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 " صدق اهلل العظيم ٚ جعٍٕب ِٓ ادلبء وً شًءِ دًقال تعالى "  -

 وان يان أو حساستطاع أي إنيدخل الماء في تركيب أجسام الكائنات الحية بنسبة كبيرة و لواله لما  -
 نبات أن يعيش عمى سطح األرض . أو   

 الحية عمى سطح األرض .ىو عصب الحياة لجميع الكائنات  -:* ادلبء 
 ىو الوسط الذي تتم فيو العمميات الحيوية في جسم الكائن الحي . -        

  ممية البناء الضوئي في النباتات . عىو أحد العوامل الضرورية ل -        
    . : 75اع مساحة الكرة األرضية تقريبا ، أي أن نسبتو حوالي  بُيشكل الماء ثالثة أر  -        

 ادلبء

                                         ٪ 77ِبء ِبحل                                  ٪ 3ِبء عزة   
 محيطات -بحار                                                    مستنقعات     –برك  –ينابيع  –آبار  –بحيرات  –أنيار                              

 مياه جوفية   /  مثالج و أغطية جميدية                                      

 37أششثٗ ؟  صـ  # وٍف أخزبس ادلبء اٌزي 
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 صنبور

 مقطر

 مالح

 زمزم

 عديم المون

 عديم المون

 لونلو   

 عديم المون

 لرائحةعديم ا

 لرائحةعديم ا

 رائحةلو 

 7,8 لرائحةعديم ا

8,3 

7 

7,5 

 ماء الصنبور و ماء زمزم من أنواع المياه الصالحة لمشرب .
 الماء المقطر غير صالح لمشرب لعدم احتوائو عمى أمالح معدنية .

 الماء المالح غير صالح لمشرب بسبب طعمو المالح ) نسبة األمالح عالية ( .
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 مصادر المياه الطبيعية عمى سطح األرض متنوعة ) أنيار/بحيرات/ينابيع/آبار/برك/جداول/أفالج(  -
 كما تختمف أشكال و أحجام زجاجات المياه المعدنية المستخدمة في الشرب .   

 ط : ِب ً٘ صفبد ادلبء اٌصبحل ٌٍششة ؟
 جـ : عديم المون / عديم الطعم / عديم الرائحة / نقي / خالي من الشوائب و المموثات مثل البكتيريا و 

 / يحتوي عمى العديد من األمالح المعدنية الميمة لصحة اإلنسان . الرصاص      

 تعتمد نسبة وجود ىذه األمالح في ماء الشرب عمى معايير عالمية ُمتفق عمييا . -

 الماء المموث غير صالح لمشرب و ُيصيب اإلنسان بالميكروبات و الطفيميات . -

 44ٚ اخرت األصٍخ ٌٍششة ٚفمب ٌٍّعبٌري اٌزً دسعزٙب : صـ  عزةلٕبًٔ ادلبء اٌ# الشأ ادلىٛٔبد ادلغجٍخ عٍى 

 

 

 

 

 

 44# ِب اٌزذاثري اٌٛلبئٍخ اٌزً اختزرٙب عٕذ إجشاء اٌزجبسة ادلزعٍمخ خبصبئص ادلبء ؟   صـ  
 ارتداء بالطو المختبر و النظارات الواقية . -0          
 نظافة األدوات المستخدمة في إجراء التجارب . -8          
 استخدام ميزان الكتروني حساس لقياس كتمة األمالح الموجودة في عينات الماء .  -3          
 .لقياس حموضة الماء دقة عالي ال   Ph  metterاستخدام جياز   -4          
 كنشاط عممي . المدرسة أمام التالميذتغيير شمعات فالتر مشارب  -5          

 

 صالح

عديم المون / عديم الطعم / عديم الرائحة / نقي / 
 خالي من الشوائب و المموثات مثل البكتيريا و

الرصاص / يحتوي عمى العديد من األمالح المعدنية 
 الميمة لصحة اإلنسان .

