بسم هللا الرحمن الرحيم
مرفق نموذج إلجابات اسئلة محتوى الدرس ونهاية الدرس واسئلة الوحدة
الصف  :التاسع
الكتاب :الجغرافيا  :الجزء :الثاني
الوحدة الثالثة( :الغالف الجوي والغالف الحيوي)
الدرس
الدرس االول
الغالف الجوي

الصفحة
8
9

10

.1
.2

االسئلة وحلولها
التروبوسفير  ,الستراتوسفير ,الميزو سفير ,ثيرموسفير
طبقة الستراتوسفير

أ -االستعانة بالشكل ()3- 3
ب -هي طبقة الحياة التي تعيش فيها الكائنات الحية.
ت -بسبب اختالف درجة حرارة الهواء وكثافته بين المنطقة
االستوائية التي تتميز بتيارات الحمل والمناطق القطبية الباردة.

 -1اسئلة الدرس :وضح المقصود بكل مما يلي:
الغالف الجوي :الغالف الجوي هو طبقة من الهواء تحيط بالكرة األرضية
بما فيها من يابس وماء إحاطة تامة ,ويعرف أحيانا بالغالف الغازي أو
الهوائي ,ألنه يضم الهواء الذي يحوي مختلف أنواع الغازات.
طبقة التربوسفير :هي الطبقة التي تشكل  %90من كتلة الغالف الجوي
و تعيش فيها الكائنات الحية.و تتشكل فيها السحب وتهطل األمطار

 -2وضح فوائد الغالف الجوي؟

 يشكل درعا ً واقياً ,يحمي الكائنات الحيةة واالر
الكونية الضارة و من الشهب والنيازك.
 يشكل منظما ً حراريةا ً وضةوئياً ,يةنظم توزيةع الحةرارة وانتشةار
الضوء على سطح األر .
 المسةةاعدة فةةي تشةةكل الغيةةوم والريةةاو واألمطةةار و يرهةةا مةةن
ظواهر الطقس المعروفة.
 يحتةةوي علةةى الهةةواء المحمةةل باألكسةةجين الضةةروري للحيةةاة,
فهةو خةزان طبيعةةي ليكسةجين والكربةةون والنيتةروجين وبخةةار
الماء و يرها من الغازات.
 -3أي من طبقات الجو صالحة أل را الطيران؟ ولماذا؟
في اسفل طبقة الستراتوسفير لالستفادة من قلة االحتكالك ولالستفادة
مةن األشةعة

من التيارات النفاثة.والنها تخلو من العواصف وحركة الهواء فيها

أفقية

 -4هل يمكن لالنسان أن يعيش بدون الغالف الجوي ,وضح ذلك؟
بالطبع ال  ,والسبب من خالل توجيه الطالب لفوائد الغالف الجوي التي
1

سبق ذكرها.
 -5أذكر فائدة واحدة لكل من
 التروبوسفير :تتشكل فيها السحب وتهطل األمطار
 الميزو سفير :تحمينا من النيازك
 الثيرموسفير :تعكس موجات الرادار والراديو
مةةا فائةةدة نطةةان االوزن والةةى أي الطبقةةات ينتمةةي :ينتمةةي
-6
لطبقة السترتوسفير ويقينا من االشعة فون البنفسجية.
 -7ما أهم الغازات المكونة للغالف الجوي: .النيتروجين ,االكسجين,
الدرس الثاني
العوامل
المؤثرة في
الغالف الجوي
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اسئلة الدرس
 -1وضح المقصود بكل مما يلي:
 ظاااا ارة الد يئااااة :ظةةةةاهرة طبيعيةةةةة تسةةةةهم فةةةةي المحافظةةةةة علةةةةى عةةةةدمتطةةةةةةرف درجةةةةةةات الحةةةةةةرارة علةةةةةةى سةةةةةةطح األر

 ,وتسةةةةةةمح

بمةةةةةرور األشةةةةةعة الشمسةةةةةية قصةةةةةيرة الموجةةةةةات التةةةةةي يمتصةةةةةها
 ,وعنةةةةةدما يسةةةةةخن سةةةةةطح األر

سةةةةةطح األر

تنبعةةةةة منةةةةةه

أشةةةعة طويلةةةة الموجةةةات تمنعهةةةا تلةةةك الغةةةازات مةةةن الخةةةروج إلةةةى
الفضاء الخارجي.


االحتب س الحراري :الزيادة التدريجية في درجة حةرارة أدنةى طبقةات
الغةةالف الجةةوي المحةةيط بةةاألر

كنتيجةةة لزيةةادة انبعاثةةات بخةةار

المةةةةاء ,وثةةةةاني أكسةةةةيد الكربةةةةون ,والميثةةةةان ,وأكسةةةةيد النيتةةةةروز
دورا مه ًمةا فةي تدفئةة سةطح
واألوزون وهي ازات طبيعيةة تلعةب ً
األر

حتى يمكن الحياة عليه

 -2ما دور از األوزون كأحد مكونات الغالف الجوي بالنسبة للكره
األرضية؟
يقوم از األوزون بامتصاص جزء كبير من األشعة فون البنفسةجية ,التةي
إذا وصلت بكميات كبيرة إلى سطح األر

فإنها تؤدي إلى أضةرار كبيةرة

جدا ً على حياة الكائنات الحية.
 -3ما نسبة مةا يمتصةه ويعكسةه كةل مةن سةطح األر

والغةالف الجةوي

من األشعة الشمسية.
تفون نسبة األشعة الممتصة من األشعة الشمسية نسبة ما ينعكس منها
أو الغالف الجوي .حي

