دولة األمارات العربية المتحدة

مراجعـة العلوم الختبار نهاية الفصل الدراسي الثالث

وزارة التربية و التعليم

المـــــــــــــــــــــــــادة  :حل الوحدة رقم 91

اسم الطالب  ،............................................................. :الصف  :التاســـــــــــــــع ( ).....
السؤال األول  :اختاري اإلجابة الصحيحة فيما يلي .-:
.9

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.1

أي من العبارات التالية عن الشغل هي صحيحة دائما ً من الناحية العلمية ؟
 .cيتضمن نقل طاقة .
 .aأنه صعب .
 .dيتم استخدام اآلالت .
 .bيتضمن الروافع .
ما مقدار الشغل المبذول لرفع صندوق كتلته  9.10 kgإلى األعلى مباشرة ً على رف يبلغ ارتفاعه
 1.8 m؟
50 j .c
5 j .a
160 j . d
15 j .b
أي مما يلي ال يمكن آللة تحقيقه ؟
 .cتغيير اتجاه القوة .
 .aزيادة مقدار القوة .
 .dزيادة السرعة المتجهة .
 .bزيادة الشغل .
ما العامل الذي يزيد من كفاءة اآللة ؟
 .cاالحتكاك
 .aالشغل المبذول .
 .dالقوة الناتجة .
 .bالشغل الناتج .
أي من المصطلحات التالية يشير إلى عدد المرات التي تـُضاعف فيها اآللة مقدار القوة المبذولة ؟
 .cالفائدة الميكانيكية .
 .aالكفاءة .
 .dالزخم .
 .bالقدرة .
ما العامل الذي يؤدي تغييره إلى تغير الطاقة الحركية الناتجة عن حركة جسم ما ؟
 .cاتجاه حركة الجسم .
 .aطاقة الوضع الكيميائية للجسم .
 .dسرعة الجسم .
 .bحجم الجسم .
ما العامل الذي يغير طاقة الوضع الجذبية لنظام األرض و الخيارة عندما يتغير ؟
 .cدرجة حرارة الخيارة .
 .aسرعة الخيارة .
 .dطول الخيارة .
 .bكتلة الخيارة .
تبلغ كتلة صندوق على األرض  10 kgإلى أي ارتفاع سيكون عليك أن ترفع الصندوق كي تزيد
طاقة الوضع الجذبية بمقدار  350 j؟
15 m .c
3.5 m .a
40 m .d
7 m .b
ما مقدار طاقة الوضع الجذبية في نظام األرض و القاموس  ،اذا كانت كتلة القاموس  5 kgو
يتواجد على ارتفاع  2 mفوق األرض ؟ استخدم األرض كمستوى مرجعي .
98 j .c
2.5 j .a
196 j .d
10 j .b
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 .91إلى ماذا يحول االحتكاك الطاقة الميكانيكية ؟
 .cطاقة حركية .
 .aطاقة حرارية .
 .dطاقة كهربائية .
 .bطاقة نووية .
 .99ما تحول الطاقة الذي يحدث في وسط الشكل المجاور ؟
 .aتتحول الطاقة الحركية إلى طاقة وضع جذبية .
 .bتتحول طاقة الوضع الجذبية إلى طاقة حركية .
 .cتتحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية .
 .dتتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كيميائية .
 .92ما التسلسل الذي يصف تحوالت الطاقة في محرك السيارة ؟
 .aتتحول الطاقة الكيميائية إلى حرارية ثم حركية .
 .bتتحول الطاقة الحرارية إلى ميكانيكية ثم كيميائية .
 .cتتحول الطاقة الميكانيكية إلى حرارية ثم كيميائية .
 .dتتحول الطاقة الحركية إلى كيميائية ثم حرارية .
 .93ينزلق كتاب على طاولة أفقية فيتباطأ ثم يتوقف تماما ً  ،ما نوع الطاقة الذي تحولت إليه الطاقة
الحركية للكتاب ؟
 .cطاقة كهربائية .
 .aطاقة كيميائية .
 .dطاقة اشعاعية .
 .bطاقة حرارية .
 .94أي من اآلالت التالية مركبة و تتكون من وتدين و رافعتين ؟
 .cالوتد
 .aالمقص .
 .dالعجلة و المحور .
 .bالبرغي .
 .95عندما تدفع حائطا ً ال يتحرك  ،فإن مقدار الشغل الذي تبذله يساوي ؟
100 j .c
10 j .a
 .dصفر
50 j .b
 .96ما مقدار الشغل المبذول على جسم ما  ،اذا كانت القوة المؤثرة فيه عمودية على اتجاه الحركة ؟
100 j .c
10 j .a
 .dصفر
50 j .b
 .97تتحول طاقة الوضع الجذبية للجسم الساقط إلى طاقة ...
 .cحركية .
 .aحرارية .
 .dكهربائية .
 .bكيميائية .
 .98تتحول الطاقة الكهربائية في المصباح إلى طاقة ...
 .cحركية .
 .aنووية .
 .dاشعاعية .
 .bكيميائية .
 .91عند تناول الطعام تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة ...
 .cميكانيكية .
 .aنووية .
 .dاشعاعية .
 .bحرارية .
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 .21وحدة قياس القوة  ،هي ..
 .aالمتر .
 .bالجول .

 .cالنيوتن .
 .dالواط .

 .29الوحدة الدولية لقياس الشغل هي ...
 .aالمتر .
 .bالجول .

 .cالنيوتن .
 .dالواط .

 .22الوحدة الدولية لقياس القدرة هي ...
 .aالمتر .
 .bالجول .

 .cالنيوتن .
 .dالواط .

 .23جميع اآلالت بسيطة ما عدا ...
 .aالمقص .
 .bالبرغي .

 .cالمستوى المائل .
 .dالبكرة .

 .24جميع اآلالت مركبة ما عدا ...
 .aالمقص .
 .bالدراجة .

 .cمرفاع السيارة .
 .dالبرغي .

 .25يمكن تحسين كفاءة اآللة من خالل ...
 .aزيادة االحتكاك .
 .bتقليل االحتكاك .

 .cزيادة الشغل المبذول .
 .dتقليل الشغل الناتج .

 .26من فوائد اآلالت ؟
 .aزيادة السرعة .
 .bزيادة الشغل .

 .cتقليل الشغل .
 .dتقليل السرعة .

 .27التفاحة الموجودة على الشجرة تمتلك طاقة  ،ما نوع تلك الطاقة ؟
 .cطاقة وضع مرونية .
 .aطاقة حركة .
 .dطاقة كهربائية .
 .bطاقة وضع جذبية .
 .28يتحول جزء من الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية بسبب...
 .cاالحتكاك .
 .aالقدرة .
 .dالشغل .
 .bالزخم .
السؤال الثاني  :اكتبي المصطلح العلمي المناسب - :
 .21الدفع او السحب المؤثر في الجسم ( .القوة )
 .31تأثير قوة في جسم على طول مسافة معينة ( .الشغل )
 .39نسبة الشغل الناتج إلى الشغل المبذول  ( .الكفاءة )
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.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.31
.41
.49
.42
.43
.44
.45

نسبة القوة الناتجة إلى القوة المؤثرة  ( .الفائدة الميكانيكية )
جهاز يغير القوة أو يزيد الحركة الناتجة عن الشغل  ( .اآللة )
آالت تبذل شغال ً عند تأثير نوع واحد فقط من الحركة عليها  ( .اآلالت البسيطة )
آالت تتكون من آلتين بسيطتين أو أكثر  ( .اآلالت المركبة )
القدرة على إحداث تغيير  ( .الطاقة )
أي شيء يمكنك أن تتخيل وجود حد يحيط به ( .النظام )
الطاقة التي تنتج عن الحركة .(.الطاقة الحركية )
الطاقة المختزنة بسبب التفاعالت بين األجسام  ( .طاقة الوضع )
الطاقة المختزنة من خالل انضغاط جسم ما أو شده  ( .طاقة الوضع المرونية )
الطاقة المختزنة الناتجة عن الروابط الكيميائية . ( .طاقة الوضع الكيميائية )
الطاقة المختزنة الناتجة عن قوى التجاذب بين األجسام  ( .طاقة الوضع الجذبية )
الطاقة ال تـُفنى و ال تـُستحدث  ( .قانون بقاء الطاقة )
ناتج جمع الطاقة الحركية و طاقة الوضع لألجسام في نظام ما ( الطاقة الميكانيكية )
المعدل الذي يتم به تحويل الطاقة من شكل إلى آخر  ( .القدرة )

السؤال الثالث  :اختاري من العمود ( ب ) الحرف المناسب لكل عبارة في العمود ( أ )
الحرف

العمود ( أ )

العمود ( ب )

هـ

أ -معادلة الشغل .

ي

ب -وحدة قياس الشغل .

ب
ع
د

-:

الجول ( ) j

ج -معادلة الكفاءة .

الواط ( ) W

د -معادلة الفائدة الميكانيكية .
هـ  -معادلة الطاقة الحركية .

أ
س

ي  -معادلة القدرة .

ج

ع  -وحدة قياس القدرة .

س  -معادلة طاقة الوضع الجذبية
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السؤال الرابع  :استخدمي الرسم البياني المجاور لإلجابة عن األسئلة التالية

-:

 .46ما أنسب تقدير لقيمة الطاقة الحركية الناتجة
عن حركة سقوط الصخرة بعد سقوطها لمدة  1 S؟
50 j
 .47اذا كانت كتلة الصخرة  ، 1 Kgفما سرعة
الصخرة بعد سقوطها لمدة  2 S؟
.a
.b
.c
.d

10 m/s
20 m/2
100 m/s
200 m/s

السؤال الخامس  :استخدمي الشكل المجاور لإلجابة عن األسئلة التالية - :
يوضح هذا التمثيل الشغل الذي تبذله قوة مقدارها  1 Nعلى جسم
لتحريكه مسافة  1 mمع تغيير الزاوية بين القوة و اتجاه الحركة

 .48كم يكون مقدار الشغل عندما تكون القوة و الحركة
في نفس االتجاه ؟ 1 j .
 .41عند أي زاوية تكون قيمة الشغل المبذول نصف قيمة
الشغل المبذول عندما تكون القوة و الحركة في االتجاه
نفسه ؟ ̊ 60
 .51عند أي زاوية تكون قيمة الشغل المبذول مساوية
للصفر ؟ ̊ 90
السؤال السادس  :أكملي جدول المقارنة التالي

-:

المقارنة

اآلالت البسيطة

اآلالت المركبة

التعريف

هي آالت تبذل شغال ً مع تأثير نوع واحد

هي آالت تتكون من آلة أو أكثر من

فقط من الحركة عليها

اآلالت البسيطة

البكرة – العجلة و المحور – الرافعة –

المقص – الدراجة

البرغي – الوتد – المستوى المائل

مرفاع السيارة

األمثلة
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السؤال السابع  :اذكري اسم اآلالت الظاهرة في الصور التالية - :

البكرة

البرغي

العجلة و المحور

الوتد

الرافعة

المستوى المائل

السؤال الثامن  :حددي فائدة اآللة في كل صورة من الصور التالية -:
تزيد السرعة

تغير اتجاه القوة

زيادة القوة

السؤال التاسع  :استخدمي الشكل المجاور الذي يحاكي حركة األراجيح لإلجابة عن األسئلة التالية -:
 .59عند أي نقطة يمتلك الجسم أكبر طاقة و ضع ؟
9و5
 .52عند أي نقطة يمتلك الجسم أكبر طاقة حركة ؟
3
 .53ماذا يحدث لطاقة الوضع عند االنتقال من  9إلى  3؟
تقل طاقة الوضع
 .54ماذا يحدث لطاقة الحركة عند االنتقال من  3إلى  5؟
تقل طاقة الحركة
 .55تتحول الطاقة الناتجة من االحتكاك و مقاومة الهواء إلى
طاقة حرارية
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السؤال العاشر  :استخدمي الشكل المجاور لإلجابة عن األسئلة التالية -:
 .56ما نوع الطاقة الداخلة في المصباح ؟
كهربائية
 .57ما نوع الطاقة الخارجة من المصباح ؟
اشعاعية
 .58ما نوع الطاقة الخارجة من كل من :
الفرن الكهربائي  :حرارية
الغسالة  :حركية
التلفاز  :صوتية و ضوئية
 .51تـُحول النباتات الخضراء الطاقة اإلشعاعية إلى طاقة .كيميائية .
 .61تقاس الطاقة التي نحصل عليها من الطعام بـالسعر الحراري التي تعادل  4000 jتقريباً.
 .69أي مما يلي ليس من أشكال الطاقة الميكانيكية ( طاقة الوضع المرونية  -طاقة الوضع الكيميائية
 طاقة الوضع الجذبية )؟ .طاقة الوضع الكيميائية ..السؤال الحادي عشر  :استخدمي المعطيات الموجودة في الرسم لإلجابة عن األسئلة التالية - :
 .62ما طاقة حركة المتزلج عند النقطة  9؟

m/s2

KE=mv2/2

g = 9.8

= ( 60 X 82 ) / 2
= 1920 j
 .63ما طاقة الوضع الجذبية عند النقطة  9؟
GPE = 0 j
 .64ما طاقة الوضع الجذبية عند النقطة  3؟
GPE = mgh
= 60 X 9.8 X 3.265
= 1919.82
= 1920 j
 .65ما طاقة حركة المتزلج عند النقطة  3؟
KE = 0 j

