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الفترة الثانية



ــات والمؤّسســات  ــوم الهيئ ــة، وتق ــلام المختلف ع ــائل ال�إ ــام وس ــوَر اهتم ــاكلُها ِمح ــُة ومش اأصبحــت البيئ

ــُه اإصبــُع ال�تّهــام فــي  ــة لتــداُرِس هــذه المشــكلات، وُيوجَّ ــة بعقــد المؤتمــرات البيئّي ْولّي ــة والدَّ ــة المحلّي البيئّي

ــدارك الموقــف؟ ــا ت نســان، فكيــف ُيمكُنن ــى ال�إ ــك اإل ذل

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذه الوحــدة والتفاعــل مــع اأنشــطتها اأن يكونــوا قادريــن 

علــى تطبيــق مفاهيــم المشــكلات البيئيــة المعاصــرة فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيق 

ال�آتي: 

 تمارَس سلوكّياٍت بيئّيًة للحد من مخاطر ال�حتباس الحراري والتلوث البيئي.

آثار السلبّية الناتجة عن ال�أنشطة البشريّة. َم حلول�ً للحدِّ من ال�  تُقدِّ

٤ التلّوث البيئيّ  الفصل ال�أول 

١٢ التغّير الُمناخيّ  الفصل الثاني 

المحتويات



الفترة الثانية

 

 

َينتُج عن ال�أنشطة البشريّة مشكلاٌت بيئّيٌة، كيف ُيمكُن الحّد منها؟

Contemporary Environmental Problems

مشكالت بيئية معاصرة
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الفصل ال�أّول: 

التلوّث البيئّي
Environmental Pollution

أنّهــا تشــكّل اأبعــاداً بيئّيــًة،  تاأخــذ مشــكلة التلــّوث البيئــّي قســطاً كبيــراً مــن اهتمــام دول العالــم حديثــاً؛ ل�

نســاُن اإيجــاَد حــلٍّ ناجــٍع  واجتماعّيــًة، واقتصاديـّـّة خطيــرة؛ حيــث اأصبحــت مشــكلَة العصــر التــي يحــاول ال�إ

لهــا، وتُرَصــُد اأمــواٌل طائلــٌة لحلّهــا فــي اإطــاٍر تعاونــيٍّ مشــتَرٍك بيــن دول العالــم.

 تمثيل مكونات النظام البيئّي بخارطة مفاهيمية.

 تقارَن بين اأنواع التلّوث البيئّي في جدول.

ــاه،  ــن: المي ــي كلٍّ م ــّي ف ــّوث البيئ ــَح التل  توّض

ــاً. ــواء عملي ــة، واله والترب

 اتباع سوكيات للحد من التلوث البيئّي.

 
ما مظاهر التلوث في بلادنا؟	 

هل تتوقّع نجاح العالم في التخلص من التلوث البيئي؟ كيف؟	 

فّكر

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع اأنشــطته اأن يكونــوا قادريــن علــى 

تطبيــق مفاهيــم التلــوث البيئــي فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:
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3ـ١ـ١ النظام البيئّي ومكوّناته

عــرَّف قانــون البيئــة الفلســطيني البيئــة اأنّهــا »المحيــط الحيــوّي الــذي يشــمل الكائنــات الحيــة، ومــا يحتويــه 

مــن مــاء وهــواء وتربــة، ومــا عليــه مــن منشــاآت، والتفاعــلات القائمــة بينهــا«، وبنــاًء علــى ذلــك ُيمكــن تعريــف 

النظــام البيئــّي اأنـّـه: ِمســاحٌة مــن الطبيعــة تحــوي كائنــاٍت حيــًة، ومــوادَّ غيــر حّيــٍة، ترتبــط معــاً بعلاقــات بينهمــا 

للوصــول اإلــى حالــٍة مــن التــوازن، مــن اأجــل المحافظــة علــى اســتمرار حيــاة الكائنــات الحيــة.

ُيعدُّ النظاُم البيئّي َوحدَة الدراسة في علم البيئة، ويتكّون من: 

ــة: كالهــواء . 1 ــة )Abiotic Components(: تشــتمل علــى العوامــل الجويّ ــر الحّي ــات غي المكوّن

ــة: كتركيبهــا ونوعهــا وخصائصهــا، والمــاء:  ــاح والضغــط، والترب ــة والري والحــرارة والضــوء والرطوب

ــة تواجــده. كطبيعتــه وكمّي

ــي . 2 ــا ف ــات بحســب وظيفته ــذه المكّون ــُم ه ــة )Biotic Components(: تُقَس ــات الحّي المكوّن

النظــام البيئــي اإلــى: الُمنِتجــات كالنباتــات والطّحالــب، وبعــض اأنــواع البكتيريــا، والمســتهِلكات مثــل 

اآكلات ال�أعشــاب، واآكلات اللحــوم، والمحلِّــلات كالبكتيريــا والفطريــات.