سواء من سطح األر

يسخن الغالف الجوي

نتيجة امتصاصه جزءا ً من األشعة الشمسية قصيرة الموجات بفعل الغيوم
2

وبع

الغازات ,مثل األكسجين واألوزون وبخار الماء ,ويسهم اإلشعاع

األرضي بدرجة كبيرة في تسخين الغالف الجوي ,كونه يعكس أشعة
طويلة الموجات في جميع االتجاهات ,حي

يتجه جزء منه لالعلى إلى

الفضاء الخارجي واآلخر ينعكس نحو سطح األر

 ,ويعمل على تسخين

الغالف الجوي ورفع درجة حرارته.
األردن لثوران بركاني؟ ما الدليل على

 -4هل سبق وان تعر
ذلك؟
نعم سبق وان تعر األردن لثورانات بركانية ,حي توجد بقايا بركانية
ع ديدة فيه مثل منطقة تشكل الحره شمال شرن األردن ,وكذلك منطقة
عنيزه في جنوب االردن.
 -5وضح دور االنشطة البشرية في تشكل ظاهرة االحتباس الحراري؟
يتلخص دور العوامل البشرية واالنشطة التي يقوم بها اإلنسان بارتفاع
درجات حرارة الهواء بسبب التقدم في الصناعة ووسائل المواصالت منذ
الثورة الصناعية وحتى اآلن مع االعتماد على الوقود االحفوري (الفحم و
البترول و الغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة ,ومع احتران هذا
الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة واستخدام ازات الكلوروفلوركاربونات
في الصناعة بكثرة كانت تنتج ازات بكميات كبيرة تفون ما يحتاجه
الغالف الجوي للحفاظ على درجة حرارة األر

 ,وبالتالي أدى وجود

تلك الكميات اإلضافية من تلك الغازات إلى االحتفاظ بكمية أكبر من
الحرارة في الغالف الجوي ,وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة
سطح األر

في الزيادة.

 . 3اذكر ثال من ميزات الغالف الجوي؟
سبق االجابة عليه في الدرس السابق من خالل فوائد الغالف الجوي.
 4كيف يمكن لثورانات البراكين أن تؤثر في درجة حرارة الالر

؟

إن ثوران البراكين الكبيرة يؤدي إلى خروج كميات هائلة من المواد إلى
اعلى التربوسفير والستراتوسفير ,مثل ثاني أكسيد الكبريت والغبار
و يرها من المواد ,وتبقى هذه المواد تدور في الجو لعدة سنوات,
وتحجب جزءا ً من األشعة الشمسية ,مما يؤدي إلى انخفا
األر

درجة حرارة

 ,كبركان ايسلندا عام .2014

 . 5اذكر أهم العوامل الطبيعية والبشرية التي تؤثر في الغالف
3

الدرس الثال
الغالف
الحيوي
ومكوناته
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الجوي.
االنشطة الصناعية ,ثوران البراكين .
اسئلة الدرس
 .1وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية:
 -الغالف الحيوي :احد أ لفة كوكب األر

الذي تعيش فيه الكائنات

الحية ,ويتكون من مكونات حية و ير حية ,وهو لجزء الوحيد من
الذي توجد فيه الحياة ,وله اهمية كبيرة ليس فقط النه الوسط الذي

االر

تعيش فيه وتتكاثر الكائنات الحية ,وانما النه يشكل المكان الذي تجري فيه
التغيرات االساسية الكيميائية والفيزيائية التي تطرأ على المواد ير الحية
في الكرة االرضية والتي لها االهمية الكبرى في استمرارية الحياة.
 -األق ليم الحيوية :هي مناطق من األر

تتشابه في المناخ والتضاريس

ونوع التربة والحياة النباتية والحيوانية ,مما أدى إلى تطور مجتمعات
حيوية مشابهة لهذه المناطق كأنظمة بيئية رئيسية تسمى أقاليم حيوية,
حي

لعناصر المناخ دور مهم في توزع وتباين األقاليم الحيوية من مكان

آلخر.
 التنوع الحيوي :ال تنوع االجمالي الطبيعي ألنواع الكائنات الحية ومابينها ,و مدى تأقلم هذه الكائنات مع الظروف البيئية المحيطة بها.
-2
أ -

سر العب رات اآلتية
تعد األرض إقليم طبيعي ا ئال :.ألنه يتكون من جميع أنواع
الكائنات الحية الموجودة فون وتحت األر
والمائي على سطح األر

وفي الفها الجوي

.

بـ  -يتميز األردن بتنوع حيوي كبير : .نظرا لطبيعة التباين الجغرافي
والبيئي الواسع له,من تعدد المناخات والتراكيب الجيولوجية واالرتفاع
واالنخفا

عن سطح البحر ومعدل الهطول المطري و يره ,جعله موئال

الحتواء انواع عديدة من الكائنات الحية القادرة على التاقلم مع الظروف
البيئية السائدة.
4

ج -اتخذت المنظمة الدولية لي ذيةة (  " ) FAOالتنةوع الحيةوي مةن اجةل
تحقيةةق األمةةن الغةةذائي " عنوانةةا الحتفالهةةا األخيةةر بةةاليوم العةةالمي للغةةذاء.
تحتفةةل المنظمةةة الدوليةةة لي ذيةةة (  ) FAOفةةي اليةةوم السةةادس عشةةر مةةن
أكتوبر من كل عةام بةاليوم العةالمي للغةذاء  ,وكةان عنةوان االحتفةال االخيةر
هو " التنوع الحيوي من اجل تحقيق االمن الغةذائي " وهةو مةا يلفةت النظةر
الةةى ان التنةةوع الحيةةوي لةةيس قضةةية تبثةةار علةةى سةةبيل التةةرف وانمةةا تمةةس
االنسان في اول متطلبات حياته المتمثل بقوت يومه.
-3

اذكر العوامل التي تؤثر ي توزع االق ليم الحيوية على سطح

األرض؟
-1

المناخ ( كدرجة الحرارة ,االمطار.).......

