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.إزالة مساحاٍت واسعة منھا ألغراض بشریة
ازالة العشب 
ازالة المیاةازالة المیاة
ازالة النفایات
ازالة الغابات 

إزالة الغابات

إزالة مساحاٍت واسعة منھا ألغراض بشریة
ازالة العشب - 1
ازالة المیاة - 2 ازالة المیاة - 2
ازالة النفایات- 3
ازالة الغابات - 4

almإزالة الغابات
an
ah
j.c
om
/ae



كم یبلغ تقریًبا عدد األشخاص الذین یعیشون على األرض؟
ملیار  5.6 ملیار  5.6
ملیار 7.6

ملیار 

كم یبلغ تقریًبا عدد األشخاص الذین یعیشون على األرض؟
5.6 -2ملیار               1-6.7 5.6 -2ملیار               1-6.7
7.6 -4ملیار             12.4 -3

6.7 alm
an
ah
j.c
om
/ae



كلَّ األفراد التي تنتمي إلى نوع واحد وتعیش في منطقة محددة تسمى
الجماعة المتجمعىة-2الجماعة المتحدة                الجماعة المتجمعىة-2الجماعة المتحدة               

الجماعة الموحدة -4الجماعة االحیائیة              

الجماعةاألحیائیة

كلَّ األفراد التي تنتمي إلى نوع واحد وتعیش في منطقة محددة تسمى
الجماعة المتحدة               -1 الجماعة المتحدة               -1
الجماعة االحیائیة              -3

الجماعةاألحیائیة
alm
an
ah
j.c
om
/ae



أكبر عدد من أفراد نوع معّین یمكن للموارد األرضیة 
. دعمھ والحفاظ علیھ لفترة زمنیة طویلة. دعمھ والحفاظ علیھ لفترة زمنیة طویلة

القدرة المحدودة- 2القدرة المتسعة                  
القدرة العلیا -4القدرة االستیعابیة                

القدرةاالستیعابیة

أكبر عدد من أفراد نوع معّین یمكن للموارد األرضیة 
دعمھ والحفاظ علیھ لفترة زمنیة طویلةدعمھ والحفاظ علیھ لفترة زمنیة طویلة

القدرة المتسعة                   -1
القدرة االستیعابیة                -3

القدرةاالستیعابیة
alm
an
ah
j.c
om
/ae



االونة االخیرة يالسكان ف يالذي أدى إلى االزدیاد الھائل ف

جمیع ما سبق

الذي أدى إلى االزدیاد الھائل ف
نة -1  الرعایة الصحیة الُمحسَّ
المیاه النظیفة -2 المیاه النظیفة -2
التطورات التكنولوجیة-3
جمیع ما سبق-4

almجمیع ما سبق          
an
ah
j.c
om
/ae



ازالة المخلفات البالستیكیة والعلب من االنھار واالودیة كما بالشكل یعد 

ایجابى

ازالة المخلفات البالستیكیة والعلب من االنھار واالودیة كما بالشكل یعد 
تاثیرا بشرى 

سلبى- 1 سلبى- 1
ایجابى  - 2
)2و 1(االثنین معا - 3

ایجابى               
alm
an
ah
j.c
om
/ae



االزدیاد المفاجئ الذي حدث في عدد السكان في التاریخ الحدیث یسمى

االنفجار السكانى-2االنفجار الزمنى         
انفجار الموالید- 4االنفجار النووى        

االنفجار السكاني

االزدیاد المفاجئ الذي حدث في عدد السكان في التاریخ الحدیث یسمى

االنفجار الزمنى         -1
االنفجار النووى         -3

االنفجار السكاني
alm
an
ah
j.c
om
/ae



عدد االطفال التى تولد فى الساعة على مستوى العالم حوالى
ملیون  15 -2الف                 ملیون  15 -2الف                
ملیون 20-4الف             

الف 

عدد االطفال التى تولد فى الساعة على مستوى العالم حوالى
الف                 12- الف                 1-12
الف              15 -3

15 
alm
an
ah
j.c
om
/ae



ترشید الكھرباء باغالق االجھزة فى حال عدم تشغیلھا

االفراط فى استخدام الوقود االحفورى

االفراط فى استخدام الوقود االحفورى

كل مما یلى سلوك ایجابى ما عدا 
ترشید الكھرباء باغالق االجھزة فى حال عدم تشغیلھا-1
التقلیل من استخدام الماء -2 التقلیل من استخدام الماء -2
االفراط فى استخدام الوقود االحفورى-3
القلیل من استخدام االسمدة الكیماویة-4