آتية في توزيع الكائنات الحية المختلفة وانتشارها: ابحث في اأثر كلٍّ من المكّونات ال�

1. نوع التربة.      2. الماء .           3. الضْوء.               

نشاط )3-١(

3ـ١ـ٢ التلوّث: مفهومه واأنواعه:

ــن  ــي اأيٍّ م ــه ف ــن الحــد المســموح ب ــد ع ــات( تزي ــر )ملّوث ــة اأو اأكث ــادة غريب ــه: وجــود م ــّي اأن ــّوث البيئ ــّرف التل ُيع

مكّونــات البيئــة؛ مــا يــؤدي اإلــى خَلــٍل فــي التــوازن البيئــي القائــم. و قــد تكــون الملّوثــات مــواّد، اأو كائنــات حيــة دقيقــة، 

آتيــة: أنــواع ال� نســان، اأو الحيــوان، اأو النبــات.  وُيمكــُن تقســيُم التلــّوث اإلــى ال� اأو طاقــة تُلحــق ال�أذى بال�إ

التلــوّث الكيميائــّي: وُيقصــُد بــه التلــّوث الناتــج عــن المــواد الكيميائّيــة بمختلــف اأشــكالها، وهــي . 1

تنتشــر فــي الهــواء، والتربــة، والميــاه، ومــن هــذه المــواد المنظّفــات باأشــكالها، والمبيــدات الحشــريّة، 
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وزيــوت الســّيارات، وال�أســمدة الكيميائّيــة، ومخلّفــات المصانــع، والمعــادن الثقيلــة، مثــل الرصــاص 

والزئبــق، اإضافــة اإلــى المــواد الحافظــة، وملّونــات الطّعــام المســتخدمة فــي تصنيــع الغــذاء، والغــازات 

النّاتجة عن ال�حتراق.

حّية . 2 كائنات  وجود  عن  النّاتج  التّلّوث  البيولوجّي:  التلوّث 

ضارة في البيئة كالبكتيريا، والطّحالب الّسامة، والفطريّات؛ ما 

يتسبب في مشاكَل صحّيٍة للكائنات الحّية.

شــعاعّي: التلّوث الناتج عن تســّرب المواد المشــّعة، . 3 التلوث ال�إ

شــعاعات الكْونيــة، والمفاعــلات النوويـّـة، والمســتخدمة فــي  كال�إ

ــَب  ــه صع ــّوث، كون ــواع التّل ــّد اأخطــر اأن ــة، وُيع ــى البيئ الطــب اإل

ال�كتشاف، ول� ُيمكن تمييُزه بالحواس. 

التلوّث الضْوضائي: ذلك التلوث الناتج عن الضجيج، . 4

اأو  والطائرات،  المختلفة  المواصلات  وسائل  بسبب 

اأو  الصوت،  مكّبرات  اأو  ال�أجهزة،  اأو  المصانع، 

المفرقعات، اأو من النّاس اأنفسهم، وقد اأثبتت الدراسات 

قد  لفترات طويلة  التلّوث  من  النوع  لهذا  التعرض  اأّن 

التّوتر،  وزيادة  وسمعّية،  نفسّية  اضطرابات  اإلى  تؤدي 

أَرق، واضطراب الهرمونات، وغيرها من المشاكل  وال�

اإنّها  حيث  ال�قتصادية؛  ال�أضرار  اإلى  اإضافة  الصحّية، 

نتاجية للعّمال، ويكثر هذا النوع من  تقلُّل من القدرة ال�إ

التلّوث في المدن الصناعية، والمدن الكبيرة.