-2

التضاريس (كاالرتفاع عن مستوى سطح البحر ,أشكال سطح
األر

-3

.).....

التربة.

السؤال الرابع والخامس  :أنشطة ينفذها الطالب خارج الغرفة الصفية
ويتم عر

النتائج داخل الغرفة الصفية.

5

اسئلة
الثالثة

الوحدة
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س : 1وضح المف ايم والمصطلح ت اآلتية:
 طبقة الستراتوسفير :هي ثاني طبقات الغالف الجوي حي تاتي مباشرةبعد طبقة التروبوسفير ,وتبدأ من ارتفاع 25كم وتستمر حتى تصل إلى
 50كم ,وهي الطبقة التي يوجد فيها

از االوزون لذلك هي الطبقة

المسؤولة بشكل كبير عن حماية سطح األر

من األشعة الشمسية

الضارة.
 الوقود األحفوري :هو كائنات حية ترسبت تحت طبقات متعددة منالصخور الرسوبية عبر العصور تعرضت للضغط والحرارة مما أدى إلى
تحللها وتكون هذا الوقود بانواعه من بترول وفحم حجري و از.
 -األق ليم الحيوية :هي مناطق من ا ألر

تتشابه في المناخ والتضاريس

ونوع التربة والحياة النباتية والحيوانية ,مما أدى إلى تطور مجتمعات
حيوية مشابهة لهذه المناطق كأنظمة بيئية رئيسية تسمى أقاليم حيوية,
حي

لعناصر المناخ دور مهم في توزع وتباين األقاليم الحيوية من مكان

آلخر.

س : 2وضح العملي ت التي تتعرض له األشعة الشمسية الس قطة على
سطح األرض.
تتعر

األشعة الشمسية لالمتصاص واالنعكاس حي

يسخن الغالف

الجوي نتيجة امتصاصه جزءا ً من األشعة الشمسية قصيرة الموجات
بفعل الغيوم وبع

الغازات ,مثل األكسجين واألوزون وبخار الماء,

ويسهم اإلشعاع األرضي بدرجة كب يرة في تسخين الغالف الجوي ,كونه
يعكس أشعة طويلة الموجات في جميع االتجاهات ,حي

يتجه جزء منه

لالعلى إلى الفضاء الخارجي واآلخر ينعكس نحو سطح األر

 ,ويعمل

على تسخين الغالف الجوي ورفع درجة حرارته.
س : 3اقترح وس ئل عملية للمح ظة على التنوع الحيوي ي االردن .
 إنشاء المحميات الطبيعية6

 وضع قوانين صارمة لمنع الصيد الجائرس :4سر م يلي .
 يلعب الغالف الجوي دورا ً مهم ً ي حي ة كل من اإلنس ن والحيوانوالنب ت
النه يقوم بم يلي:
-1
-2
-3
-4

يشكل درعا ً واقياً ,يحمي الكائنةات الحيةة واالر
الضارة و من الشهب والنيازك.
يشكل منظمةا ً حراريةا ً وضةوئياً ,يةنظم توزيةع الحةرارة وانتشةار الضةوء
على سطح األر .
المسةةاعدة فةةي تشةةكل الغيةةوم والريةةاو واألمطةةار و يرهةةا مةةن ظةةواهر
الطقس المعروفة.
يحتوي على الهواء المحمل باألكسجين الضروري للحياة ,فهةو خةزان
طبيعةةي ليكسةةجين والكربةةون والنيتةةروجين وبخةةار المةةاء و يرهةةا مةةن
الغازات.
مةن األشةعة الكونيةة

 لألنشطة البشرية دورا ً كبيرا ً ي ارتف ع درجة حرارة األرضيتمثل دور األنشطة البشرية في الصناعة ووسائل المواصالت منذ الثورة
الصناعية وحتى اآلن مع االعتماد على الوقود االحفوري (الفحم و
البترول و الغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة ,ومع احتران هذا
الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة واستخدام ازات الكلوروفلوركاربونات
في الصناعة بكثرة كانت تنتج ازات بكميات كبيرة تفون ما يحتاجه
الغالف الجوي للحفاظ على درجة حرارة األر

 ,وبالتالي أدى وجود

تلك الكميات اإلضافية من تلك الغازات إلى االحتفاظ بكمية أكبر من
الحرارة في الغالف الجوي ,وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة
سطح األر

في الزيادة.

 تبدأ الك ئن ت الحية ب لتن قص التدريجي بعد ارتف ع 6كم وق سطحالبحر
النعدام اهم مقومات الحياة المتمثل باالكسجين
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 .5كون تعميم ت توضح العالقة بين كل مم يأتي:
 -كلما ارتفعنا لالعلى تنخف

درجة الحرارة

 -كلما زاد تكاثف طبقة االوزون زاد تنظيم حرارة االر

.