االفراط فى استخدام الوقود االحفورى
alm
an
ah
j.c
om
/ae



كل مما یلى من اضرار ازالة الغابات ما عدا

االحتباس الحرارى وزیادة ثانى اكسید الكربون

زیادة خصوبة التربة

كل مما یلى من اضرار ازالة الغابات ما عدا
اتالف الموطن البیئى-1
ئناتاانقراض انواع من الك-2 ئناتاانقراض انواع من الك-2
االحتباس الحرارى وزیادة ثانى اكسید الكربون-3
زیادة خصوبة التربة-4

almزیادة خصوبة التربة                   
an
ah
j.c
om
/ae



 یستفاد النبات من غاز النیتروجین فى شكل

نترات 

یستفاد النبات من غاز النیتروجین فى شكل
نترات - 1 نترات - 1
ھیدروجین - 2
كبریت- 3
ماغیسیوم- 4

نترات                   
alm
an
ah
j.c
om
/ae



تستخدم الكائنات الحیة النیتروجین لصناعة 

البروتین

تستخدم الكائنات الحیة النیتروجین لصناعة 
الدھون -1
السكریات -2 السكریات -2
الكربوھیدرات -3
البروتین-4

almالبروتین                   
an
ah
j.c
om
/ae



الكائن الذى یعیش على جذور النباتات ویحول النیتروجین الى شكل یستفاد منھ  النبات 

البكتریا

الكائن الذى یعیش على جذور النباتات ویحول النیتروجین الى شكل یستفاد منھ  النبات 
البرامیسیوم- 1
الطحالب - 2 الطحالب - 2
البكتریا- 3
الدیدان االرضیة- 4

almالبكتریا                             
an
ah
j.c
om
/ae



ھوعبارة عن تكون ظروف مشابھة بالظروف الصحراویة

التصحر

ھوعبارة عن تكون ظروف مشابھة بالظروف الصحراویة
الترسب-1 الترسب-1
التعریة -2
التصخر -3
التصحر-4

التصحر                    
alm
an
ah
j.c
om
/ae



ما عدا يالزراعة كل مما یل ي

عدم قطع االشجار

يالجائر واالفراط ف يیسبب الرع
التصحر-1
تآكل التربة -2 تآكل التربة -2
تغیر المناخ-3
عدم قطع االشجار-4

عدم قطع االشجار                
alm
an
ah
j.c
om
/ae



استخراج الصخور والمعادن من باطن االرض یسمى 

 التعدین

استخراج الصخور والمعادن من باطن االرض یسمى 
التنقیب-1
التعدین -2 التعدین -2
التجویة-2

almالتعدین                      
an
ah
j.c
om
/ae



من اضرار التعدین 

جمیع ما سبق

من اضرار التعدین     
خلل الموطن البیئى-1 خلل الموطن البیئى-1
تغییر المعالم الطبیعیة-2
تلوث المیاة-3
جمیع ما سبق -4

almجمیع ما سبق                 
an
ah
j.c
om
/ae



الغاز الذى ینتج من النفایات فى مكبات النفایات ویستخدم فى تولید الكھرباء ھو

المیثان

الغاز الذى ینتج من النفایات فى مكبات النفایات ویستخدم فى تولید الكھرباء ھو
االیثان -1
البیوتان -2 البیوتان -2
االیثانول  -3
المیثان-4

المیثان                            
alm
an
ah
j.c
om
/ae



يالیوم  حوال يیبلغ استھالك الفرد من النفایات ف یبلغ استھالك الفرد من النفایات ف
كیلو جرام  3 -1 كیلو جرام  3 -1
كیلو جرام  4 -2
كیاو جرام  1.5 -3
كیلوجرام 2.1  -4

كیلو جرام  2.1
alm
an
ah
j.c
om
/ae



لمنع النفایات فى مكبات النفایات من تقلیل تلوث الھواء والتربة تغطى مكبات النفابات  بطبقة من

