مراجعة شاملة فً التربٌة العلمٌة و التكنولوجٌة
للفصل الثانً /السنة الخامسة ابتدائً /الجٌل الثانً
 /1ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 عند االسماك ٌكون الجنٌن محمٌا بغالف صلب).......(←. عند الزواحف ٌكون الجنٌن محمً بغالف مرن)....(←. ٌوجد اختالفات بٌن البنٌة الغالفٌة لبٌضة الدجاجة و بٌضة السمك)......(←. ال ٌوجد عالقة بٌن حماٌة جنٌن الحٌوانات و وسط عٌشها).......(←. ٌحٌط بجنٌن البٌضة ثالثة مكونات اساسٌة).....(←. ال تشمل القوقعة (قشرة البٌضة )على ثقوب).......(←. /2اجب عن االسئلة التالٌة:
 بماذا ٌكون جنٌن الحٌوانات البٌوضة فً الوسط المائً محمٌا؟..........................................................................................................................
 بماذا ٌكون جنٌن الحٌوانات البٌوضة فً الوسط البري محمٌا ؟.........................................................................................
 ما سبب هذا االختالف؟................................................................................................... ما هً المكونات االساسٌة التً تحٌط بجنٌن بٌضة الدجاج؟ و كٌف ٌظهر الجنٌن فً بداٌة مرحلة الحضن؟......................................................................................................................................
............................................................................................................................
 لماذا تشتمل القوقعة (قشرة البٌضة)على مئات الثقوب (مسامات)...........................................................................................................
/3اربط كل عبارة بما ٌناسبها:
غالف البٌضة مرن
التكاثر فً وسط بري

عند الطٌور و الزواحف

التكاثر فً وسط مائً

عند االسماك

غالف البٌضة صلب
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 /4اكمل الرسم بوضع البٌانات :