 كلما زاد التنوع الحيوي زاد توافر الغذاء.السؤال السادس والسابع أنشطة ينفذها الطلبة خارج الغرفة الصفية.
الوحدة الرابعة :مشكالت بيئية معاصرة
االسئلة وحلولها
الصفحة
الدرس
33
الدرس االول
السؤال األول :وضح المقصود بكل مما يأتي
مشكالت
الغالف
 -1الرعي الجائر :رعي اعداد كبيره من الماشية في نفس
الحيوي
المرعى والذي يستنزف اعشاب المراعي بسرعة ويعر
تربتها للتعرية الشديدة ومن ثم التصحر.
 -2التبدل النباتي :تحول مساحات كبيرة من الغابات الى
حشائش,او تحول مساحات واسعة من الحشائش والمراعي
الى نباتات ير مستسا ة ,ومن ثم إلى صحاري  ,نظرا
لتغير الظروف المناخية .
 -3التنمية المستدامة  :استخدام مجموعة من الوسائل واالساليب
واالجراءات التي تضمن االستغالل االمثل بطريقة محكمة
لتضمن استمرارية االنتفاع منه الى اقصى مدى ممكن لنا
ولالجيال القادمة من بعدنا.
 -4التوازن البيئي :بقاء مكونات وعناصر البيئة الطبيعية على
حالتها دون خلل.
س : 2فسر ما يأتي:
 -1كون ان مصادر الطاقة البديلة ال ينتج عنها اي نوع من انواع
النفايات وتساهم في الحد من التلو .
 -2وذلك الن هذه الهرمونات والمبيدات مكونة من مواد كيميائية صعبة
التحلل في البيئة وتبقى سميتها لفترة طويلة من الزمن وبقاء جزء من
هذه الهرمونات والمبيدات في المنتجات الزراعية.
س :3ومن اهم العوامل المسؤولة عن تدمير الغالف الحيوي ما يلي :
 -1العوامل الطبيعية والتي تحد

في ا لبيئة نتيجة عوامل ومؤثرات ليس

لالنسان عالقة مباشرة او

ير مباشرة في حدوثها كالبراكين
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والزالزل والفيضانات واالعاصير و يرها .
 -2العوامل البشرية وهي االكثر تاثيرا على الغالف الحيوي ,حي
يمارس االنسان العديد من االنشطة الزراعية والعمرانية والتعدينية
و يرها  ,مما يؤثر سلبا ً بشكل مباشر او ير مباشر في مكونات
البيئة الجوية والمائية والصخرية  ,ومن اهم هذه االنشطة -:
بكافة اشكاله سواء اكان تلوثا مائيا او هوائيا او في

-1التلو
التربة .

 -2ياب التخطيط العمراني مما ساهم في التوسع العشوائي للمدن
على حساب اراضي الغابات والمراعي الطبيعية .
-3الرعي الجائر الذي يستنزف اعشاب المراعي بسرعة
ويعر

تربتها للتعرية الشديدة ومن ثم التصحر.

- 4التوسع في االراضي الزراعية خاصة المناطق الهامشية والتي ال
تسمح معدالت االمطار السنوية فيها بالزراعة .
السؤال الرابع:
 الزحف العمراني. التبدل النباتي. -االنقرا

.

 تدمير المناطق صيد االسماك زيادة السمية في استخدام الهرموات المصنعة.السؤ الخامس  :أكمل الشكل
العوامل الطبيعية  :كالبراكين والزالزل والفيضانات واالعاصير
العوامل البشرية  :التلو  ,ياب التخطيط  ,الرعي الجائر ,التوسع في
االراضي الزراعية .
الدرس الثاني
مشكالت
الغالف الجوي
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 :1وضح المقصود بكل مما يلي:الضباب الدخاني ،الجزر الح اررية.
 الضباب الدخاني:هو الضباب الذي يحد
9

عندما تتفاعل أكاسيد النيتروجين مع

بخار الماء في الغالف الجوي مكونة ثاني أكسيد النيتروجين ,ومع
وجود أشعة الشمس يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع
الهيدروكربونات من عوادم السيارات ,وتؤثر هذه الظاهرة في
صحة اإلنسان ,وتسبب العديد من المشاكل الصحية ,مثل أمرا
الجهاز التنفسي.
 الجزر الحرارية :هي المدن الكبيرة التي يالحظ فيها تركزالدخان والضباب والغبار على شكل قبة تعلو المدينة في الجو,
مما يؤدي إلى منع االشعاع االرضي من الخروج لالعلى بمقدار
 %20تقريباً.
 _2أقترح حلوالً للحد من مشكلة األمطار الحامضية.
يمكن الحد من أثر هذه األمطار بوضع فالتر على عوادم السيارات
ومحطات الطاقة والمصانع للتقليل من نسبة از ثاني اكسيد الكربون
و يره من الغازات المنبعثة للغالف الجوي ,كذلك بإقامة هذه المنشآت
بعيدا ً عن التجمعات السكانية والغابات والنباتات الطبيعية.
 _3ما أسباب حدوث الضباب الدخاني؟ وكيف يمكن مواجهتها؟
عوادم السيارات ,محطات الطاقة ,المبيدات الحشرية واألسمدة الكيماوية,
األشعة فون البنفسجية ,المصانع.
يمكن مواجتها بوضع فالتر على عوادم السيارات ومحطات الطاقة
والمصانع للتقليل من نسبة از ثاني اكسيد الكربون و يره من الغازات
المنبعثة للغالف الجوي.
 . 4وضح مدى مساهمة العوامل الطبيعية و البشرية في تدهور الغالف
الجوي.
يستنتج الطالب العالقات من خالل الشكل ( . )5-4
 .5اذكر ابرز المشكالت البيئية في الغالف الجوي.
التلو االشعاعي ,االمطار الحامضية ,الضجيج ,تلو
االوزون.

