
 

 

 

  ءهل تعلم عن الما

إّن الماء هو السبب األساسي إلبقاء الحياة بجميع تفاصيلها على سطح األرض، ومن أهم المعلومات عنها، ما نعرضه خالل  

  فقرتنا التالية:

  : }وجعلنا من الماء كل شيء حي{.-سبحانه-هل تعلم بأّن الماء قذ ذكره هللا تعالى في كتابه الكريم، في قوله  •

 . H2Oب كيميائي سائل وشفاف، ويحمل الصيغة الكيميائية هل تعلم بأّن الماء مرك •

  هل تعلم هل تعلم بأّن الماء يدخل في أجسام الكائنات ويشّكل النسبة األكبر فيه. •

  هل تعلم بأّن الماء المادة الطبيعية الوحيدة التي تتواجد في جميع حاالت المادة السائلة، والصلبة والغازية. •

  هل تعلم بأّن كثافة الماء في الحالة الصلبة أقل من كثافته عندما يكون في حالة المادة السائلة. •

  .7ه حوالي هل تعلم بأّن الماء من المركبات المتعادلة، إذ تبلغ درجة حموضت •

  هل تعلم عن الماء لالذاعة المدرسية

تعدّ فقرة هل تعلم من الفقرات المميزة في اإلذاعة المدرسية، والتي تشتمل في مضمونها على معلومات خاصة بالموضوع  

 المطروح خالل اإلذاعة، وفي الحديث عن الماء: 

  ماء.هل تعلم بأّن معظم وظائف جسم اإلنسان ال يمكنها العمل بدون  •

  هل تعلم بأّن الماء يحمي جسم اإلنسان من الجفاف والضرر. •

  هل تعلم بأّن الماء يُحافظ على درجة حرارة الجسم، ويُنظمها من خالل عملية التعّرق. •

هل تعلم بأّن الماء يُحافظ على رطوبة ونضارة البشرة، ويزود الجسم بالمواد الالزمة التي تحافظ على عمل   •

  م.األعضاء بشكل سلي

  هل تعلم بأّن الماء يُحّسن من الدورة الدموية لألوكسجين، وزيادة طاقة الجسم. •

% من مساحة كوكب  71هل تعلم بأّن نسبة المياه المتواجدة في البحار والمحيطات واألنهار تُشّكل حوالي  •

  األرض.

   هل تعلم عن الماء لإلذاعة المدرسية جديدة

  عرض معلومات جميلة علمية تُغذّي عقول الطلبة بالفائدة، ومن هذه المعلومات:في فقرة هل تعلم عن الماء، يتّم 

  هل تعلم بأّن الماء يُسّهل ويسّرع عملية الهضم في جسم اإلنسان. •

  هل تعلم بأنّه من فوائد شرب الماء، تخفيف التعب وتعديل حالة الصداع لدى اإلنسان. •

  ارة الجسم.هل تعلم بأّن الماء يساعد في تنظيم درجة حر  •

هل تعلم بأّن كمية الماء الضرورية للجسم تختلف حسب ُعمر اإلنسان، فكمية الماء التي يحتاجها األطفال أقل من   •

  الكمية التي يحتاجها البالغين.

 هل تعلم بأّن الماء يدخل في تكوين اإلفرازات الهضمية، والسوائل التي من شأنها تليين المفاصل في الجسم.  •

% من الماء، مّما يعني أّن شرب كميات كافيه منه تُساعد في زيادة 75 دماغ اإلنسان يتكون بنسبة هل تعلم بأنّ  •

 قدرات الدماغ وتحسين آداءه.

  هل تعلم عن الماء لإلذاعة المدرسية مختصرة

 ضمن فقرة هل تعلم عن الماء، نتناول أجمل المعلومات العلمية والطبية، والتي منها: 

  هل تعلم بأّن الماء يُساعد على التخفيف من الوزن، إذ أنّه ال يحتوي على سعرات حرارية في تركيبته. •

هل تعلم بأّن حالة الشعور بالعطش، توحي بأّن الجسم افتقد نسبةً من المياه بمخزونه، وبحاجٍة للماء إلستكمال   •

  مهمامه.

  اد على عكس بقية السوائل.هل تعلم بأّن الماء قادٌر على إذابة العديد من المو •

 كوبًا من الماء يوميًا، مّما يتسبّب في مشاكٍل صحية. 48هل تعلم بأّن الشخص يستطيع أن يشرب  •

  هل تعلم بأّن غالبية األمراض في البلدان الفقيرة والنامية مرتبطة بالماء. •



 

 

 س الطعام. هل تعلم بأّن اإلنسان ال يستطيع أن يعيش اسبوًعا واحدًا بدون ماء، على عك •


