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 _________________________التاریخ:  ____________________________________االسم: 
 
 

السكني. قم بتنسیق موعد الغرض من ھذه المھمة ھو جمع معلومات حول األماكن واألشیاء التي تؤثر على جریان میاه األمطار في حیُّكم 
میاه العواصف  في مدرستنا وأن مطارفي ما الذي یجري لجریان میاه األ درسمع شخص بالغ للذھاب في نزھة على األقدام. اشرح لھ أننا ن

 .میاه ناتجة من عاصفة كبیرة تنتقل عبر األرضھي 
 

 عدد ما - المذكورة المربعات من مربع كل في المدرجة العناصر عن وابحث بك الخاص الحي حول بالغ شخص مع جولةب قم :التعلیمات
 علیھا؟ العثور یمكنك التي العناصر

 أو تتنبأ منطقة عن البحث أثناء ترقب. بك الخاص الرسم على بیانات بوضع وقم مربع داخل لھ مثاالً  ارسم ، العناصر أحد على العثور عند
 المربع في لھا صورة ارسم ، واحدة تجد عندما. األمطار میاه جریان بخصوص مشاكل تسبب أو تساعد أن ما شكلب یمكن أنھا ترى

 الورقة ھذه ظھر على الموجود
 

 عناصر لعبة البحث عن األدلة بخصوص میاه األمطار:

 ) تیار/ جدول مائي أو بركة أو بحیرة:2 األمطار) فوھة تصریف میاه 1

 

 ھل تعرف اسمھا؟

 من السقف للمیاه تصریف أنبوب )4 أمطارأو حدیقة عادیة ) حدیقة 3

 منحدر حاد مرصوف) 6 بالنباتات ) منحدر حاد مزروع 5

أو مكان  ما یقوم بتجمیع میاه العاصفة المطریة من سقف ) شيءما8 بل میاه العاصفة المطریةمن قِ  رَّ ) شيء ما قد یكون جُ 7
 مرصوف
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 :األمطار میاه جریان في مشاكل في تسبب أو تساعد لمنطقة صورة ارسم) 9
 :الماء من سرعة جریان تبطئ قد التي األشیاء على عالمة ضع
  األشجار 
  أخرى نباتات 
  المیاه فیھا تركد قد أخرى أماكن أو البرك 

 
 

 :الماء من سرعة جریان زیدت قد التي األشیاء على عالمة ضع
  التالل أو المنحدرات 
  المنازل أسطح 
  األسفلت أو الخرسانة 

 

 . سلكھیس الذي االتجاه أو اءالم تدفق اتجاه إلظھار األسھم استخدم
 

 

 
 

 إجابتك لدعم أدلة استخدم األمطار؟ میاه جریان معالتعامل   لمنطقةیمكن ل مدى أي إلى
_____________________________________________________________________________________
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