الهواء ,تآكل طبقة

 .6ما اهم الظواهر الناتجة عن تلو الهواء
 الضباب الدخاني ,الجزر الحرارية ,االمطار الحامضية . .7أذكر المصادر البشرية التي تؤدي الى تلو الهواء.
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احتران الوقود ,الصناعة ,االستخدامات المنزلية ,النفايات الصلبة
 .8ما النتائج السلبية المتوقعة لمشكلة االمطار الحامضية.
تلو مياه الشرب ,وتلو الغابات ,موت االسماك .....الخ
 .9سؤال استنتاجي تترك حرية االجابة عليه للطالب مع ضرورة تقديم
مبررات لالجابة.
الدرس الثالث
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س -1 : 1التلو

المائي  :اي تغير فيزيائي او كيميائي في نوعية المياه،

مشكالت

بحيث يتغير لونه وطعمه ورائحته ،بطريقة مباشرة او غير مباشره مما

الغالف المائي

يؤثر سلبا على الكائنات الحية ،ويجعل المياه غير صالحة لالستخدامات
المطلوبة ،ويؤثر تاثي ار كبي ار في حياة الفرد واالسرة والمجتمع.
 -2مياه الصرف الصحي :مياه المجاري المستعملة في الوحدات المنزلية
او المباني العامة.
 ( -3الملوووث يوودفع ش ،يشووير القووانو البيسووي علووى مسووتوب العووالم الووى مبوودأ
المل وووث ي وودفع لجع وول الط وورف المس ووؤول ع وون ح وودوث التل وووث مس ووؤوال ع وون ال وودفع

مقابل الضرر الذي الحقه بالبيسة ومنها الضرائب البيسية .
س 2مصادر التلو

المائي:

 – 1مياه الصرف الصحي  -2النفايات -3مخلفات المزارع -4المعالجة
الكيميائية للمياه -5منتجات الطاقة  -6المصانع  -7تسرب النفط -8
الحيوانات والنباتات الميتة.
س : 3فسر مايلي:
 -1بسبب تلوث مياه

الشرب والتلوث الناتج عن الصرف الصحي و قلة

االهتمام بالنظافة الشخصية .

 -2حتى يتم التأكد من نظافة وا الن خزانات مياه الشرب وحمايتها من اي
شكل من اشكال التلو .
 االجراءات للحد من تلو المياه:الحفةةاظ علةةى الميةةاه عةةن طريةةق إيقةةاف الصةةنبور ممةةا يسةةاعد علةةى ترشةةيد
المياه و يقلل من كمية المياه الملوثة التي تحتاج للمعالجة.
11

• كةةن حةةذرا حةةول مةةا يلقةةى فةةي المصةةارف والحمامات,خاصةةة مسةةةحون
الغسةةةةيل  ,ومةةةةواد التنظيةةةةف المنزليةةةةة و مسةةةةتلزمات النظافةةةةة والةةةةدهانات
والزيوت أو يرها من أشكال القمامة.
.عدم االفراط في استعمال المبيدات واألسمدة في حديقتك.
• ال ترمةةي القمامةةة فةةي مصةةادر الميةةاه فةةي منطقتةةك .وسةةاعد فةةي تنظيةةف
القمامةةة التةةي تراهةةا علةةى الشةةواطص أو قةةرب مصةةادر الميةةاه ,و تأكةةد مةةن
وضعها في األماكن المخصصة لها.
 .5ما الجوانب التي يمكن بها حماية اليئة:
 -1التشريعات البيسية المفعلة اقليميا وعالميا ومنهوا مبودأ ( الملووث يودفع
ش ،حيوث يشوير القوانو البيسوي علوى مسوتوب العوالم الوى مبودأ الملووث
يدفع لجعل الطرف المسوؤول عون حودوث التلووث مسوؤوال عون الودفع
مقابل الضرر الذي الحقه بالبيسة ومنها الضرائب البيسية .
 -2التربيو ووة البيسيو ووة تشو ووير الو ووى العمليو ووة التو ووي تهو وودف الو ووى تنميو ووة وعو ووي
الم و وواطنين بالبيسو ووة والمشو ووكالت المتعلقو ووة بهو ووا ،وتزويو وودهم بالمعرفو ووة

والمهارات والقيم الالزمة لحماية بيستهم .
 -3االدارة البيسي ووة الحكيم ووة تمد وول ب وواالدارة البيسي ووة العقالني ووة المنض ووبطة

للموارد الطبيعية لما له من اثر ايجابي للحد من التدهور البيسي.
 .6من األمرا الناتجة عن تلو المياه:
 -التيفوئيد ,االميبيا ,الطفح الجلدي ,االلتهابات التنفسية.

 .7السةةةؤال السةةةابع نشةةةاط طالبةةةي يقةةةوم الطلبةةةة بتنفيةةةذه مةةةن خةةةالل العمةةةل
التعاوني.
الدرس الرابع
(مشكلة
انحس ر مي ه
البحر الميت )
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-1وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية:
انحسار مستوى سطح مياه البحر الميت :التراجع في مستوى سطح البحر
الميت من عام آلخر منذ عدة عقود .
حفر االذابة:حفر تحد
الميت  ,بحي

عادة في المناطق التي تراجعت عنها مياه البحر

تنهار األر

فجأة ً و تتشكل حفر كبيرة أحيا ًنا مما يبشكل

خطرا على المناطق ال بمحيطة بالبحر من مزارع و طرقات وحتى أبنية
ً
كالفنادن أو المنازل.
12

مشروع ناقل البحرين :جاءت فكرة مشروع ناقل البحرين  ,من أجل إنقاذ
البحر الميت من االنحسار ,وتقوم الفكرة على نقل مياه البحر األحمر إلى
البحر الميت من خالل ناقل مائي لتغطية العجز المائي لغايات تأمين مياه
الشرب واالحتياجات المختلفة لجميع مناطق االردن من خالل انشاء
محطات التحلية  ,وللمحافظة على البحر الميت من االنحسار والجفاف .
 -2صف التغيرات التي حدثت للبحر الميت من حي

المساحة ومنسوب

المياه ما بين عامي ( 2000- 1960
يبدو التراجع في مستوى سطح البحر الميت منذ عام  1960منتظما ,
بمقدار(  ) 40سم في العام  ,إال إنه زاد بعد عام  2000إلى أكثر من (
 ) 80سم في العام  ,يقدر معدل التراجع في مستوى سطح مياه البحر
الميت حاليا (  ) 1م سنويا  ,ويخشى العلماء من ازدياد معدل انحساره
عام 2050م.
-3

فسر سبب انحسار مياه البحر الميت .

