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 عرف ما يلي :  •
 .   البيئي   جسيمات يف اهلواء بكميات كبرية ال تستطيع الدخول إىل النظام  تواجد  التلوث اهلوائي ((:    ((
 األرضية. طبقة تتكون من عدة غازات حتيط ابلكرة   ((:    الغالف اجلوي     ((
 مزارعون يرتكون أراضيهم نتيجة اخنفاض إنتاجيتها الزراعية بسبب تركيز أحد الغازات يف اجلو.  ((:     الجئ البيئة        ((

 

 درجات التلوث    بني  فرق  •
 التلوث املدمر  التلوث اخلطر  التلوث املقبول 

درجة من درجات التلوث ال يتأثر هبا  
ولوجي وال يكون ـ يكتوازن النظام األ

 .   مصحوابَ أبي أخطار

متقدمة من مراحل التلوث يبدأ مرحلة  
معه التأثري السليب على العناصر البيئية 

 .   الطبيعية والبشرية 

مرحلة ينهار فيها النظام االيكولوجي 
 ويصبح غري قادر على العطاء.

 مب تفسر :   •
 يعترب التلوث إحدى أهم املشكالت البيئية يف الوقت احلايل ؟  ✓

 ظهور الصناعات املعقدة اليت يصاحبها تلوث خطري .    -                بسبب التوسع الصناعي املدعوم ابلتكنولوجيا.    -
 ؟       ✓

ً
 التلوث اهلوائي أخطر أنواع التلوث ؟          أو   التلوث اهلوائي أكثر أنواع التلوث البيئي انتشار

 .وانتشاره   انتقاله نظراً لسهولة     -
 اجلوي لألرض أهمية كبرية ؟ للغالف   ✓

 يعمل على اعتدال درجات احلرارة .   -يعمل على محاية األرض من امتصاص األشعة فوق البنفسجية                -
 يعترب غاز األوزون عنصرًا مثينًا للغاية أذا تواجد يف الطبقات العليا ؟      أو      لطبقة األوزون أهمية كبرية .  ✓

 فوق البنفسجية .   األشعة ترشيح  حيث يعمل على امتصاص و    -
 عدد مصادر التلوث اهلوائي .  •

 

 

 مصادر بشرية  مصادر طبيعية 
 الغازات املنبعثة من الرباكني .           -
 غاز األوزون املنتج طبيعياً .  -
 الغبار .  -

 امللواثت الصناعية .  -
 األنشطة االقتصادية .  -

 املحور اخلامس : مشكلة التلوث 

   واحلضارية       
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 يلي . ما النتائج املرتتبة على كل مما   •
 تزايد مستويات غاز ثاني اكسيد الكربون يف اجلو .  ✓

 إصابة األنظمة الزراعية ابلشلل.             -                          التسخني الشامل لألرض     -
 غرق املناطق الساحلية ابملياه .        -        ارتفاع مستوايت سطح البحر                    -            

 

 .   % 2حدوث نقص بطبقة األوزون مبعدل  ✓

 % وهذه النسبة من شأهنا أن تؤدي إىل زايدة معدالت 4يؤدي ذلك إىل تزايد معدالت األشعة فوق البنفسجية مبعدل    -
 % . 6اإلصابة ابألمراض اخلبيثة مبعدل     

 فرق بني كل مما يلي  .  •
 اآلثار االقتصادية الناجتة عن التلوث اهلوائي  اآلثار البشرية الناجتة عن التلوث اهلوائي 

  .زايدة األمراض لسكان املدن    -
 .  زايدة معدالت الوفيات    -
 اخنفاض اإلنتاجية الزراعية .     -

  صعوبة معاجلة اهلواء وتكاليفه العالية -
 ضرار ابملوارد املائية والسمكية اإل -
 . والغاابتالزراعية  حملاصيل  اب ضرار  اإل -

 

 عدد الوسائل والطرق التي ميكن استخدامها ملعاجلة التلوث اهلوائي   .  •
 تدوير النفاايت                        –  .               التوسع يف زراعة األشجار     –                    استخدام الطاقة البديلة .       -    
 املواصالت . ختطيط    –               وضع أجهزة لعوادم السيارات .    -                     استخدام الوقود قليل التلوث .   -        

 

