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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائناا الالا، و وذلاإل لاساهام  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

وتوصيل المعلومة بالريقة مبسالة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتا  المدرسي  في زيادة التحصيل الدراسي  

..  

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسالة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخصو منها: 

 تا  الدراسيو بنوع من التفصيل الجيدو دون اختصار مخل أو  اإللمام بكل الموضوعات الواردة بالك

 تالويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليال الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درسو مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ور التوضيحية وخرائال المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج بعض الص 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

 كما توفر للمعلمين والمعلمات: 

   .إدخال تحضير المنصة على البوابة 

 .الف،ش الشامل لرياض األالفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –الباعة 

أو تعالوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا نسألكم 

 . التلخيص                                                                  وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلإل حفظا  لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص كتبات أو األشخاص بيع هذا ال نحل للم ❖

 : تذكر قوله تعالى  

 ((                                                                                  و م ن  ي ت ق  َّللا   ي ج ع ل  ل ه  م خ ر جا و و ي ر ز ق ه  م ن  ح ي ث  ال ي ح ت س     ))  
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية 
 راء الكترونيآ علي الرابالللش
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   او االتصال 
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 البيئة والصحة : الوحدة

 نص االنطالق : ماء الشرب

صر في هذا العالم، وهو الذي عليه مدار                                                                                     إن الماء النقي في وصفه الكيميائي م ر ك ب من اتحاد  غازين: أحدهما األكسجين سيد العنا
                                                                                                                    تنفسنا، واآلخر الهيدروجين أخف هذين الغازين وزن ا. وباتحاد جزأين من الثاني وجزء من األول يتألف ذاك السائل الذي ن سم يه 

       ماء  .
لمياه التي نشربها ليست  شربه ألن ا  يستسيغ، وال  الظمآن يمجهوالماء في تكوينه األساس ليس له لون وال رائحة، وال طعم، وقد 

                                   وإن كانت أحسن طعم ا وأحلى مذاقا بذات النقاوة الكيميائية

حاب ، هو ماء نقي سخره هللا تعالى في هذه الطبيعة بين السماء واألرض، ولكنه ال يكاد يبدأ باختراق سوالمطر الذي يتساقط من ال
على امتصاص                                             تأثر ا بخواصه الجمة، وأهمها قدرته العظيمةطبقات الجو، والسقوط إلى األديم حتى يبدأ بالتغير والتحول م

 الغازات، وإذابة الجماد  
                                                                                                                    يمتص المطر في سقوطه كثيرا من غازات الج و ا ف ي ح س ن بذاك مذاقه ف إ ذ ا وصل إلى سطح األرض، أو تغلغل في طبقاتها، أذاب 

في   عمقابه الزمن فوق سطح األرض، أو زاد مكنا أو وكلما طال                             شيئ ا من الغازات في مسامها. أمالحها فضال عن امتصاصه
ب  ا             مذاقها م ستطف                                                                                                      جوفها، زادت فيه تلك المواد مقدار ا لو نوع ا، بحسب ما تحويه األرض منها، ولذا تأخذ المياه طعمها المعتاد، 

ميقة يخرج الماء منها ساخنا قد اكتسب  مياه األنهار والبحيرات العذبة. وهنالك آبار وينابيع ع مادامت المواد الذائبة قليلة فيها، مثل
                                  المرضى ، ي س ت خ ف ون  من أوصابهم                                                                                           حرارته من مور دي عمق  في صميم الثرى، ومنها ما ي خ ر ج  المواد النافعة للجسم، فيتجه إليها

          ، ل ه ان  صه الغازات واألمالحبين السماء واألرض، وامتصا تشربه، هو ما رأينا من دورته                                            وعللهم . و ل و  ك ان  األم ر  في الماء الذي
واألجاج منه . ولكن ما إن يصل الماء إلى سطح األرض أو بطنها، حتى يبدأ بالتلوث،                                           الخ طب والحمان  اإل نسان  إ لى ش رب العذب

سلون                                                                                                             ومن أشد الملوثات خطر ا على الناس ما يخرج من فضالتهم، فهنا مجرى ماء تقذف فيه نفايات أهل القرى والمدن، وفيه يغ
قذار                                                                                                                 المالبس القذرة وي لقون الحيوانات الميتة وهناك بتر تركت بغير غطاء وال وقاية فتتساقط فيها تلك الفضالت، وتجري معها أ

