
موارد متجددة مثل الماء والهواء 

والشمس وموارد غير متجددة مثل 

.التربة والصخور والمعادن والوقود





.يتم إدارة الطواحين بالهواء فمنها تدير التوربينات لتوليد الكهرباء



.تزداد سرعة دوران الطاحونة

الورقة النفخ على الريشات يسبب حركة خفيفة للمشبك الورق و

.التي على القلم تتحرك وترفع المشبك في اتجاه القلم



شبك تدير طاقة الهواء ريشة العجلة التي تدير بدورها األنبوب الملتصق به خيط الم

.فيلتف الخيط على األنبوب ويرتفع المشبك

.كلما زاد عرض ريشة العجلة تعرضت لكمية أكبر من الرياح



.العبارة حقيقة؛ ألنها يمكن إثباتها

.خالل تكون الصخور النارية ستنصهر األحافير وتتحطم



.هذه حقيقة؛ ألنه يمكن إثباتها

.يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية التي يعمل بها التلفاز



.حقيقة؛ ألنه يمكن إثباتها

سيير ستتوقف معظم أنشطة الحياة مثل توليد الطاقة الكهربائية وت

لرياح السيارات  والتدفئة إذا لم نستخدم مصادر الطاقة البديلة مثل ا

والطاقة الشمسية

.السد



 التأكد من إغالق مصابيح الغرف التي ال

.نشغلها

تى التأكد من غلق صنبور المياه وصيانته ح

.ال يسرب الماء

دم إطفاء األجهزة الكهربية والمكيفات عند ع

.االستخدام .ألنهما تتجدد باستمرار وال تنفد



موارد الطاقة غير المتجددة

رأيحقيقة

احتياط التفط 

يتناقص بسبب

االستعمال 

المتزايد عليه 

.كوقود للسيارات

استخدام مصادر أخرى 

للطاقة المتجددة كوقود

للسيارات مثل الماء 

.والطاقة الشمسية

توليد كالً من الموردين يستخدم ل:التشابه

الطاقة الالزمة ألغراض الصناعة والنقل 

المنزلية   واألغراض 

غير الموارد المتجددة ال تلوث البيئة و:االختالف

قابلة للنفاد، أما الموارد غير المتجددة فإنها 

للنفاد تلوث البيئة وقابلة 



يحصل اإلنسان على الطاقة إما من مصادر الطاقة 

غير المتجددة كالوقود األحفوري بكل أشكاله أو

مصادر الطاقة المتجدده كالطاقة الشمسية وطاقة

.المياه وطاقة الرياح

=  200-300= ما توفره األسرة شهرياً 

.لاير100

=  12× 100= ما توفره األسرة سنوياً 

.لاير1200

تات في العصر الكربوني انتشرت النبا

ية السرخسية كالنباتات شبيهة الوعائ

وذيل الحصان وكانت لها ارتفاعات 

انتشرت . م30عالية تصل إلى 

ا الحيوانات المائية الال فقارية في هذ

العصر وسادت الزواحف واألسماك 

ل الطويلة وكان أول ظهور للحشرات بشك

مكثف جداً وازدهرت مفصليات األرجل 

.كالعقربيات والخنفسيات





.أستخدم الماء كثيراً في الوضوء وفي شرب الماء وفي االستحمام



يمكن أن أمأل كوب بالماء وأستخدمه أثناء 

.غسل أسناني فذلك يوفر الكثير من الماء





.السدود



في صورة متجمدة % 2.3ألن نسبة الماء العذب على األرض 

المياه على هيئة ثلوج  أو جليد في القطبين و المناطق الباردة و

العذبة الجارية والجوفية وتلك التي في الغالف الجوي ال

%.0.1والماء على هيئة بخار اليتجاوز% 0.6تتجاوز 

امية تختزن المياه ضمن طبقات صخرية عالية المس

شرط وجود طبقة تمنع تسرب الماء منها مثل 

.الطين







ح ري المزروعات في الليل أوالصباح الباكر وإصال

دام صنابير المياه التي تتسرب منها المياه واستخ

رشاش الماء المخصص لترشيد االستهالك أثناء

.االستحمام

تناسب يتم اتخاذ خطوات إضافية  للتصفية والترسيب ت

ر مع حجم الملوثات في الماء وكذلك في مرحلة الفالت

ماء من سيقوم بإضافة الفالتر المناسبة ويتم معالجة ال

.المواد الملوثة األخرى بإضافة المعالجات المناسبة







.عنما تدخل إليه مواد جديدة وغريبة تغير نسب مكوناته

ذلك يقلل من نسبة المساحات الخضراء والتي ألن 

إذا تمتص غاز ثاني أكسيد الكربون المضر بالبيئة

زادت نسبته عن حد معين كما أنها تمدنا بغاز 

.األكسجين

د فتدمير الغابات يؤدي إلى زيادة نسبة ثاني أكسي

.الكربون وتقليل نسبة األكسجين في الهواء



ونبعد مرور يوم واحد تلتصق األتربة بالكارت.

