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 هواء نقّي يف احلديقة العاّمة
  

  طالبلل  
 ________________طالباسم ال      

  :أ قسم
  

 السخام مثل ،من املفروض أن تنوجد بهليس أحيانا تضاف إىل اهلواء مواد . اهلواء النقي مهم لصحتنا
 تؤدي هذه . ذلك وما شابه،، الغبار من مواقع البناءمداخن املصانعأو من  الذي ينطلق من السيارات

   .حتناد إىل تلوث اهلواء ومتس بصاملوا
  

 يف  احلديقةقعتقررت السلطة احمللّية يف بلدتك إقامة حديقة عامة جديدة، ومن املهم بالنسبة هلا أن 
    .مكان يكون فيه اهلواء نقيا

    :جيب اختيار املوقع األكثر مالءمة إلقامة حديقة عامةمن بينها  ،مواقع ممكنةالبلدة عدة يف  يوجد
  1.  __________________          

  2.  __________________     

  3.  __________________     

  4.  __________________   
  

  . أن تقرر أين من احملبذ إقامة احلديقة هيمهمتك
  . اعتبارات أخرى تتعلّق بإقامة احلديقةباحلسبانيف هذه املرحلة نتطرق إىل جودة اهلواء، وال نأخذ 

  



  هواء نقّي يف اجلديقة العاّمة  - 2 -    

لكل . لصفحة السابقة اليت ذُكرت يف ا األربعة أمساء املواقعطر الّيت أمامكانسخ إىل داخل اُأل   .1
      :املادة األساسية امللوثة للهواء يف البيئة احمليطة به ومصدر هذه املادةعليك ذكر  موقع،

  1.          2.  
                   _______________:اسم املوقع     ____________  :اسم املوقع  
:                مادة ملوثة أساسية يف البيئة احمليطة باملوقع         : يف البيئة احمليطة باملوقعة أساسيةمادة ملوث  
  ___________________    ____________________      
  :مصدر املادة امللوثة    :مصدر املادة امللوثة  
  __________________    ___________________
    

   
  3.    4.  
                       ______________  :اسم املوقع           _____________:اسم املوقع      
:                مادة ملوثة أساسية يف البيئة احمليطة باملوقع:        دة ملوثة أساسية يف البيئة احمليطة باملوقعما  
  ___________________    ____________________      
    : مصدر املادة امللوثة          :مصدر املادة امللوثة  
  __________________    ___________________  

  
      
  : األكثر نقاًءهلواء أي موقع سيكون ا يف، مخّن1 اليت ذُكرت يف السؤال ةمن بني املواقع األربع   .2

  _______________________________________________  
________________________________________:ل ختمينكعلّ   
  _______________________________________________
  _______________________________________________  
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مدى تلوث اهلواء يف املواقع بواسطتها  وا أن تفحص وجمموعتكأنت تستطيعقترح طريقة ا   .3
رأيكم حسب ،ثةامللو:   

  _______________________________________________
  _______________________________________________
  _______________________________________________  

  
  
  . املهّمة تكملةعلى وستحصل  ،للمعلّم   األوراق سلّم
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  _____________طالباسم ال  
    :           جمموعيت همأفراد                                                     

                                               __________________   
  __________________  
  __________________  

  :ب قسم
 

 اهلواء نقي  فيه املوقع الذي حقا قد اخترمتم إجراء جتربة لفحص إذا كنتوأفراد جمموعتك أنت عليك
يف كل موقع . مجيعهااألربعة   املواقعونيف التجربة تفحص. إلقامة احلديقةوهو األكثر مالءمة 

  . مستوى تلوث اهلواء بواسطة صحون تكشفوا للهواء يف املوقعونتفحص
  
    : املواد التاليةجيب حتضري  . أ

  - 4ري(ة  صحون خمتربيأو صحون مشابِهة أخرى) بِت  
  ختربيب مقصوصة بكبر الصحن امل أوراق حسا4 -  
  زالنيڤ -  

