
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 :تقديم

فما هي الحاالت التي نجدد لليهدا المداء فدي الطبيعدة   مدا . يعتبر الماء الجسم األكثر انتشارا في الطبيعة، حيث يوجد بها في حاالت مختلفة

  ما هي مجاالت استعمال الماء  هي مصادر الماء   كيف يتجدد الماء 

 :الماء في الطبيعة -1

 :حيث يوجد في الطبيعة للى ثالث حاالت فيزيائية. يعتبر الماء العنصر األساسي إلستمرار حياة جميع الكائنات الحية

 (. البحر  اء النهرم)سائل الماء ال :الحالة السائلة... 

 ثلج، البرد، الجليد :الحالة الصلبة. 

  بخار الماء :الغازيةالحالة. 

لبدارة لدن ميداا مالحدة  للدى بدكل جبدال جليديدة فدي ال طبدين  (99%) من مساحة الكرة األرضية،  أغلبد  (07%)يغطي الماء أزيد من 

 . Eaux doucesفهي لبارة لن مياا لذبة ( 1%) أما النسبة المتب ية. الشمالي   الجنوبي

 . أكثر من ذلك بالنسبة للنباتات( 06%إلى  56%)مهمة من جسم اإلنسان ة يشكل الماء نسب

 :من أهم مصادر الماء في الطبيعة نجد

 سطحية مياا Eaux superficielles : مياا البحار   مياا األنهار   مياا المحيطات... 

 مياا جوفيةEaux souterraines  : مياا اآلبار   مياا العيون. 

 الثلوج  السحب. 

  l’eauCycle de: د رة الماء -2

 :نشاط  ثائ ي - أ

 

 

 

 

 

 

 

 :مالحظة   استنتاج - ب

 :فيما يليهي ظاهرة طبيعية يخضع خاللها الماء إلى مجمولة من التحوالت تمكن من تجديد مصادرا،  تتلخص مراحلها  د رة الماء

 .تتبخر مياا البحار  المحيطات تحت تأثير أبعة الشمس لتتحول إلى بخار الماء -

 .الطب ات الجوية العليا الباردة ليتكاثف  يشكل سحبايتصالد بخار الماء إلى  -

 .تن ل الرياح السحب في الجو لتتساقط للى بكل أمطار   ثلوج في المناطق المرتفعة -

تصب مياا األمطار  الثلوج المنصهرة في األنهار   األ دية، فيتسرب جزء منها إلى باطن األرض،  تمدتص النباتدات جدزءا  خدر  يعدود  -

 .لبحار   المحيطات لتتبخر من جديدالباقي إلى ا

 

 L’eau :المـــــــــــــــــــــــــــــــــاء



 

 :استعماالت الماء -3

 :يستعمل الماء في مجاالت مختلفة نذكر منها

 الشرب، الداد الوجبات الغدائية، التنظيف :اإلستعمال المنزلي.... 

 

 س ي المزر لات   الموابي  :المجال الفالحي... 

 

 اني انتاج الكهرباء، تبريد اآلالت، صنالة اآل :المجال الصنالي ... 

 

 صيد األسماك، ن ل البضائع   المسافرين  :المجال المالحي... 

 

 ةــــالصـــــــــخ

 :يلعب الماء د را حيويا في الحياة اليومية لإلنسان، لذا يجب للينا حمايت  من خالل اتخاذ مجمولة من اإلجراءات

 لدم تلويث مصادر الماء. 

  تبذيراتولية السكان بأهمية الماء  حثهم بعدم. 

 تربيد استعمال الماء في المجال الفالحي  ذلك بتطوير أساليب الس ي. 

 معالجة مياا الصرف الصحي الملوثة قبل ال ائها في الطبيعة. 




