
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج السعودية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://www.almanahj.com/sa                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط اضغط هنا                                              

                  https://almanahj.com/sa/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف األول المتوسط في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                  https://almanahj.com/sa/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول المتوسط في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                               

     

                  https://www.almanahj.com/sa/7science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف األول المتوسط اضغط هنا                                

                  https://www.almanahj.com/sa/grade7                   

        للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا                        

                  https://t.me/sacourse                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa
https://www.almanahj.com/sa/7
https://www.almanahj.com/sa/7
https://www.almanahj.com/sa/7science
https://www.almanahj.com/sa/7science
https://www.almanahj.com/sa/7science2
https://www.almanahj.com/sa/7science2
https://www.almanahj.com/sa/7science2
https://www.almanahj.com/sa/grade7
https://www.almanahj.com/sa/grade7
https://t.me/sacourse
https://t.me/sacourse
http://www.tcpdf.org


 

 

 موارد األرض –أول متوسط الفصل الدراسً الثانً  –ة عمل علوم ـــــورق

 اكتب المصطلح العلمً الذي تدل علٌه التعرٌفات التالٌة

 (   .................................................)  هً األشٌاء التً توجد فً الطبٌعة وتستخدمها المخلوقات الحٌة  -1

 (   ............................................................)    سنة أو أقــل 111هً الموارد التً ٌمكن تعوٌضها خالل  -2

 (   ......................................................................)   هً مساحة من األرض مخصصة لطمر النفاٌات  -3

  هو اختالط الغازات المتصاعدة الناتجة عن حرق الوقود مع الماء الموجود فً الهواء  -4

                  (..............................................................................   ) 

 (   ......................................................................)   سنة  111الموارد التً ال ٌمكن تعوٌضها خالل  -5

   هً مادة تضر بالمخلوقات الحٌة وتحدث خلال فً عملٌاتها الحٌوٌة -6

                                                             (......................................................................   ) 

 (   ......................................................................)    هً المواد الصلبة أو شبه الصلبة التً ٌرمٌها الناس -7

 (   ......................................................................)   إعادة استخدام المواد بعد تغٌر شكلها  -8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أمام العبارة الخاطئة       ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )       ضع عالمة ) 

 (            )   الماء مورد طبٌعً متجدد -1

 (            )   الطوب الطٌنً مورد طبٌعً غٌر متجدد -2

 (            ) أكبر مصدرٌن لتلوث الهواء : السٌارات ، المصانع  -3

 (            الترشٌد من السبل المثلى للحفاظ على الموارد الطبٌعٌة   ) -4

 (            ر من مرة    )ــاستخدام األكٌاس للتسوق أكث ، من إعادة التدوٌر -5

 

 

 

 

 



 

 

 موارد األرض –أول متوسط الفصل الدراسً الثانً  –وم ـــورقـــــة عمل عل

 اكتب المصطلح العلمً الذي تدل علٌه التعرٌفات التالٌة

 (   ............الموارد الطبٌعٌة .............هً األشٌاء التً توجد فً الطبٌعة وتستخدمها المخلوقات الحٌة  )  -1

 (   ...................... الموارد المتجددة  .........سنة أو أقــل   )  111هً الموارد التً ٌمكن تعوٌضها خالل  -2

 (   .................  مكبــات النفاٌات  .................هً مساحة من األرض مخصصة لطمر النفاٌات   )  -3

 هو اختالط الغازات المتصاعدة الناتجة عن حرق الوقود مع الماء الموجود فً الهواء   -4

 (   ....................... المطــر الحمضـــً ... .................)                  

 (   ..................... الموارد الغٌر متجددة  ..............سنة   )  111الموارد التً ال ٌمكن تعوٌضها خالل  -5

 هً مادة تضر بالمخلوقات الحٌة وتحدث خلال فً عملٌاتها الحٌوٌة   -6

 (   .............................. وثات ـــالمل ...............)                                                             

 (   ....................  الفضالت الصلبــة  ...............هً المواد الصلبة أو شبه الصلبة التً ٌرمٌها الناس   )  -7

 (   ..........................................  إعادة التدوٌر  ................إعادة استخدام المواد بعد تغٌر شكلها   )  -8
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( أمام العبارة الخاطئة    ( أمام العبارة الصحٌحة وعالمة )          ضع عالمة ) 

 (           الماء مورد طبٌعً متجدد   ) -1

 (            الطوب الطٌنً مورد طبٌعً غٌر متجدد   ) -2

 (            ) أكبر مصدرٌن لتلوث الهواء : السٌارات ، المصانع  -3

 (             للحفاظ على الموارد الطبٌعٌة   )الترشٌد من السبل المثلى  -4

 (           )استخدام األكٌاس للتسوق أكثر من مرة    ، من إعادة التدوٌر  -5

 

 

 

 