حولها من إنسان وحيوان ولذلك كان من الواجب العناية بماء الشرب وصيانته، وتوعية هؤالء الناس وإال تلقت  المستقين 
ي األمراض الفتاكة وصت البلو  

 

 معناها  الكلمة  معناها  الكلمة 

 لدخول بعمق ا التغلغل  ضجوف األر ديم األ

   الكثيرة         الجم ة 

 

                   م م  يترك  الماء؟ 

                                                                                                    م ر كََّّ م مََّّح اِ ََّّاد   ََّّاهيح  ألكََّّدهما األكلََّّجيح سََّّيد العنالََّّر هََّّي هََّّعا العََّّالمن وهََّّو الََّّع   ليََّّ  مََّّدار ِنفلََّّنان وا خََّّر 

                                                                 زأليح مح الثاني وجزء مح األول يتألف ذاك اللائل الع  ن لم ي  ماء                                                الهيدروجيح ألخف هعيح الغاهيح وهن ا. وباِ اد ج

 شاربين؟لل       سائغ ا صبحهللا في الماء لي سخرهاالتي  صما الخوا

 ليس ل  لون وال رائ ةن وال طعم 

 

 لعميقةا والينابيع اآلبار بعض إلى ساالن من عدد ذهاب علل

 

                                                  خنا قد اكتلَّم كرارَِّ  مَّح مَّور د   مَّق  هَّي لَّميم الثَّر ن هنالك آبار وينابيع  ميقة يخرج الماء منها سا

                                                                                                                   ومنها ما ي خ ر ج  المواد الناهعة للجلمن هيتج  إليها المرضى ن ي ل ت خ ف ون  مح ألولابهم و للهم . و ل و  كَّ ان  األمَّ ر  

   هي الماء الع  ِشرب
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  شارةاإل سما

 .معيح لي إ شار           يدل   لى م هةمعر سما

 .معرب ن إ دا المثنى منها ه مبنيةجميعها  شارةاإل سماءأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الوظيفة النحوية : الجر باإلضافة 

 ل   لابقال سميكمل معنى اال سمبا ِيةا  الجمل هي  الفرا ات امأل

 المكتم  الكتاب يميح  ضعتو .1

 الغرهة           نظفت  كل   .2

 الغصح هوق  صفوروقف الع .3

   مضاف إلي   ضفت ألالع     سماال      لم ىي •

  ألكمل

 الجملة  م معنىيت  إلي   ضافالم •

 الصنف اللغوي : أسماء اإلشارة
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 معرهة وأل  ةنكر  هيكون  إلي   ضافالم  ألمايكون نكرةن    ضافالم •

 مضاف إلي  مجرور بالكلرة بهيعر  إلي   ضافالم  ألماموقع  هي الجملة.   لمك  ضافيعرب الم •

 

 

 

 

 

 

 

  الجملتيح هي  إلي   ضافب المإ راقارن بيح  المتي  

 .        المعلم          صي ة  ن  ستمعتا •

 .           المعلم يح          صي ة  ن  ستمعتا •

ن  أل الكلرةولى مجرور و المة جره هي الجملة األ مفرد  

 جمع معكر سالم ن أل  الياءبينما هي الجملة الثانية مجرور و المة جره 

 

  بعدها  الفرا ات  ألمأل ثم  ا ِيةن الجمل  ِأمل

            جاء هالح .  

                   جاء هالح  ال قل .  

       قل .  جاء هالكا ال 

                 جاء هالكو ال قل .

 

 جمع المعكر اللالم  ونون  المثنى و نون  التنويح  ي عف من   ضافالم •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أل رب  

 لها مح اإل راب. لاكنة ال م لال  أنيثمبني  لى الفتحن والتاء ِاء الت  ماضهعل     ِلاقطت •

 .افمض وهو آخرهنها ل مرهوع و المة رهع  الضمة الظاهرة  لى      قطرات •

 .خرهلرة الظاهرة ِ ت آالك جره و المة مجرور  لي مضاف إ   المطر •
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