ــْش  ــداً، ناق ــاٍل ج ــيقى بصــوٍت ع ــّماعات ال�أذن لســماع الموس ــتخدام س ــض الشــباب باس ــوم بع يق

ــك. ــي ُيمكــن اأن تنشــاأ عــن ذل ال�أضــرار الت

قضية للنقاش

ــوث  ــٍة بالتل ــٍة بيئّي  اأن اأّول كارث

اإلقــاء  عنــد  حدثــت  شــعاعي  ال�إ

مدينتــي  علــى  الذريّتْيــن  القنبلتْيــن 

هيروشــيما وناجازاكــي فــي اليابــان، 

خــلال الحــرب العالميــة الثانية، وما 

ــاٍر بشــريٍّ  ــن دم ــك م ــن ذل ــج ع نت

، وكــوارث وتشــّوهات. ومــاديٍّ

تُشــير الدراســات اإلــى وجــود زيــادة فــي 

صابــات بحــال�ت الســرطان  عــدد ال�إ

مــع  مقارنــة  الخليــل،  جنــوب  فــي 

المناطــق الفلســطينّية ال�أخــرى، ابحــث 

ــة ذلــك بقربهــا مــن مفاعــل  عــن علاق

ــب. ــي صحــراء النق ــة ف دْيمون

للبحث
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3ـ١ـ3 تلوّث المياه

ــر مــن الخــواّص الطبيعّيــة والكيميائّيــة والبيولوجّيــة، بدرجــٍة تؤثــر  تتلــّوث الميــاه اإذا احتــوت علــى مــوادَّ تغيِّ

فــي اســتعمال هــذه الميــاه للاأغــراض المختلفــة كالشــرب والــري. ومــن اأهــم اأســباب تلــّوث الميــاه مــا ياأتــي:

أنهار، والبحار دون رقابٍة اأو معالَجة.. 1 تدفُّق مياه المجاري، ومخلّفات المصانع اإلى ال�أودية، وال�أراضي الزراعّية، وال�

ال�أسمدة الكيميائّية والمبيدات الحشريّة.. 2

المواد المشّعة والعناصر الثقيلة.. 3

لبة المتراكمة التي ينتج عنها مواّد ساّمة. . 4 المّخلفات الصُّ

الضخ الجائر للمياه الجوفّية.. 5

اختلاط المياه الجوفّية بمياه البحر.. 6
 

 ، ويعــّد وصــول اأيٍّ مــن الملّوثــات الســابقة اإلــى الميــاه ســبباً فــي حدوث تفاعــلاٍت كيميائية، وتحلُّــٍل بيولوجيٍّ

مــن شــاأنه اأْن يشــكَّل خطــراً علــى حيــاة الكائنات الحية وخاصة ال�نســان، 

وتنشــط البكتيريــا اللاهوائّيــة التــي تُحــدُث تعّفنــاً للميــاه، وتشــكّل غــازاٍت 

بروائــَح كريهــٍة كالميثــان، وكبريتيــد الهيدروجيــن، وُيمكــن اأْن تنتقــل 

نســان. الميكروبــات المعويـّـة الُمعديــة اإلــى طعــام ال�إ

ــوق  ــي الفلســطيني ف ــي الخــّزان الجوف ــد زادت نســبة الملوحــة ف وق

ســرائيلي للميــاه الجوفيــة  ــاً؛ نتيجــة الضــخ ال�إ النســبة الموصــى بهــا دْولّي

بطريقــة مفرطــة، مثــل بئــر هورديــون 4 فــي محافظــة بيــت لحــم، وُيمكن 

المجاري في  مياه  تراكم  يعد 

التي  المشكلات  أوديــة من  ال�

الفلسطينية.  البيئة  منها  تعاني 

عن  الناتجة  السلبية  آثــار  ال� ما 

هذه المشكلة؟  وكيف يمكن 

الحد منها؟ 

فّكر
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اأْن تتعــّرَض ميــاه البحــار والمحيطــات للملّوثــات اأيضــاً، ويرجــع الســبب فــي ذلــك اإلــى اإلقــاء نفايــات الســفن 

من مواد بترولية اأو كيميائية فيها.

تُعّد النترات اإحدى الملّوثات الكيميائّية للمياه، التي تهّدد جْودتها، 

به خطيراً  المسموح  الحد  عن  الشرب  مياه  في  تركيزها  زيادة  وتُعّد 

جداً على ال�أطفال الرّضع خاصة وحتى 6 سنوات؛ اْذ تسّبُب حدوث 

الدم  في  ال�أكسجين  نقص  اإلى  تؤدي  ال�أزرق، التي  الطفل  متلازمة 

والمخ؛ ما يسّبب الوفاة في بعض الحال�ت. 

 

أراضــي  ســرائيلية مــن مخلفاتهــا علــى حســاب ال�  اكتــب تقريــراً حــول تخلّــص المســتوطنات ال�إ

الفلســطينية، واأثــر ذلــك فــي الميــاه الجوفيــة، مدّعمــاً تقريــرك بالصــور.

