


 6من  1صفحة 

 

 
 ( ..... )الابتدائي  الثالثالصف    .......................................................................................................... :اسم الطالب 

 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  

 

 ( .مهارة عملية )  .؟ اليت يستخدمها العلماء يف البحث والدراسة  ماذا تعرف عن الطريقة الِعلِميَّة/ ( أ ) فقرة  1س

 .عملية يستخدمها العلماء لدراسة العالم من حولهم ، والحصول على إجابات عن أسئلتهم المختلفة  هي :الطريقة العلمية *  /(  أ) فقرة  1ج

 

 . (مهارة عملية ) .؟ات الطريقة العلمية اليت يستخدمها العلماء َوَطَخماهي / ( ب ) فقرة  1س

 /( ب ) فقرة  1ج

 

 
 .بتطبيق هذه المهارة عملياً يقوم الطالب ( : نشاط عملي )  ¤      

 

 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 .خصائص املخلوقات احلية عدِّد  / 2س

 التكاثر( 3)       اإلستجابه   القدرة على ( 2)      النمو  ( 1):   خصائص المخلوقات الحية هي /  2ج
 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  

 

 . ؟ وتنمو لكي تعيش ما الذي حتتاج إليه املخلوقات احلية/  3س

 :تحتاج إلى وتنمو المخلوقات الحية  لكي تعيش/  3ج

 . المكان -4          ( . أو الماءالهواء التي تحصل عليها من ) الغازات  -3          . الماء -2          .الغذاء  -1             
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 .؟  املخلوقات احلية اليت ُتَكوِّن أجسامالوحدة البنائية  ماذا تسمى/  4س

 . الخلية تُسمى/  4ج
 

 ــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 
 



 6من  2صفحة 

 . مبسطًا مع كتابة البيانات على الرسم األجزاء األساسية للنبات رمسًاارسم /  5س

 .الجذور والساق واألوراق   :هي  األجزاء األساسية للنبات/  5ج

 
 ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 . وظيفة كل جزء من األجزاء األساسية للنباتذكر ُأ / 6س

 / 6ج

 هاـــــــــفــائـــــــــوظ األجزاء األساسية للنبات

 

 الجذور
 من التربة في الماءالمعدنية الذائبة  األمالحوالماء  إمتصاصتقوم ب .      النبات في التربة تقوم بتثبيت . 

 نبات الجزر ونبات الفجل جذور ، مثل  الغذاء جذور بعض النباتات تقوم بتخزين. 

 الساق
 من الجذور إلى األوراق وبقية أجزاء النباتالمعدنية قل الماء واألمالح تن . 

  مثل األوراق  األخرى أجزاء النباتتحمل.           ل الساق  . النبات قََوام تَُشك ِّ

ِّ الغذاء تقوم بصنع   األوراق وئِّي   .للنبات بعملية البِّنَاءِّ الضَّ

 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ
 

 .؟  اءهالنبات غذ يصنع بهالية اليت َمالَع سمىُتماذا /  7س

ِّ  )لية مَ تُسمى عَ  /  7ج وئِّي   . (البِّنَاءِّ الضَّ
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

  .؟ النباتات الَزْهِريَّةدورة احلياة  ،  :   ُكٍل منماذا نقصد ِب/ ( أ ) فقرة  8س

 /  (  أ) فقرة  8ج

 .هي مراحل حياة المخلوق الحي   : اةــــــــدورة الحي •        

 . دورة حياة النباتإنبات النَّبات ونموه وتكاثره يسمى                                    

 

 . البذور تقوم بتكوينوهذه األزهار أزهار ،  لهاهي النباتات التي  : ات الَزْهِريَّةالنبات •        

ام   وخ ،شجرة الخَ : مثل  النباتات الَزهري ههناك أنواع كثيرة من                                    مان ، الشَّمَّ  .الرُّ
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 6من  3صفحة 

 .نبات َزْهِري  بالرتتيب دورة حياة  َعدِّد مراحل / ( ب ) فقرة  8س

 /  (  ب) فقرة  8ج
 

:َزْهِري نبات دورة حياة  *

 
 .  58انظر الصَور الواردة بالكتاب المدرسي صفحة  ¤ 

 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 .   لَماجَلدورة حياة ع وَدْفالفرق بني دورة حياة الضِّاستنتج /  9س

ل)ودورة حياة الَجَمل هَو في ع دَ ف  الض ِّ لفرق بين دورة حياة ا/   9ج    (عملية التََّحوُّ

ل حيث يتغير شكله أثناء دورة حياته  رُّ مُ يَ  عدَ فْ الض ِ فَ ¤   فيها أبويه عند بداية حياته ،                         بمراحل اليشبه رُّ مُ يَ وبعملية تسمى التََّحوُّ