 /5ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 ٌعتبر الهواء ملوثا اذا تغٌر لونه).......(←.ٌحتوي الهواء على نسب ثابتة و معٌنة من الغازات)......(←. الهواء ضروري لحٌاة الكائنات الحٌة)......(←. الهواء الملوث ٌصٌب االنسان بؤمراض تنفسٌة خطٌرة)......(←. دخان السٌارات ال ٌعتبر سبب فً تلوث الهواء)......(←. دخان المصانع من احد اهم مسببات تلوث الهواء).......(←. كثرة استخدام المواد الكٌمٌائٌة فً الزراعة من مسببات التلوث الهوائً)......(←. تلف المحاصٌل و الخضروات من االثار و االضرار االقتصادٌة لتلوث الهواء).......(←. عدم حرق القمامة و النفاٌات ٌساعد على الحد من تلوث الهواء).......(←. الهواء موجود فً كل مكان )......(←. تعتبر البراكٌن أحد المصادر الطبٌعٌة لتلوث الهواء).........(←. الرٌاح و العواصف ال دخل لها فً تلوث الهواء).......(←. /6وضعٌة ادماجٌة:
 ٌستطٌع االنسان البقاء دون طعام لعدة أٌام لكنه ال ٌستطٌع االستغناء عن الهوا اال لدقائق معدودة ,و بالتالً ٌجب انٌكون الهواء صالحا لالستنشاق و ال ٌحتوي على ملوثات من شانها لن تسبب أضرارا.
من خالل السند و اعتمادا على معلوماتك السابقة اجب عن االسئلة التالٌة:
 متى نقول عن الهواء انه ملوث ؟ ما هً أسباب تلوث الهواء؟ اذكر االثار و االضرار الناتجة عن تلوث الهواء؟ اقترح بعض الحلول المالئمة التً ٌمكنها ان تقلل من نسبة تلوث الهواءwww.meriem-educ.com
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 /7ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
الماء عنصر ضروري لحٌاة الكائنات الحٌة)........(←. ٌوجد الماء العذب بكثرة فً الطبٌعة).......(←. الربو من االمراض التً ٌسببها تلوث الماء).......(←. ال ٌساهم المزارع فً تلوث المٌاه)........(:. ٌعتبر الماء ملوثا اذا تسربت الٌه المٌاه القدرة←()........ٌإثر الماء الملوث على االنسان فقط).....(←. توجد عدة مصادر لتلوث الماء)......(←. مٌاه المجاري هً المٌاه التً تؤتً من االمطار).......(←. /8وضعٌة ادماجٌة:الماء هو اساس الحٌاة على االرض و هو عصب الحٌاة لكل الكائنات الحٌة بال استثناء و دونه ال تكون هناك حٌاة ال
لإلنسان و ال للحٌوان وال للنبات حتى ان جسم االنسان ٌتكون من سبعٌن بالمئة من وزنه ماء و هذا دلٌل قاطع على
اهمٌته .مصادر المٌاه فً الطبٌعة عدٌدة و كثٌرة لكن نسبة المٌاه العذبة قلٌلة بالنسبة للمٌاه على سطح االرض لهذا
ٌجب المحافظة علٌه من التبذٌر و من التلوث .
من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة:
 ما هً مصادر المٌاه فً الطبٌعة؟ متى ٌمكن ان نقول عن الماء انه ملوث؟ من المتسبب الرئٌسً فً تلوث الماء؟ ما هً مصادر تلوث الماء؟ اذكر بعض االمراض التً تسببها المٌاه الملوثة و االثار الناتجة عن تلوثه؟ اقترح بعض االجراءات او الحلول التً تحد من تلوث المٌاه؟ /9وضعٌة ادماجٌة:
ٌعتبر التلوث من المشاكل التً تعانً منها البشرٌة كافة فً مختلف دول العالم ,حٌث انه ٌإثر سلبا على مختلف
جوانب الحٌاة المختلفة .حٌث ان التكور الصناعً و الثورة الصناعٌة التً نعٌش فٌها ساهمت فً ظهور انواع عدٌدة
من التلوث.
من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة:
www.meriem-educ.com
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 عرف التلوث ؟ اذكر نوعٌن من التلوث تعرفهما ظ ما هً اسباب التلوث فً راٌك؟ ما هو تؤثٌر التلوث على االنسان و على كل الكائنات الحٌة؟ ما هً اقتراحاتك للحد من التلوث او على االقل التقلٌل منه؟ /11ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 طبقة االوزون هً نفسها غابة االمازون←()...... اشعة الشمس كلها مفٌدة ).......(←. من واجب االنسان حماٌة طبقة االوزون)......(←. سرطان الجلد من االمراض التً تسببها اشعة الشمس الضارة).......(←. تلوث الهواء ٌسبب تلف لحزام االوزون).......(←. طبقة االوزون هً كوكب صغٌر قرٌب من االرض←()........ وجود طبقة االوزون تحمً االرض من اشعة الشمس الضارة ).......(←. عدم وجود طبقة االوزون مثل وجوده)......(←. ٌحتوي الغالف الجوي على غاز ٌسمى غاز االوزون).......(←. للمحافظة على البٌئة ٌجب استعمال طاقة نظٌفة مثل الطاقة الشمسٌة).......(←. مع استمرار اسباب التلوث ثقب االوزون ٌزداد اتساعا)......(←. /11وضعٌة ادماجٌة:
على ارتفاع ما بٌن 31Km – 21 Kmعن سطح االرض ٌحتوي الغالف الجوي على حزام رقٌق جدا من غاز ٌسمى
غاز االوزون الذي ٌملك مقدرة على اٌقاف جزء من أشعة الشمس الضارة.
من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة:
 ماذا تعرف عن طبقة االوزون؟ ما هو تؤثٌر و جود طبقة االوزون على صحة االنسان و بٌئته؟ ما هو ثقب االوزون ؟ وما سببه؟ و ما هً اضرار ثقب طبقة االوزون؟ قدم حلول او اقتراحات لحناٌة طبقة االوزون من التلف ؟www.meriem-educ.com
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 /12ضع كل كلمة فً مكانها المناسب:
المصانع – نقل – الهواء – البٌئة – الملوثة – مصادر – الشمسٌة – الرٌاح
لحماٌة .....................من مخاطر تلوث ٌ....................جب حث المواطن على استعمال و سائل ..............
بدٌلة عن السٌارة الخاصة (الدراجات العادٌة .وسائل النقل الجماعٌة)
تزود مداخن ..................بمرشحات لتصفٌة الهواء من الغازات ....................استعمال............
للطاقة غٌر ملوثة كالطاقة .....................و طاقة....................................
 /13ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :
جراثٌم – االدوٌة  -خطٌرة – االمراض – منظفات – سامة -المجاري – المراحٌض
مٌاه .....................هً ما تصرفه  ................و فً كثٌر من االحٌان تتوجه المجاري الى الودٌان او البحر
مباشرة و المٌاه التً تنقلها ملوثة كرٌهة الرائحة و .............على حد سواء .فهً تحتوي على .........
ٌمكن ان تسبب .................وعلى ٌ....................مكن ان تكون ...................و حارقة و على...........
التً سبق ان تناولها االنسان.
/14ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 النفاٌات هً كل ما ٌخلفه االنسان فقط).......(←. فضالت بعض الحٌوانات تعتبر سماد طبٌعً للتربة)......(←. تخلف المستشفٌات نفاٌات قابلة للتدوٌر)......(←. ترمى جمٌع النفاٌات مع بعض بدون فرز)......(←. كل النفاٌات قابلة لالسترجاع ←()...... للتخلص من النفاٌات ٌجب حرقها ←()....... ٌجب رمً النفاٌات فً االماكن المخصصة لها).......(←. النفاٌات البالستٌكٌة غٌر قابلة لالسترجاع).....(←. الجرائد لٌست من النفاٌات)........(←. كل نوع من نفاٌة ٌسبب تلوث معٌن).......(←. تنقسم النفاٌات حسب نوعها الى اربعة انواع).......(←.www.meriem-educ.com
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 كمٌة النفاٌات مرتبطة بعدد السكان و كثرة المنشؤة الصناعٌة←()........ /15وضعٌة ادماجٌة:
ال ٌمر ٌوم دون ان تلقى اطنان من النفاٌات المنزلٌة فً مختلف االماكن سواء كانت مخصصة لها اوال
هذا باإلضافة الى نفاٌات اخرى غالبا ما نتجاهلها تؤتً من المستشفٌات و المصانع تشكل مخزونا كبٌرا من النفاٌات و
المواد السامة.........
من خالل السند و اعتمادا على ما درست اجب عن االسئلة التالٌة:
 عرف النفاٌات؟ و ما مصدرها؟ ما هً حاالت تواجد النفاٌات فً الطبٌعة؟ و اذكر اسباب كثرة النفاٌات و بعض الطرق للتقلٌل منها. اذكر انواع النفاٌات من حٌث االسترجاع؟(الى كم قسن تنقسم النفاٌات ) هل للنفاٌات اثر على البٌئة؟اذكر بعض طرق معالجة النفاٌات؟ /16صنف فً الجدول المواد التالٌة:
ورق عادي – بقاٌا مواد غذائٌة -االدوٌة – االدوٌة – معادن غٌر سامة -زٌوت المحركات – ورق مقوى – الزجاج –
البالستٌك – معادن سامة – بطارٌات – حقن – فضالت الحٌوانات
نفاٌات ال ٌعاد استرجاعها