د بعد مرور أسبوع تصبح لون الكارتونة أسو

.وتغطي األتربة طبقة الفازلين تماماً 

ات تلتصق به األتربة وبعض الملوثات فتظهر الملوث

.المرئية

تلوث الهواء بالقرب من الطريق أكبر بسبب

الملوثات التي تطلقها السيارات وتحركها 

.إطارات السيارات



.عادم السيارات/ غاز الفريون / دخان المصانع 

 الحد من ظاهرة االحتباس الحراري في

األرض نتيجة لزيادة نسبة غاز ثاني 

.أكسيد الكربون

  عدم انتشار أمراض الرئة واألمراض

.الصدرية عامة

 حماية األرض من أخطار األشعة فوق

.البنفسجية



األوزون

التفاصيلالفكرة الرئيسسة

طرق الحفاظ على 

المياه العذبة

ترشيد استهالكنا من

.المياه العذبة

عدم إلقاء مخلفات 

المصاتع في المياه 

العذبة

عدم إلقاء جثث 

ي الحيوانات النافقة ف

.المياه العذبة

قتل الحيتان يؤدي إلى زيادة في أعداد 

الب الحيوانات البحرية التي تتغذى على طح

البحر مما يؤدي إلى ندرة في أعداد طحالب 

بة البحر التي تنتج األكسجين فتقل نس

وث األكسجين بالغالف الجوي مما يسبب تل

.الهواء



ألن الماء والهواء تحتاج إليه كل المخلوقات 

.الحية لكي تعيش وتستمر حياتها

من أمراض تلوث المياه التهابات الكلى 

التي والكبد والتي يسببها نوع من البكتريا

.تعيش في المياه الملوثة

وللحد من التلوث يجب عدم إلقاء مخلفات 

.المصانع والمواد الكيماوية الضارة

.اهعدم إلقاء جثث الحيوانات الميتة في المي



97/100= مقدار الماء المالح 

3/10= مقدار الماء العذب 

=مقدار مياه األرض العذبة في المناطق القطبية 

(2/3 ) ×(3/100= )6/300 =1/50



األوزون

الموارد المتجددة

.الوقود  األحفوري

األحافير

.خزانات مياه جوفية

الضباب الدخاني

الموارد غير المتجددة



التفاصيلالفكرة الرئيسية

كيف نحمي الهواء من 

التلوث؟

عدم استخدام األجهزة 

واألدوات التي يدخل في 

.صناعتها الفريون

ن تقيد المصانع بالقواني

التي تضعها الدولة للحد 

.من التلوث

صيانة السيارات بشكل 

دوري والتأكد من سالمة 

ات العوادم التي تنفث الغاز

.في الهواء

الرياح وأشعة الشمس والمد والجزر واألمواج هي 

أما النفط والفحم والغاز الطبيعي. موارد طاقة متجددة

.فهي موارد طاقة غير متجددة

نظيف يحتاج الناس إلى المياه النقية للشرب والت

واالستحمام ومعظم األفراد ال يملكون الموارد 

مدون لتنظيف المياه التي يستعملونها لذلك يعت

.على شركات المياه ومصانع تنقيتها

لى عندما أرى طبقة الضباب الدخاني تخيم ع

المنطقة وما  تسببه هذه الطبقة من تهيج

كل في العيون وصعوبة في التنفس ومشا

.صحية أخرى

ن العبارة خاطئة؛ ألن اإلنسان يستطيع أ

يمنع تلوث البيئة بمنع الملوثات من

.وصولها للهواء والماء



هناك خمس موارد طبيعية رئيسة على األرض وهي 

.المعادن و األحافير والوقود األحفوري والهواء والماء

د ويمكن المحافظة على الموارد الغير متجددة بترشي

االستهالك فيها وعدم إهدارها، أما المصادر المتجددة 

من فيجب أيضاً ترشيد استهالكها كما يجب حمايتها

.التلوث

الطاقة الشمسية يمكن أستخدام الطاقة 

الشمسية كبديل للطاقة وتحويل الطاقة 

الشمسية إلى طاقة حرارية وطاقة كهربية 

.بواسطة الخاليا الشمسية

:مميزات الطاقة الشمسية

ة طاقة نظيفة بدون انبعاثات أو أدخن

.أو ضوضاء

طاقة متجددة وال تنفذ.

طاقة مستقرة حيث إنها مصدر ثابت

.للطاقة

 اقتصادية بدون فواتير شهرية

.وصيانة نادرة

:عيوب الطاقة الشمسية

 ًتكلفة ابتدائية مرتفعة نسبيا.

 ًغير مناسبة لآلحمال الكبيرة جدا.

األنظمة الكبيرة تحتاج إلى مساحات

.لتركيب األلواح أو المجمعات



:تستخدم الطاقة الشمسية فيما يلي

إدارة المركبات واألقمار الصناعية.

محطات االستقبال واالتصاالت.

حماية أنابيب النفط والغاز الطبيعي.

تحلية وضخ المياه.

يمكن استخدامه في طهي الطعام واألدوات 

.المنزلية األخرى مثل المكنسة الكهربائية





دة مصادر الطاقة في الشكلين من المصادر المتجد

ما ففي الصورة األولي مصدر الطاقة هو الشمس، أ

الصورة الثانية مصدر الطاقة فيها هي الماء 

.وكالهما مصادر دائمة وغير محدودة

من مميزات استخدام هذه المصادر إنها 

.مصارد غير ملوثة للبيئة ودائمة

ية؛ أتوقع وجود األحافير في الصخور الرسوب

حية ألن األحافير تتكون من بقايا المخلوقات ال

والتي عاشت في الماضي ومحفوظة في 

.الصخور تحت ظروف معينة

يمكن حماية الهواء من التلوث باتخاذ بعض 

:اإلجراءات كالتالي

تقليل استعمال المواد واألجهزة التي يدخل في

.صناعتها غاز الفريون

للحد تقيد المصانع بالقوانين التي تضعها الدولة

ثات من التلوث بوضع مرشحات لتقليل انبعاث ملو

.الهواء

ة صيانة السيارات بشكل دوري والتأكد من سالم

.العوادم التي تنفث الغازات في الهواء