 .بمراحل يشبه فيها أبويه عند والدته  رُّ مُ يَ أثناء دورة حياته  لمَ الجَ  بينما¤ 
 

 . 68 - 64بالكتاب المدرسي صفحتي الصور الواردة  انظر • 
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 . كونات النظام البيئيُمدِّد َع/  11س

 (، الحيوانات ، النباتات  اإلنسان)  مثل  ات حيهـمخلوق(  1       : من النظام البيئي يتكون/   11ج

 (  ، التربة ، الماءضوء الشمس )  مثل  أشياء غير حية(  2                                       
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

 

 •  .؟(  ْنِتَجات وامُلْسَتْهِلَكات وامُلَحلِّالتامُل )ماذا تعرف عن /  11س

لَِّكات والُمَحل ِّالتالمُ /  11ج تَه   .ل السالسل والشبكات الغذائية ك ِّ شَ تُ هي التي  ن تَِّجات والُمس 

 . الطحالبو اتالنبات مثل ،تصنع غذائها بنفسها حيه مخلوقات هي  :ــاتــْنتَِجـالم    (1

ْستَْهِلَكات  (2  . األسدو  الغزالل القط والنسر و مث، والحيوانات كلها مستهلكات ، حيه أخرى  حيه تتغذى على مخلوقاتمخلوقات هي : الم 

َحـ  (3 بعض  مثل، إلى التربة وتضيفها ة مالح معدنيأجسامها بعد موتها إلى أو اتوالحيوان اتبقايا النبات حل ِّلحية تُ مخلوقات هي : ــل ِالتـالم 

 . الديدانا والبكتيريأنواع 

،   84غذائية صفحة شبكة التوضيحية لصورة ال،  وكذلك   83 - 82غذائية في الكتاب المدرسي صفحتي التوضيحية لسلسلة صورة الانظر  ¤ 

ف عَ وتَ   .في كل منهما  والمستهلكات والمحلالتالمنتجات على رَّ
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 .؟ للمخلوقات احلية التََّكيُّف أهمية ما /  12س

ً اعد المخلوق الحي على البقاء حييسهو التركيب أو السلوك الذي : التََّكيُّف /  12ج  .في البيئة  ا

 (3 ) 

يحمل النَّحل ُحبُوب 
اللَّقَاح إلى بويضات 
األزهار في الشجرة 

(  الكبيرة ) النَّاِضَجة 
ن البذور  فتتكوَّ

 (4) 

ن الثمار  تتكوَّ
 حول البذور

 (5) 

تسقط الثمار 
النَّاِضَجة 

وتَخُرُج منها 
 البذور 

 (1) 

تنبُُت البِذَرة في 
 التُّربة

        ) 2 ( 

تنمو شجرة 
 صغيرة
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 .( نباتات  حيوانات و)  يف املخلوقات احلية التََّكيَُّفاتذكر أمثلة لبعض ُأ/  13س

    / 13ج

   لدى بعض الحيوانات  التََّكيُّفَات أمثلةمن:  

 الوظيفه التََّكيُّف    الحيوان 

 

• 

 

 الجمل

 ف  الخُ * 

 ه المشقوقهفَ الشَّ * 

 امسَّنَال* 

 .يساعده على عدم اإلحساس بسخونة الرمال وعدم الغوص فيها * 

 . أكل النباتات الشوكيةتساعده على * 

 . في سنامه يساعده على البقاء فترة طويلة دون غذاء ألنه يخزن الدُّهون* 

 الصيدتمكنهما من *  حادةالمخالب ال*  األسد والدب  •

 مضغ الطعامتمكنه من *  ضراساأل*  الحصان •

 من أعدائه التخفي في البيئةيساعده على *  لون الجلد*  الثعبان •

 النهارالمرتفعة في حرارة درجة التجنب يساعدها على *  ليلي هانشاطهي حيوانات *  الذئبثعبان والو الخفاش •

 ي  ر ِ األرنب البَ  •
 والجسم الرقيق اآلذان الكبيرة* 

 الفاتحون اللَّ * 

 .على بقاء جسمه بارداً  تساعد* 

 متصاص كميه كبيرة من الحرارةجسمه من ا منعي* 

 الحركةتمكنه من *  الزعانف والذيل*  الدلفين •

 واألكثر ووفرةً في الغذاءالبيئة المائية األكثر دفئاً عن  تمكنه من البحث*  الهجرة*  وتالح •