نشاط )3-٢(
طفل مصاب بمتلازمة الطفل ال�أزرق



9

3ـ١ـ٤ تلوّث التربة

ُيعــّرف تلــّوث التربــة اأنـّـه: تغّيــر خصائــص التربــة الفيزيائّيــة، والكيميائّيــة، والبيولوجّيــة الناتــج عــن اإضافــة 

مــواّد اإليهــا، اأو نــزع مــواّد منهــا؛ مــا يؤثــر ســلباً فــي نمــّو الكائنــات الحّيــة المختلفــة وتكاثرهــا. وينتــج ذلــك 

مــن نفايــات ومخلّفــات المصانــع والمنــازل، والمبيــدات وال�أســمدة الكيميائيــة.

ال�أخطار الناتجة عن تلوث التربة:

نسان وغذائه، منها: يترتّب على تلوث التربة حدوث مشكلاٍت تتعلق بصحة ال�إ

1- ضعف خصوبة التربة وانخفاض اإنتاجّيتها.

نسان بال�أمراض بسبب تناوله الغذاء الملّوث. 2- اإصابة ال�إ

3- اإصابة النباتات والحيوانات بال�أمراض؛ ما يؤدي اإلى انخفاض انتاجّيتها. 

وفــي بلادنــا فلســطين تتعــرض التربــة للتلــوث بســبب انجــراف اأجــزاء كبيــرة منهــا، وتدفـّـق الميــاه العادمــة 

أراضــي الزراعيــة؛ مــا اأّدى اإلــى زيــادة نســبة اأمــلاح الصوديــوم التــي تعمــل علــى التقليــل مــن ِمســاحتها،  اإلــى ال�

نتــاج. وُيفقدهــا القــدرة علــى ال�إ

ثــات الناتجــة عــن ال�أســمدة الكيميائّيــة، يّنصــح باســتخدام ال�أســمدة الطبيعيــة. مــا  للتخلـّـص مــن الملوِّ

يجابّيــات والســلبّيات؟  راأيــك فــي هــذا القــول، مبّينــاً ال�إ

قضية للنقاش
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3ـ١ـ5 تلوّث الهواء:

تلــوّث الهــواء: حــدوث تغّيــر فــي خــواّص ومكونــات الهــواء، نتيجــة اختلاطــه مــع بعــض الشــوائب، اأو 

الغــازات بقــدٍر يضــّر بحيــاة الكائنــات الحيــة التــي تستنشــقه وتعيــش عليــه.

تتعــّدد مصــادر تلــّوث الهــواء فــي البيئــة الفلســطينّية، كالّدخــان المتصاعــد مــن المصانــع، والغبــار 

المتصاعــد مــن الكّســارات، وغيرهــا.

الجدول )٢-٢(: ملوِّثات الهواء واأضرارها

اأضرارهالملوث

CO غثيان، قيء، ضعف السمع والرؤيا، انخفاض ضغط الدم، زيادة النبض.اأول اأكسيد الكربون

CO
2
صعوبة التنفس، تهّيج الحلق، وال�أغشية المخاطّية.ثاني اأكسيد الكربون 
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اأسئلة الفصل 

آتية: 1 ضْع دائرًة حول رمز ال�جابة الصحيحة للاأسئلة ال�

آتية تصنّف الطحالب وفقاً لوظيفتها في النظام البيئي؟ 1 ل�أي من ال�

د. مستهِلكات ثانية. جـ. مستهِلكات اأولى.  ب. منِتجات.  اأ. محلِّلات. 

 ما نوع التلوث الذي تسببه ال�أسمدة الكيميائّية؟
2

د. صوتّي. جـ. اإشعاعّي.  ب. كيميائّي.  اأ. بيولوجّي. 

 ما المادة التي تسبب حدوث متلازمة الطفل ال�أزرق؟
3

د. الميثان. جـ. الرصاص.  ب. الكلور.  اأ. النترات. 

 ما الغاز الذي قد يسبب الوفاة اأثناء النوم، بسبب استخدام ِمدفاأة الوقود؟
4

.NO
2
د.   .NO .جـ  .SO

2
ب.   .CO .اأ

أَرق والتوتّر؟  ما نوع التلّوث الذي يسبب ال�
5

د. البيولوجّي. جـ. الضوضائّي.  شعاعّي.  ب. ال�إ اأ. الكيميائّي. 

2 وّضح المقصود بكلٍّ من:

التلّوث البيولوجّي، متلازمة الطفل ال�أزرق.

3 عّدْد اأنواع التلّوث البيئي.