الصلصال والبالستیك

لمنع النفایات فى مكبات النفایات من تقلیل تلوث الھواء والتربة تغطى مكبات النفابات  بطبقة من
الخشب -1 الخشب -1
االلومنیوم -2
الحدید-3
الصلصال والبالستیك-3

almالصلصال والبالستیك                 
an
ah
j.c
om
/ae



نسبة ما یعاد تدویره من النفایات ھى

31%

نسبة ما یعاد تدویره من النفایات ھى
1- 55% 1- 55%
2-14%
3-31%

31alm
an
ah
j.c
om
/ae



مناطق مخصصة لطمر النفایات ھى

مكبات النفایات

مناطق مخصصة لطمر النفایات ھى
مكبات الصخور -1 مكبات الصخور -1
مكبات الرمل  -2
مكبات النفایات-3

مكبات النفایات           
alm
an
ah
j.c
om
/ae



النفایات التى تحتوى على مواد ضارة تسمى

النفایات الخطیرة

النفایات التى تحتوى على مواد ضارة تسمى
النفایات الملوثة-1 النفایات الملوثة-1
النفایات المؤثرة -2
النفایات الخطیرة-3

almالنفایات الخطیرة          
an
ah
j.c
om
/ae



النفایات الخطیرة فى المنازل تتضمن 
االبر والضمادات الطبیة االبر والضمادات الطبیة 

زیوت المحركات والبطاریات المستعملة 

زیوت المحركات والبطاریات المستعملة 

النفایات الخطیرة فى المنازل تتضمن 
االبر والضمادات الطبیة -1 االبر والضمادات الطبیة -1
زیوت المحركات والبطاریات المستعملة -2
االشجار واالعشاب-3

زیوت المحركات والبطاریات المستعملة 
alm
an
ah
j.c
om
/ae



عدم وضع بعض النفایات فى مكبات الفایات والتخلص منھا بطرق آمنة النھا

جمیع ما سبق

عدم وضع بعض النفایات فى مكبات الفایات والتخلص منھا بطرق آمنة النھا
تلوث الھواء-1 تلوث الھواء-1
تلوث الماء -2
تؤثر على صحة االنسان -3
جمیع ما سبق -4

جمیع ما سبق                   
alm
an
ah
j.c
om
/ae



زراعة اشجار مكان التى تعرضت للقطع یسمى

اعادة تشجیر الغابات

زراعة اشجار مكان التى تعرضت للقطع یسمى
التصحر-1 التصحر-1
زراعة المحاصیل-2
اعادة تشجیر الغابات-3

اعادة تشجیر الغابات          
alm
an
ah
j.c
om
/ae



عملیة اصالح االرض التى تعرضت لخلل بفعل التعدین تسمى

االصالح 

عملیة اصالح االرض التى تعرضت لخلل بفعل التعدین تسمى
الزراعة-1 الزراعة-1
الطمر-2
االصالح -3

almاالصالح                    
an
ah
j.c
om
/ae



من انواع تدابیرالحمایة التى یجب تطبیقھا قبل السماح للشركات بقطع االخشاب او 

جمیع ما سبق

من انواع تدابیرالحمایة التى یجب تطبیقھا قبل السماح للشركات بقطع االخشاب او 
التعدین  

عدم حدوث ضوضاء - 1 عدم حدوث ضوضاء - 1
تكون فى اماكن بعیدة - 2
ال یضر التعدین بالموطن البیئى - 3
جمیع ما سبق - 4
 

جمیع ما سبق                   
 

alm
an
ah
j.c
om
/ae



سمىیاستخدام عنصر لغرض جدید مثل صنع مغذیة طیور من وعاء بالستیكى مستعمل 

اعادة االستخدام

استخدام عنصر لغرض جدید مثل صنع مغذیة طیور من وعاء بالستیكى مستعمل 
الترشید - 1 الترشید - 1
اعادة االستخدام  - 2
اعادة التدویر - 3

اعادة االستخدام
alm
an
ah
j.c
om
/ae



استخدام عدد اقل من الموارد اوالتقلیل من استخدامھا مثل اطفاء المصابیح 
فى حال عدم االستخدام یسمى

الترشید

استخدام عدد اقل من الموارد اوالتقلیل من استخدامھا مثل اطفاء المصابیح 
فى حال عدم االستخدام یسمى

