مخططات وملخصات
الصف الثالث
الفصل الدراسي الثاني
الجزء الثاني

كيف اعتني بالبيئة البحرية ؟ ص ٣٥-٣٤

البيئة  :هي كل مايحيط بالكائن الحي من كائنات وأشياء غير حية.
البيئة البحرية تتكون من :

من أسباب تلوث الشاط\ والبحر

أشياء حية
مثل االسماك و السالحف
والنباتات

تسرب
النفط من
ناقالت النفط

أشياء غير حية
مثل املاء والتربة والصخور
واالصداف

إلقاء النفايات

سكب
نفايات
املصانع

من طرق حماية الشاط\ والبحر

التطوع لتنظيف
الشواط\ والبحار

وضع قوانني تعاقب من
يتسبب بالتلوث

البيئة  -بحرية  -برية

عدم إلقاء النفايات في
املاء وعلى الشاط\

يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

أقامت محميات بحرية
مثل محمية الشيخ جابر

كيف اعتني بالبيئة البرية ؟ ص ٣٧-٣٦
بعض السلوكيات الخاطئة خالل الخروج للبر :
شرطي البيئة
يعمل على مراقبة
املخالفات البيئية
وحماية البيئة.

بعض السلوكيات السليمة عند الخروج للبر :

•
• اطفاء النار قبل ترك املكان .
• عدم إيذاء الحيوانات .
• املحافظة على النباتات وعدم قطعها .

جمع النفايات و رميها في املكان املخصص لها .

إلقاء
النفايات

املحميات الطبيعية
تساعد على حماية البيئة البرية
مثل
محمية الشيخ صباح االحمد البرية

البيئة  -بحرية  -برية

يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

ايذاء
الحيوانات

قطع
و إتالف
النباتات

كيف أحافظ على سالمتي في البحر ؟ ص ٤٣-٤٢

ما هي أدوات السالمة الضرورية لرحلتنا البحرية؟

مصباح يدوي
هاتف

طوق النجاة

بوصلة

سترة النجاة

حقيبة إسعافات

مطفأة حريق

خط االمان
عندما يختفي خط االمان تحت املاء
يعني آن الحمولة زائدة.

عند ركوب الدراجة املائية يجب لبس سترة
النجاة واالبتعاد عن الصخور والقوارب

مصباح يدوي  -بوصلة  -سترة النجاة  -مطفأة حريق  -حقيبة إسعافات -
حمولة زائدة  -خط أمان  -شراع  -هاتف
يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

كيف أحافظ على سالمتي في الصحراء ؟ ص ٤٥-٤٤

األحتماء
من الشمس
الشديدة

حمل ماء
وطعام كافي

االحتماء في
السيارة آو الخيمة
عند الغبار

املحافظة على
النظافة

االبتعاد
عن الحفر في
االرض
عدم ادخال
الفحم والنار
داخل الخيمة

ضرورة وجود
مطفأة حريق وحقيبة
اسعافات

عدم ملس
االجسام
الغريبة

االبتعاد
عن الحيوانات
الخطرة

مصباح يدوي  -بوصلة  -حرارة الشمس  -مطفأة حريق  -حقيبة إسعافات -
غذاء  -ماء  -غبار -إشعال نار -فحم

يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

املاء حاجة أساسية للحياة ص ٥١-٥٠

البحر هو املصدر االساسي
للماء في الكويت ..ملاذا ؟

ماء البحر غير صالح للشرب  ..ملاذا ؟
بسبب امللح والشوائب

بسبب قلة مياه االمطار واآلبار

بخار ماء
يمكن فصل امللح عن املاء
بعملية التبخير

وعاء

ماء بحر
) ماء مالح (

عند تسخني املاء يتحول إلى
بخار ماء ويتصاعد
بينما يبقى امللح في الوعاء

موقد

التبخير هو تحويل املادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية بفعل الحرارة

بحر  -ماء -ملح  -شوائب  -ماء صالح للشرب ـ تبخير

يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

كيف يصبح ماء البحر صالح للشرب ص ٥٣-٥٢
• في الطبيعة تتسبب حرارة الشمس بتبخر ماء البحر املالح
• يتصاعد بخار املاء في الهواء
• وفي طبقات الجو العليا بيرد بخار املاء و يتكثف ويعود سائل وينزل
على شكل قطرات ماء

دورة املاء في الطبيعة

هل يمكن اعادة املاء املفقود من التبخر ؟ نعم وذلك بتبريد بخار املاء

سطح
بارد

ماء مالح
بخار ماء
ماء غير مالح
التكثيف هو تحويل املادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بالتبريد

نتعلم من التجربة أنه :

التقطير

=

تبخير
ماء البحر

ثم

تكثيف
بخار املاء

التقطير يتم على مرحلتني :
املرحلة األولى  :تبخير خليط مكون من املاء وامللح ) ماء البحر (
املرحلة الثانية  :تكثيف بخار املاء املتصاعد بتبريده
الهدف من التقطير هو  :الحصول على املاء الصالح للشرب .
تعريف التقطير :
تبخير خليط مكون من املاء وامللح يليه تكثيف بخار املاء

من املمكن معالجة مياه البحر للحصول على ماء صالح
للشرب من خالل عملية تسمى التقطير

املتصاعد بتبريده للحصول على املاء الصالح للشرب

بحر  -ماء  -ملح  -شوائب  -ماء صالح للشرب ـ تبخير  -تكثيف -تقطير  -معالجة
يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

املاء حاجة أساسية للحياة ص ٥١-٥٠
تسمى عملية تنقية املياه من االمالح بعملية التحلية
تبريد

التحلية هي سلسلة من العمليات الصناعية تجرى الزالة األمالح
الزائدة الذائبة في املاء .

بخار ماء
تتم تحلية مياه البحر في
محطات التحلية ليصبح صالح
للشرب واالستخدام

ماء صالح للشرب
) غير مالح (

ماء بحر
تخزن املياه بعد معالجتها في خزانات عالية  ..ملاذا ؟
ليتم ضخها بقوة في انابيب للمنازل

ملح

مخطط يوضح عملية تحلية املياه

بحر  -ماء -ملح  -شوائب  -ماء صالح للشرب ـ تبخير

يجب حفظ كلمات املفاتيح العلمية