 اجلمل التالية مبا يناسبها :   أكمل •

  % ((   21))      من أمجايل مكوانت الغالف اجلوي  األوكسجنيالنسبة اليت ميثلها غاز   .1
   %((   78  ))    النسبة اليت ميثلها غاز النرتوجني من أمجايل مكوانت الغالف اجلوي .2
 ((   االسرتاتوسفري   ))   الطبقة اجلوية اليت ينتشر فيها غاز األوزون امسها   .3
 (( القطب اجلنوبي  ))    املنطقة اليت اكتشف فيها العلماء ثقباً يف األوزون امسها  .4
 ((   كربونات  الكلوروفلور   ))   الغاز الصناعي املسؤول عن فجوة األوزون امسه  .5
 كم.((   10-50))  النطاق الذي يرتكز فيه غاز األوزون من سطح األرض يرتاوح بني   .6
 )) تشرنوبيل (( املفاعل النووي الذي نتج عن انفجاره تلوث مدمر يف االحتاد السوفييت يسمى   .7
 )) ب (( الطبقة اجلوية اليت يرتكز فيها غاز األوزون حتمل على الشكل املقابل احلرف   .8
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  عرف ما يلي :  •
 إحداث خلل يف نوعية املياه حبيث تصبح غري صاحلة الستخداماهتا . التلوث املائي   ((:    ((
   الشحن.الناقلة إىل ميناء    وصول   عند  غهبا صهاريج انقالت النفط بغرض توازهنا مث تفر  تلئمتحبر  مياه   مياه التوازن   ((:    ((

 

 التالية . أجب عن األسئلة   •
عدد أسباب تلوث مياه البحار   عدد أسباب تلوث املياه العذبة  

 واحمليطات 
عدد سبل وطرق معاجلة التلوث  

 املائي  
 التلوث البيولوجي والكيميائي.  -
 التخلص من خملفات الصرف الصحي   -

 التخلص من خملفات املصانع .  - -
 استخدام األمسدة واملبيدات احلشرية   - -

 نقل املواد اخلام عرب البحار .   -
 التخلص من خملفات املصانع .  -
 تسرب النفط اثناء استخراجه.   -
 حوادث انقالت البرتول العمالقة   -

 تطهري مياه الشرب .   -
 معاجلة مياه الصرف الصحي.  -
 معاجلة خملفات املصانع .   –
 البقع النفطية.               إقامة حواجز حملاصرة  -

 

 

 اجلمل التالية مبا يناسبها :   أكمل •

 %  ((  70  ))    تقدر بنحوالنسبة اليت ميثلها الغالف املائي من إمجايل مساحة سطح األرض    -
 (( األشعة فوق البنفسجية )) املواد املستخدمة يف تطهري مياه الشرب األوزون أو الكلور أو    -        
  مب تفسر: للملوثات العضوية والبقع الزيتية دورًا يف تلوث مياه البحار واحمليطات. •

 حيث تعمل امللواثت العضوية على استهالك جزء كبري من األوكسجني الذائب يف املاء   -           
 البقع الزيتية الطافية تعيق دخول األوكسجني وأشعة الشمس واليت تعترب ضرورية لعمليات التمثيل الضوئي .   -          
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 عرف ما يلي :  •
 نوع من التلوث اجلوي االهتزازي يصدر على شكل موجات ويعرف بـــــ) الصوت غري املرغوب (  ))التلوث الضوضائي((:

 أجب عن األسئلة التالية .  •

 
 
 
 

 

 تفسر : ظهور التلوث يف دول ال متارس النشاط الصناعي أو التعديني . مب   •
   التجارة الدولية أو  التيارات املائيةأو   دورة اهلواء خاللأخرى من    نتقال امللواثت من دول صناعية إىل دول بسبب ا  -     
 وضح العالقة بني كل مما يلي :  •
 امللوثات من مكان إىل آخر .  انتقال دورة اهلواء وانتقال امللوثات .     أو       مب تفسر : لدورة اهلواء دورًا يف   ✓

  اردةط  الصاعد مناطقتعترب مناطق الضغط املنخفض ذات اهلواء    -             
 اطق ــــــــ للملواثت بينما مناطق الضغط املرتفع ذات اهلواء اهلابط من            

 ابخنفاض  للملواثت لذلك متتاز مناطق الضغط املنخفض  مستقبلة            
 .   مستوايت التلوث علماً أبهنا مناطق نشأة امللواثت            

 

 

 امللوثات من مكان إىل آخر .   انتقالالتيارات املائية وانتقال امللوثات .  أو     مب تفسر : للتيارات املائية دورًا يف   ✓
 حيث تساعد احلركة السطحية ملياه البحار واحمليطات يف نقل امللواثت وانتشارها على مساحة أكرب مثل )تيار بريو(       -  

 
 

 امللوثات من مكان إىل آخر .   انتقال التجارة الدولية وانتقال امللوثات .   أو     مب تفسر : للتجارة الدولية دورًا يف   ✓
 تعمل التجارة الدولية بشكل خاص جتارة املواد الغذائية على نقل امللواثت من مناطق اإلنتاج )الدول الصناعية(       -  

 إىل مناطق االستهالك ) الدول النامية ( فيكون للدول النامية النصيب األكرب من تلك امللواثت.              
 