  
    : جمرى التجربة  .ب

  .كل صحنأسفل أكتبوا أمساءكم على   .1       
   . أوراق احلساب داخل الصحونواضع.    2       
  .)زالنيڤجزيئات املواد امللوثة ستلتصق بال( زالنيڤبالوا األوراق دهنا .   3       
  ا، ضعوا الصحون يف املواقع الّيت  األغطية عن الصحون الّيت حضرمتوهأزيلوا.    4       

  موقع أو وفقًا لتعليمات كلّ كلّ جمموعة تضع صحنا واحدا يف (للتجربة             اخترمتوها 
  ).املعلّم            

    امجعوها ومتعنوا ا بواسطة  املعلّم مجع الصحون،  منكمبعد بضعة أيام، عندما يطلب.   5       
   .كبرةعدسة م            
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  .ة األربع يف كل واحد من املواقع جمموعتك عليهامسجل النتائج اليت حصلت  .4
  

  صحنها يف كلّ وثة اليت وجدمتأكتب يف اجلدول التايل عدد اجلزيئات امللو  . أ  
  ):وا اجلزيئات لتعد)املنظار (البنوكوالرب بالعدسة املكبرة أو وانيستعا      (       
    

  ثةعدد اجلزيئات امللو  م املوقعاس
    

    

    

    

  
  :املواقع، يف اجلدول التايل، حسب مستوى التلوث فيها درج  .ب  

  
    

  مستوى الّتلّوث  اسم املوقع

   األنقى– 1  

  2  

  3  

   األكثر تلوثًا– 4  
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  :صغ النتائج بالكلمات  .ج
 

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________

 _______________________________________________  
  
  
 إلقامة هو األكثر مالءمةالّيت فحصتموها قع ااملوبني من  أي ،وفقًا لنتائج جتربة جمموعتك  .5

    ؟ فيهاحلديقة العامة
  _______________________________________________  

  
  
 

  .للمعلّما النتائج  مالّيت سّجلت   الصحون واألوراق واسلّمواآلن 
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 ____________اسم الطالب            

  
      : جقسم

فموعات يف الصعرض املعلّم أمامكم النتائج الّيت حصلت عليها كلّ ا.  
 
.                قارن النتائج الّيت حصلتم عليها مع النتائج الّيت حصلت عليها باقي اموعات  .6

    األكثر نقاًء؟قعاملو هو اا معين موقع أنّ اموعاتل كوجدتهل 
  ال / نعم:   أحط بدائرة اإلجابة الصحيحة  

     
  : موعات ممكنني للفروق بني اسببنيجابة ال، أكتب إذا كانت اإل  

  
  1.  ____________________________________________
    ____________________________________________
  2.  ____________________________________________  
    ____________________________________________  

  
  
 . من بني املواقع املمكنةاألكثر نقاًء املوقع هو امعينموقعا أن  وجدت  كل اموعاتنفترض أن   .7

   __________________األكثر نقاًء؟املوقع هو  بالتأكيد املوقععين أنّ هذا هل هذا ي  
  

____________________________________________   :علّل  
    ____________________________________________
    ____________________________________________  
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☺ 

  عنعداأي اعتبارات إضافية جيب أخذها باحلسبان، عند اختيار موقع إلقامة حديقة عامة،   .8
  :، وعلّل  أذكر اعتبارين يف املوقع؟ اهلواءتلوثمستوى   
    
   _______________________________________:األول عتباراال  
    
  _______________________________________  :تعليل  
      _______________________________________  
      
   _______________________________________ :الثّاين عتباراال  
    
  ___________________________________________________  :تعليل  

      ___________________________________________________  
      
  
  
 حسب ، الّذي هووقعاملامة احلديقة بالذّات بالقرب من  قرر إقليةالسلطة احملنفترض أنّ رئيس   .9

  . ملوث،ممكتشفاتك
  

  : هلذا القرارأكتب سببا ممكنا  
  

  _______________________________________________
  _______________________________________________    
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  ملوثة؟   منطقة ما الذي ميكن عمله من أجل حتسني جودة اهلواء يف  .10
  : اهلواءتلوث مستوى لتخفيفأكتب اقتراحني   

  
  1.  ____________________________________________
    ____________________________________________
  2.  ____________________________________________  
    ____________________________________________  

  
  

  
  