 صالح

عديم الرائحة / نقي /  عديم المون / عديم الطعم /
 خالي من الشوائب و المموثات مثل البكتيريا و

الرصاص / يحتوي عمى العديد من األمالح المعدنية 
 الميمة لصحة اإلنسان .

عديم المون / عديم الطعم / عديم الرائحة / نقي / 
 خالي من الشوائب و المموثات مثل البكتيريا و

يحتوي عمى العديد من األمالح المعدنية الرصاص / 
 الميمة لصحة اإلنسان .

 صالح
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 44# صُّ ٍِصمب ) ثٛعرت ( ٌزضّٓ ِٛاصفبد ٌٕٛعني ِٓ ادلبء اٌعزة ادلعجأ ، ِجٍٕب اٌفشٚلبد ثٍّٕٙب : صـ 

 

 

 

 

 

 

 : ىو الذي يتواجد بشكل طبيعي عمى األرض في المستنقعات و البرك و األنيار و  * ادلبء اٌعزة
 البحيرات و الجداول أو تحت األرض في الماء الجوفي .                  

 تركيز األمالح في الماء العذب يختمف حسب مصدره . -

 قامت منظمة الصحة العالمية بتحديد نسبة األمالح في الماء الصالح لمشرب . -

 ط : ِبرا حيذس ٌٛ ششة اإلٔغبْ ِبء لًٍٍ ادلٍٛدخ ؟
 . تقوم الكلى بالتخلص من ماء أكثر لزيادة تركيز األمالح في الجسم والعكس صحيحجـ : 

 ؟ ِمطشط : ِبرا حيذس ٌٛ ششة اإلٔغبْ ِبء 
 بمجرد مالمستو لميواء فيصبح  CO2تزداد حموضة الدم بسبب امتصاص الماء المقطر لغاز  جـ : 
 أكثر حامضية ، و ذلك قد يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة .     

 42# اعزىشف ٔغت األِالح يف ِصبدس ادلبء ادلخزٍفخ :  صـ 

 

 

 

 

تترسب كمية قميمة جدا 
 من األمالح

من  كبيرةتترسب كمية 
 األمالح

 معتدلةتترسب كمية 
 من األمالح

أِب ِبء اٌجذش فٍذزٛي عٍى وٍّخ  ادلبء اٌعزة حيزٛي عٍى وٍّخ لٍٍٍخ جذا ِٓ األِالح ،
 وجريح ِٓ األِالح ، أِب ِبء اَثبس فزذزٛي عٍى وٍّخ ِعزذٌخ ِٓ األِالح .
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 ممغ / لتر 35 – 05األمالح المعدنية : نسبة 
 Ph    :6,5 – 7,5قيمة الـ 

 ممغ / لتر 8111المعدنية : األمالح نسبة 
 Ph    :7,8قيمة الـ 
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 42عٍى ٔغجخ األِالح يف ادلبء :  صـ  # ِٓ خالي ِشب٘ذره اٌفٍٍُ ، دذد اٌعٛاًِ اٌزً رؤصش 
 نوع التربة و الصخور المتان ينساب الماء من خالليما . -0          
 مخمفات المنازل و المصانع . -8          
 مخمفات األسمدة الزراعية و المبيدات الحشرية . -3          
 جمدا .تنوع الماء إن كان سطحيا أو جوفيا أو م -4          

 يحتوي الماء ) سواء كان سطحيا أو جوفيا أو من األمطار المتجمعة في اآلبار ( عمى عدد من  -
 العناصر عمى شكل أمالح ذائبة أو مواد عالقة ، و من ىذه العناصر الكالسيوم و المغنيسيوم و    
 البوتاسيوم .الصوديوم و    

 ط : ِب ً٘ ِصبدس أِالح ِبء اٌششة ؟
 ( التربة و الصخور المتان تحتويان عمى األمالح التي تذوب و تصل لمماء الجوفي و السطحي.0جـ : 
 ( مخمفات المنازل و المصانع .8     
 ( مخمفات األسمدة الزراعية و المبيدات الحشرية .3     