اعادة االستخدام -1 اعادة االستخدام -1
اعادة التدویر -2
الترشید -3

الترشید                    
alm
an
ah
j.c
om
/ae



صنع منتج جدید من منتج مستعمل مثل علب االلومنیوم والورق ومنتجات البالستیك یسمى

اعادة التدویر 

صنع منتج جدید من منتج مستعمل مثل علب االلومنیوم والورق ومنتجات البالستیك یسمى
الترشید - 1 الترشید - 1
اعادة التدویر - 2
اعادة االستخدام- 3

اعادة التدویر                 
alm
an
ah
j.c
om
/ae



مزیج من المادة العضویة المتحللة مثل اوراق االشجار والمخلفات الغذائیة وقصاصات 

السماد العضوى

مزیج من المادة العضویة المتحللة مثل اوراق االشجار والمخلفات الغذائیة وقصاصات 
االشجار یسمى 

السماد الصحراوى- السماد الصحراوى-1
المواد الھالكة  -2
السماد العضوى -3

السماد العضوى                              
alm
an
ah
j.c
om
/ae



یقلل من كمیة النفایات التى تصل الى مكبات النفایات 

جمیع ما سبق

یقلل من كمیة النفایات التى تصل الى مكبات النفایات 
اعادة التدویر-1
الترشید-2 الترشید-2
اعادة االستخدام-3
جمیع ما سبق -4

almجمیع ما سبق                
an
ah
j.c
om
/ae



المناطق التى تترك بدون تطویر او تشھد تطویر بسیطا تسمى 

المساحات الخضراء

المناطق التى تترك بدون تطویر او تشھد تطویر بسیطا تسمى 
المساحات الزراعیة-1 المساحات الزراعیة-1
المساحات الصحراویة -2
المساحات الخضراء -3

almالمساحات الخضراء
an
ah
j.c
om
/ae



اول منتزة وطنى فى العالم ھو
ویلكون بالنمساویلكون بالنمسا

امستردام بھولندا
یلوستون بامریكایلوستون بامریكا

یلوستون بامریكا

اول منتزة وطنى فى العالم ھو
ویلكون بالنمسا-1 ویلكون بالنمسا-1
امستردام بھولندا -2
یلوستون بامریكا -3 یلوستون بامریكا -3

almیلوستون بامریكا
an
ah
j.c
om
/ae



تقلیل التأثیر البیئي في األرض كما بالشكل المقابل بتحویل 

المخلفات الغذائیة الى سماد

تقلیل التأثیر البیئي في األرض كما بالشكل المقابل بتحویل 
المخلفات الغذائیة الى سماد -1 المخلفات الغذائیة الى سماد -1
المخلفات الصخریة الى احجار-2
المخلفات البترولیة الى زیوت -3

almالمخلفات الغذائیة الى سماد            
an
ah
j.c
om
/ae



االرض یسمى يف يالشكل المقابل یمثل احدى طرق القلیل من التاثیر البیئ

اعادة التدویر

الشكل المقابل یمثل احدى طرق القلیل من التاثیر البیئ

اعادة التنقل-1

اعادة االستخدام-2

اعادة التدویر -3 اعادة التدویر -3

اعادة التدویر              
alm
an
ah
j.c
om
/ae



اى مما یلى یدل على جماعة احیائیة 
كل الحیوانات فى حدیقة حیوان ما كل الحیوانات فى حدیقة حیوان ما 

كل النباتات فى مساحة من االعشاب الخضراء

كل االشخاص فى منتزه ما 

اى مما یلى یدل على جماعة احیائیة 
كل الحیوانات فى حدیقة حیوان ما - 1 كل الحیوانات فى حدیقة حیوان ما - 1
كل الكائنات الحیة فى غابة ما - 2
كل االشخاص فى منتزه ما - 3
كل النباتات فى مساحة من االعشاب الخضراء- 4

كل االشخاص فى منتزه ما          
alm
an
ah
j.c
om
/ae



اى مما یلى تسبب فى االزدیاد الھائل للنمو السكانى 

التطورات الطبیة 

اى مما یلى تسبب فى االزدیاد الھائل للنمو السكانى 
ارتفاع معدل الوفیات  -1
ازدیاد معدالت الزواج -2 ازدیاد معدالت الزواج -2
التطورات الطبیة -3
االنتشار الواسع لالمراض-4

almالتطورات الطبیة             
an
ah
j.c
om
/ae



تعیش فى الغابات االستوائیة المطیرة على االرض ؟

50%

تعیش فى الغابات االستوائیة المطیرة على االرض ؟ يما النسبة المئویة لالنواع الت
1 -10% 1 -10%
2 -25%
3 - 50%
4 -75%