بفعل العوامل الطبيعية الممثلة بجفاف منطقة البحرالميت وتذبذب سقوط
االمطار  ,وكذلك العوامل البشرية المتمثلة بتحويل مياة الروافد المغذية
للبحر الميت من الجانبين الشرقي والغربي لإلستفادة منها للشرب
والزراعة وكذلك االستخدامات الصناعية لمياه البحر الميت .
 -4حدد األثار البيئية واالقتصادية المترتبة على انحسار مستوى سطح
مياه البحر الميت .
اضرارا بالغة بكامل النظام البيئي لمنطقة البحر الميت تمثلت بانخفا
منسوب المياه الجوفية وظهور حفر اإلذابة  ,باإلضافة إلى اآلثار السلبية
على االستثمارات السياحية والصناعية وفرص التنمية .

ما آثار االنحسار على الحركة السياحية.
ج-
انعكاسات سلبية  ,حي من المتوقع أن يتراجع اعداد السياو
والزوار للمنطقة.
 .7اهداف المشروع ( البحر الميت -البحر االحمر)
االول  :تغطية العجز المائي لغايات تأمين مياه الشرب
13

واالحتياجات المختلفة لجميع مناطق االردن من خالل انشاء
محطات التحلية .
ثانيا :المحافظة على البحر الميت من االنحسار والجفاف .
ثالثا :توليد الطاقة الكهربائية.
 .8ابرز المشكالت :انتشار حفر االذابة واالنزالقات االرضية.
 .9االستعانة بالشكل (  )18-4ص49
الدرس
الخامس
مشكلة الغذاء
الوطن
في
العربي

أ -االكتفاء الذاتي  :قدرة الدولة على توفير حاجاتها باالعتماد على
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مواردها الخاصة بها.
ب -األمن الغذائي  :توفراالمكانات المادية واالقتصادية واالجتماعية

لكافة البشر للحصول على الغذاء الكافي والصحي الذي يؤمن
العناصر الغذائية الضرورية للقيام بفعاليات الحياة الصحية.
و -إنتاجية الزراعية :مقدار ما تنتجة وحدة المساحة من االر
كالدونم من اي محصول مقدرا بالكيلو رام.
-2

فسر ما يأتي:

والحيواني.

ال توجد دولة في العالم تنتج كافة انواع اإلنتاج الزراعي

نظرا الن التنوع في االنتاج الزراعي والحيواني الي دولة يرتبط
بالتنوع في االقاليم المناخية والبيئات الطبيعية المالئمة لالنتاج وال يوجد
دولة تتوافر فيها كافة االقاليم المناخية.
يزداد إنتاج الغذاء في الوطن العربي بمعدل  3.6سنويا,
بينما يزداد االستهالك بمعدل  5.8سنويا.
اإلنتاجية الزراعية في الوطن العربي.

نظرا النخفا

تبلغ إنتاجية الدونم الواحد من القمح في الوطن العربي
 320كغم.
 249كغم ,بينما على مستوى العالم
بسبب مجموعة من المعوقات الطبيعية والتكنولوجية االدارية
واالجتماعية.
 -3كيف يمكن تنمية الزراعة في الوطن العربي لمواكبة الزيادة
14

السكانية؟
يمكن تنمية الزراعة في الوطن العربي لمواكبة الزيادة السكانية بما يأتي :
 تطوير العمل العربي المشترك في قطاع الزراعة اليجادمشاريع زراعية مشتركة وخاصة التوسع في انتاج القمح .
 تطوير قطاع المراعي من خالل ادارة منظمة للمراعيالطبيعية وتحسين انتاج االعالف .
 تطوير قطاع الثروة الحيوانية بتحسين نظم التغذية.توجيه رأس المال العربي لالستثمار في مشاريع التنمية الزراعية
وتحسين انظمة الري المائي ومكننة الصرف الزراعي .
 -4لمجموعات السلعية  :الخضراوات واالسماك
 -5نشاط طالبي  ,يقدم الطالب تصوراته حول االسئلة التي يمكن
طرحها.
الدرس
الس دس
مشكالت
ي
الط قة
الوطن العربي
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وضح المقصود بالمفاهيم والمصطلحات االتية:أ -الصخر الزيتي  :صخر رسوبي يحتوي على مواد عضوية
و ير عضوية صلبة على شكل حبيبات ناعمة ذات لون اسود
او بني ,قابلة لالحتران او التقطير.
ب -األمن الطاقي :قدرة الدولة وبشكل مستمر على تامين

إحتياجاتها من الطاقة من المصادر المختلفة.
جـ -الطاقة :القدرة على بذل شغل اوعم ًل ما .فمثال للرياو طاقة يمكن
االستفادة منها وذلك بادارة طاحونة هواء فتنتج عمال ما .
-2

قارن بين الطاقة المتجددة والطاقة ير المتجددة من حي -:
الطاقة المتجددة

الطاقة ير المتجددة

الديمومة

متجددة ومستمرة

ير متجددة وصعب
تعويضها

التاثير على البيئة

نظيفة وصديقة للبيئة

ملوثة للبيئة

-3

فسر ما يأتي:
-

يعد الصخر الزيتي مصدرا استراتيجيا مهما للطاقة في

األردن.
نظرا الرتفاع حجم احتياطات األردن من مخزون الصخر الزيتي
بين ( )70 – 60مليار طن مما يضع األردن ثاني أ نى دولة باحتياطاته
15

بعد كندا ,لذا ي مكن استخدامه كمصدر استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية
والصناعات المتعددة.
الصعوبة.