3.265

1m

m = 60 kg
v = 8 m/s

( مراجعـة الوحدة  – ) 19نهاية الفصل الدراسي الثالث  - 2197 / 2196للصف التاسع )

السؤال الثاني عشر  :أوجد الحل للمسائل التالية

-:

 .66ما مقدار الشغل المبذول لرفع صندوق مسافة رأسية تساوي  2 mبقوة مقدارها  100 N؟
W= Fd
W = 100 X 2
= 200 j
 ما مقدار الشغل المبذول لتحريك الصندوق الذي تحمله في السؤال السابق لمسافة افقية مقدارها5m؟
 ، W = 0 jألن القوة عمودية على اتجاه الحركة
 .67أوجدي قيمة الكفاءة آللة تنتج شغالً مقداره  100 jاذا كان الشغل المبذول عليها  2000 j؟
الكفاءة  ( = eالشغل الناتج  /الشغل المبذول ) 911 X
e = ( 100 / 2000) X 100
= 5%

 -اذكري طريقة لزيادة كفاءة اآللة ؟ ...............................................................

إضافة مواد التشحيم مثل الزيت أو الشحم على األسطح التي تحتك ببعضها
.68

احسبي الفائدة الميكانيكية لمطرقة اذا كانت القوة المؤثرة  125 Nوالقوة الناتجة  2000 N؟

الفائدة = القوة الناتجة  /القوة المؤثرة

MA = 2000 / 125
= 16
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 .61ما طاقة حركة كرة كتلتها  2kgتتدحرج بسرعة  30 m/s؟

KE=mv2/2
= ( 2 X 302 ) / 2
= 900 j
 .71كتاب كتلته  ، 8 kgيقع سطح مكتب ارتفاعه  ، 1.25 mاوجدي طاقة وضعه بالنسبة الى
األرض ؟ g= 9.8 m/s2

GPE = mgh
= 8 X 9.8 X 1.25
= 98 j
 -ما قيمة طاقة وضع الكتاب بالنسبة لسطح المكتب ؟

GPE = 0 j
 .79يتسلق شخص وزنه  500 Nمسافة  ، 3 mما مقدار القدرة الالزمة كي يتسلق هذه المسافة في
 5s؟

𝐖 𝟎𝟎𝟑 =

𝟎𝟎𝟓𝟏
𝟓

=

𝟑 𝐱 𝟎𝟎𝟓
𝟓

=

 .72أوجدي الطاقة الكيميائية المتحولة لعداءة خالل  10دقائق  ،اذا كانت قدرتها  400 W؟

10 min = 10 X60 = 600 s

اسم الطالب .............../
 مذكرة العلوم ل لفصل الدراسي الثالث 2018 -الصف التاسع
مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

1

اسم الطالب .............../
 مذكرة العلوم ل لفصل الدراسي الثالث 2018 -الصف التاسع
مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

الوحدة العاشرة – القسم  - 1-الوقود األحفوري
أوال ( :الطاقة الكيميائية )  - 1 :هي الطاقة المخزنة في الروابط الكيميائية .
( - 2قانون بقاء الطاقة ) الطاقة اليمكن أن تستحدث الطاقة أو تفني وكن يمكن أن تتحول من شكل ألخر.
 - 3تتحول الطاقة الكيمائية في الوقود األحفوري مثل الفحم الحجري – الغاز الطبيعي – النفط إلي طاقة حرارية عند تدفئة المنازل
 - 4يتم فقد %10من الطاقة علي هيئة طاقة حرارية في األسالك الكهربائية
..........................................................................................................

استخدامات الطاقة في الواليات المتحدة
- 1مجال الصناعة وتصنيع الغذاء %31
 - 2النقل وتشغيل السيارات %28
 - 3المنازل والتدفئة وتشغيل األجهزة %22
 - 4المتاجر والمباني وتبريدها وإضاءتها %19

........................................................................................... ....................................................................

تكون الوقود األحفوري :
(الوقود األحفوري ) :تتكون من بقايا نباتات وحيوانات قديمة طمرت وتغيرت عبر ماليين
السنين .
(الوقود األحفوري )( :النفط الخام )الفحم والغاز الطبيعي والبترول

........................................................................................................................................

تفاعالت االحتراق
(تفاعالت االحتراق ) :تتحد ذرات الكربون والهيدروجين مع أكسجين
الهواء ليتكون الماء و غاز ثاني أكسيد الكربون
 - 1يتم تحويل الطاقة الكيميائية المخزنة في الغذاء إلي طاقة حرارية
وضوء
 - 2الطاقة المخزنة في الوقود ا ألحفوري أعلي تركيزا من الخشب

................................................. ...............................................................................................

البترول :
(البترول ) :سائل قابل لإلشتعال يتكون من تحلل كائنات حية قديمة مثل العوالقق المجهرية والطحالب
- 1البترول مكب هيدروكربوني يتكون من الكربون والهيدروجين
( - 2التقطير التجزيئي ) عملية فصل المركبات المختلفة للبترول نتيجة االختالف في درجة الغليان في أبراج التقطير
 - 3ترتفع المواد ذات درجة الغليان المنخفضة إلي أعلي البرج في صورة بخار
 - 4المواد ذات درجة الغليان المرتفعة توجد أسفل البرج مثل الشمع واألسفلت تظل سائلة وتصفي من أسفل البرج
اشرح طريقة فصل المركبات الكيميائية المكونة للبترول ؟
تنفصل في درجات الحرارة المختلفة وذلك بغليها في أبراج التقطير (معامل تكرير النفط )
استخدامات البترول
- 1الطاقة – المواد البالستيكية – األدوية – مستحضرات التجميل – األلياف الصناعية  -الشمع  -األسفلت
 - 2مواد التشحيم مثل الشحم وزيت المحركات
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.......................................................................................................................................

الغاز الطبيعي :
(الغاز الطبيعي ) :وقود أحفوري يمثل الميثان الجزء األكبر من مكوناته ويحتوي علي البروبان والبيوتان
- 1مركبات الغازالطبيعي قليلة الكثافة توجد محتبسة في الجزء العلوي من المستودعات البترولية
 - 2الطاقة الناتجة عن الغاز الطبيعي نظيفة  -وذات كمية أكبر من البترول والفحم
استخدامات الغاز الطبيعي
- 1الطاقة – الطهي – التدفئة – التصنيع
 - 2تعمل به السيارات وبعض الحافالت
........................................................... .....................................................................................

الفحم :
(الفحم ) :وقود أحفوري صلب يمكن إيجاده في المناجم
- 1الفحم تكون في المست نقعات الرطبة منذ ماليين السنين من بقايا النباتات التي عاشت في هذة المستنقعات
- 2ال فحم يحتوي علي شوائب مثل المركبات النيتروجينية والكبريتية
 - 3ينتج عن حرق الفحم غاز ثاني أكسيد الكبريت وغاز ثاني أكسيد النيتروجين
 - 4ما أهمية المرشحات الموجودة علي المداخن ؟
خفض كمية الجسيمات الضارة المنطلقة للغالف الجوي عند حرق الفحم
استخدامات الفحم
- 1الطاقة –التدفئة
........................................................... .....................................................................................

الكهرباء :
- 1الجزء األكبر في إنتاج الكهرباء
ينتج من الفحم %51
 - 2إنتاج الكهرباء ينتج من الوقود
األحفوري %70

كيف تتولد الكهرباء ؟
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.........................................................................................................................
علل ال توجد مرحلة من مراحل إنتاج الكهرباء تتسم بفاعلية %100؟
ألن بعض الطاقة تتحول لطاقة حرارية مهدورة حوالي %65طاقة حرارية
مهدورة و %35مفيدة
تكلفة الوقود األحفوري
- 1ينتج غاز  CO2الذي يسبب الربو

الموارد غير المتجددة
( - 1الموارد غير المتجددة) :موارد اليمكن تعويضها بواسطة العمليات الطبيعية بسرعة نفسها التي تستهلك بها
 - 2من أمثلة الموارد غير المتجددة الفحم :البترول  :الغاز الطبيعى  -المعادن
( - 3الكيروجين ) مادة تنتج من تسخين الطفل النفطي عند درجات حرارة شديدة اإلرتفاع
(- 4الكيروجين) مادة تشبه البترول و لديها القدرة علي تلبية المتطلبات المتزايدة من الطاقة عند استنفاد موارد الوقود األحفوري
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الوحدة العاشرة – القسم  - 2-الطاقة النووية
المولد )جهاز يستخدم الحث الكهرومغناطيسيي لتحويل الطاقة الميكايكية إلي طاقة كهربائية
االندماج :
(االندماج )هو اتح اد نوي الذرات عند درجات حرارة مرتفعة جدا – فتتحول كمية صغيرة من الكتلة إلي كمية هائلة من الطاقة الحرارية

مشكالت االندماج
- 1حدوث التفاعل عند درجات حرارة عالية جدا تبلغ ماليين الدرجة المئوية
- 2إمكانية االحتواء لدرجة الحرارية العالية في تلك الغرفة

...................................................................................................................................................................... .......

االنشطار :

(االنشطار )هو انشطار نوي الذرات

– فتتحول كمية صغيرة من الكتلة إلي كمية هائلة من الطاقة الحرارية

- 1توجد في الواليات المتحدة  65محطة نووية
- 2تنتج الطاقة الكهربائية في الواليات المتحدة % 8

................................... ..........................................................................................................................................

المفاعالت النووية :

(المفاعل النووي ) يستخدم الطاقة الناتجة عن التفاعالت النووية
–
المحكومة لتوليد الكهرباء

ما وجه الشبه بين جميع المفاعالت النووية ؟
ا  -الوقود النووي  :وقود يمر بعملية االنشطار
- 2قضبان الوقود (التحكم)  :قضبان تستخدم للتحكم في
التفاعالت النووية
 - 3نظام التبريد  :نظام يحافظ علي المفاعل من التلف وتبريده
لدرجة الحرارة العالية
- 4قلب المفاعل  :مكان حدوث االنشطار في المفاعل النووي
...........................................................

أوال الوقود النووي :

الوقود النووي :وقود يمر بعملية االنشطار

- 1اليورانيوم المستخدم في عملية االنشطار هو
نظير اليورانيوم 235-
- 2اليورانيوم الطبيعي يحتوي علي نسبة  0.72%من نظير اليورانيوم 235-
( - 3تخصيب اليورانيوم ) عملية زيادة نسبة اليورانيوم  235-إلي %5- %3
 - 4ثاني أكسيد اليورانيوم يستخدم كوقود في المفاعل النووي
.............................................................................................................................................................................

ثانيا قضبان الوقود :
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التفاعل النووي المتسلسل
التفاعل النووي المتسلسل:سلسلة من التفاعالت
تتم داخل المفاعل النووي وتكرارها
- 1ينشطر اليورانيوم  235-وينتج نيوترونات
- 2تمتص ذرة يورانيوم  235-أخري النيترونات
 - 3تنشطر ذرة اليورانيوم  235-إلي نواتين
صغيرتين وثالث نيوترونات حرة
 - 4تصطدم أحد النيوترونات ب ذرة يورانيوم -
 235أخري وهكذا
 - 5خالل  50مرة ينشطر أكثر من كوادريليون نواة
(الكوادريليون) = الف مليون مليون
س ما أهمية قضبان التحكم التي تحتوي علي
البورون او الكادميوم ؟
- 1تمتص النيوترونات  - 2إبطاء النتفاعل
المتسلسل
علل يتم إطالق الطاقة في التفاعل المتسلسل بمعدل ثابت ؟
- 1بسب قضبان التحكم التي تمتص النيوترونات وتجعل نيوترون واحد فقط يصطدم بذرة يورانيوم 235-
......................................... ...................................................................................................................................