                       50
alm
an
ah
j.c
om
/ae



الشكل المقابل

اعادة تشجیر الغابات

الشكل المقابل يما العملیة المبینة ف
التصحر -1
اعادة التدویر  -2 اعادة التدویر  -2
ادارة النفایات  -3
اعادة تشجیر الغابات -4

almاعادة تشجیر الغابات             
an
ah
j.c
om
/ae



مما یلى یضر بصحة االنسان 

النفایات الخطیرة

مما یلى یضر بصحة االنسان  يا
السماد العضوى -1
الیتروجین-2 الیتروجین-2
االستصالح -3
النفایات الخطیرة -4 النفایات الخطیرة -4

almالنفایات الخطیرة
an
ah
j.c
om
/ae



ازدیاد في عدد السكان فى الشكل المقابل؟ ؟

2000

ما الفترة الزمنیة التي شھدت أقصى 
ازدیاد في عدد السكان فى الشكل المقابل؟ ؟

1600 –1400 1600 –1400 
1800– 1600 
1900– 1800 
2000– 1900

2000– 1900                   alm
an
ah
j.c
om
/ae



ما وظیفة البئر في الشكل أعاله؟

مراقبة جودة المیاه الجوفیة مراقبة جودة المیاه الجوفیة 
منع تلوث األراضي القریبة 

مراقبة جودة المیاه الجوفیة

ما وظیفة البئر في الشكل أعاله؟
Aتولید الكھرباء 

Bمراقبة جودة المیاه الجوفیة Bمراقبة جودة المیاه الجوفیة 
Cمنع تلوث األراضي القریبة 

Dمعالجة المیاه الخِطرة Dمعالجة المیاه الخِطرة 

almمراقبة جودة المیاه الجوفیة
an
ah
j.c
om
/ae



ث المیاه؟ أي من اإلجراءات التالیة یساعد في منع تلوُّ
َسْكُب زیت المحركات على األرض 

وضع النفایات الخِطرة في حاویة المھمالت وضع النفایات الخِطرة في حاویة المھمالت 
استخدام األسمدة عند زراعة الحدائق 

استخدام الخل عند التنظیف 

استخدام الخل عند التنظیف

ث المیاه؟ أي من اإلجراءات التالیة یساعد في منع تلوُّ
Aَسْكُب زیت المحركات على األرض 

Bوضع النفایات الخِطرة في حاویة المھمالت Bوضع النفایات الخِطرة في حاویة المھمالت 
Cاستخدام األسمدة عند زراعة الحدائق 

Dاستخدام الخل عند التنظیف 

almاستخدام الخل عند التنظیف
an
ah
j.c
om
/ae



أي مما یلي یؤدي إلى تدمیر الموطن البیئي؟

الزحف العمراني

أي مما یلي یؤدي إلى تدمیر الموطن البیئي؟
Aاالستصالح Aاالستصالح 

Bإعادة تشجیر الغابات 
Cالزحف العمراني 

Dحفظ المیاه Dحفظ المیاه 

الزحف العمراني
alm
an
ah
j.c
om
/ae



الشكل المقابل یدل على 

الزحف العمرانى

الشكل المقابل یدل على 
التعدین  - 1 التعدین  - 1
التشجیر  - 2
الزحف العمرانى - 3

almالزحف العمرانى
an
ah
j.c
om
/ae



التعدین 

الشكل المقابل یعبر عن 
الزحف العمرانى -1 الزحف العمرانى -1
التعدین  -2
ازالة الغابات -3

التعدین                
alm
an
ah
j.c
om
/ae



دورة ثانى اكسید الكربون

دورة النیتروجین

الشكل المقابل یعبر عن 
دورة الكربون-1
دورة المیاة -2 دورة المیاة -2
دورة ثانى اكسید الكربون-3
دورة النیتروجین-4

دورة النیتروجین          
alm
an
ah
j.c
om
/ae



الشكل المقابل یدل على 

ازالة الغابات

الشكل المقابل یدل على 
ازالة المیاة-1 ازالة المیاة-1
ازالة الصخور -2
ازالة الغابات  -3 ازالة الغابات  -3

ازالة الغابات
alm
an
ah
j.c
om
/ae