 اإلنسان بالميكروبات . تموث ماء الشرب يؤدي إلى إصابة -

 43# دذد ٔٛع ادلبء ِٓ خالي ٔغجخ ادلٍٛدخ :  صـ  

 

 

 

 44# احبش ٚ ٔبلش ِع صِالئه ادلخبطش ادلرترجخ عٍى اٌششة ادلفشط ٌٍّبء ادلٍٛس أٚ ٌٍّبء ادلبحل : صـ 
يؤدي إلى فقدان خاليا  المالح الشرب المفرط لمماء  يدمر صحة اإلنسانالشرب المفرط لمماء المموث    
مع الجسم لمماء مما يؤدي إلى جفافيا و موتيا   : ابتو باألمراض المعوية ومنياـــــــــمن خالل إص   

حدوث تدمير لبعض خاليا المخ و يصبح اإلنسان   و ياــــــــــــــــالبميارس و التيفودو  المالرياو الكوليرا   
  الجفاف . نأكثر عطشا و يموت م           االلتياب الكبدي الوبائي و الدوسنتاريا .

 

 ماء مالح ماء عذب

حيزٛي ادلبء اٌعزة عٍى ٔغجخ لٍٍٍخ ِٓ األِالح عىظ ادلبء ادلبحل 
 اٌزي حيزٛي عٍى ٔغجخ وجريح ِٓ األِالح .
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 44# صُّ ٌٛدخ إسشبدٌخ ِٛضذب فٍٙب طشق رششٍذ اعزٙالن ادلبء ِٓ خالي اٌغريح إٌجٌٛخ اٌششٌفخ : صـ 
 أدبدٌش ٔجٌٛخ حتش عٍى رششٍذ اعزٙالن ادلٍبٖ :    

 . "ال تسرفوا في الماء ولو كنتم عمى نير جاري"  -      
 "  كموا واشربوا وتصدقوا في غير إسراف وال مخيمة  "  -      

 " كان النبي صمى الّمو عميو وسمم يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"  -      
 أنيا كانت تغتسل ىي والنبي صمى الّمو عميو وسمم من  رضي اهلل عنيا روى عن عائشة " -      

 " إناء واحد يسع ثالثة أمداد، أو قريبا من ذلك           

غً اٌششعًِٚٓ أُ٘ لٛاعذ رششٍذ ا    
ُ
 :العزٙالن أصٕبء اٌٛضٛء ٚ اٌغ

 . فتح الصنبور ربع فتحة أو أقل أثناء الوضوء في المنزل أو المسجد (0       
 .كمية من المياه قدر اإلمكان أقلببأداء الوضوء أو الغسل    االقتداء بالرسول  (8       
 . صنبور دورة المياه مفتوحاً حفاظًا عمى المياه عدم ترك (3       

 ِب ٘ٛ ادلصذس اٌشئٍغً ٌٍّبء اٌعزة ؟ط : 
 ماء المطر .جـ : 

ن ماء جاري في األنيار ، و قد  -  قد يتجمع ماء المطر كماء ساكن في البرك و البحيرات ، و قد ُيَكوِّ
 يدخل بعضو مسام التربة مكونا الماء الجوفي .   

 ال يمكن ُشرب الماء من مصادره الطبيعية مباشرة ، بل يجب تنقيتو أوال . -

 45صـ  # أصٕع ِٕمٍب ٌٍّبء يف ِذسعزً :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نقص قنينة بالستيكية و نحدث فتحات صغيرة في أسفميا0
 ( نضع فييا حصى ثم رمل ثم فحم ثم قطن عمى الترتيب8
 ( نصب الماء المراد تنقيتو و نشاىد ما يحدث ؟3

ينزل الماء صافيا و نقيا من القنينة البالستيكية و التي 
 أصبحت منقية لمماء

يتم استخدام منقي الماء ) الفمتر ( لمحصول عمى ماء نقي 
، و تستخدم الفمتر عممية  و صافي و خالي من الشوائب