 عدد طرق مكافحة التلوث الضوضائي  عدد خماطر التلوث الضوضائي  عدد مصادر التلوث الضوضائي  
 وسائل النقل خاصة الطائرات .   -
 عمليات البناء واإلنشاءات .   -
 األجهزة املنزلية ) مذايع , تلفاز (   -
 الصناعات املختلفة .   -

 الضعف املستدمي يف السمع .  -
 التأثريات العصبية) الصداع(   -
 التأثري على اجلهاز العصيب .   -
 عدم القدرة على متييز األصوات.   -

 إبعاد املطارات عن املناطق السكانية  -
 لحد من الضوضاء . زراعة األشجار ل -
 مراقبة املصانع وحتديد ساعات العمل  -
 الصيانة املستمرة آلالت املصانع . -
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 ومكلف اقتصاديًا وبيئيًا . مب تفسر :استغالل نهر الراين ألغراض الزراعة أصبح صعب   •
 املبيدات احلشرية .   عن حيث بدأت أعراض التلوث املائي تظهر عليه خاصة امللواثت الناجتة     -            

 التالية : )) األنهار الدولية تقوم بأضفاء صفة العاملية على مشكلة التلوث ((   العبارة دلل أو برهن على صحة   •
 حيث تقوم االهنار الدولية بنقل امللواثت ونشرها على مساحات أكرب كما هو احلال ابلنسبة لنهر الراين اليت تظهر عليه   -             

  اعراض التلوث املائي خصوصاً امللواثت الناجتة من املبيدات احلشرية .               
 أكمل اجلمل التالية مبا يناسبها:  •

 (( حركة الرياح  ))   طحي حلركة اهلواء على سطح األرض يسمى النظام األفقي أو الس .1
                 (( اهلواء الصاعد واهلابط ))   النظام الرأسي حلركة اهلواء على سطح االرض يسمى  .2
 (( الضغط املرتفع )) يسمى  الضغط الذي يهبط فيه اهلواء لألسفل وتتجمع فيه امللواثت   .3
 (( الضغط املنخفض )) يسمى  الضغط الذي يصعد فيه اهلواء لألعلى وتطرد منه امللواثت   .4
 ))التيارات املائية(( احلركة السطحية ملياه البحار واحمليطات بفعل الرايح يعرف ب   .5
 ))نهر الراين(( املبيدات احلشرية يسمى   الستخدام النهر الدويل الذي تعرض للتلوث املائي نتيجة   .6

 

 
 

 أقرأ الفقرة التالية ثم أجب عما يليها من أسئلة :   •
 )) إن الطبيعة قادرة على التكيف بسهولة فائقة ، ولكن الطبيعة تعرضت لضربة            

 والجوية في دولة الكويت (( فيما يتعلق بالعناصر البرية والبحرية   شديدة                   

 )) الدكتورة سيلفيا إيرل (( من قائل العبارة السابقة..................... -       
 )) كبرية العلماء يف اإلدارة البحرية واجلوية االمريكية (( ........................وظيفة قائل العبارة  -       
 ((  م1991)) احرتاق آبار النفط الكويتية أثناء الغزو العراقي عام    ...................   مناسبة املقولة السابقة -       
 )) اإلدارة البحرية واجلوية االمريكية(( ...........  الشعار املقابل ميثل كيان يسمى   -   
   عدد أهم جماالت منظمة ) حركة السالم األخضر (. •

 محاية الغاابت  -       معارضة استعمال امللواثت                -الدفاع عن البحار واحمليطات           -   
 معارضة االسلحة النووية.  -              إيقاف التغري املناخي                -        معارضة التكنولوجيا النووية    -    
 م . 1991نفط الكويتية عام ما النتائج املرتتبة على : احرتاق آبار ال  •

 ماليني برميل يومياً.        6احرتاق    -                            حبرية (    200ظهور البحريات البرتولية )  -     
  ألف طائر.  30موت ونفوق أكثر من   -                       (   ألف طن يومياً   40تصاعد الدخان األسود )  -          