محطات توليد الطاقة النووية
- 1تستخدم الطاقة الحرارية الناتجة عن االنشطار في تسخين الماء وإنتاج بخار مرتفع الضغط
(- 2المبادل الحراري ) نقل الطاقة الحرارية من السائل المبرد الساخن إلي الماء
 - 3يتم غليان الماء وإنتاج بخار ماء ذات ضغط مرتفع يدير التوربين
 - 4يخرج البخار من التوربين ويدخل حجرة يتكثف فيها ثم يعود مرة أخري ماء سائال
 - 5تنتقل الطاقة الحرارية إلي برج التبريد حيث تطلق من خالله للبيئية
 - 6تقدر الفاعلية اإلجمالية لمحطات توليد الطاقة النووية %35

فوائد الطاقة النووية  - 1:التلوث الهواء  - 2ال تنتج غاز ثاني أكسيد الكربون
مخاطرالطاقة النووية - 1 :النفايات األشعاعية  - 2مكلفة جدا
تسرب النشاط اإلشعاعي
- 1تسرب مفاعل تشير نيوبيل بالقرب من مدينة بيربيات بأوكرانيا في 26أبريل 1986
- 2تسبب التسرب في وفاة  50شخص و 4000شخص مصاب بالسرطان و 600000تعرضوا لإلشعاع
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التخلص من النفايات النووية :
(- 1الوقود المستنفد ) شكل من أشكال النفايات النووية وهو مادة إشعاعية تنتج عند استخدام المواد اإلشعاعية
(الوقود المستنفد ) كريات الوقود المتبقية( - 3متالزمة ليس في عقر داري ) وهي فكرة التخلص من النفايات النووية خارج الوطن المستخدم فيه
.............................................................................................................................................................................

النفايات النووية ذات اإلشعاع المنخفض تستخدم في :
- 1توليد الكهرباء – العالجات – األدوية -تحضير الغذاء – فالتر المياه والهواء – الكشف عن الدخان
علل تخزن النفايات النووية بعيدا عن األفراد والبيئة في حاويات خرسانية مانعة للتسرب تحت سطح األرض ؟
ألنها تعامل كمادة خطرة
................... ............................................................................................................................. .............................

النفايات النووية ذات اإلشعاع العالي
علل يتم التخلص من النفايات النووية ذات اإلشعاع العالي في حاويات خرسانية فوالذ محكم ثابتة وأمنة ومتينة ؟
علل يتم التخلص من النفايات النووية ذات اإلشعاع العالي في الزجاج الخزفي الموجود في حاويات معدنية وسده؟
ألن النفايات النووية ذات اإلشعاع العالي تظل إشعاعية لعشرات االألف من السنين

.......................................................................................................................................... ...................................
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الوحدة العاشرة – القسم  - 3-موارد الطاقة المتجددة
(الطاقة اإلشعاعية ) هي الطاقة التي تحملها الموجات الكهرومغناطيسية
(المورد المتجدد ) مورد للطاقة يمكن تعويضه بالعمليات الطبيعية بصورة اسرع من استنفاد األنسان له
 - 1الطاقة الشمية مورد متجدد ال ينضب
(- 2الخلية الكهروضوئية )(الخاليا الشمسية ) تحول الطاقة اإلشعاعية مباشرة إلي
طاقة كهربائية
ألية عمل الخاليا الشمسية
 - 1تصنع الخاليا الشمية من طبقتين من مادة شبه موصلة تقع بين طبقتين من فلز
موصل
 - 2المادة شبه موصلة تكون غنية باإللكترونات الحرة واألخري فقيرة في اإللكترونات
- 3تبلغ كفاءة تحول الطاقة اإلشعاعية مباشرة إلي طاقة كهربائية حوالي  %7إلي %11
 - 4تكلفة عالية

أحواض القطع المكافيء
 - 1يركز حوض القطع المكافي ضوء الشمس علي أنبوب يحتوي علي مائع ماص للحرارة مثل الزيت الصناعي
 - 2يسخن ضوء الشمس المائع الذي يدور حول غالية
- 3يحول الماء إلي بخار يدور التوربين لتوليد تيار كهربائي
 - 4أكبر محطات الطاقة الشمسية األعلي ترك يزا توجد في صحراء موهافي في والية كاليفورنيا
- 5تتكون المحطة من 9وحدات تولد أكثر من  350ميجا واط
- 6تستخدم لتوليد الكهرباء ليال وفي األيام الملبدة بالغيوم
.............................................................................................................................................................................

الطاقة الناتجة عن الماء
 - 1تتحول طاقة الوضع الجذبية للماء الموجود خلف السد إلي طاقة كهربائية
 - 2تتحول طاقة الوضع الجذبية إلي طاقة ميكانكية ثم طاقة كهربائية
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الطاقة الكهرومائية
( - 1الطاقة الكهرومائية )التيار الناتج عن طاقة الماء المتحرك
 %19 - 2من الطاقة الكهربائية مصدرها الطاقة الكهرومائية
فوائد الطاقة الكهرومائية  - 1:التلوث الهواء  - 2أكثر كفاءة من حيث التكلفة  - 3تنتج طاقة ضعف طاقة الوقود األحفوري
سلبيات الطاقة الكهرومائية - 1 :تعيق السدود هجرة وتكاثر األسماك
 - 2تراكم رواسب النهر خلف السد
- 3تغير درجة حرارةالماء فتؤثر في المواطن البيئية للحيوان والنبات
ما أهمية ساللم األسماك ؟
تمكن األسماك من الهجرة عكس التيار عابرة بعض السدود
................................................................................................... .................
الطاقة الناتجة عن المحيطات
 - 1تتسبب قوة السحب الناتجة عن جاذبية الشمس والقمر في حدوث تيارات المد
والجزر
 - 2تولد تيارات المد والجزر الطاقة الكهرومائية
- 3مع ارتفاع المد يدير الماء التوربين وتتحول الطاقة الميكانكية إلي كهربائية ثم
يحتجز الماء خلف السد
- 4مع انخفاض الجزر ينطلق الماء المحتجز خلف السد متدفقا خارجا إلي البحر
محوال المزيد من الطاقة الكهربائية
فوائد الطاقة الناتجة عن المحيطات:
 - 1إنتاج الكهرباء  - 2مفيدة للطاقة  - 3ال تلوث
....................................................................................................................
طاقة الرياح
 - 1تحول طواحين الهواء طاقة الرياح إلي طاقة كهربائية
 - 2كلما زادت سرعة الرياح ومدة هبوبها زادت كمية الطاقة المتحولة إلي طاقة
كهربائية
- 3ايجابيات طاقة الرياح  - 1مولدات الرياح ال تستهلك موارد غير متجددة - 2ال تلوث
الماء أو الهواء
سلبيات طاقة الرياح - 1قلة عدد المواقع الموجودة علي األرض التي يتوافر فيها مايكفي من الرياح
- 2اليمكن تخزين طاقة الرياح من دون استخدام البطاريات
- 3طواحين الهواء تسبب الضوضاء
 - 4تعيق هجرة الطيور
....................................................................................................................
الطاقة الصادرة من باطن األرض
 - 1الطاقة الحرارية األرضية  :الطاقة الحرارية المخزنة داخل الصهارة
( - 2الصهارة ) :الصخور المنصهرة تحت سطح األرض
- 3حدد العملية التي تحول الطاقة الموجودة في باطن األرض إلي طاقة حرارية؟
االنحالل اإلشعاعي للعناصر داخل لب األرض
- 4في بعض األحيان تسمح الشقوق الموجودة بخروج الغازات الساخنة والصهارة
- 5في بعض األحيان يضخ الماء الجوفي الساخن إلي المنازل مباشرة لتوفير الدفء
....................................................................................................................
9

اسم الطالب .............../
 مذكرة العلوم ل لفصل الدراسي الثالث 2018 -الصف التاسع
مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

محطات الطاقة الحرارية األرضية
محطات لتحويل الطاقة الحرارية األرضية إلي طاقة كهربائية
- 1يتحول الماء إلي بخار بفعل الصخور الساخنة
- 2ثم يضخ البخار إلي السطح فيشغل التوربين المتصل بالمولد الكهربائي
 - 3تبلغ فاعلية محطات الطاقة الحرارية األرضية %16
- 4تنتج محطات الطاقة الحرارية األرضية الكبريت مادة ملوثة ولكن كثرة الضخ
تجعلها مياه نظيفة
- 5سلبيات الطاقة الحرارية األرضية:
 - 1مقتصرة علي المناطق النشطة بركانيا حيث تكون الصهارة قريبة من سطح
األرض
....................................................................................................................
الوقود البديل
أنواع الوقود البديل  - 1الهيدروجين  - 2الكتلة الحيوية
أوال خاليا وقود الهيدروجين
- 1تعمل كبطارية
- 2تدمج الهيدروجين مع األكسجين في الهواء لتوليد طاقة كهربائية وماء
مشاكل خاليا الوقود - 1 :يتطلب طاقة أكبر من الطاقة التي يطلقها
 - 2التكلفة باهظة ألنه يتكون من أجزاء من البالتين
 - 3خطورة وصعوبة تخزين الهيدروجين
ثانيا الكتلة الحيوية
- 1أقدم مصادر الطاقة
(- 2الكتلة الحيوية ) عبارة عن مادة عضوية متجددة تحترق في وجود األكسجين مثل
الخشب والصويا والذرة وألياف قصب السكر وقشرة األرز وسماد الحيوانات
 - 3تحول طاقة الوضع الكيميائية المخزنة فيها إلي طاقة حرارية
 - 4تستخدم في قطاع النقل في الحافالت
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 مذكرة العلوم ل لفصل الدراسي الثالث 2018 -الصف التاسع
مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

الوحدة العاشرة – القسم  - 4-التأثيرات البيئية
(درجة الحرارة ) :متوسط الطاقة الحركية لكل جسيمات المادة
(الجماعة األحيائية ) جميع أفراد النوع الواحد الذين يعيشون في منطقة واحدة
علل بدأ عدد السكان في التزايد بمعدل سريع ؟
بسبب تطورات الطب الحديث
 وتوفر الماء النظيف والتغذية الجيدةعلل زيادة عدد المواليد ؟
بسبب وصول عدد أكبر من األشخاص لسن اإلنجاب
(القدرة االستعابية ) وهو أكبر عدد ألفراد نوع معين يمكن للبيئية دعمه
....................................................................................................................
اإلنسان والبيئة
(المواد الملوثة ) المادة التي تلوث البيئة
(المواد البالستيكية ) منتجات مصنوعة من البترول
................................. .............................. ...................................................................................
التأثيرات في األرض
 - 3التنمية الحضرية  - 4النفايات  - 5المنتزهات والحدائق العامة
 - 2قطع الغابات
- 1الزراعة
أوال الزراعة
 - 1استخدام األسمدة الكيميائية القائمة علي النترات والفوسفات والمبيدات الحشرية تلوث التربة والماء وتعرض الحيوانات لإلنقراض
(- 2المزارع العضوية )طرائق الزراعة العضوية باألسمدة العضوية والدورة الزراعية واأل ساليب البيولوجية لمكافحة األفات
ثانيا قطع الغابات
- 1قطع الغابات يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون – ارتفاع درجة الحرارة في الغالف الجوي – إنقراض الحيوان لإلنقراض
(- 2قطع الغابات ) إزالة أراضي الغابات من أجل الزراعة او الرعي
 - 3الغابات تمثل %25من مساحة

ثالثا التنمية الحضرية
- 1قطع الغابات يزيد تركيز ثاني أكسيد الكربون – ارتفاع درجة الحرارة في الغالف الجوي – إنقراض الحيوان لإلنقراض

 (- 2التنمية الحضرية ) زيادة المباني – رصف الطرق – المتاجر المجمعات السكانية – مواقف السيارات
علل رصف الطرق له تأثير سلبي ؟
- 1يمنع رصف الطرق و األراضي التربة من امتصاص الماء  - 2يقل كمية الماء المتسرب إلي األراضي
 - 3يزيد من تصريف الجداول وحصول الفيضان