4 من خلال دراستك تلّوث المياه، اأجب عّما ياأتي:

اأ. ما المقصود بتلّوث المياه؟

ب. اأذكر اأسباب تلّوث المياه.

آتية: 5 علّل الجملة ال�

- ُينصح باستخدام الَوقود الخالي من الرصاص في السيارات. 
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الفصل الثاني: 

التغّير الُمناخّي

  Climate Change
لــكلِّ منطقــٍة علــى ســطح ال�أرض مهمــا تضاءلــت مســاحتها ُمناخهــا الخــاص، وقــد تشــترك اأقطــاٌر متباعــدٌة 

فــي ُمنــاٍخ ُمتماثــل، وقــد يختلــف الُمنــاخ بيــن منطقــة جبلّيــة مرتفعــة واأخــرى منخفضــة مجــاورٍة لهــا، ولتحديــد 

الُمنــاخ فــي منطقــة معّينــة، يعتمــد العلمــاء علــى دراســة الحالــة اليوميــة للطقــس لمــدة طويلــة تســتغرق ســنين عــّدة. 

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســتهم هــذا الفصــل والتفاعــل مــع اأنشــطته اأن يكونــوا قادريــن علــى 

تطبيــق مفاهيــم التغّيــر المناخــّي فــي حياتهــم العمليــة مــن خــلال تحقيــق ال�آتــي:

 توضح مكّونات الُمناخ، والعوامل المؤثّرة فيه من خلال مخطط.

علــى  تحــدث  التــي  التغّيــرات  بعــض  تبّيــَن   

المنــاخ. 

نشــاط  عــن  الناتجــة  الظواهــر  بعــض  تبّيــَن   

نسان الي تسهم في التغير المناخي.  ال�إ

تعّرفت ســابقاً اإلى مفهوم الُمناخ وعناصِره ال�أساســّية 

وهــي: الحــرارة، والضغــط الجــوي، والريــاح، والرطوبــة 

التــي ينشــاأ عنهــا الغيــوم والهطــول باأشــكاله المختلفــة وهــي: المطــر والبــَرد والثلــج، ويتداخــل مفهــوم المنــاخ 

عــادة بمفهــوم الطقــس، فــكلٌّ منهمــا يعطــي فكــرة عــن حالــة الجــو. فالُمنــاخ )Climate(:هــو حالــة الجــو 

قليــم معّيــن لفتــرة زمنيــة طويلــة تزيــد عــن 35 ســنة، تتميــز بالثبــات  مــن حيــث عناصــر المنــاخ المختلفــة ل�إ
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وال�ســتقرار النســبي، والطقــس )Weather(: هــو حالــة الجــو مــن حيــث عناصــر المنــاخ لمنطقــة محــددة 

لفتــرة زمنيــة قصيــرة تقــدر ببضعــة اأيـّـاٍم، تتمّيــز بالتغّيــر فــي حالــة الجــو مــن وقــت اإلــى اآخــر.

تعّد نشرة ال�أخبار الجوية وصفاً لحالة الطقس وليس المناخ.

قضية للنقاش

Climatic Change: 3ـ٢ـ١ التغّير الُمناخّي

ــر الُمناخــي: التغيــر الحاصــل فــي العناصــر والظــروف  والتغي

أنشــطة  المناخّيــة الناتــج بصــورة مباشــرة عــن العوامــل الطبيعيــة  وال�

البشــرية، التــي يتــّم مــن خلالهــا طــرُح كمّيــاٍت كبيــرٍة مــن غــازات 

ال�ْحتبــاس الحــرارّي اإلــى الغــلاف الجــوي لــلاأرض.

3٢ـ٢ اأسباب التغّير المناخي:

تُْعَزى اأسباُب التغير المناخي اإلى نوعين من العوامل هما: 

نســان فيهــا  اأول�ً- العوامــل الطبيعيــة: عوامــل ل� دخــل للاإ

مثل:

شــعاع الشمســي التــي تصــل اإلى ســطح . 1 تغّيــر كمّيــة ال�إ

ال�أرض، واختلاف توزيعها.

حــدوث تيــاراٍت دافئــة تضــرب بعــض الشــواطئ،  . 2

اأن  ـع  الُمتوقَـّ مــن  اأنّــه 

الُمناخيــة  التغّيــرات  تســّبب 

ــواع  أن ــن ال� ــراض20% م ــي انق ف

ــام   ــول الع ــع حل ــة م ــة البري الحي

 . 2050م
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فتســبب رفــع درجــة حــرارة المــاء.