نفاٌات ٌعاد استرجاعها

/17ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :
النفطٌة – الماء –المصانع – المبٌدات – المٌاه – تسربت
ٌعتبر ................ملوثا اذا ..................الٌه بقاٌا .............القذرة و مٌاه .....................و المشتقات
 .....................و.......................الحشرٌة
 /18امأل الجدول التالً :
نفاٌات منزلٌة – مواد نفطٌة – مبٌدات الحشرات – دخان المصانع – بقاٌا البناء – مٌاه الصرف الصحً -دخان
السٌارات -
نفاٌات صلبة

نفاٌات غازٌة

نفاٌات سائلة
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 /19اربط بسهم بٌن كل نفاٌة و مصٌرها بعد الفرز:
بقاٌا الزجاج و البالستٌك
بقاٌا المواد الغذائٌة

ال ٌعاد استرجاعها ٌتم حرقها لتوفٌر الطاقة
ال ٌعاد استرجاعها بل تعالج و تخزن

بقاٌا االدوٌة و المعادن السامة
البطارٌات

ٌعاد استرجاعها و تصنٌعها

الورق العادي و ورق المقوى
المعادن غٌر السامة
 /21اكمل الجدول التالً بما ٌناسب :
مٌاه الصرف الصحً – المبٌدات الحشرٌة – التسربات النفطٌة – دخان عوادم السٌارات – الغازات و االدخنة من
المصانع – النفاٌات الكٌمٌائٌة للمصانع  -حرائق الغابات –
تلوث هوائً (جوي)

تلوث مائً

/21ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :
صالح – االبٌض – البواخر – تلوث – المٌاه – نفاٌات – تلوث – للخطر -الحٌاة البحرٌة
ٌتزاٌد ....................شواطئ البحر ...............المتوسط فاألوساخ التً تقذف من ..................و قنوات صرف
.................القذرة و ...........................المصانع جمٌعا تساهم فً ....................هذه الشواطئ
و تعرض ...................بعض أنواع  ...........................فٌها و اذا استمرت الحالة على ما هً علٌه ٌحتمل ان
ٌصبح هذا البحر غٌر ......................لجمٌع أنواع الحٌاة.
 /22ضع هذه الكلمات فً مكانها المناسب :
خطرا – ثقب االوزون – أتلفت – تحمً – الضارة
طبقة االوزون ....................االرض من االشعة .................دخان المصانع و السٌارات و البترول ٌشكل
 ............على هذه الطبقة التً اذا ٌ .................تشكل ..................
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الحلول
 /1ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 عند االسماك ٌكون الجنٌن محمٌا بغالف صلب(←.خ)عند االسماك ٌكون الجنٌن محمٌا بغالف مرن. عند الزواحف ٌكون الجنٌن محمً بغالف مرن(←.خ)عند الزواحف ٌكون الجنٌن محمٌا بغالف صلب. ٌوجد اختالفات بٌن البنٌة الغالفٌة لبٌضة الدجاجة و بٌضة السمك(←.ص) ال ٌوجد عالقة بٌن حماٌة جنٌن الحٌوانات و وسط عٌشها(←.خ) توجد عالقة بٌن حماٌة جنٌن الحٌوانات و وسطمعٌشتها .
 ٌحٌط بجنٌن البٌضة ثالثة مكونات اساسٌة(←.ص) ال تشمل القوقعة (قشرة البٌضة )على ثقوب(←.خ) تشمل القوقعة على ثقوب (مسامات) تسمح بمرور الهواء2اجب عن االسئلة التالٌة:
 بماذا ٌكون جنٌن الحٌوانات البٌوضة فً الوسط المائً محمٌا؟ ٌكون جنٌن الحٌوانات البٌوضة فً الوسط البري محمٌا بغالف مرن مثل بٌض السمك بماذا ٌكون جنٌن الحٌوانات البٌوضة فً الوسط البري محمٌا ؟ ٌكون جنٌن الحٌوانات البٌوضة فً الوسط البري محمٌا بغالف صلب مثل بٌوض الزواحف و الطٌور ما سبب هذا االختالف؟ ٌ -عود سبب االختالف الى اختالف وسط العٌش ما هً المكونات االساسٌة التً تحٌط بجنٌن بٌضة الدجاج؟ و كٌف ٌظهر الجنٌن فً بداٌة مرحلة الحضن؟المكونات االساسٌة التً تحٌط بجنٌن بٌضة الدجاج هً
 اغلفة واقٌة (قوقعة صلبة و غالف مزدوج االغشٌة)  - /عناصر مغذٌة (صفار البٌض و بٌاض البٌض) غرفة هوائٌةاما الجنٌن فٌظهر فً بداٌة مرحلة الحضن كقرص منتش على صفار البٌضة انه الرشٌم.
 لماذا تشتمل القوقعة (قشرة البٌضة)على مئات الثقوب (مسامات)...........................................................................................................
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/3اربط كل عبارة بما ٌناسبها:
غالف البٌضة مرن
التكاثر فً وسط بري