• 

أنواع األسماك بعض 

وبعض الحيوانات التي 

 تعيش في أعماق المحيط

 يوجد على أجسامها * 

      ضوئية عقَ بُ    

إليها جذب حيث ينبعث منها ضوء يالضوئية تساعدها هذه البقع * 

 .التي تتغذى عليها  لحيواناتا

 

   النباتات لدى بعض  التََّكيُّفَاتومن أمثلة: 

 الوظيفه التََّكيُّف  النبات 

 الطلح •

 الجذور الطويلة* 

 األشواك* 

 األوراق الصغيرة* 

 .لتتمكن من العثور على الماء * 

 . من الحيوانات الجائعة والعطشى الطلحتحمي * 

 .ماء تساعد الطلح على التقليل من فقدان ال* 

 ب ارالصَ  •

 على مساحات واسعه  ممتدهالسطحيه الجذور ال* 

 الساق السميكة* 

 األشواك* 

 الطبقة الشمعية* 

 . أكبر كميه ممكنة من الماء لتمتص* 

 . ن الماءيخزتساعد الصبار على ت* 

 . من الحيواناتتحمي الصبار * 

 . تمنع تبخر الماء* 
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 . ب ذلك ؟َبوماَس.  بيئته ٌيَح خلوٌقبها َم َغيُِّرُيذكر طريقة ُأ/  14س

 . لتلبية حاجاتها في بيئاتهاتحدث تغييراً المخلوقات الحية /  14ج

 :  التي يغير بها المخلوق الحي في يبئته ومن الطرق* 

صغارها ، والنبات يمتص الماء من التربة ، هذه األعمال تحدث تبني أعشاشاً تؤوي  والطيوررات ، ينسج شباكه ليصطاد الحش العنكبوت •

 .تغيير في البيئة بشكل بسيط 

إلى التربة  تحدث تغييرات كبيرة في البيئة عندما تحلل أوراق األشجار والمواد الميتة ، فتحولها إلى أمالح معدنية تضاف البكتيريا والفطريات •

 .سماداً يستعمله النبات في نموه ، فتشكل 

هو أكثر المخلوقات الحية التي تحدث تغييرا في البيئة ؛ فبعض التغييرات التي يحدثها مفيدة للبيئة مثل زراعة األشجار ، إال أن هناك  اإلنسان •

 .وث وإزالة الغابات واالحتطاب تغييرات أُخرى ضارة مثل التل
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 .ماية البيئة حلطرق البعض عدِّد /  15س

 : منهايمكن لإلنسان حماية بيئته بعدة طرق /  15ج

 .ويعني استهالك أقل كمية من الشيء :  الترشيد( 1        

 .نتجات جديدة من مواد قديمة مأي صنع :  التدوير( 2        

 .وباتباع هذه الطرق الثالث تقل النفايات واليحدث تلوث . أي استخدام الشيء أكثر من مرة :  إعادة االستخدام( 3        

 تزود الحيواناتاألشجار صحية ، ووبزراعتها نحافظ على بيئٍة وهو زراعة األشجار ؛ فاألشجار تساهم في تنقية الجو :  التشجير( 4        

  .وى المناسب لتعيش ، كما تساهم جذور النباتات في تماسك التربة وتحافظ عليها من االنجراف بالمأ           
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 . املخلوقات احلية للمتغريات يف البيئةكيف تستجيب ح ة وضيَجِتب والنََّبم السَّظَِّنُم استخدامب/  16س

 : ستجابة المخلوقات الحية للمتغيرات في البيئةمثلة إلمن األ/   16ج
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 النتيجة                                                                                          السبب                        

 

 
 

 

 النتيجة                                                                                      السبب                                            
  

 

  

   

 النتيجة                                                             السبب                                                             
  

  

 

 

 النتيجة                                                                            السبب                                              
 

 

 

 
 

 

 

 
 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 .كان ؟لَزال والُبرمالفرق بني الزِّ/  17س

 حوعندما يحدث الزلزال تهتز األرض ، وتنتقل هذه االهتزازات إلى سط. لصخور القشرة األرضية  جائية هو حركة ف   :ال لزَ الز ِ  •/   17ج

   . األرض                         
                        تشققات في  إلى حدوث وتختلف الزالزل في قوتها ؛ فبعضها ضعيف ال يشعر به اإلنسان ، وبعضها اآلخر قوي يؤدي                         

 .الطرق وانهيار األبنية والجسور                          

            
 

هارة في القشرة األرضية تندفع منها هو فتحة  :ركان الب  ا أمَّ  •           هارة .الصُّ  التي تصل إلى سطح األرض  وتسمى الصُّ

بة                                 .  الالَّ

بة على سطح األرض خروج قطع من الصخور والغازات والرماد ، قد تسبب المواد الناتجة                                عن  ويصاحب تدفق الال 