وجود رياٍح قويّة تسبب زيادة دفء الجّو في فصل الشتاء في بعض المناطق . 3

ال�نْفجارات البركانية والغازات المنبعثة عنها.. 4

ثانيًا: العوامل البشرّية: عوامل مرتبطة باأنشطة وممارسات ال�نسان ومنها:

َحــْرُق النّفايــات، واســتخدام الوقــود ال�أحفــوري كالفحــم، والنِّفــط، والغــاز الطبيعــّي فــي اإنتــاج الطاقــة . 1

الكهربائّيــة، وتشــغيل وســائل النقــل البــريّ والبحــريّ والجــوّي، التــي تُطلــق اأكاســيد الكربــون والنيتروجيــن.

لبــة والســائلة، واســتخدام المبيــدات الحشــريّة، والمذيبــات . 2 زيــادة مخلّفــات المنــازل مــن المــواد الصُّ

الصناعّيــة، بســبب زيــادة عــدد الســكان.

شعاعّي، والمخلّفات النوويّة.. 3 التسّرب ال�إ

الغازات المنبعثة من مياه الّصرف الّصحي، والنفايات ال�أخرى.. 4

 Global Warming :3ـ٢ـ3 ال�ْحتباس الحرارّي

ظاهــرة ال�حتبــاس الحــراري: الزيــادة التدريجّيــة فــي درجــة حــرارة اأدنى طبقات الغلاف الجــوّي المحيط بال�أرض؛ 

نتيجــًة لزيــادة انْبعاثــات غــازاِت الدفيئــة، وُيشــكّل ثانــي اأكســيد الكربــون الناتــج عــن حــرق الفحــم والنّفــط، والغــاز 

الطبيعــّي، ووســائل النقــل، اأهــمَّ الغــازات التــي تُســهم فــي حــدوث هــذه الظاهــرة. اإضافــًة اإلــى اإزالــة الغابــات بشــكٍل 

واسٍع. 
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ويعمــل الغــلاف الجــوي كالبيــت الزجاجــّي، اأو البلاســتيكي؛ اإْذ يســمح ل�أشــعة الشــمس بالمــرور خلالــه 

شــعاع الحــرارّي المنبعــث مــن ال�أرض مــن الخــروج اإلــى الفضــاء الخارجــّي مــرة  لتدفئــة ال�أرض، وتمنــع ال�إ

اأخرى.
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غازات الدفيئة الناتجة عن ال�أنشطة البشرّية

وتشمل غازاٍت عّدة اأهّمها: 

CO(: وينتج عن ال�حتراق وعملّيات تنّفس الكائنات الحّية.. 1
2
ثاني اأكسيد الكربون)

CH( وينتج من تحلل المواّد العضوية بشكل اأساسّي.. 2
4
الميثان: )

مركّبات الكلوروفلوروكربون: )CFC( تُستخدم في عملّيات التبريد في الثلاجات، واأضراُرها ل� تقتصر على . 3

ال�ْحتبــاس الحــراري فقــط، بــل وعلــى ازدياد ثقب ال�أوزون، فتم اســتبدالها بمواد اأخــرى اأقل ضرراً.

N(: غــاٌز تنتجــه بكتيريــا موجــودة فــي التربــة، وفــي المحيطــات، والمخلّفــات . 4
2
O( اأكســيد النيتــروز

الحيوانّيــة.

ــرْح اأنشــطة  ــه، واقت ــي اأســباب ارتفاع ــون، ابحــْث ف ــي اأكســيد الكرب ــاز ثان ــاع نســبة غ ُيلاحــظ ارتف

عــك الســكانّي، للتقليــل مــن انْبعــاث هــذا الغــاز فــي الجــو. ُيمكــن تنفيُذهــا فــي المدرســة، اأو فــي تجمُّ

نشاط )3-3(

3ـ٢ـ٤ اأثر التغّيرات الُمناخية على البيئة:

الحّية،  وغير  الحّية  المكّونات  على  الظاهرة  آثار  ال� من  العديد  هناك 

واأخرى متوقّعة في السنوات القادمة والناتجة عن التغّيرات المناخّية، منها:

اأول�ً: اآثار التغّيرات الُمناخّية على المكوّنات غير الحّية:

العديد . 1 اإلى حدوث  يؤّدي  ما  ال�أرض،  ارتفاع درجة حرارة 

من الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات، وال�أعاصيروالحرائق، 

وانتشار الجفاف في ِمساحاٍت واسعٍة من سطح ال�أرض.