عند الطٌور و الزواحف

التكاثر فً وسط مائً

عند االسماك

غالف البٌضة صلب
 /5ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 ٌعتبر الهواء ملوثا اذا تغٌر لونه(←.خ)ٌعتبر الهواء ملوثا اذا حدث تغٌٌر فً تركٌبه.ٌحتوي الهواء على نسب ثابتة و معٌنة من الغازات(←.ص) الهواء ضروري لحٌاة الكائنات الحٌة(←.ص) الهواء الملوث ٌصٌب االنسان بؤمراض تنفسٌة خطٌرة(←.ص) دخان السٌارات ال ٌعتبر سبب فً تلوث الهواء(←.خ) دخان السٌارات من احد اهم مسببات تلوث الهواء. دخان المصانع من احد اهم مسببات تلوث الهواء(←.ص) كثرة استخدام المواد الكٌمٌائٌة فً الزراعة من مسببات التلوث الهوائً(←.ص) تلف المحاصٌل و الخضروات من االثار و االضرار االقتصادٌة لتلوث الهواء(←.ص) عدم حرق القمامة و النفاٌات ٌساعد على الحد من تلوث الهواء(←.ص) الهواء موجود فً كل مكان (←.ص) تعتبر البراكٌن أحد المصادر الطبٌعٌة لتلوث الهواء(←.ص) الرٌاح و العواصف ال دخل لها فً تلوث الهواء(←.خ) الرٌاح و العواصف من الملوثات الطبٌعٌة للهواء /6وضعٌة ادماجٌة:
 ٌستطٌع االنسان البقاء دون طعام لعدة أٌام لكنه ال ٌستطٌع االستغناء عن الهوا اال لدقائق معدودة ,و بالتالً ٌجب انٌكون الهواء صالحا لالستنشاق و ال ٌحتوي على ملوثات من شانها لن تسبب أضرارا.
 ٌعتبر الهواء ملوثا اذا تغٌر تركٌبه و زادت نسبة الغازات السامة فٌه  .أسباب تلوث الهواء عدٌدة و متنوعة منها ماهو طبٌعً و تتمثل فً البراكٌن و عواصف التراب و الحرائق خاصة حرائق الغابات .و من االسباب الصناعٌة و هً
كثٌرة و من فعل االنسان و هً اخطر من االسباب الطبٌعٌة و تتمثل فً - :المواصالت (السٌارات –الحافالت)......
بشكل عام بسبب دخانها -المبٌدات الحشرٌة و ما ٌنتج عنها – صناعة النفط – دخان المصانع – الصناعات االسمنتٌة
و االسمدة  -.......طرق التبرٌد و التسخٌن و ما ٌنتج عنها من غازات خطرة على البٌئة( المكٌفات –المدافئ)-.
االسلحة النووٌة و تفجٌراتها – المخلفات و النفاٌات النووٌة........
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 تلوث الهواء له اثار و مشاكل كثٌرة منها ما ٌصٌب االنسان و تتمثل فً االثار الفورٌة و التً تسبب له االمراضالحادة او ممكن الوفاة او له اثار متؤخرة مثل االمراض التً تصٌب التنفس و أمراض القلب – الربو –
أمراض الرئتٌن – أمراض العٌن – السرطانات
كما له تؤثٌر على النباتات و الحٌوانات و تتمثل فً نقص نمو النباتات او الحٌوان و قد ٌصل الى الموت و حدوث
تغٌٌرات فً اشكال و ألوان النبات .دون ان ننسى تؤثٌره االجتماعً و االقتصادي و ٌتمثل فً ارتفاع تكالٌف عالج
المرضى و تلف بعض المحاصٌل و الثمار .و فً بعض االحٌان ٌمكن ان ٌكون له تؤثٌر على المبانً و تتمثل فً تلفها
و حدوث التآكل بها دون ان ننسى ذكر تؤثٌره على طبقة االوزون التً تحمً الحٌاة على الكرة االرضٌة.
للحد من هذا التلوث نحاول اٌجاد طرق او حلول للحد منه او لما ال القضاء علٌه
 القٌام بعملٌة غرس االشجار و زراعة النباتات – مكافحة التدخٌن و العمل على توعٌة الناس بؤضراره  -العمل علىصٌانة السٌارات بشكل دوري – الزام المصانع و المعامل بتركٌب مصفاة التً تقوم بتنقٌة الدخان الخارج من
مداخنها – استخدام الطاقة البدٌلة و النظٌفة فً تولٌد الكهرباء و الطاقة كالطاقة الشمسٌة و طاقة الرٌاح –
 /7ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
الماء عنصر ضروري لحٌاة الكائنات الحٌة(←.ص) ٌوجد الماء العذب بكثرة فً الطبٌعة(←.خ ) المٌاه العذبة (الصالحة لالستهالك)قلٌلة. الربو من االمراض التً ٌسببها تلوث الماء(←.خ)الربو من االمراض التً ٌسببها تلوث الهواء. ال ٌساهم المزارع فً تلوث المٌاه(:.خ)ٌساهم المزارع فً تلوث الماء باستعماله االسمدة بكثرة و رش المبٌدات ٌعتبر الماء ملوثا اذا تسربت الٌه المٌاه القذرة←(ص)ٌإثر الماء الملوث على االنسان فقط(←.خ)تتؤثر جمٌع الكائنات الحٌة (انسان  /حٌوان /نبات)بالماء الملوث. توجد عدة مصادر لتلوث الماء(←.ص) مٌاه المجاري هً المٌاه التً تؤتً من االمطار(←.خ)مٌاه المجاري هً مٌاه الصرف الصحً القذرة. /8وضعٌة ادماجٌة:الماء هو اساس الحٌاة على االرض و هو عصب الحٌاة لكل الكائنات الحٌة بال استثناء و دونه ال تكون هناك حٌاة ال
لإلنسان و ال للحٌوان وال للنبات حتى ان جسم االنسان ٌتكون من سبعٌن بالمئة من وزنه ماء و هذا دلٌل قاطع على
اهمٌته .مصادر المٌاه فً الطبٌعة عدٌدة و كثٌرة لكن نسبة المٌاه العذبة قلٌلة بالنسبة للمٌاه على سطح االرض لهذا
ٌجب المحافظة علٌه من التبذٌر و من التلوث.
مصادر المٌاه فً الطبٌعة كثٌرة و متنوعة لكنها لٌست كلها صالحة للشرب كمٌاه البحار و المحٌطات فهً شدٌدة
الملوحة ,اما مٌاه االمطار و الثلوج و المٌاه الجوفٌة و البحٌرات و الودٌان هً مصدر المٌاه العذبة التً نستهلكها.
نقول عن الماء انه ملوث اذا تسربت الٌه بقاٌا المٌاه القذرة من مٌاه الصرف الصحً و مٌاه المصانع و المنظفات و
مبٌدات الحشرات و بهذا ٌتغٌر تركٌبه فٌتغٌر طعمه و لونه و رائحته و ٌصبح ضارا و خطرا.
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المتسبب الرئٌسً لتلوث الماء هو االنسان و مخلفاته و ٌمكن ان نذكر بعض االسباب  -:المبٌدات الحشرٌة المستخدمة
فً ازالة االعشاب الضارة و ابادة اآلفات الزراعٌة – .استعمال االسمدة غٌر العضوٌة (اسمدة كٌمٌائٌة) او االسمدة
