقم
السحب بخار الماء ويكّونيتكثفعندما يبرد الهواء 

.
ٌن أشعة الشمس الماء  رتفع في الهواء ويفيتبخرتَُسّخِّ

.
لبحار ماء المطر والثلج المنصهر عائًدا إلى ايسيل

.   واألنهار والمحيطات 

.َرد الماء ويكون على شكل مطر أو ثلج أو بَ يهطل