شكل قطاع الطاقة في األردن في العقد األخير تحديا بالغ

بسبب افتقاره الى مصادر محلية للطاقة ,واعتماده على االستيراد,
باالضافة الرتفاع سعر المشتقات النفطية عالميا والزيادة السكانية
المرتفعة في االردن.
 – 4الريشة  ,اللجون ,جرف الدراويش
 .5نشاط ينفذه الطلبة باالستعانة باالشكال الواردة ( )25-4()24-4في
الكتاب المدرسي واطلس االردن والعالم.
اسئلة الوحدة
االربعة
مشكالت بيئية
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السؤال األول:
 الصخر الزيتي  :صخر رسوبي يحتوي على مواد عضوية و يرعضوية صلبة على شكل حبيبات ناعمة ذات لون اسود او بني ,قابلة
لالحتران او التقطير.
 الضب ب الدخ ني:هو الضباب الذي يحد عندما تتفاعل أكاسيدالنيتروجين مع بخار الماء في الغالف الجوي مكونة ثاني أكسيد
النيتروجين ,ومع وجود أشعة الشمس يتفاعل ثاني أكسيد النيتروجين مع
الهيدروكربونات من عوادم السيارات ,وتؤثر هذه الظاهرة في صحة
الجهاز
اإلنسان ,وتسبب العديد من المشاكل الصحية ,مثل أمرا
التنفسي.
 الجزر الحرارية  :هي المدن الكبيرة التي يالحظ فيها تركز الدخانوالضباب والغبار على شكل قبة تعلو المدينة في الجو ,مما يؤدي إلى
منع االشعاع االرضي من الخروج لالعلى بمقدار  %20تقريباً.
-

األمن الغذائي  :توفراالمكانات المادية واالقتصادية واالجتماعية

لكافة البشر للحصول على الغذاء الكافي والصحي الذي يؤمن العناصر
الغذائية الضرورية للقيام بفعاليات الحياة الصحية.
-

االكتف ء الذاتي  :قدرة الدولة على توفير حاجاتها باالعتماد على

مواردها الخاصة بها.

 المالح ت  :عبارة عن برك ضحلة يتم حجز المياه المالحة فيها ,وتركها حتى تجفف اشعة الشمس المياه ويبقى الملح خالصا .
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اإلنت جية الزراعية :مقدار ما تنتجة وحدة المساحة من االر

-

كالدونم من اي محصول مقدرا بالكيلو رام.
 األمن الط قي :قدرة الدولة وبشكل مستمر على تامين إحتياجاتها منالطاقة من المصادر المختلفة.
 التلوث الم ئي  :اي تغير فيزيائي او كيميائي في نوعية المياه ,بحييتغير لونه وطعمه ورائحته ,بطريقة مباشرة او ير مباشره مما يؤثر
سلبا على الكائنات الحية ,ويجعل المياه

ير صالحة لالستخدامات

المطلوبة ,ويؤثر تاثيرا كبيرا في حياة الفرد واالسرة والمجتمع.
:كون تعميم ت توضح العالقة بين كل مم يلي ,ثم اختبر
السؤال الث ني ّ
الحقائق واألمثلة.

صحة تعميماتك ببع

 اعداد السيارات واالمطار الحامضية :كلما ازداد عدد السيارات ارتفعتالملوثات المنبعثة منها وخاصة ثاني اكسيد الكربون ارتفعت نسبة تشكل
االمطار الحامضية.

 الزيادة السكانية وتوافر الغذاء  :كلما ازداد عدد السكان كلما ازداتالحاجة الى مزيد من الغذاء اذا عالقة طردية.
 االفراط في استعمال المبيدات والسمدة والتلواالفراط في استخمدام المبيدات واالسمدة زاد التلو

المائي  :كلما زاد
المائي اذا عالقة

طردية.
 -التلو

الجوي وتوجه العالم نحو استخدام الطاقة المتجددة .كلما ازداد

نسب التلو

في الجو نتيجة استخدام مصادر الطاقة

ير المتجددة ازداد

توجه العالم الستخدام مصادر الطاقة النظيفة المتجددة.
-

انحسار مياه البحر الميت واالستخدامات الصناعية  :كلما زادت

االستخدامات الصناعية زاد معدل انحسار مياه البحر الميت
السؤال الث لث سر :
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 ينتشر الضباب الدخاني في المدن الضخمةبسبب تركز المصانع في ا لمدن ,إضافة إلى ازدياد حركة النقل في المدن
الضخمة بحي يؤدي كل ما هذين العاملين إلى تركز عوادم كل منها في
الغالف الجوي وتكون الضباب الدخاني
 ناقش دور االنشطة البشرية في تكون ظاهرة االحتباس الحراري:يتلخص دور العوامل البشرية واالنشطة التي يقوم بها اإلنسان بارتفاع
درجات حرارة الهواء المحيط بالكرة األرضية وهو ما يسمى باالحتباس
الحراري ,حي

انه مع التقدم في الصناعة ووسائل المواصالت منذ

الثورة الصناعية وحتى اآلن مع االعتماد على الوقود االحفوري (الفحم و
البترول و الغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة ,ومع احتران هذا
الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة واستخدام ازات الكلوروفلوركاربونات
في الصناعة بكثرة كانت تنتج ازات بكميات كبيرة تفون ما يحتاجه
الغالف الجوي للحفاظ على درجة حرارة األر

 ,وبالتالي أدى وجود

تلك الكميات اإلضافية من تلك الغازات إلى االحتفاظ بكمية أكبر من
الحرا رة في الغالف الجوي ,وبالتالي من الطبيعي أن تبدأ درجة حرارة
سطح األر
-

في الزيادة.