الطبٌعٌة التً تنتج عن فضالت الطٌور و بعض الحٌوانات بشكل عشوائً ( .كل هذه االسمدة و المبٌدات تمتصها
االرض و تختلط بالمٌاه الجوفٌة) – المخلفات الصناعٌة القادمة من المصانع الكٌمٌائٌة و الغذائٌة حٌث تحتوي على
الماء و الدهون و مركبات البترول و المعادن السامة و غٌرها من المخلفات والتً ٌتم التخلص منها فً الودٌان او
ٌتم صبها مباشرة فً البحر – اختالط مٌاه المجاري بالمٌاه العذبة – تسرب مٌاه المجاري التً تحتوي على الصابون
و المنظفات الصناعٌة و المٌكروبات – تسرب مادة البترول لمٌاه المحٌطات و البحار من خالل القاء مٌاه غسل
الخزانات النفطٌة فً عرض المحٌطات و البحار و حوادث غرق ناقالت النفط.
 لتلوث الماء اثار كثٌرة سواء على االنسان او على مختلف الكائنات الحٌة و حتى على الكرة االرضٌة ومن بٌن هذهاالثار  -:دمار طبقة االوزون التً تحمً الحٌاة على الكرة االرضٌة – تقلبات المناخ و تغٌره و الذي ٌنتج عنه عدة
ظواهر كارثٌة مثل ظاهرة االحتباس الحراري (ارتفاع درجة حرارة الجو فً االرض) و االمطار الحمضٌة الناتجة
بسبب دخان المصانع
 موت و انقراض العدٌد من الكائنات الحٌة خاصة منها التً تعٌش فً مٌاه الودٌان و البحار – نقص نمو النباتاتاو موتها  -انتشار العدٌد من االمراض و االوبئة مثل الكولٌرا – – االمٌبا – االسهال  -التسمم – التهاب الكبد
الفٌروسً ............
الماء نعمة من هللا تعالى فال االنسان ٌستطٌع العٌش بدون الماء وال مختلف الكائنات الحٌة من نبات و حٌوان لهذا
ٌجب علٌنا المحافظة علٌه من التلوث بعدة طرق منها  - :معالجة مٌاه الصرف الصحً و مٌاه المجاري قبل وصولها
الى المسطحات المائٌة المختلفة و اعادة استعمالها فً ري االراضً الزراعٌة -.استخدام االجهزة المضادة للتلوث فً
المصانع الحدٌثة و الجدٌدة و بالنسبة للقدٌمة تركٌب مصفاة
 التخلص من كافة بقع النفط من المٌاه بعد حوادث غرق السفن – سن قوانٌن حازمة للحد من التلوث و فرضغرامات مالٌة على المصانع او االشخاص المتسببٌن فً التلوث – دفن المخلفات الصناعٌة بعٌدا عن ابار المٌاه
الجوفٌة (التخلص السلٌم للنفاٌات) – بناء محطات تنقٌة المٌاه و معالجتها -.التوعٌة و التثقٌف عن تلوث المٌاه و
اضراره فً وسائل االعالم و المإسسات التعلٌمٌة – االستعمال الرشٌد (العقالنً) للمبٌدات الحشرٌة و االسمدة –
التقلٌل من استعمال المنظفات الكٌمٌائٌة – عند خفض كمٌة المٌاه المستهلكة تنخفض كمٌة مٌاه الصرف الصحً-.
عند عمل توصٌالت للمٌاه العذبة و اخرى للمجاري المائٌة ٌجب مراعات المسافة بٌنهما لمنع االختالطات و التسربات.
 /9وضعٌة ادماجٌة:
ٌعتبر التلوث من المشاكل التً تعانً منها البشرٌة كافة فً مختلف دول العالم ,حٌث انه ٌإثر سلبا على مختلف
جوانب الحٌاة المختلفة .حٌث ان التكور الصناعً و الثورة الصناعٌة التً نعٌش فٌها ساهمت فً ظهور انواع عدٌدة
من التلوث.
 ٌستطٌع االجابة عن هذه االسئلة بالرجوع الى الوضعٌات السابقة /11ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 طبقة االوزون هً نفسها غابة االمازون←(خ)طبقة االوزون هً حزام رقٌق جدا من غاز االوزون ٌقع على ارتفاع(21كلم  31-كلم)
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 اشعة الشمس كلها مفٌدة (←.خ)أشعة الشمس منها ماهو مفٌد و منها ما هو ضار.
 من واجب االنسان حماٌة طبقة االوزون(←.ص) سرطان الجلد من االمراض التً تسببها اشعة الشمس الضارة(←.ص) تلوث الهواء ٌسبب تلف لحزام االوزون(←.ص) طبقة االوزون هً كوكب صغٌر قرٌب من االرض←(خ) وجود طبقة االوزون تحمً االرض من اشعة الشمس الضارة (←.ص) عدم وجود طبقة االوزون مثل وجوده(←.خ) طبقة االوزون تعمل على اٌقاف جزء من اشعة الشمس الضارة التًتسبب لإلنسان امراضا خطٌرة
 ٌحتوي الغالف الجوي على غاز ٌسمى غاز االوزون(←.ص) للمحافظة على البٌئة ٌجب استعمال طاقة نظٌفة مثل الطاقة الشمسٌة(←.ص) مع استمرار اسباب التلوث ثقب االوزون ٌزداد اتساعا(←.ص) /11وضعٌة ادماجٌة:
على ارتفاع ما بٌن 31Km – 21 Kmعن سطح االرض ٌحتوي الغالف الجوي على حزام رقٌق جدا من غاز ٌسمى
غاز االوزون الذي ٌملك مقدرة على اٌقاف جزء من أشعة الشمس الضارة.
 طبقة االوزون هً طبقة من طبقات الغالف الجوي التً تحٌط بالكرة االرضٌة و هً عبارة عن غالف رقٌق جدا منغاز ٌسمى غاز االوزون سٌمت كذلك الحتوائها على غاز االوزون و توجد على ارتفاع ما بٌن ( 21كلم  31-كلم)
طبقة االوزون تساهم فً الحفاظ على درجة حرارة معتدلة على سطح االرض كما تحد من ارتفاعها بشكل كبٌر
فهً توفر الحماٌة و الوقاٌة للكرة االرضٌة و الكائنات الحٌة التً تعٌش علٌها من االشعاعات مثل االشعة فوق
البنفسجٌة التً تعتبر من االشعة المضرة التً تسبب العدٌد من االمراض و أبرزها مرض سرطان الجلد حٌث تمتص
طبقة االوزون االشعة فوق البنفسجٌة و تسمح بمرور كمٌة قلٌلة منها لألرض (كمٌة قلٌلة مفٌدة) كما تقً البشرٌة
من العدٌد من االمراض مثل ضٌق التنفس .و الصداع و اضطرابات الجهاز العصبً و اضطرابات الجهاز التنفسً.
 تعرض غاز االوزون فً الحزام للتلف هو ما ٌعرف باسم ثقب االوزون.ان السبب الرئٌسً لثقب طبقة االوزون هو النشاطات التً ٌقوم بها االنسان ,و من بٌن هذه االسباب :
 استخدام بعض المواد الكٌمٌائٌة فً اطفاء الحرائق حٌث ان غاز االوزون ٌتفاعل معها و ٌسبب زٌادة حجم الثقب. التلوث الجوي بالغازات الضارة و الدخان و هً تنتج عن الحرائق و دخان المصانع.www.meriem-educ.com