رابعا النفايات
(- 1النفايات الخطرة ) النفايات التي تسبب السرطان أو التي يمكن أن تشتعل فيها النيران
خامسا المنتزهات والحدائق العامة
- 1تعد موطنا للنباتات والحيوانات والمجاري المائية  - 2مكان للزائرين من ماليين األشخاص

................................. .............................. ...................................................................................
التأثيرات في الماء
 - 1تمثل الماء حوالي  % 60من جسمك
 - 2يحتوي الماء الملوث علي  - 1مواد كيميائية ضارة - 2بعض الكائنات الحية المسببة لألمراض - 3رواسب الطمي والطين

 - 3النفايات البشرية

 - 2النفط أو الغاز
مصادر تلوث الماء - 1الصناعة
- 1الفلزات السامة في الصناعة الزئبق والرصاص والنيكل والكادميوم
- 2خزانات الجازولين الجديدة تصنع من الفوالذ أو الفيبرجالس لمنع تسرب النفط
 - 3معالجة مياه الصرف الصحي - 1بإزالة المواد الصلبة من المجاري  - 2قتل البكتيريا  - 3تقليل نسبة النيتروجين والفسفور بها
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مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

التأثيرات في الهواء
مصادر تلوث الماء - 1الجسيمات الدقيقة  - 2الغازات المنبعثةوالمتأينة من انفجار البراكين واندالع حرائق الغابات
- 1أنواع تلوث الهواء  - 1الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي - 2مركبات الكلوروفلوروكربون- 3الهطول الحمضي
أوال الضباب الدخاني الكيميائي الضوئي
(الضباب الدخاني الكيميائي ) مصطلح يستخدم لوصف التلوث الناتج عن التفاعل بين ضوء الشمس وعادم المركبة أو المصنع

ثانيا مركبات الكلوروفلوروكربون
(مركبات الكلوروفلوروكربون)() CFCsمكيفات الهواء والثالجات وتدمر جزئيات األوزون ()O3
ثالثا الهطول الحمضي
(الهطول الحمضي ) تساقط الرطوبة الحمضية من السماء تؤدي لتأكل الفلزات وتسبب الضرر للحيوانات والنباتات
................................. .............................. ...................................................................................
الحد من التلوث
- 1تقليل كمية الوقود المستخدمة - 2إعادة التدوير - 3استخدام األجهزة الموفرة للطاقة
 - 4استخدام المراحيض منخفضة التدفق المائي والصنابير عديمة التسرب والجاليات والغساالت الكهربائية التي تستخدم ماء أقل

 - 5قيادة مركبات موفرة للوقود واستخدام بدائل للنقل مثل الدراجة أو الحافلة
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مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

الوحدة الحادية عشر – القسم  - 1-التنوع األحيائي

ما المقصود بالتنوع األحيائي ؟
( - 1االنقراض )هو نفوق أخر فرد في الجماعة األحيائية
( - 2التنوع األحيائي ) تنوع أشكال الحياة في منطقة ما ويتحدد وفق عدد األنواع المختلفة الموجود في ا لمنطقة
 - 3أهمية التنوع األحيائي  - 1زيادة استقرار نظام بيئي  - 2يسهم في المحافظة علي سالمة الغالف الحيوي
 - 4ينقسم التنوع األحيائي إلي ثالثة أقسام  - 1التنوع الوراثي  - 2تنوع األنواع
ثانيا تنوع األنواع
أوال التنوع الوراثي
التعريف (التنوع الوراثي )مجموعة متنوعة من
الجينات أو الخصائص الموروثة الموجودة في
جماعة أحيائية

 - 3تنوع النظام البيئي
ثالثا تنوع النظام البيئي

(تنوع األنواع) عبارة عن
عدد األنواع المختلفة والنسبة
العددية لكل نوع من المجتمع
األحيائي البيولوجي الذي تعيش

(تنوع النظام البيئي) هو تعدد
األنظمة البيئية الموجودة في الغالف
الحيوي

فيه

مثال

الدعسوقيات التي تختلف في ألوانها و مقاومتها
لمرض معين أو التعافي منه و قدرتها علي التكاثر

توزيع فصائل الطيور في أالسكا

األهمية

يعزز التنوع الوراثي ضمن جماعات أحيائية مهجنة
فرص البقاء علي قيد الحياة في ظل ظروف متغيرة
أو وجود مرض

يزداد تنوع األنواع كلما انتقلت
جغرافيا من المناطق القطبية
إلي المناطق االستوائية باتجاه
خط االستواء

( - 1بقاء خراف دال ) في أالسكا
 - 2طيور استوائية في بيرو
ينتج عن تنوع النظام البيئي تنوع
األنواع في غالف حيوي سليم بسبب
تفاع ل الجماعات األحيائية مع العوامل
غير الحية في األنظمة البيئية المستقرة

أهمية التنوع األحيائي  - 1القيمة األقتصادية المباشرة  - 2القيمة االقتصادية غير المباشرة  - 3القيم الجمالية والعملية
ثالثا القيم الجمالية والعملية
أوال القيمة األقتصادية المباشرة
ثانيا القيمة االقتصادية غير المباشرة
 - 1يوفر الغالف الحيوي مزايا لألنسان
 - 1المحافظة علي التنوع االحيائي لها قيمة اقتصادية مباشرة علي
 - 1تساعد القيم
البشر وتوفر لهما الدواء والمالبس والطاقة والمأوي
 - 2أهمية الحفاظ علي التنوع الوراثي تتمثل في المحافظة علي
الجينات المرغوب فيها كمقاومة لألمراض
( - 3نبات التيوسينت ) نبات من قرابة الذرة تمتاز بمقاومتها
العالية للفيروسات التي تسبب تلف الذرة
 - 4استخدم العلماء ( الهندسة الجينية) كيفية انتقال الجينات التي
تتحكم في بالصفات الوراثية في انتاج محاصيل مقاومة للحشرات

( - 5البنسلين)أ  -مضاد حيوي
ب  -اكتشفه الكسندر فليمنغ
ج  -مستخ لص من عفن الخبز

والكائنات الحية األخري
أ  -األكسجين من عملية البناء الضوئي
ب  -توفر العمليات الطبيعية مياه صالحة
للشرب

ج  -تدوير المواد الكيميائية بواسطة
الكائنات الحية
د  -توفر األنظمة البيئية الصحية الحماية
من الفيضانات والجفاف
ه  -تكون تربة خصبة وتحافظ عليها وتزيل
السموم وتحافظ عليها
 ( - 2المستجمعات المائية ) مساحات
من اليابسة يصرف الماء الموجود فيها أو
في باطنها في المكان نفسه

الجمالية والعملية في
الحفاظ علي التنوع
األحيائي واألنظمة
البيئية الصحية

( - 6الساليسن )عقار مسكن لأللم مستخرج من شجر
الصفصاف عدل لصناعة األسبرين
 - 3تنظيف المستجمعات المائية من
( - 7زهرة نبات عناقية مدغشقرية ) نبات يستخدم لعالج سرطان أجل شرب مياه نظيفة أقل تكلفة من
الدم
بناء مستجمعات مائية جديدة
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اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

الوحدة الحادية عشر -القسم  - 2-تهديدات التنوع األحيائي
معدالت االنقراض ( - 1االنقراض المرجعي )االنقراض التدريجي لألنواع
 - 2يحدث االنقراض بسبب  - 1التغيرات المناخية  - 2الكوارث الطبيعية  - 3نشاط الكائنات الحية األخري
 ( - 3االنقراض الجماعي ) انقراض نسبة كبيرة من كل األنواع الحية في فترة زمنية قصيرة نسبيا
 - 4االنقراض الجماعي األخير حدث منذ حوالي  65مليون عام
 - 5معظم حاالت االنقراض تحدث بالقرب من خط االستواء
 - 6معدل االنقراض الحالي يساوي تقريبا  1000ضعف معدل االنقراض المرجعي الطبيعي
- 7علل معظم حاالت االنقراض الجماعي حدثت علي أراضي الجز رسواء انقراض الثدييات والطيور؟
ألن الجماعة األحيائية علي الجزر تكون صغيرة ومتفرقة وال تستطيع الدفاع عن نفسها ضد أي مرض أو حيوان غريب

العوامل التي تهدد التنوع األحيائي
االستغالل الجائر

فقدان الموطن
البيئ

(- 1االستغالل الجائر ) أو
(االستخدام المفرط )
لألنواع التي تحمل قيمة
اقتصادية من أحد العوامل
المؤثرة علي زيادة معدل
االنقراض
*المثال األول قطعان
البيسون االستخدام المفرط
في صيدها من أجل لحمها
وجلدها الذي يباع من أجل
انواع من الرياضة
ب  -قل أعداد قطعان
البيسون من  50مليون
بيسون في الماضي إلي
نحو  1000بيسون في عام
1889

 - 1مثال
استبدال
الغابات
االستوائية
بنباتات
محلية
تؤمن
محاصيل
زراعية أو
بالمراعي
 - 2أكثر
من نصف
األنواع
تعيش في
الغابات
األستوائية
المطيرة
وازالة تلك
الغابات
تؤدي الي
انقراضها

*المثال الثاني الحمام
المهاجر تم اصطيادها
بشباك جائرة
*المثال الثالث القط
البري انقرض بسبب
فقدان الموطن البيئي و
القيمة التجارية لفرائه
*المثال الرابع وحيد
القرن األ بيض تم قتله

واصطياده من أجل
قرونها الستخدامها
ألغراض طبية

علل ارتفاع معدل

اختالل الموطن
البيئي
مثل انخفاض
فقمة الميناء
وأسود البحر
نتيجة الصيد
الجائر أو االحترار
العالمي أدي الي
تجاه الحيتان
القاتلة إلي تناول
المزيد من ثعالب
البحر

( النوع
المفتاحي)
الدور الكبير
الذي يلعبه
انخفاض
نوع واحد
في بقية
األنواع
األخري مثل
فقمة
الميناء
وأسود
البحر

تجزؤ الموطن

التلوث

الهطول الحمضي

ا  -المبيدات
( تجزؤ الموطن ) فصل النظام ا لبيئي
(الهطول
الحشرية مثل
إلي مساحات صغيرة من األراضي
الحمضي)
( DDTثنائي
ويزيد من فرصة تعرضها لألمراض
كلورو ثنائي فينيل هوتفاعل
يسبب تجزؤ الموطن مشاكل كثيرة
كلورو
ثالثي
مثل
الغازات
اإليثان)
 - 1كلما صغرت المساحة قل عدد
المتصاعدة
( PCBsمركبات
األنواع
ثنائي الفنيل متعدد من حرق
 - 2يقلل التجزؤ من فرص األفراد
الكلور)
الوقود
المتواجدين في منطقة واحدة في
األحفوري مع
 ( - 2التضخم
التزاوج
بخار الماء
الحيوي ) تزايد
تركيز المزاد
وسقوطه في
 - 3يؤدي تقسيم النظام الكبير إلي
السامة
الكائناتفيالحية مع صورة هطول
مساحات صغيرة مثل تأثيرات
حواف غابة
ارتفاع المستويات  - 1يتسبب
في
الغذائية
تركيز
( تأثيرات الحافة ) الظروف البيئية السلسلة أو
الحمض في
المختلفة التي تحدث علي طول
الشبكة الغذائية
البحير ات
حدود نظام بيئي
 DDT - 3زيادة والنهار
أ – تكون درجة الحرارة والرياح
تركيزه لها دور والجداول
في االنقراض
أعلي وتكون الرطوبة أقل عند
الوشيك للنسر المائية في
حواف الغابات اإلسستوائية
األصلع األمريكي نفوق
األسماك
وجعل قشرة
ب  -تعيش الحيوانات المفترسة
بيض الطيور
والكائنات
والطيفيليات عند حواف األنظمة
هشة ورقيقة
البيئية مما يج علها عرضة
الحية الخري
وموت أجنة
لالنقراض
وموت النبات

(اإلثراء الغذائي )
(اإلثراء الغذائي ) هو
تدمير المواطن البيئية
تحت المائية نتيجة تدفق
األسمدة والفضالت
الحيوانية والصرف
الصحي فيها
ماذا يحث نتيجة االثراء
البيئي في البيئية تحت
المائية نتيجة تدفق
المواد الكيمائية الغنية
بالنيتروجين
والفوسفور؟

 - 1تسبب فرطا في
نمو الطحالب
 - 2تستهلك
الطحالب األكسجين
خالل نموها السريع
وبعد موتها
 - 3أثناء تحلل
الطحالب يتسبب في
اختناق الكائنات
الحية األخري
الموجودة  - 4تفرز
الطحالب سموما
تسبب تسمما في
امدادات المياه

