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 تجعل الحزن إذا شئت سهال  اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال وأنت 

 . علما بأن اإلجابة على الورقة نفسها ( 2وعدد الصفحات )( 4)  التي عددها : أجيبي عن جميع األسئلة التالية ومالحظة

 

 عالمات(4)       السؤال األول : اكتبي المصطلح الذي يدل على كل  من الجمل  التالية

 )           ( تحويل النفايات الى مواد جديدة مفيدة بفرزها وإعادة تصنيعا واستخدامها مرة اخرى   -1

 )          ( بيتي الكبير الذي أعيش فيه والذي ينتمي ابنأؤه الى أسرة االردن الكبيرة .   -2     

 ( االستخدام المعتدل للموارد بعيدا عن اإلسراف .    ) -3

 

 )   ( يعد أساس الحياة ويستخدم في الشرب وأعمال المنزل من والزراعة والصناعة .   -4

 

 عالمات (  7السؤال الثاني : أكملي الفراغات التالية بما يناسبها) 

 من أهم المرافق العامة التي أنشأتها الدولة للمواطن ................................  -1

 

 غسل السيارة يتم وضع الماء ب.............. بدال من إستخدام............... من طرق المحافظة على المياه عند  -2

 

 من االمثلة على ترشيد إستهالك الكهرباء في المنزل .................................................. -3    

 

 ................................. ينصح بعدم ري المزروعات وقت الظهيرة وذلك بسبب   -5

 

 تتمثل المحافظة على نظافة الصف بعدة طرق منها .............................................................  -6

 

 من طرائق إعادة استخدام الموارد ............................................................  -7
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 ثانية  / ......... يتبع الصفحة ال      



 

 عالمات (  4كل ممايلي :   ) : اذكري نقطتين لالسؤال الثالث 

 فوائد التدوير .  -1

 ...................................................   -.................................................   ب-أ    

 

 فوائد ترشيد استهالك الطاقة .  -2

 

 ....................................................   -................................................... ب  -أ

 

 

 عالمات (   5يجابي من السلوك السلبي  مقترحة حلوال للسلوك السلبي فيما يلي .   ) إلالسؤال الرابع : ميزي السلوك ا

 بتراء وعندما غادرت المكان تركته نظيفا . )                        (  ذهبت اسراء في رحلة مدرسية الى مدينة ال -1

 

 لم تخبر آية ادارة المدرسة عن صنبور الماء المكسور في ساحة المدرسة. )                                     (  -2

 

 (                        انارة المصابيح في بعض الشوارع نهارا . )                                           -3

 

 ذهبت عائلة احمد الى زيارة اقاربهم كل واحد منهم يقود سيارة . )                                               (    -4

 

 في حملة الحفاظ على الماء . )                                                    (                         تشارك اسماء  -5
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 انتهت األسئلة 

 مع أطيب األمنيات للجميع بالتوفيق والنجاح 

 معلمة المبحث : رقية المسيعدين

 

 "  األسفل ؛ لترى من ساعدك على الصعود إليها ،وانظر إلى السماء ؛ ليثبت هللا أقدامك " إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى 

 ذا بلغت 