للمسيد من المواضيع زوروا مدونة التعليم بوخشم مريم

12

 تلوث الجو بمركبات تستعمل فً اجهزة التبرٌد و الثالجات و المبٌدات الحشرٌة – انبعاث بعض الغازات السامة منالطائرات اثناء تحلٌقها.
ومن االضرار التً ٌسببها ثقب طبقة االوزون :
* انتشار االمراض بٌن الناس مثل سرطان الجلد
* تغٌر المناخ * حدوث االحتباس الحراري * التؤثٌر سلبا على الكائنات الحٌة الحٌوانٌة و اٌضا ٌلحق الضرر بنمو
النباتات  *.التؤثٌر سلبا على مناعة االنسان فٌجعله ضعٌفا و عرضة لألمراض  * .الضرر بالعٌون * حدوث التصحر *
حدوث حساسٌة فً جسم االنسان  * .التسبب بزٌادة االمطار الحمضٌة.
 من ابرز الطرق المتبعة لحماٌة طبقة االوزون و الحد من استنزافها و المحافظة علٌها: الحد من استخدام الكٌماوٌات – زراعة اكبر عدد مكن من االشجار – الحد من التجارب النووٌة  -التقلٌل مناستخدام مطافً الحرٌق و عدم تفرٌغها من دون سبب  – .الصٌانة المستمرة للثالجات و أجهزة التكٌٌف التً تحتوي
على مركبات تإثر على طبقة االوزون.
 /12ضع كل كلمة فً مكانها المناسب:
المصانع – نقل – الهواء – البٌئة – الملوثة – مصادر – الشمسٌة – الرٌاح
لحماٌة البٌئة من مخاطر تلوث الهواء ٌجب حث المواطن على استعمال و سائل نقل بدٌلة عن السٌارة الخاصة
(الدراجات العادٌة .وسائل النقل الجماعٌة)
تزود مداخن المصانع بمرشحات لتصفٌة الهواء من الغازات الملوثة استعمال مصادر للطاقة غٌر ملوثة كالطاقة
الشمسٌة و طاقة الرٌاح.
 /13ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :
جراثٌم – االدوٌة  -خطٌرة – االمراض – منظفات – سامة -المجاري – المراحٌض
مٌاه المجاري هً ما تصرفه المراحٌض و فً كثٌر من االحٌان تتوجه المجاري الى الودٌان او البحر مباشرة و
المٌاه التً تنقلها ملوثة كرٌهة الرائحة و خطٌرة على حد سواء .فهً تحتوي على جراثٌم ٌمكن ان تسبب
االمراض وعلى منظفات ٌمكن ان تكون سامة و حارقة و على االدوٌة التً سبق ان تناولها االنسان
/14ضع (ص) او (خ) امام كل عبارة:
 النفاٌات هً كل ما ٌخلفه االنسان فقط(←.خ )النفاٌات هً كل ٌخلفه االنسان او الحٌوان او حتى النباتات (االوراقالٌابسة – االغصان )......
 فضالت بعض الحٌوانات تعتبر سماد طبٌعً للتربة(←.ص) تخلف المستشفٌات نفاٌات قابلة للتدوٌر(←.خ)نفاٌات المستشفٌات ال ٌعاد استرجاعها بل تعالج ثم تخزن بطرقخاصة.
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 ترمى جمٌع النفاٌات مع بعض بدون فرز(←.خ)ٌجب فرز النفاٌات قبل التخلص منها كل النفاٌات قابلة لالسترجاع ←(خ) لٌست كل النفاٌات قابلة لالسترجاع للتخلص من النفاٌات ٌجب حرقها ←(خ) ٌجب وضع النفاٌات فً االماكن المخصصة لها. ٌجب رمً النفاٌات فً االماكن المخصصة لها(←.ص) النفاٌات البالستٌكٌة غٌر قابلة لالسترجاع(←.خ) البالستٌك من النفاٌات التً ٌعاد استرجاعها و تصنٌعها من جدٌد الجرائد لٌست من النفاٌات(←.خ)الجرائد من النفاٌات التً ٌعاد استرجاعها و تصنٌعها. كل نوع من نفاٌة ٌسبب تلوث معٌن(←.ص) تنقسم النفاٌات حسب نوعها الى اربعة انواع(←.خ)تنقسم النفاٌات حسب نوعها الى ثالثة اقسام(سائلة/صلبة/غازٌة كمٌة النفاٌات مرتبطة بعدد السكان و كثرة المنشؤة الصناعٌة←(ص) /15وضعٌة ادماجٌة:
ال ٌمر ٌوم دون ان تلقى اطنان من النفاٌات المنزلٌة فً مختلف االماكن سواء كانت مخصصة لها اوال
هذا باإلضافة الى نفاٌات اخرى غالبا ما نتجاهلها تؤتً من المستشفٌات و المصانع تشكل مخزونا كبٌرا من النفاٌات و
المواد السامة.........