الطيور

االنقراض الحالي ؟ بسبب نشاط الجنس البشري
14

اسم الطالب .............../
 مذكرة العلوم ل لفصل الدراسي الثالث 2018 -الصف التاسع
مدرسة محمد نور للتعليم األساسي ح 2/
اعداد أ /مصطفي عبدالفتاح

الوحدة الحادية عشر القسم  - 3-المحافظة علي التنوع األحيائي
أوال الموارد الطبيعية
(الموارد الطبيعية ) جميع المواد والكائنات الحية الموجودة في الغالف الحيوي من معادن ووقود ونبات وحيوان وطاقة شمسية

- 1معدل استهالك الموارد الطبيعية ال يتم بشكل متساو
- 2معدل استهالك الموارد الطبيعية في الدول المتقدمة يزداد عن الدول النامية
- 3يزداد معدل استهالك الموارد الطبيعية  - 1بزيادة نمو الجماعة البشرية  - 2تطور الصناعة  - 3ارتفاع مستوي المعيشة
الموارد المتجددة

ا لموارد غير المتجددة

التعريف

الموارد التي يتم التعويض عنها عبر عمليات طبيعية
بمعدل أسرع من معدل استهالكها

الموارد الموجودة علي األرض
بكميات محدودة

األمثلة

الطاقة الشمسية – النبات – الحيوان – المياه النظيفة  - 1الترسيبات المعدنية  - 2الوقود
األحفوري
– الهواء النظيف

رابعا الموارد المتجددة مقابل الموارد غير المتجددة
 - 1تمثل شجرة واحدة أو عدة شجرات في غابة مورد متجدد
 - 2الغابة ال تعتبر مورد متجدد اذا قطعت كل أشجارها

خامسا االستخدام المستدام
( - 1االستخدام المستدام ) استخدام الموارد بمعدل يسمح بتعويضه ا أو اعادة تدويرها مع الحفاظ علي السالمة البيئية للغالف الحيوي كاعادة تدوير الموارد

حماية التنوع األحيائي
المناطق المحمية في الواليات المتحدة
 1872 - 1أنشأت الواليات المتحدة أول منتزه وطني (منتزه يلوستون الوطني) لحماية المعالم الجيولوجية للمنطقة

محميات دولية

 - 1تم تخصيص  7%من األراضي حول العالم لتحويلها إلي مناطق محمية

 (- 2المحمية ) مناطق عازلة يسمح فيها باستخدام مستدام للموارد الطبيعية
 - 3أهمية المحمية - 1الحفاظ علي التنوع األحيائي  - 2توفر الموارد الطبيعية للجماعات األحيائية المحلية
نقاط التنوع األحيائي الساخنة
 -ما شروط تصنيف المنطقة علي أنها نقاط ساخنة؟

- 1أن تتضمن  1500نوع من النباتات الوعائية المستوطنة  - 2أن تكون المنطقة فقدت 70%من موطنها البيئي األصلي تقريبا

 ( - 2األنواع المستوطنة )
 - 3عدد النقاط الس اخنة المعترف دوليا ب 34نقطة ساخنة
 - 4يقول علماء األحياء أن التركيز علي منطقة محدودة سيضمن انقاذ
أنواع ال تعيش إال في منطقة جغرافية محددة

أكبر عدد مكن من األنواع
ممرات بين أجزاء الموطن

الممرات لها مميزات مثل تحسين بقاء التنوع األحيائي
واالنتقال بأمان

المرات لها عيوب نقل االمراض نتيجة انتقال الحيوانات المصابة
ويزيد من تأ ثير الحافة
إصالح األنظمة البيئية
 - 1ما العامالن اللذان يحددان التعافي في األنظمة البيئية؟
 - 1حجم المنطقة المتضررة  - 2نوع األضطراب
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 - 2يستخدم علماء البيئة طريقتين لتسريع عملية تعافي األنظمة البيئية ؟
 - 2التعزيز البيولوجي
 - 1المعالجة البيولوجية
أوال المعالجة البيولوجية
 ( - 1المعالجة البيولوجية ) استخدام الكائنات الحية مثل الكائنات الحية مثل بدائية النواة أو الفطريات أو النباتات الزالة السموم
 1975 - 2حدث تسرب نفطي واستخدم الكائنات الدقيقة في تطهير المنطقة من الملوثات السامة مثل الزنك والرصاص
والنيكل
ثانيا التعزيز البيولوجي
( التعزيز البيولوجي )هي عملية إضافة المفترسات الطبيعية إلي نظام بيئي متدهور
 - 1تتغذي حشرات المن علي الخضروات والنباتات األخري مما قد يؤدي الي تدمير المحاصيل الزراعية
 - 2يستخدم المزرا عون الخنافس لعالج حشرات المني حيث تتغذي عليها
حماية التنوع األحيائي قانونيا
- 1سنت القوانين في البلدان حول العالم وتم توقيع العديد من المعاهدات فيما بينها للحفاظ علي البيئة

 - 2تم إصدار قانون األنواع المهددة باالنقراض
 - 3اتفاقية  CITESاتفاقية التجارة ال دولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
 - 4حظرت التجارة بأنواع وأعضاء الحيوانات المهددة باالنقراض مثل أنياب الفيل العاجية وقرون وحيد القرن
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الوحدة الثانية عشر القسم -1-ما المعدن
خصـــــــــــــــــائص المعـــــــــــــدن
(المعدن)  :جسم صلب غير عضوي يتكون بصورة طبيعية وله تركيب كيميائي معين وبنية بلورية محددة .
...................................
س  /استنتج خصائص المعدن .................................. .
....................................
........................... ........
علل :الماس الصناعي والمواد الكيميائية االخرى ليست معادن ؟ ...........ألتها ليست متكونة طبيعيا.............
علل الملح معدن ؟ .........ألنه غير عضوي...........
علل  :السكر والفحم ليست معادن ؟ ...........ألنه يستخرج من النباتات (مادة عضوية ) .............

(البلورة) :جسم صلب تكون فيه الذرات مرتبطة في أتماط متكررة .
علل:البلورات األكثر شيوعا مثل الكوارتز يكون الترتيب الذري الداخلي للمعدن غير ظاهر ؟
 :ال يعتبر أي سائل أو غاز معدن ؟ ..........ألن ليس له شكل أو حجم محدد ..............

ألن المعدن يكون قد تكون في حيز محصور

علل
الكوارتز  : Si O2مركب من ذرتين أكسجين وذره واحدة من السيليكون .

معدن الكوارتز
التنوع في التركيب  :قد يختلف التركيب الكيميائي في بعض المعادن تبعا لدرجه الحرارة .
الالبرادوريت

معدن األلبيت

معدن األنورثيت

غني بالصوديوم والكالسيوم

غني بالصوديوم

غني بالكالسيوم

يتكون عند درجه حراره متوسطة يتكون عند درجه حراره منخفضة يتكون عند درجه حراره مرتفعة
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علل :عند درجات الحرارة المرتفعة يحدث االختالف في مظهر المعدن ؟
بسبب  ...........- 1:تغيير بسيط بالتركيب الكيميائي ........ - 2 ..........اختالف نمط النمو ..........

معادن مصدرها الصهارة :اقل كثافة

(الصهارة ) :المادة المنصهرة التي تتكون وتتراكم تحت سطح األرض .
البلورات الصغيرة
تتكون من الصهارة التي تبرد بسرعة

البلورات الكبيرة

تتكون من الصهارة التي تبرد ببطء

معادن مصدرها المحاليل
(المحلول فوق المشبع ) :المحلول الذي يزداد فيه كميه المذاب عن الذوبان .
(المتبخرات ) :المعادن التي تتكون من جراء تبخر مادة سائلة مثل الملح الصخري وينابيع الماموث الساخنة .

تحديـــــــــد المعـــــــــــــــــــــادن

يتم تحديد المعادن طبقا للخصائص الفيزيائية والكيميائيه للمعادن مثل :
 )6المخدش
 )5المكسر
 )4االنفصال
 )3القساوة
 )1الشكل البلوري  )2البريق
 ) 10الوزن النوعي  )11خصائص مميزة اخرى
 )9الكثافة
 )8النسيج
 ) 7اللون
 )1الشــــــــــــــــكل البـــــــــــــــــلوري :
نهايتين مدببتين واألوجه الستة
شكل المكعب
الشكل البلوري
المثال

بلورات الهاليت ( ملح الطعام )

بلورات الكوارتز
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( )2البــــــــــــــــــــــريق)  :الطريقه التي يعكس بها المعدن الضوء الساقط على سطحه .
الال فلزي
الفلزي
نوع البريق
كالسيت  -الجبس – الكوارتز – الكبريت
الفضه – الذهب – النحاس –
األمثلة
الجالينا
بريق باهت او لؤلؤي او شمعي او حريري او أرضي
سطحها المع
 مالحظة - 1 :حجر السفاليرايت معدن ذو بريق فلزي ولكنه ليس فلز  - 2البريق ليس خاصيه مميزة للمعدن( )3القســــــــــــــــــــــــاوة)  :مقياس موهس لقساوة المواد وهو اختبار لمدى قابلية المعدن للخدش .
علل  :معدن الماس يستخدم كأداه لقطع او لجعل أدوات القطع أكثر حدة ؟  .......ألنه أشد قساوة .........

 ) 4االنفصـــــــــــــال والمكســــــــــــــــــــــر  :يتم الكسر عند الروابط الضعيفة
( - 4االنفصــــــــــــــــال) :المعدن الذي ينشق نسبيا بسهولة وانتظام على طول مستوى سطحي .
نوع االنفصال
مثال

تام في اتجاه واحد
معدن الميكا

في ثالث اتجاهات
معدن الهاليت

انكسار وليس انفصال
الكوارتز والصوان

يتكون االنفصال عندما ينكسر المعدن على طول مستوى معين يضعف فيه الروابط .
( ) 5المكســــــــــــــــر)  :المعادن ا لتي تتكسر دون انتظام أو بحواف متعرجة .
مثال ( الصوان والجاسر والكالسيدوني ) أنواع من الكوارتز لها مكسر عادي .
( ) 6المخـــــــــــــــدش)  :لون مسحوق المعدن .
ب) بعض المعادن اليشبه لونها الخارجي لون المخدش .
أ) المعادن الفلزية لونها أبيض
ج) معدن الهيماتيت  :مخدشه بنيا مائال للحمرة و له تكونان مختلفان :
و(هيماتيت صدئأ تكون بفعل التجوية )
( هيماتيت فضيا تكون من الصهارة)
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اللون  :ينتج عن وجود كميات من بعض المركبات أو العناصر داخل المعدن .
علل  :يتمتع الكوارتز بألوان مختلفة ؟ .................بسبب اختالف العناصر النادرة في عينات الكوارتز ...................
علل  :ظهور الكوارتز بلون حليبي ؟  .......احتوائه على فقاعات عديده من الغازات والسوائل المحصورةداخل البلورة ........
الكوارتز
السترين
الجمشت
الجابرو
وردي الحتوائه على المنجنيز او التيتانيوم
برتقالي
ارجواني
احمر
_ اللون من اقل المؤثرات موثوقة في تحديد هويه المعدن
علل  :حدوث االنكسار المزدوج في الكالسيت وهو نوع من السبار االيسلندي ؟
 ..........بسبب انكسار شعاع الضوء الواحد الى شعاعين وظهور صورتين ...................
 ) 2خاصيه غير مميزة للمعدن
خصائص الملمس  )1 :يصف ملمس المعدن .