اأنّه من المتوقّع زيادُة معّدل 

اْرتفاع سطح البحر 50 سم بحلول 

غمر  يكفل  ما  وهو   ، عام 2100 

العالم  ســواحــل  مــن  مهّمة  ــزاء  اأجـ

المنخفضة.
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ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يتسبب في حدوث فيضانات قد تؤّدي اإلى غرق مدن ساحلّية، وجزٍر . 2
باأكملها. فّسْر ذلك.

للزراعــة، . 3 الصالحــة  الِمســاحات  انحســار 
اإلــى  بســبب زيــادة التصّحــر، مــا يــؤّدي 

الغذائــّي. أمــن  ال� انْعــدام 

اختلاف توزيع كمّيات ال�أمطار، ودرجات . 4
الحرارة خلال العام عن الوضع الطبيعّي.

علــى  الُمناخيــة  التغّيــرات  اآثــار  ثانيــًا:  
نســان: ال�إ

1- ازدياد الوفيات الناتجة عن ال�رتفاع المتزايد في درجات الحرارة.

صابة بال�أمراض كالربو، والحساسية والسرطان.  2- ازدياد في حال�ت ال�إ

3- ازدياد التوتّر واضطرابات الّصحة النفسّية. 

4- الهجرة القصرية من المناطق التي تتعرض لكوارث تغّير الُمناخ.

5- زيادة الطلب على الطاقة، بهدف التكّيف مع ارتفاع درجات الحرارة غير الطبيعّية.

تسونامي اأندونيسيا 2004

3ـ٢ـ5 ُطُرق الحّد من اآثار التغّير الُمناخّي:

نسان اأْن ُيسهم في الحّد من التغّير الُمناخّي من خلال: ُيمكن للاإ

1- التقليل من مصادر انْبعاث غازاِت الدفيئة من خلال ال�عتماد على الطاقة المتجّددة.

2- تشجيع استخدام وسائل النقل التي تعمل بالطاقة البديلة.

3- سّن قوانيَن وتشريعاٍت للحّد من التلّوث البيئّي الناتج عن المنشاآت الصناعّية.

4- التدوير، واإعادة استخدام المخلّفات بشكل صحيح. 

5- زراعة ال�أشجار حول المدن، وزيادة الِمساحات الخضراء، لتقليل نسبة غاز ثاني اأكسيد الكربون.

6- دعم ال�أبحاث في مجال�ت الطاقة المتجّددة، والتكنولوجيا السليمة بيئّياً)الصديقة للبيئة(.
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اأسئلة الفصل 

آتية: جابة الصحيحة للاأسئلة ال�  ضْع دائرًة حول رمز ال�إ
1

 ما العملّيات التي تزيد من رطوبة الهواء؟
1

د. التّسامي والتّرسيب. جـ. التّرسيب والتّكاثف.   ب.  التّكاثف والتّبخر.  اأ. التّبخر والتّسامي. 

آتية خاطئة بالنسبة للاحتباس الحراري؟ 2 اأيُّ العبارات ال�

ب. يقلّل  ِمساحة ثقب ال�أوزون. اأ. يزيُد فُرص انْصهار الجليد. 

د. يزيد فُرص انْقراض بعض الحيوانات. جـ. يزيد فُرص حدوث ال�أعاصير. 

نسان؟ 3 ما المرض الذي قد يسّببه ال�حتباس الحرارّي للاإ

ب. الجدري.  اأ. الّرشح.  

د. السمنة. جـ. الحساسّية والربو.  

4 ما العامُل البشري الذي اأسهم في التغّير الُمناخي؟

ب. الرياح الدافئة . اأ. ال�نْفجارات البركانّية.  

د. حرق الوقود ال�أحفوري. شعاع الشمسّي.  جـ. اختلاف توزيع ال�إ

 وّضْح ثلاثة من اآثار التغّير الُمناخّي على ال�نسان.
2

 مّيْز بين مفهومّي الطقس والُمناخ. 
3

 مارَس البشر الكثير من السلوكّيات التي اأّدت اإلى التغّير الُمناخي:
4

اأ. اذكر ثلاثًة من هذه السلوكيات. 



19

اأسئلة الَوحدة

آتية: جابة الصحيحة للاأسئلة ال�  ضع دائرة حول رمز ال�إ
1

آتية يسبب ضيق التّنفس، وتشنّج الحبال الصوتية؟ 1 اأّي من الغازات ال�

.SO
2
د.   .NO

2
جـ.   .CO

2
ب.   .CO .اأ

2 ما نوع التّلّوث النّاتج عن وجود كائنات حّية ضاّرة في البيئة كالبكتيريا، والطّحالب؟

د. اإشعاعّي. جـ. بكتيرّي.  ب. بيولوجّي.  اأ. كيميائّي. 

