


خور اليابسة تتكون من التربة والص

والجبال والتًلل، أما الماء فمنه 

الماء الماء العذب مثل األنهار ومنه
.المالح مثل البحار والمحيطات





أن هذا المكان أرض منبسطة وواسعة وتعيش : أوجه الشبه
.فيه مخلوقات حية

ة أن هذا المكان ليس به بيوت ومباني مختلف: أوجه االختًلف

.الذي أعيش فيهمثل المكان





:تتشابه الصور في

.وجود مرتفعات بها

:االختًلف بينهم في

.توجود أرض منخفضة بين المرتفعا

يوجد مرتفعات عالية وأخرى أقل 
.ارتفاًعا

يوجد بها : المجموعة األولى

:  منمرتفعات بينها منخفضات تتض

الصور األولى والثانية والثالثة
.والخامسة

يوجد بها : المجموعة الثانية

تين مرتفعات فقط و تتضمن الصور

الرابعة والسادسة



عة في الصورتين الربالجبال -1
.والسادسة

الثة في الصورتين الثاألودية -2
.والخامسة

ى في الصورتين األولالتًلل -3
.والثانية

.بحدوث الزالزل والبراكين والفيضانات





الجبل هو أرض شديدة االرتفاع، أما الوادي فهو 
.أرض منخفضة بين الجبال والتًلل





الماء وأماكن اليابسة أماكن -1
على األرض

المرتفعات كالجبال أماكن -2

والتًلل والهضاب واألرض 
.المستوية

ن المناطق المظللة باللو
.البني



ماء القارات هي كتل كبيرة من اليابسة متصلة مًعا، أما الجزر فهي محاطة بال
.من جميع االتجاهات

.التًلل هي مناطق مرتفعة ولكنها أقل ارتفاًعا وانحداًرا من الجبال

خفضة أو لليابسة أشكال متعدد فقد تكون سهوالً منبسطة أو ودياناً من
.جباالً وتًلالً مرتفعة



وادي قد يصنع من الصلصال وهو يساعد في تعرف اليابسة عن طريق معرفة الجبال وال
.والنباتات التي تنمو فيها وكذلك الحيوانات التي فيها



ذا عندما أصب الماء حول الجبل تلتف حوله ونموذج اليابسة الذي يشبه ه
.النموذج هو الجزيرة

.بعض الجبال قد تتحول إلى جزر إذا حاصرتها الماء من كل االتجاهات



.في االستحمام والسباحة



:يستخدم الماء أيًضا في

oيشرب منه الحيوان والنبات.

oيستخدم في أعمال البناء.

oيستخدم في صناعات كثيرة منها صناعات األدوية.

االستحمام وغسيل األواني والمالبس.

ري النباتات ويشربه اإلنسان.

أعمال الطهي.

مجاالت -مجاالت النظافة الشخصية -مجاالت زراعية –مجاالت منزلية 

.صناعية







.في البحيرات واألنهار والجداول



تشير إلى 

.المسطحات المائية



.ألنه ماء مالح والناس تحتاج إلى عذب

.يغطي الماء ثًلثة أرباع األرض

تحتاج إليه النباتات لكي تصنع غذاءها وتبقى يانعة.

أما الحيوانات فتحتاج إلى شرب الماء العذب لتبقى حية.

لح كثيًرا من المخلوقات الحية في البحار والمحيطات تحتاج إلى الماء الما

.لتبقى حية



إما أن تستخدم المخلوقات الحية الماء في أغراض الشرب

.لكي تعيش

 يستخدمه األنسان في أغراض كثيرة مثل النظافة وري

.النباتات والصناعة

 كذلك يستخدم الماء المالح في البحار والمحيطات في

.اإلبحار ونقل البضائع والناس

.كذلك تعيش بعض المخلوقات الحية في الماء المالح







المحيط

الماء العذب

أشكال اليابسة