- 1أنواع الملمس ناعم – خشن – متعرج – شحمي
- 2الفلوريت ذات ملمس ناعم والتلك ملمس شحمي

(الكثــــــــــــــــــــــــــافة)  :كتلة وحدة الحجوم من المادة .
مالحظ ة  :الكثافه تعكس الكتلة الذرية للمعدن وبنيته تذكر أن
احسب حجم عينة كتلتها(  (5gوكثافتها 19.3g/cm3

D = M/V

الحل

 - 1علل الكثافة مفيدة في تحديد المعادن ؟ ألنها ال تعتمد علي مقاييس المعدن أو شكله
(الـــــــــــــــــوزن النوعـــــــــــــــي)  :النسب ة بين كتلة المادة الى كتلة حجم مساو لها من الماء في درجة حرارة 4 C
مالحظة  :الوزن النوعي للبيريت  5.2والوزن النوعي للذهب النقي 19.3
o

.........................................................................................................................
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الوحدة الثانية عشر القسم  - 2-أنــــــــــــــــــــــــواع المعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادن

مجموعــــــــــات المعــــــــــــادن :

() 1السيليـــــــــكات ) المعادن التي تحتوي على السيليكون واألكسجين باالضافة إى عنصر آخر أو أكثر.
 ) 1تشمل المعادن األكثر شيوعا وهما الفلسبار والكوارتز
 )2تمثل  % 96من المعادن الموجودة في القشرة األرضية .
 ) 3وحده بناء السيليكات األساسية (رباعي أوجه السيليكون
– أكسجين )
 )4رباعي األوجه  :جسم هندسي صلب له أربعة أوجه على
شكل مثلث متساوي االضالع يشبه الهرم .
 ()5الكترونات التكافؤ) :االلكترونات الموجودة في مستوى
الطاقة الخارجي .
 ()6ذره السيليكون) تتميز ب  4الكترونات تكافؤ وهي ذرة
مركزية .
...............................................................................................................................
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الميكا

االسبستوس
سالسل رباعي أوجه مزدوجة

سليكات صفائحية (الفيلوسيليكات )

سالسل ضعيفة الروابط

ارتباط بين أيونات (البوتاسيوم أو األلمونيوم ) الموجية
بصفائح رباعي األوجه السالبة الشحنة

 () 2الكربونـــــــــــــــــــــات ) :معادن مركبة من عنصر فلزي أو أكثر ( ) CO3 - 2
 )1أمثلة المعادن  :الكالسيت – الدولوميت – الرودوكروزيت  )2الكر بونات موجودة في الحجر الجيري

 () 3األكاســـــــــــــــيد )  :مركبات مؤلفة من األكسجين وفلز .

 ) 1معادن الهيماتيت  Fe2o3والماغنتيت  Fe3o4اكاسيد حديد .
 )2معد ن اليورانينيت  UO2يستخدم في توليد الطاقه النووية الحتوائه على اليورانيوم .

 ()4الكبريتيــــــــــدات )  :مؤلفه من الكبريت وعنصر اخر مثل  :البيريت FeS2
 () 5الكبريتـــــــــــــات )  :تتكون من عناصر مرتبطه بمجموعه الكبريتات (  ) SO4-2مثل االنهيدريت .
 () 6الهاليـــــــــــــدات )  :تتكون من كلوريد او فلور مرتبط بالصوديوم او كالسيوم مثل الهاليت NaCl
( )7لعناصـــــر األصليــــة )  :مثل الفضه  Agأو النحاس  Cuتتكون من عنصر واحد فقط .
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المعــــــــــــــــــادن االقتصــــــــــــــــــــادية

( الخ ـامـــــــــــــــــــــــــــــات ) معادن تحتوي على مواد كيميائية ذات قيمة يمكن التنقيب عنها .
 - 1الهيمــــــــــــــــــاتيــــــــت خام يحتوي على عنصر الحديد
 - 2البوكســـــــــــــــــــــــــيت خام يحتوي على عنصر األلمونيوم
 _3معدن األلمينيت يستخرج من التيتانيوم ويستخدم في صناعه الكراسي المتحركه بسبب خفه وزنه وقوته الشديدة
.............................................................................................................................
(المنــــــــــــــــــــــــــاجم) أماكن استخراج الخامات ذات قيمة اقتصادية بشرط أال تصبح تكلفة إزالة الغطاء
الصخري أو فصل الشوائب المعدنيه أعلى من قيمة الخام نفسه .
( األحجــــــــــــــــــــار الكريــــــــــــــــــــــمة ) معادن ثمينة لندرة وجودها وجمالها صلبة جدا ومقاومة للخدش
( األحجــــــــــــــــــــار الكريـــــــــــــــــــــمة ) معادن ثمينة لندرة وجودها وجمالها صلبة جدا ومقاومة للخدش .
تصقل وتلمع وتستخدم في صناعه المجوهرات مثل ( الياقوت األحمر – الزمرد – الماس )
(الجشــــــــــــــــــــــــــمت )  :حجر كريم من مجموعة الكوارتز يحتوي على حديد لذلك يكون لونه أرجواني
( الكورونــــــــــــــــــدوم )  :حجر كريم يتكون من أحجار الياقوت األحمر والياقوت األزرق وتستخدم كماده كاشطة
الياقوت االزرق
الياقوت االحمر
نوع الحجر
تحتوي على كميات ضئيله من

الكروم

الكوبالت او اليتانيوم

( احجـــــــــــــار الزم ـــــــــــــرد الخضـــــــــــراء )  :تحتوي على معدن البريل وكميات ضئيلة من الكروم أو الفاناديوم .
س  :ما الذي يجعل الياقوت األحمر أكثر قيمة من الميكا ؟
...............ألن اليقوت نادر الوجوداواكثر جماال...................

مراجعة القسم - 2
يكونانها؟
اذكر العنصرين األكثر وفرة في القشرة األرضية .وما مجموعة المعادن التي ّ
السيليكون واألكسجين؛ من مجموعة السيليكات
َ
ضع فرضية حول بعض العواقب البيئية المحتملة للتنقيب عن الخامات؟.
إبادة الحياة البرية والتلوث الناتج عن الجريان السطحي والنفايات.
َ
ضع فرضية حول سبب اإلشارة إلى معدن األوبال غال ًبا على أنه من أشباه المعادن؟.
يمتلك األوبال بعض خصائص المعدن) صلب ويتكون طبيع ًيا وله تركيبة كيميائية محددة(
لكن ال شيء غير ذلك) ال يوجد له بنية داخلية معينة(.
ميِّّز بين الخصائص الموضوعية وغير الموضوعية للمعادن.؟
يمكن تفسير الخصائص غير الموضوعية بأشكال متعددة؛ أما الخصائص الموضوعية ،فهي حقائق واقعية .
إن الخصائص غير الموضوعية هي النسيج واللون والبريق .أما الخصائص الموضوعية ،فهي القساوة واالنفصال.
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻮم ) اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ (
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ اﻟﻮﺣﺪة ) اﻟﺘﻨــــﻮع اﻹﺣﯿــــﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــــﺔ ﻋﻠﯿـــﻪ (
اﻟﻘﺴــﻢ  : 2ﺗﻬـــــﺪﯾﺪات اﻟﺘﻨــــــﻮع اﻹﺣﯿـــــــﺎﺋﻲ
اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ  :ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻧﻘﺮاض اﻷﻧﻮاع ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ .
س /ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ؟
ج  /ﻧﺘﯿﺠﺔ  -1 :ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى .

 - 2ﺗﻐﯿﺮات اﻟﻤﻨﺎخ .

 -3اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ .

س  /ﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻼﻧﻘﺮاض اﻟﺤﺎﻟﻲ ؟
ج  /ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻧﻘﺮاض ﻣﺎ ﯾﺘﺮاوح ﻣﻦ ﺛﻠﺚ إﻟﻰ ﺛﻠﺜﻲ أﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮن ﻣﻌﻈﻢ ﺻﻮر ﻫﺬا اﻻﻧﻘﺮاض ﺳﺘﺤﺪث ﻗﺮب ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء .ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻠﻤﺎء أﻧﻨﺎ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﺘﺮة اﻧﻘﺮاض
ﺟﻤﺎﻋﻲ
س  /ﻣﺎ ﻫﻮ اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ؟
ج  /ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻓﯿﻬﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ ﻟﻼﻧﻘﺮاض ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿﺎ.
س  /ﻗﺎرن ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪل اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ واﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ؟
ً
ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻟﻸﻧﻮاع  ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﯾﺤﺪث ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ
ج  /اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﯾﺤﺪث
ً
ﻧﺴﺒﯿﺎ .
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﻗﺼﯿﺮة
س  /ﻋﺪد اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﻲ اﻟﺠﺰر ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض أﻛﺜﺮ ؟
ج  -1 /ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﻬﺎ اﻟﻘﺪرة أو اﻟﻤﻬﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﺧﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ .ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿﺶ دون
وﺟﻮد ﻣﻔﺘﺮﺳﺎت ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻬﺎ .
 -2ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻷﻧﻮاع اﻷﺻﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﺮاض اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ اﻷﻧﻮاع اﻟﻐﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ .
 -3إﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺻﻐﯿﺮة اﻟﺤﺠﻢ وﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺰر .

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي
س  /ﻣﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﯿﻮم ﻋﻦ اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ؟
ج  /ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻫﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن .
ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺬي ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ .
اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ :ﻫﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاد واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺤﯿﻮي ﺑﻤﺎ ﻓﯿﻬﺎ :اﻟﻤﻌﺎدن ،واﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري
 ،واﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻮوي  ،واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت  ،واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت  ،واﻟﺘﺮﺑﺔ  ،واﻟﻤﺎء اﻟﻨﻈﯿﻒ  ،واﻟﻬﻮاء اﻟﻨﻈﯿﻒ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ.
س  /ﻋﺪد أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ؟
ج  -1 /اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺎﺋﺮ  - 2 .ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ  - 3 .ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ – 4 .اﻟﺘﻠﻮث -5 .اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ.
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ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻮم ) اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ (
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ( 1اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺎﺋﺮ :ﻫﻮ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻸﻧﻮاع اﻟﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ
ﺳﺮﻋﺔ اﻻﻧﻘﺮاض ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ .
◄ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺎﺋﺮ  :اﻟﻘﻂ اﻟﺒﺮي  ،وﺣﯿﺪ اﻟﻘﺮن اﻷﺑﯿﺾ  ،اﻟﺒﯿﺴﻮن .
◄ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻘﺮﺿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﺎﺋﺮ  :اﻟﺤﻤﺎم اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ .

 ( 2ﻓﻘﺪان اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ :
س /ﻛﯿﻒ ﺗﻔﻘﺪ اﻷﻧﻮاع ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ ؟
ب ( اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ .

ج  /ﺑﺈﺣﺪى ﻃﺮﯾﻘﺘﯿﻦ  :أ ( ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ .
أو ًﻻ  :ﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ

س /ﻋﻠﻞ ﺗﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻟﻤﻄﯿﺮة اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ أﺛﺮا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ؟
ج  /إن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮة اﻷرﺿﯿﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﺑﺎت اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻤﻄﯿﺮة  ،ﻓﺈزاﻟﺘﻬﺎ ﺳﯿﺆدي
إﻟﻰ اﻧﻘﺮاض اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ .
ﺛﺎﻧﯿًﺎ  :اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ  :ﺣﺪوث اﺧﺘﺰال ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻨﻘﺺ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﺑﺄﻛﻤﻠﻪ .
س  /ﻣﺎذا ﯾﻌﻨﻲ إﻃﻼق ) اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻲ ( ﻋﻠﻰ أﺣﺪ اﻷﻧﻮاع ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ؟
ج  /إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﯾﻠﻌﺐ دوراً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﯾﺴﻤﻲ اﻟﻨﻮع اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻲ .
ﻣﺜﺎل :ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺴﻤﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺼﯿﺪ اﻟﺠﺎﺋﺮ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ أﻋﺪاد أﺳﺪ اﻟﺒﺤﺮ وﻓﻘﻤﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ .
 ( 3ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ  :ﻫﻮ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ إﻟﻰ أﺟﺰاء ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ اﻷرض .


س  /ﻋﺪد ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء اﻷﻧﻮاع ؟
أوﻻ :ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض أﺻﻐﺮ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻢ ﻋﺪدا أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع.
ﺛﺎﻧﯿﺎ :ﺗﻘﻠﱢﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ أﻓﺮاد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى.
ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﯾﺰﯾﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻜﺒﯿﺮ إﻟﻰ ﻗﻄﻊ ﺻﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺤﺪود اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﺴﺒﺒﺎ ﺣﺪوث ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﺎﻓﺔ .
ﺗﺄﺛﯿﺮات اﻟﺤﺎﻓﺔ  :ﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻋﻠﻰ ﻃﻮل ﺣﺪود ﻧﻈﺎم ﺑﯿﺌﻲ .
س /ﻋﻠﻞ  :ﯾﻘﻞ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻣﻊ ﻣﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻤﻮﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﻲ ؟
ج  /ﻷن اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﺗﻘﻠﱢﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻜﺎﺛﺮ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻣﻊ أﻓﺮاد آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى .
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س /ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺤﺪود اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ ؟
ج  -1 /ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺪود ﻋﻮاﻣﻞ ﻻﺣﯿﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻨﻬﺎ  :درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ،اﻟﺮﯾﺎح ،اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻐﺎﺑﺔ.
ﻓﺎﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﺑﻘﻮة ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻐﺎﺑﺔ اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ رﺑﻤﺎ ﺗﻤﻮت ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ  ،ﻻﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ .
 -2ﻛﻤﺎ ﯾﺰداد ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺎت واﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت أﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪود اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ اﻷﻧﻮاع أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.
س  /ﻫﻞ ﯾﺴﺒﺐ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﺎﻓﺔ داﺋﻤﺎ ﺿﺮرا ﻟﻸﻧﻮاع ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ ؟
ج  /ﻻ  ...رﺑﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ .

 ( 4اﻟﺘﻠﻮث :
س /ﻣﺎ ﻫﻲ أﺿﺮار اﻟﺘﻠﻮث ؟
ج  -1 /ﯾﻬﺪد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي واﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .

 - 2ﯾﻐﯿﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻬﻮاء واﻟﺘﺮﺑﺔ واﻟﻤﺎء .

س  /ﻋﺪد أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﺠﺪﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ.
ج  /اﻧﻄﻼق اﻟﻤﻮاد اﻟﻀﺎرة إﻟﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﺜﻞ -:
 -1اﻟﻤﺒﯿﺪات اﻟﺤﺸﺮﯾﺔ وﻣﻨﻬﺎ ) D.D.T:ﺛﻨﺎﺋﻲ ﻛﻠﻮرﯾﺪ -ﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﻔﯿﻨﯿﻞ -ﺛﻼﺛﻲ ﻛﻠﻮرﯾﺪ اﻹﯾﺜﺎن ( .
 -2اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﻬﺎ ) PCBs :ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻔﯿﻨﯿﻞ ﻋﺪﯾﺪة اﻟﻜﻠﻮر (.
س  /ﻛﯿﻒ ﺗﺪﺧﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد إﻟﻰ أﺟﺴﺎم اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ ؟
ج  -1 /ﻋﻨﺪ ﺷﺮب اﻟﻤﺎء اﻟﻤﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد .

 -2ﻋﻨﺪ أﻛﻞ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﺤﻮي ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﻣﺔ.

وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﯾﺾ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﻮاد وﺗﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻀﻼت وﯾﻤﻜﻦ
أن ﺗﺘﺮاﻛﻢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد  ،ﻣﻨﻬﺎ  D.D.T :و  PCBﻓﻲ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ .
س  /ﻋﻠﻞ  :ﺗﻌﺪ آﻛﻼت اﻟﻠﺤﻮم اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت
اﻟﺤﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺘﺮاﻛﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد ؟
ج  /ذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ  :اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺤﯿﻮي وﻫﻮ زﯾﺎدة ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﻮاد اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ أﺟﺴﺎم
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اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ أو اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
ﻣﺜﺎل  :ﻛﺎن ﻟﻤﺎدة  D.D.Tدور ﻓﻲ ﻗﺮب اﻧﻘﺮاض ﻃﯿﻮر اﻟﺒﺎز .

اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺤﻤﻀﻲ :
س  /ﻛﯿﻒ ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺤﻤﻀﻲ ؟
ج  /أوﻻ ً :ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ﯾﻨﻄﻠﻖ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ إﻟﻰ اﻟﺠﻮ  -ﺣﺮق اﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺣﻔﻮري ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﯾﻄﻠﻖ أﻛﺎﺳﯿﺪ اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻮ .
ﺛﺎﻧﯿﺎً  :ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺎء واﻟﻤﻮاد اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻬﻮاء وﯾﺘﻜﻮن ﺣﻤﺾ
اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﯿﻚ وﺣﻤﺾ اﻟﻨﯿﺘﺮﯾﻚ .

ً
ﺛﺎﻟﺜﺎ  :ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ﺗﺴﻘﻂ ﻫﺬه اﻷﺣﻤﺎض ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﻣﻄﺮ  ،أو ﺻﻘﯿﻊ  ،أو ﺛﻠﺞ  ،أو ﺿﺒﺎب .
س  /ﻣﺎ ﻫﻲ أﺿﺮار اﻟﻤﻄﺮ اﻟﺤﻤﻀﻲ ؟

ج  -1 /ﯾﺰﯾﻞ اﻟﻜﺎﻟﺴﯿﻮم واﻟﺒﻮﺗﺎﺳﯿﻮم واﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺑﺔ  ،ﻓﯿﺤﺮم
اﻟﻨﺒﺎت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﻐﺬﯾﺔ .
 -2ﯾﺪﻣﺮ اﻟﺤﻤﺾ أﻧﺴﺠﺔ اﻟﻨﺒﺎت وﯾﻘﻠﻞ ﻧﻤﻮﻫﺎ .
 -3إذا ﻛﺎن ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻟﺤﻤﺾ ﻋﺎﻟﯿﺎ ﺟﺪا ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﯿﺮات واﻷﻧﻬﺎر واﻟﺠﺪاول ﯾﺆدي إﻟﻰ
ﻣﻮت اﻷﺳﻤﺎك واﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى
.
اﻹﺛﺮاء اﻟﻐﺬاﺋﻲ :
س  /ﻛﯿﻒ ﯾﻈﻬﺮ اﻹﺛﺮاء اﻟﻐﺬاﺋﻲ ؟
ج  /ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺪﻓﻖ اﻷﺳﻤﺪة  ،وﻓﻀﻼت اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت  ،واﻟﻤﺠﺎري واﻟﻤــﻮاد اﻷﺧـــﺮى اﻟﻐﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ واﻟﻔﻮﺳــــﻔﻮر إﻟﻰ
اﻟﻤﻤﺮات اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ  ،ﯾﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ ﺑﻜﺜﺮة  ،وﺗﺴﺘﻨﻔﺪ اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻧﻤﻮﻫﺎ اﻟﺴﺮﯾﻊ وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻠﻞ  ،ﻓﺘﺨﺘﻨﻖ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء  ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻔﺮز اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
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ً
ﺳﻤﻮﻣﺎ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﺎء اﻟﺬي ﺗﺤﺘﺎج إﻟﯿﻪ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى .

س  /ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻹﺛﺮاء اﻟﻐﺬاﺋﻲ ؟
ج  /ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺛﺮاء اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ وﻟﻜﻦ ﻧﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎن زاد
ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ ﺣﺪوﺛﻬﺎ .
س  /ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﻮرة اﻹﺛﺮاء اﻟﻐﺬاﺋﻲ ؟
ج  /ﯾﺪﻣﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺶ ﻓﯿﻬﺎ اﻷﺳﻤﺎك وأﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ.
 ( 5اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ  :ﻫﻲ اﻷﻧﻮاع ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻦ ﺑﯿﺌﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻘﺼﺪ أو ﻋﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺪ .
س  /ﻋﻠﻞ  :ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﺗﻬﺪﯾﺪا ﻟﻠﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻷﺻﻠﻲ ؟
ج  /ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ واﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺬي ﯾﺒﻘﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺗﺰان .
س  /ﻋﻠﻞ  :ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﺑﺄﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة ؟
ج  /ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت اﻟﻤﻔﺘﺮﺳﺔ ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ ﻏﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة.
ﻣﺜﺎل  :ﻧﻤﻞ اﻟﻨﺎر اﻟﺬي ادﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺨﻄﺄ ﺣﯿﺚ ﯾﻬﺎﺟﻢ وﯾﺘﻐﺬى ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت
اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻛﺎﻟﻐﺰﻻن ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻮﻻدة واﻟﻄﯿﻮر اﻟﺼﻐﯿﺮة أو ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻔﻘﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ أﻋﺸﺎﺷﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷرض .
س  :ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ وﺑﯿﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1750؟
ج  /ﺣﻮاﻟﻲ  40ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻻﻧﻘﺮاض اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  1750ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﻧﻮاع اﻟﺪﺧﯿﻠﺔ .

5

المادة :العلــــوم

عدد الصفحات2:

الصف :التاسع
مراجعة درس التأثريات البيئية
االسم...................................... :

الشعبة ]

[

السؤال األول-:
اوال  :اكتب الرقم المناسب من العمود الثاني امام ما يناسبه من العمود األول:
الرقم

العمود الثاني

العمود األول

6

جميع افراد النوع الواحد الذين يعيشون في منطقة معينة

(  ) 1القدرة االستيعابية

1

اكبر عدد ألفراد نوع معين يمكن للبيئة ان تدعمه

(  ) 2النفايات الخطرة

مقياس لمتوسط الطاقة الحركية لجزيئات داخل جسم ما

(  ) 3المواد الملوثة

3

المواد المؤثرة في النظام البيئي وتؤدي الى تلويثه

(  ) 4المزارع العضوية

2

النفايات السامة التي تؤدي الى السرطان ويمكن ان تشتعل فيها النيران

(  ) 5الهطول الحمضي

8

تفاعل ضوء الشمس مع عوادم المركبات واالكسجين

(  ) 6الجماعة االحيائية

5

امطار تحتوي على احماض تضر بالمباني والتربة والكائنات الحية

(  ) 7االوزون

7

يعتبر من نواتج الضباب الدخاني

(  ) 8الضباب الدخاني

4

مزارع تستخدم االسمدة الطبيعية والمكافحة البيولوجية والدورة الزراعية

(  ) 9التنمية الحضرية

9

زحف المباني والطرق والمالعب على المناطق الزراعية

( )10درجة الحرارة

10

لثانيا - :اطلع على الشكل الذي يمثل تكون الضباب الدخاني ثم اجب عن االسئلة التالية:
 -1اكتب خطوات تكون الضباب الدخاني على الشكل ؟
-2

ما هي المادة الناتجة عن تكون الضباب الدخاني؟ االوزون

 -3هل تعتبر مادة االوزون مفيدة ام ضاره؟ وضح ذلك؟
مفيدة وضارة
مفيدة تحمينا من االشعة فوق البنفسجية
ضارة تشكل صعوبة في التنفس اذا كانت قريبة من سطح االرض
 -4اكتب رمز كل من االوزون واالشعة فوق البنفسجية؟
االوزونO3 :
االشعة فوق البنفسجيةUV :

السؤال الثاني-:
اوال - :اكمل الجدول التالي الذي يمثل مقارنة بين ملوثات الهواء:
الضباب الدخاني

المطر الحمضي

مركبات
الكلوروفلوروكربون

مصدر التلوث

عوادم المركبات
والمصانع

التأثير في البيئة

الثالجات والمكيفات

تكوين االوزون القريب
من سطح االرض

المركبات التي تسبب الكبريتية والنتروجينية
التلوث

عوادم المركبات والمصانع

والكربونية

تاكل المعادن وضرر للنباتات
والحيوانات

تاكل طبقة االوزون
مركبات
الكلوروفلوروكربون

الكبريتية والنتروجينية والكربونية

((CFCs
العنصر الذي تتفاعل
معه الملوثات

االكسجين

الرطوبة

االوزون

ثانيا :اجب عن االسئلة التالية اجابة علمية:
 – 1بين كيف تعمل الرسوبيات على تلويث الماء ؟
تجعل الماء عكرا وتحد من وصول االكسجين وضوء الشمس مما يؤثر على الكائنات الحية التي تعيش في الماء
 – 2اذكر فائدة المتنزهات والحدائق العامة؟
تعد موطنا للنباتات والحيوانات والمجاري المائية ويزورها ماليين االشخاص
 – 3بين اثر قطع الغابات على البيئة؟  – 1زيادة تركيز ثاني اكسيد الكربون  – 2انقراض بعض الكائنات الحية
 – 4اذكر اربعة من المعادن السامة؟
 – 1الزئبق

 – 2الرصاص

 – 3الكادميوم

 – 4النيكل

 – 5لماذا تعد النفايات البشرية من ملوثات البيئة؟ ألنها تحتوي على كائنات حية ضارة تسبب االمراض لإلنسان
 – 6اذكر ثالثة طرق لتقليل التلوث؟
 - 1اعادة التدوير  – 2استخدام مركبات موفرة للطاقة  – 3استخدام طرق بديلة للنقل مثل الدراجة او الحافلة

المادة :العلــــوم

عدد الصفحات3 :