 الترشيح في تنقية المياه .
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 46رفذص ِٕمٍبد ادلبء يف ادلٕضي :  صـ  # 

 

 

 

 ِبء اٌربن ) اخلجبسي ( لجً اعزخذاِٗ . -
ّ
 جيت غًٍ

 46رزُ رعجئخ ِبء اٌششة ِٓ اَثبس اٌعزثخ العزخذاِٙب ِٓ دْٚ احلبجخ ٌزٕمٍزٙب " فغش اٌعجبسح اٌغبثمخ : صـ  "# 
 ماء اآلبار ىو ماء األمطار التي تجمعت بعد مرورىا بطبقات من التربة و الصخور التي ُتعتبر     
 بمثابة فمتر طبيعية ، لذلك فماء اآلبار ىو ماء نقي صالح لمشرب .    

 ٌٍّبء يف سأٌه ِٛضذب عجت اخزٍبسن : 
ِّ
 47صـ  # ِٓ خالي ٔشبط " رفذص ِٕمٍبد ادلبء يف ادلٕضي " ، اخرت أفضً ِٕك

 منيا : أفضل منقي لمماء ىو الفمتر المصنوع من السيراميك و ذلك لعدة أسباب     
 ( فتحات المسام ضيقة جدا و بالتالي فمعدل التنقية يكون عالي جدا .0          
 ( يمكن غسل الفمتر و إعادة استخدامو عدة مرات .8          
 ( سيل الفك و التركيب .3          

 # رغزخذَ دٌٚخ اٌىٌٛذ اٌزىٌٕٛٛجٍب ٌزٛفري ادلبء ٌٍّٛاطٕني ، اششح طشٌمزني ِٕٙب ِجٍٕب 
 47اٌفىشح اٌعٍٍّخ اٌزً رمَٛ عٍٍٙب وً طشٌمخ : صـ    

 اٌطشٌمخ األٚىل : حتٍٍخ ِبء اٌجذش :     
 ة تقطير يتم تحويل ماء البحر المالح إلى ماء عذب عن طريق إجراء عممي                         
 لفصل الممح عن الماء و يتم ذلك في عدة محطات منيا محطة الدوحة .                         

 اٌطشٌمخ اٌضبٍٔخ : ِعبجلخ ٍِبٖ اٌصشف اٌصذً :     
 و  معالجة رباعية تمكنت وزارة األشغال من معالجة مياه الصرف الصحي                        
 تشغيل محطة تنقية الصميبية و تحويميا لماء عذب صالح لالستخدام                         
 باستخدام تقنية التناضح العكسي                        

 

 

 يتكون من
 القطن

يتكون من 
 االسفنج

يتكون من 
 السيراميك
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 ب

 نعم

 فيو متعادل ، ال حمضي و ال قموي .  Ph  = 7ألن الـ   
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 T D S جهاز   -1
وىذا الجياز متخصص في قياس نسبة األمالح الذائبة الكمية الموجودة في 

الماء حيث يمكن استعمالو في المنزل أو في محالت التحمية أيضا فيو 
يقيس نسبة الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم الموجودة في الماء كما 

  لمماء العذب أو المالح يمكنو التعرف عمى صالحية الماء ويمكن استخدامو
 

 EC. TDS جهاز  -2  
ىذا الجياز ىو جياز شامل ومتكامل يمكنو قياس نسبة األمالح الموجودة 

في الماء بدرجة عالية جدا كما يمكنو أيضا معرفة درجة نقاوة الماء ونسبة 
الشوائب الموجودة بو كما أن الجياز يمكنو قياس درجة الحرارة أيضا فيو 

 . من األجيزة المتكاممة لقياس نسب المموحة في الماء
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 تسبب الكثير من األمراض مثل الكوليرا البكتيريا و الطفيميات

 ُتسبب فشال كمويا زيادة نسبة الكمور

 ُتسبب السرطان تموث الماء بمشتقات النفط و مياه المجاري

 مت حبّذ اهلل
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