 .يدا بالمخلوقات الحية أيضا ثوران البراكين تدميرا كبيراً في البنايات ، وإضراراً شد                              
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 .؟ ريعة على سطح األرضالسَّ اتَغيَُّرالَتما أسباب حدوث /  18س

 . يناكِّ رَ والبَ ل الزِّ بسبب الزَّ تحدث  على سطح األرضريعة السَّ  غَيَُّراتالتَ /  18ج
 

 ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ    ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ   ـــــــ  ـــــــ

 

 . دًا على سطح األرضِج ًةيَئِطَب ِدُث َتْغِيرَياٍتْحاليت ُتمِّ العمليات َس/  19س

ُث تُ التي العمليات /  19ج دِّ  . ةيَ رِّ ع  ة والتَّ يَ وِّ ج  التَّ هي  داً على سطح األرضجِّ  ةً يئَ طِّ بَ  تَغ يِّيَراتٍ ح 

عند تعرض األراضي العشيبة لموسم الجفاف فإن 

 .تحصل على كمية قليلة من الماء  النباتات

ة إلى بيئات جديدة بحثاً عن لَ يَ تهاجر الفِّ 

 .الماء واألعشاب 

يَلَة تحصل على  عندما يحل موسم الجفاف فإن الفِّ

 كمية قليلة من الماء واألعشاب 

عندما تصبح بيئات بعض أنواع الضفادع واألسماك 

 جافة 

ادع واألسماك حيث تقوم فتتكيف هذه الض

 (الوحل ) في الطين بدفن نفسها 

 .تهاجر الحيوانات من موطنها وتتركه 

 

عند تعرض األراضي العشيبة لموسم الجفاف فإن 

 .الحيوانات تحصل على كمية قليلة من الماء والغذاء 

تتكيف هذه الحيوانات المفترسة وتبدأ في 

اصطياد فرائس أُخرى لتبقى على قيد 

 .الحياة ، كما يلجأ بعضها إلى الصيد ليالً 

 عندما ينقص غذاء الحيوانات المفترسة

 تموت النباتات



 6من  6صفحة 
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 .نات الرتبة وَِّكُمدِّد َع/  21س

يزيد والدُّبَال ال ، بَ متحللة تسمى الدُّ باتات وحيوانات نوتحتوي التربة على بقايا . ات الصخور تَ ن و فُ ادِّ عَ تتكون التربة من مخلوط من المَ /  21ج

 .خلوقات حية موتحتوي التربة أيضاً على ماء وهواء ، و. من خصوبة التربة 
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 .نسيجها ؟ب َسَحفها نِّلونها ، ثم َصب َسَحأنواع الرتبة نِّف َص/  21س

 :تصنف التربة حسب لونها إلى  ¤  /  21ج

 .فيها وتُعتَبَر التربة الغنية بالدُّبَال أفضل أنواع التربة لنمو النباتات وهي غنية بالدُّبَال لونها بُن ِّي  غامق أو أسود تربة  -1              

 .إذا كان أصلها صخوراً جيرية تربة بيضاء  -2              

 . وهي غنية بالحديد تربة حمراء -3              

 . 156انظر الصور الواردة في الكتاب المدرسي صفحة  ¤           

 

ينِّيَّة    -تربة رملية   :إلى  (بر حبيباتها حسب ك  أي ) تصنف التربة حسب نسيجها  ¤             .تربة َطفليَّه    -تربة طينية    -تربة َغرِّ

 . 157 الواردة في الكتاب المدرسي صفحة انظر الصور ¤           
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 . باستخدام خامات البيئة( ورة  شبكة غذائية  ، ُأحُف) ج لـ اِذَمل َنَمَعم ِبُق /  22س

 .اً الب بتنفيذ هذه المهارة عملييقوم الط/   22ج
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 .ارد طاقة متجددة ، وأمثلة ُأخرى ملوارد طاقة غري متجددة ذكر أمثلة ملوُأ /  23س

 .بسهولة  هي الموارد التي يمكن تعويضها أو استعمالها مرةً أُخرى : موارد الطاقة المتجددة ¤  /  23ج

       .( داخل األرض ) ، والرياح ، والحرارة الجوفية الطاقة الشمسية ، والمياه الجارية  مثل               

                              

 .إعادة استعمالها بسهولة  الموارد التي ال يمكن تعويضها واليمكن هي : موارد الطاقة غير المتجددة ¤           

ن من بقايا حيوانات ونباتات عاشت قبل ماليين السنين  الذيالوقود األحفوري  مثل                 . تكوَّ

 ( .والغاز الطبيعي  -والنفط  -الفحم الحجري ) أنواع الوقود األُحفوري ومن                
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