النفاٌات هً بقاٌا و فضالت االغذٌة و اوراق التغلٌف و بقاٌا مواد صناعٌة ٌتم التخلص منها ,النباتات تخلف نفاٌات
(االوراق الٌابسة و االغصان ).......اٌضا دون ان ننسى الحٌوانات التً هً االخرى تخلف نفاٌات ( فضالت).
توجد النفاٌات فً الطبٌعة على عدة اشكال :
 النفاٌات الصلبة  :و هً النفاٌات المكونة من مواد معدنٌة او زجاجٌة و غالبا ما تنتج عن النفاٌات المنزلٌة والصناعٌة ,المدرسٌة ,العملٌات الزراعٌة ,الركام الناتج عن الهدم ,المتاجر ............ ,
 النفاٌات السائلة :و هً مواد سائلة تتكون من خالل استخدام المٌاه فً العملٌات الصناعٌة و الزراعٌة و ٌرها و مناالمثلة علٌها الزٌوت و المٌاه الصرف الصحً  ,المٌاه الناتجة عن المصانع ,المبٌدات الحشرٌة ......
 النفاٌات الغازٌة :و هً عبارة عن الغازات و االبخرة الناتجة عن عملٌات التصنٌع و التً تتصاعد الى الهواءتوجد النفاٌات كثٌرة و هذا راجع الى :
* التطور الصناعً و ما ٌنتج عنه.
* ازدٌاد عدد السكان و بهذا زٌادة متطلباتهم و بالتالً زٌادة نفاٌاتهم
* اعتماد طرق غٌر صحٌحة للتخلص من النفاٌات
* تطوٌر منتجات جدٌدة للتغلٌف .ومنتجات تكنولوجٌة جدٌدة صعبة التحلل.
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* زٌادة تناول الو
جبات السرٌعة و بالتالً وجود نفاٌات اضافٌة غٌر قابلة للتحلل.
* غٌاب الوعً و القوانٌن الصارمة فٌما ٌخص التخلص من النفاٌات
 و للحد من تزاٌد كمٌة النفاٌات هناك عدة طرق منها:* /اعادة تدوٌر النفاٌات و تحوٌل جزء منها الى سماد.
* /تحسٌن طرق الغلٌف و التعلٌب و ذلك للحد من النفاٌات الصلبة.
* /نشر الوعً بٌن الناس حول مخاطر النفاٌات.
* /شراء الضرورٌات فقط من المنتجات.
 ٌمكن تقسٌم النفاٌات من حٌث امكانٌة استرجاعها الى ثالثة اقسام: /1نفاٌات ٌعاد استرجاعها و تصنٌعها من جدٌد كالورق المقوى و الورق العادي و الزجاج و البالستٌك و المعادن
غٌر السامة و بقاٌا زٌوت المحركات التً تستخرج منها مواد التشحٌم و جمٌع هذه االنواع عند استرجاعها توفر
الطاقة او المادة االولٌة او كالهما معا
 /2نفاٌات ال ٌعاد استرجاعها كبقاٌا المواد الغذائٌة النباتٌة و الحٌوانٌة و هذا النوع ٌتم حرقه لتوفٌر الطاقة (التدفئة)
او انتاج االسمدة الطبٌعٌة.
 /3نفاٌات ال ٌعاد استرجاعها كبعض االدوٌة و المعادن السامة و ما تحتوٌه بعض البطارٌات و هذا النوع ٌعالج ثم
ٌخزن بطرق خاصة.
هل للنفاٌات اثر على البٌئة ؟ نعم لها اثر و اثر كبٌر و ٌتمثل فً :
تشوٌه المنظر الجمالً للمحٌط – انتشار لمختلف االمراض الخطٌرة التً تصٌب االنسان – تلوث الماء و الهواء و
التربة(المحٌط) – انتشار للحٌوانات الضالة و القوارض الناقلة لألمراض  -تهدٌد لحٌاة الحٌوانات – تإثر على
االقتصاد – تإدي الى انقراض بعض الكائنات الحٌة (حٌوانات او نباتات) -انطالق غازات خطٌرة من مكبات النفاٌات
التً تإثر بدورها على طبقة االوزون -.القضاء على مساحات كبٌرة من االراضً المستخدمة كمكب للنفاٌات و بالتالً
تصبح غٌر صالحة لتكون اراضً زراعٌة او صالحة للحٌاة البرٌة.
للتخلص من النفاٌات و اضرارها ٌجب ان نقوم بفرزها قبل التخلص منها (ذكرت سابقا عملٌة االسترجاع)
 /16صنف فً الجدول المواد التالٌة:
ورق عادي – بقاٌا مواد غذائٌة -االدوٌة –– معادن غٌر سامة -زٌوت المحركات – ورق مقوى – الزجاج –
البالستٌك – معادن سامة – بطارٌات – حقن -فضالت الحٌوانات
نفاٌات ٌعاد استرجاعها
ورق عادي – معادن غٌر سامة – ورق المقوى –
الزجاج – البالستٌك – زٌوت المحركات