تكون العديد من حفر اإلذابة في المناطق القريبة من البحر الميت

.
تعتبر المناطق القريبة من البحر الميت والتي انحسرت عنها مياه البحر
مناطق هشه فيها تراكيب ملحية كثيرة في طبقات األر

السفلية  ,تذوب

بفعل المياه العذبة التي تأتي الى البحر الميت من مصادر عدة  ,مما يخلق
فجوات في طبقات األر

تؤدي الحقا الى حفر تعرف بحفر اإلذابة .

 سهولة السباحة في مياه البحر الميت:بسبب ارتفاع كثافة المياه نظرا لزيادة نسبة الملوحة في مياهه.
 بين دور مشروع ناقل البحرين في حماية البحر الميت منخطر االنحسار:
سيساهم المشروع في انقاذ البحر الميت وحمايته من استمرار االنحسار
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وإعادته الى وضعة الطبيعي .
-

تكون العديد من حفر اإلذابة في المناطق القريبة من البحر الميت

:تعتبر المناطق القريبة من البحر الميت والتي انحسرت عنها مياه البحر
مناطق هشه فيها تراكيب ملحية كثيرة في طبقات األر

السفلية  ,تذوب

بفعل المياه العذبة التي تأتي الى البحر الميت من مصادر عدة  ,مما يخلق
فجوات في طبقات األر
-

تؤدي الحقا الى حفر تعرف بحفر اإلذابة .

يعد الصخر الزيتي مصدرا استراتيجيا مهما للطاقة في األردن:

نظرا الرتفاع حجم احتياطات األردن من مخزون الصخر الزيتي
بين ( )70 – 60مليار طن مما يضع األردن ثاني أ نى دولة باحتياطاته
بعد كندا ,لذا يمكن استخدامه كمصدر استراتيجي لتوليد الطاقة الكهربائية
والصناعات المتعددة.
 تشكل الزراعة المعتمدة على االمطار  %80تقريبا من مساحة االراضيالمزروعة في الوطن العربي :نظرا لقلة مصادر المياه العذبة السطحية
كاالنهار والبحيرات في الوطن العربي.
 االدارة المستدامة للقطاع الزراعي يمثل العامل الرئيسي في المحافظة علىالغالف الحيوي من التدهور:
نظرا الن الزراعة تشكل ال عامل اال لب في تدهور التنوع الحيوي كونها
المستهلك االكبر للمواد المؤثرة على البيئة كالطاقة واالسمدة والمواد
الكيميائية الزراعية.
تشير منظمة االمومة والطفولة الي انه يموت يوميا  1800طفل بسببمر االسهال على مستوى العالم:
بسبب تلو مياه الشرب والتلو
االهتمام بالنظافة الشخصية .

الناتج عن الصرف الصحي و قلة

السؤال الرابع  :كيف يمكن تنمية الزراعة في الوطن العربي لمواكبة
الزيادة السكانية؟
يمكن تنمية الزراعة في الوطن العربي لمواكبة الزيادة السكانية بما يأتي :
 تطوير العمل العربي المشترك في قطاع الزراعة اليجادمشاريع زراعية مشتركة وخاصة التوسع في انتاج القمح .
 تطوير قطاع المراعي من خالل ادارة منظمة للمراعيالطبيعية وتحسين انتاج االعالف .
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 تطوير قطاع الثروة الحيوانية بتحسين نظم التغذية.توجيه رأس المال العربي لالستثمار في مشاريع التنمية الزراعية
وتحسين انظمة الري المائي ومكننة الصرف الزراعي .
السؤال الخ مس  -بين دور مشروع ناقل البحرين في حماية البحر الميت
من خطر االنحسار .
سيساهم المشروع في انقاذ البحر الميت وحمايته من استمرار االنحسار
وإعادته الى وضعة الطبيعي .
السؤال السادس :
السعودية  ,االمارات و الكويت
سوريا  ,تونس ,مصر
االردن ,المغرب ,السودان
السؤال الس بع : :ناقش دور االنشطة البشرية في تكون ظاهرة االحتباس
الحراري.
يتلخص دور العوامل البشرية واالنشطة التي يقوم بها اإلنسان بارتفاع
درجات حرارة الهواء المحيط بالكرة األرضية وهو ما يسمى باالحتباس
الحراري ,حي

انه مع التقدم في الصناعة ووسائل المواصالت منذ

الثورة الصناعية وحتى اآلن مع االعتماد على الوقود االحفوري (الفحم
و البترول و الغاز الطبيعي) كمصدر أساسي للطاقة ,ومع احتران هذا
الوقود االحفوري إلنتاج الطاقة واستخدام ازات الكلوروفلوركاربونات
الصناعة بكثرة كانت تنتج

في

بكميات

ازات

كبيرة

تفون

ما

يحتاجه الغالف
الجوي
السؤال الثامن:
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السؤال التاسع :نشاط طالبي ينفذه الطلبه خارج الغرفة الصفية
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