الصف :التاسع
مراجعة درس احملافظة على التنوع االحيائي

الشعبة ]

االسم...................................... :

[

السؤال األول-:
اوال  :اكتب الرقم المناسب من العمود الثاني امام ما يناسبه من العمود األول:
الرقم

العمود الثاني

العمود األول

8

مواد وكائنات حية موجودة في الغالف الحيوي

(  ) 1االستخدام المستدام

3

موارد يتم التعويض عنها عبر عمليات طبيعية بمعدل اسرع من استهالكها

(  ) 2االنواع المستوطنة

10

موارد يتم التعويض عنها عبر عمليات طبيعية تستمر لفترات زمنية طويلة

(  ) 3الموارد المتجددة

1

استخدام الموارد بمعدل يسمح بتعويضها او اعادة تدويرها

(  ) 4النقاط الساخنة

2

انواع ال تعيش اال في مناطق جغرافية محددة

(  ) 5التعزيز البيولوجي

9

استخدام الكائنات الحية إلزالة السموم من منطقة ملوثة

( ) 6محميات الغالف الحيوي

5

إضافة مفترسات الى نظام بيئي متدهور

(  ) 7المعبر

7

معبر بين جزأين من اجزاء الموطن

(  ) 8الموارد الطبيعية

4

االنظمة البيئية التي تتعرض فيها االنواع المستوطنة للتهديد

(  ) 9المعالجة البيولوجية

6

مناطق للمحافظة على التنوع الحيوي تدعمها االمم المتحدة

( )10الموارد غير المتجددة

ثانيا - :اطلع على الجدول التالي ثم اكمله بالمعلومات العلمية الصحيحة:

التعريف

مثال

الموارد المتجددة

الموارد غير المتجددة

موارد يتم التعويض عنها عبر عمليات

موارد يتم التعويض عنها عبر عمليات

طبيعية بمعدل اسرع من استهالكها

طبيعية تستمر لفترات زمنية طويلة

النباتات الزراعية والحيوانات

الوقود االحفوري

الماء النظيف ،الطاقة الشمسية

الترسبات المعدنية

الهواء النظيف

اليورانيوم المشع

السؤال الثاني-:
اوال- :اكمل الجدول التالي الذي يمثل مقارنة بين طريقتين من طرق اصالح االنظمة البيئية:
اصالح االنظمة البيئية

الية العمل

المعالجة البيولوجية

التعزيز البيولوجي

استخدام الكائنات الحية الزالة السموم من منطقة

اظافة مفترسات الى نظام بيئي

ملوثة

متدهور للتخلص من الكائنات التي
تسببت بتدهور النظام

مثال

استخدام الكائنات الحية لتفتيت الوقود المتسرب في

وضع الخنافس مع المحاصيل

باطن االرض ،استخدام النباتات المتصاص المواد

للتخلص من حشرة المن الضارة

الكيميائية السامة من التربة

ثانيا :اكمل الجدول التالي :

اسم المعاهدة

السنة التي وقعت فيها

نص المعاهدة

1973

حماية االنواع التي ستنقرض اوالتي
تواجه خطر االنقراض

قانون االنواع المهددة باالنقراض
1975
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات
والنباتات البرية المهددة باالنقراض

حظر االتجار بانواع واعضاء الكائنات
الحية المهددة باالنقراض

ثالثا :اجب عن االسئلة التالية اجابة علمية كاملة:
 –1ما العامالن اللذان يحددان وقت تعافي النظام البيئي؟

 -2نوع االضطراب

 - 1حجم المنطقة المتضررة

 -2ما هي المعايير التي من خاللها تصنف المناطق على انها مناطق ساخنة؟
 -1تتضمن  1500نوع من النباتات المستوطنة  – 2ان تكون فقدت  %70على االقل من موطنها البيئي االصلي

 – 3ما هي اهم جهود دولة االمارات العربية المتحدة للحفاظ على التنوع االحيائي؟
 – 2انشاء العديد من المحميات الطبيعية
 -1االعتناء بالحياة الفطرية والبحرية
 - 3وضع خطط وبرامج تتالءم مع مشروع حماية االنواع المهددة باالنقراض
 -4اصدار قوانين وتشريعات تهدف الحفاظ على البيئة
 – 4ما هي اهم االمم المتحدة للحفاظ على التنوع االحيائي؟
تدعم محميات الغالف الحيوي ومواقع التراث العالمي
 -5ما هي مميزات وعيوب الممرات بين اجزاء الموطن؟
المميزات  :فرصة االنتقال بامان من منطقة الى اخرى
العيوب :نقل االمراض من منطقة الى اخرى مع انتقال الحيوانات المصابة
 – 5ما هي اهم الخدمات التي تقدمها االرض الرطبة؟
 – 2تنظيم الفيضانات
 -1تصفية المياه

 -3توفير مأوى لألسماك

رابعا  - :اكمل الجدول التالي الذي يمثل مقارنة بين المحميات الدولية والنقاط الساخنة:

المحميات الدولية

النقاط الساخنة

%7

%17

نسبة االراضي المخصصة
أي كائن حي مهدد باالنقراض
نوع الكائنات الحية
المستهدفة

االنواع المستوطنة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ﻣﺮاﺟﻌـــﺔ اﻟﻮﺣﺪة ) اﻟﺘﻨــــﻮع اﻹﺣﯿــــﺎﺋﻲ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈـــــﺔ ﻋﻠﯿـــﻪ (
اﻟﻘﺴــﻢ  : 1اﻟﺘﻨــــــﻮع اﻹﺣﯿـــــــﺎﺋﻲ
ً
ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﻼف اﻟﺤﯿﻮي .
 – 1اﻻﻧﻘﺮاض ﻫﻮ ﻣﻮت آﺧﺮ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ وﯾﺨﺘﻔﻲ
 – 2اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ﻫﻮ ﺗﻨﻮع اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ .
س /ﻣﺎ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ﻓﻲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ ؟  ج  /ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن .
س /ﻣﺎ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ؟ ج  -1 /ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ .

 -2ﯾﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻮدة اﻟﻐﻼف اﻟﺤﯿﻮي .

س /ﻋﺪد أﻧﻮاع اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ؟
ج  -1 /اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ

 -3ﺗﻨﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ

 -2ﺗﻨﻮع اﻷﻧﻮاع

 – 3اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻫﻮ اﻟﺠﯿﻨﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ أو اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻮراﺛﯿﺔ اﻟﺘﻲ وﻫﺒﻬﺎ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺣﯿﺎﺋﯿﺔ .
س /ﻣﺎ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ؟
ج  /ﯾﺰﯾﺪ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﻬﺠﻨﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﺎ )اﻟﺘﻬﺠﯿﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ( ﻣﻦ ﻓﺮص ﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻧﻮاع ﻓﻲ
ﺣﺎﻻت ﺗﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ أو ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض ﻣﺎ.
س  :ﻣﺎ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻟﺪى اﻟﺪﻋﺴﻮﻗﺎت اﻷﺳﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ؟
ج  ( 1 /ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺸﻜﻞ .
 ( 2ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺋﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻷﻣﺮاض ،
أو اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻣﻌﯿﻦ أو اﻟﺘﻐﺬي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر ﺟﺪﯾﺪ.
س  :ﻣﺎ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ؟
ج  /ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺑﻘﺎء ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺪ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف ﻣﺘﻐﯿﺮة أو ﺗﻔﺸﻲ ﻣﺮض ﻣﺎ .
 – 4ﺗﻨــﻮع اﻷﻧــﻮاع ﻫﻮ ﻋﺪد اﻷﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮاﺟﺪ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺣﯿﺎﺋﻲ .
س  :ﻣﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻌﺮض واﻟﺘﻨﻮع اﻹﺣﯿﺎﺋﻲ ؟
ً
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺧﻂ اﻻﺳﺘﻮاء ﯾﺰداد اﻟﺘﻨﻮع اﻹﺣﯿﺎﺋﻲ .
ج  /ﻛﻠﻤﺎ اﻧﺘﻘﻠﻨﺎ
 – 5ﺗﻨﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻫﻮ ﺗﻌﺪد اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺤﯿﻮي .
س /ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ؟ ج  /ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﺎت إﺣﯿﺎﺋﯿﺔ ﯾﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻼﺣﯿﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ .
وﺗﻜﻮن أﻧﻈﻤﺔ ﺑﯿﺌﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة .
س /ﻣﺎ أﻫﻤﯿﺔ ﺗﻨﻮع اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ؟ ج  /ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ ّ
س /ﻣﺎ أﻫﻤﯿﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻼﺣﯿﻮﯾﺔ  ،اذﻛﺮ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ؟
ج  /ﺗﺪﻋﻢ أﻧﻮاﻋﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ.
أﻣﺜﻠﺔ  :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ أﻻﺳﻜﺎ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻮاﻣﻞ ﻻﺣﯿﻮﯾﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺿﺄن اﻟﺪال  ،اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﯿﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ
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ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻼﺣﯿﻮﯾﺔ ﺗﺪﻋﻢ ﺣﯿﺎة اﻟﻄﯿﻮر اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ.

أﻫﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي
س /ﻋﺪد اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي ؟
ج  – 1 /ﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﯿﺎة اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .

  – 2أﺳﺒﺎب اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ .
 – 4أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺤﯿﻮي

 – 3أﺳﺒﺎب ﺟﻤﺎﻟﯿﺔ .
◄اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :

 أوﻻً اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺤﯿﻮاﻧﺎت ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ  :اﻟﻄﻌﺎم  ،واﻟﻤﻼﺑﺲ  ،واﻟﻄﺎﻗﺔ ،
واﻟﻌﻼج واﻟﻤﺴﻜﻦ.
ﺛﺎﻧﯿﺎً اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ.
س /ﻣﺎ أﻫﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻮراﺛﻲ ﻓﻲ اﻷﻧﻮاع اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ؟
ج  /ﺗﻌــــﺪ ﻣــﻮارد ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﺠﯿﻨﺎت اﻟﻤﺮﻏﻮب
ﻓﯿﻬﺎ واﻟﺘﻲ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .
ﻣﺜﺎل  :اﺳﺘﺨـﺪام ﻧﺒﺎت ) اﻟﺘﯿﻮﺳﻨﺖ ( اﻟﺬي ﯾﻨــﺪرج
ﺗﺤﺖ ﻧــﻮع ﻧﺒــﺎت اﻟــﺬرة واﻟﻤﻘﺎوم ﻷﻣــﺮاض
اﻟﻔﯿﺮوﺳﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﺬرة اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮض ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺠﯿﻨﯿﺔ .
س  :ﻋﺪد ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷدوﯾﺔ ؟
ج  /ﻓﻄﺮ اﻟﺒﻨﺴﯿﻠﯿﻮم ﯾﻨﺘﺞ اﻟﻤﻀﺎد اﻟﺤﯿﻮي اﻟﺒﻨﺴﻠﯿﻦ  ،أﺷﺠﺎر اﻟﺼﻔﺼﺎف ﯾﺴﺘﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺴﺎﻟﯿﺴﻦ وﻫﻮ ﻋﻘﺎر ﻣﺴﻜﻦ ﻟﻸﻟﻢ ،
زﻫﺮة ﻧﺒﺎت اﻟﻌﻨﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺪﻏﺸﻘﺮﯾﺔ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎدة ﻟﻌﻼج ﺑﻌﺾ أﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺪم .
◄اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :
 -1ﺗﺰود اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﺠﻮ ﺑﺎﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ،وﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن
 -2ﺗﺰود اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﺎء ﺷﺮب آﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒﺸﺮي.
 -3ﯾﻌﺎد ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﻤﻮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺣﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎت ﻻﺣﯿﻮﯾﺔ ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐﺬاء.
 اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ: -1ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت واﻟﺠﻔﺎف .
 -4ﺗﺤﻠﻞ اﻟﻔﻀﻼت .

 -2ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮﺑﺔ ﺧﺼﺒﺔ وﺻﺤﯿﺔ .
 -5ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎﺧﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ.

◄اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ :
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 -3ﺗﺰﯾﻞ اﻟﺴﻤﻮم .
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ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﻦ إﺿﺎﻓﯿﯿﻦ ﯾﺘﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع اﻹﺣﯿﺎﺋﻲ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ .
إﻻ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﯾﺒﺤﺜﻮن ً
داﺋﻤﺎ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ودراﺳﺘﻬﺎ .
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