3 ما نوع التّلوث الذي ينتج عن استخدام المبيدات في الزراعة؟

د. الكيميائّي. جـ. البيولوجّي.  شعاعّي.  ب. ال�إ اأ. الضوضائّي. 

آتية ل� ُيعد من عناصر المناخ؟ 4 اأي من العناصر ال�

د. الزل�زل. جـ. الرياح.  ب.  الرطوبة .  اأ. الحرارة. 

5 ماذا ينتج عن انخفاض درجة الحرارة في منطقة جغرافية معينة؟

ب. ترتفع الرطوبة. اأ. ينخفض الضغط الجوي. 

د. تتحرك الرياح اإلى ال�أعلى.   جـ. يرتفع الضغط الجوي. 

آتية بالنسبة للاحتباس الحراري؟  6 ما العبارة الصحيحة من العبارات ال�

ب. يقلّل  مساحة ثقب ال�أوزون.  اأ. يزيد فرص انصهار الجليد. 

د. يقلّل فرص انقراض بعض الحيوانات. جـ. يقلّل فرص حدوث ال�أعاصير. 

7 ما العامل الطبيعّي الذي ُيسهم في التّغّير الُمناخّي؟ 

ب. ال�نفجارات البركانية. اأ. حرق النفايات.  

د. زيادة المساحات المزروعة.   جـ. اإزالة الغابات.  
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نسان وغذائه، اأذكر ثلاثاً من تلك المشكلات؟  يترتّب على تلّوث التربة حدوُث مشكلات تتعلّق بصّحة ال�إ
2

 وّضح المقصود بكلٍّ من: البيئة، النظام البيئي، تلوث الهواء.
3

 عدد عناصر  المناخ. 
4

5 ما ال�أضرار الناتجة عن اتّساع ثقب ال�أوزون؟

6 من خلال دراستك ظاهرة ال�حتباس الحراري، اأجْب عّما ياأتي:

اأ. ما المقصود بهذه الظاهرة؟

ب. ما اأهم الغازات المنبعثة والمسّببة لهذه الظاهرة؟

جـ. عّدْد بعض ال�أنشطة البشرية التي اأسهمت في هذه الظاهرة.

د. اقترح حلول�ً للحد من اآثار هذه الظاهرة.

7 اأكتب المصطلح العلمي لكّل عبارة مّما ياأتي:

)        ( حالة الجو من حيث عناصره المختلفة لمنطقٍة معينة، لفترة زمنية قصيرة. اأ.   

قليٍم معين، لفترة زمنية طويلة. )        ( حالة الجو من حيث عناصره المختلفة ل�إ ب. 

)        ( اختلال في الظروف المناخية المعتادة كدرجة الحرارة، وال�أمطار لمنطقٍة معينة.  جـ. 

)        ( ظاهرة يحبس فيها الغلاف الجوي جزءاً من طاقة الشمس، لتدفئة الكرة ال�أرضية. د. 
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امتحان الحزمة ٢

6علامات جابة الصحيحة لكل من الجمل ال�تية:      س1. اختر ال�إ

1- ما نوع التلوث الناتج عن زيادة نسبة الكالسيوم في الماء عن الحد المسموح به؟:

ج-  اشعاعي        د- ضوضائي    ا- كيميائي            ب- بيولوجي   

2- اي من العوامل ال�تية يعد من العوامل الطبيعية التي تسهم في التغير المناخي؟

ا- استخدام الوقود ال�حفوري          ب- المخلفات النووية        ج- الرياح القوية      د-مخلفات المنازل

3- زيادة احد الغازات ال�تية يؤدي الى صعوبة في التنفس وتهيج المجاري التنفسية:

د- غاز الميثان
                 

O
2
ج- 

                   
CO

2
ا- CO      ب- 

س2. علل لكل من الجمل ال�تية:                                   2علامات

    1- ازدياد نسبة الملوحة في الخزان الجوفي في فلسطين

س3. ماذا يحدث في كل من الحال�ت ال�تية:                                           4 علامات

      1- ارتفاع تركيز النترات في مياه الشرب

     2- ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغير المناخي

س4. اذكر ثلاث من المكونات الحية في النظام البيئي.                                                     3علامات

س5. وضح المقصود بكل مما يلي:                                                      3علامات

1- تلوث

2- التغير المناخي

3- ال�حتباس الحراري

س6. فرق بين المناخ والطقس                 علامتان