نفاٌات ال ٌعاد استرجاعها
بقاٌا مواد غذائٌة -االدوٌة –معادن سامة  – -بطارٌات –
حقن – فضالت الحٌوانات
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/17ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :
النفطٌة – الماء –المصانع – المبٌدات – المٌاه – تسربت
ٌعتبر الماء ملوثا اذا تسربت الٌه بقاٌا المٌاه القذرة و مٌاه المصانع و المشتقات النفطٌة و المبٌدات الحشرٌة
 /18امأل الجدول التالً :
نفاٌات منزلٌة – مواد نفطٌة – مبٌدات الحشرات – دخان المصانع – بقاٌا البناء – مٌاه الصرف الصحً -دخان
السٌارات -
نفاٌات صلبة
نفاٌات منزلٌة – بقاٌا البناء -

نفاٌات سائلة
مواد نفطٌة – مبٌدات الحشرات-
مٌاه الصرف الصحً

نفاٌات غازٌة
دخان السٌارات – دخان المصانع.

 /19اربط بسهم بٌن كل نفاٌة و مصٌرها بعد الفرز:
بقاٌا الزجاج و البالستٌك
بقاٌا المواد الغذائٌة

ال ٌعاد استرجاعها ٌتم حرقها لتوفٌر الطاقة
ال ٌعاد استرجاعها بل تعالج و تخزن

بقاٌا االدوٌة و المعادن السامة
البطارٌات

ٌعاد استرجاعها و تصنٌعها

الورق العادي و ورق المقوى
المعادن غٌر السامة
 /21اكمل الجدول التالً بما ٌناسب :
مٌاه الصرف الصحً – المبٌدات الحشرٌة – التسربات النفطٌة – دخان عوادم السٌارات – الغازات و االدخنة من
المصانع – النفاٌات الكٌمٌائٌة للمصانع  -حرائق الغابات –
تلوث مائً
مٌاه الصرف الصحً – المبٌدات الحشرٌة –التسربات
النفطٌة – النفاٌات الكٌمٌائٌة للمصانع

تلوث هوائً (جوي)
دخان عوادم السٌارات – الغازات و االدخنة من المصانع
حرائق الغابات
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/21ضع كل كلمة فً مكانها المناسب :
صالح – االبٌض – البواخر – تلوث – المٌاه – نفاٌات – تلوث – للخطر -الحٌاة البحرٌة
ٌتزاٌد تلوث شواطئ البحر االبٌض المتوسط فاألوساخ التً تقذف من البواخر و قنوات صرف المٌاه القذرة و نفاٌات
المصانع جمٌعا تساهم فً تلوث هذه الشواطئ
و تعرض للخطر بعض أنواع الحٌاة البحرٌة فٌها و اذا استمرت الحالة على ما هً علٌه ٌحتمل ان ٌصبح هذا البحر
غٌر صالح لجمٌع أنواع الحٌاة.
 /22ضع هذه الكلمات فً مكانها المناسب :
خطرا – ثقب االوزون – أتلفت – تحمً – الضارة
طبقة االوزون تحمً االرض من االشعة الضارة .دخان المصانع و السٌارات و البترول ٌشكل خطرا
على هذه الطبقة التً اذا اتلفت ٌتشكل ثقب االوزون

( ال ٌجب التقٌد بإجاباتً خاصة فً الوضعٌات االدماجٌة فلنترك التلمٌذ ٌعبر بطرٌقته و بؤسلوبه المهم ان تكون اجابته صحٌحة و ال
ٌخرج عن الموضوع
و ٌجب األخذ بعٌن االعتبار ملخصات التالمٌذ و التعارٌف التً اخدوها فً القسم الن كل استاذ له اسلوبه و طرٌقته فً التلخٌص ) (و
اٌضا ٌرجى االنتباه للدروس و تحدٌد الدروس التً تم اخدها فً القسم)

"" جل من ال ٌخطئ""
عند مراجعة االجوبة ٌرجى االنتباه لربما وجدت اخطاء فً االجابة قد تكون وقعت منً سهوا او عن طرٌق خطؤ غٌر مقصود

ان احسنت فمن هللا وان اسؤت
فمن نفسً و الشٌطان
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