
 

 

 

 

 

 

ضرِرّي جّدا مإلنسان ِامحيّان ِامنبات ِٔ ييكن امعيش دِنُ ، فَّ مَّاء  اإن
.  يحتّي عنٓ األكسيجين امذي تتنفسُ  جييع امكائنات امحية 

  خنيط ىن امغازات امتي تشيه امغٕف امجّي مألرضعن ٍِّ عبارة 
 :ِمُ عّدة فّائد  نذكر ىنَا 

                 
 يساعد امطيّر عنٓ امطيران     يساعد عنٓ  أشتعال      يحّرك امّسحب    

              
 تعبئة امكرة            يساعد عنٓ تحريك             يحّرك امّسفن امّشراعية   

 .                                             امّطائرات امشراعية 

 : أٍّيّية امَّاء بامنسبة مإلنسان 

. يحيط بنا امَّاء ىن جييع امجَات فنحن ٔ يبذل جَدا منحصّل عنيُ 
نستطيع  أن نبقٓ مفترة طّينة دِن ىاء أِ غذاء ِمكّننا  ٔ نستطيع أن نستغني 

 .عن امَّاء
 

ءوالهواء ضرورءالحياءواإلنياءء
روالحهواءروالّن ياءء

 



 

 

  
أّىا امَّاء . يحيه امَّاء امذي نتنّفسُ ىاّدة ىنّشطة منحياة ٍِي األكسيجين 

.امذي نخرجُ فَّ ىنيء بامغازات امّساّىة امتي مّ مً تخرج ستتسّبب في قتننا   
: منَّاء فّائد كحيرة مإلنسان نذكر ىنَا 

  يّسع امقفص امّصدري ِيينع امّضغط عنٓ امقنب ِامّرئتين .
 ي امرئتين ِيخفي امنزٔت امشعبية ّّ  .يق

  ٌينقي امّدو ىن امفضٕت امتي عنقت بُ ِيعيه عنٓ تجديد. 
  يدفئ امجسً ِيّمد فيُ امحرارة. 

 ٔيجعه امكتفين عريضين ىّيا يكسب امجسً رِنقا ِجيا. 

  امّتنّفس امينتظً يدعّ إمٓ نّع ىن راحة امّنْفس ِتزِل فيَا أضطرابات
 .امعصبّية ِامّتّّتر 

  ، يجعه أجَزة امجسً تقّو بعينَا عنٓ امّجُ األكيه بيا في ذمك اميعدة
 .امكبد، امّطحال ، األعصاب ِامقنب 

  يساعد في سرعة امَضً ِيعيه عنٓ إيصال امغذاء إمٓ امخٕيا امينَّكة
 .فيعيد إميَا حيّّيتَا 

 
 

 

 



 

 

 :أٍّيية امَّاء بامنسبة منحيّان 

 
تتنّفس امحيّانات األكسيجين اميّجّد في امَّاء بّاسطة أجَزة امّتنّفس امّتي 

فنجد حيّانات برية تتنفس . مديَا ِتختنف أجَزة امّتنّفس ىن حيّان إمٓ آخر 
عن طريق امرئتين ِحيّانات برىائية امتي تعيش في امبّر ِامياء ٍِي تيتنك 

رئات تتنّفس بَا عندىا تكّن عنٓ امبّر ِ مَا خياشيً تستعينَا ٍِي في امياء 
 .كخياشيً امّسيك ، امّتي تستخنص األكسيجين ىن امياء 

 :أٍّيية امَّاء بامّنسبة مننبات 

 
مذمك يجب  حرث امّتربة  . إن انعداو امَّاء في امّتربة يؤّدي إمٓ ىّت امّنبات

. مزيادة نسبة األكسيجين ِامغازات بَا 
تقّو امّنباتات بأخذ غاز جاني أكسيد امكربّن ىن امَّاء ، ِ إطٕق األكسيجين 

 .في امَّاء ىّرة أخرْ 
 

 


