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الحمضیةاألمطار  7 -2

:بعد دراسة ھذا الدرس سوف 
.الحمضیةأستطیع أن أصف كیف یصنع اإلنسان األمطار •
.أستطیع أن أصف على األقل مشكلتین تسببھما األمطار الحمضیة•

:ُمفردات للتعّلم 
almاألمطار الحمضیة• 
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؟على الحجر الجیري كیف تؤثر األمطار الحمضیة
 ؟علیھ جلد إذا سقطتلمضّرة ل األمطار الحمضیةھل

 تموت األشجار حول العالم ألسباب متعددة
األمط�ار التلوث یطل�ق علی�ھ  نوع من منھا

.الحمضیة
 ؟األمطار الحمضیةكیف تحدث
.حرق الفحم والنفط والغاز الطبیعي یتم1) .حرق الفحم والنفط والغاز الطبیعي یتم1)
وأكس����ید  أكس����ید الكبری����ت ث����انيینبع����ث 2)

.لالعلى النیتروجین
الغ���ازات م���ع م���اء األمط���ار  ھ���ذه تتفاع���ل3)

. حمض النیتریكو حمض الكبریتیكلُتكّون 
أمط��ار  ح��ول ھ��ذه األحم��اض األمط��ار إل��ىت4)

حمضیة غالًبا ما تكون حمض�یتھا أق�ل م�ن 
.عصیر اللیمون حمضیة
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 توض��ح ھ��ذه الص��ورة كی��ف
تكّون��������������������ت األمط��������������������ار 

تتس�����رب األمط�����ار .الحمض�����یة
الحمض�������یة إل�������ى البحی�������رات 

.فیھا حمضیة وتجعل الماء

األمط������������������������ار 
الحمض��یة تس��بب 

الص�����خور  تآك����ل
.المباني وتدمیر
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7-2نشاط   

.مالحظة تأثیر األمطار الحمضیة

:ستحتاج إلى
شتلتین سلیمتین تنموان في التربة• 
عصیر لیمون• ماء من الصنبور• 

قم برّي شتلة بماء الصنبور، واألخرى بعصیر  -
.اللیمون

تنب��أ م��اذا س��یحدث بن��اًء عل��ى م��ا تعرف��ھ ع��ن  -
.األمطار الحمضیة

الح��ظ م��اذا س��وف یح��دث خ��الل األی��ام القلیل��ة  -
 .القادمة .القادمة
األسئلة

؟....ماذا حدث ل . قارن بین النباتین بعد خمسة أیام1)
األوراق. أ      

السیقان. ب
ھل تدعم ھذه النتائج تنبؤاتك؟ كیف؟2)
.استخدم ما تعلمتھ عن األمطار الحمضیة لتوضیح سبب حدوث ھذه التغیرات3)
.اكتب تقریًرا من صفحة واحدة حول الضررالذي تسببھ األمطارالحمضیة للمباني4)
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39االسئلة ص 

.باألمطار الحمضیة في السقوط ستبدأ أوراق النباتات المرویة -أ1)
.النباتات المرویة باألمطار الحمضیة ضعیفة وذابلة في ُتصبح -ب     

ألن عن��د س��قوط األمطارالحمض��یة عل��ى األش��جار تس��قط األوراق  .نع��م2)
.األغصان وتموت

د . تم��تص النبات��ات العناص��ر الغذائی��ة م��ن الترب��ة3) األمطارالحمض��یة تج��رِّ
فتض�عف النبات�ات وتب�دأ األوراق بالتس�اقط  .التربة من العناصر الغذائیة فتض�عف النبات�ات وتب�دأ األوراق بالتس�اقط  .التربة من العناصر الغذائیة

.الساق ویذبل
الرخامی����ة  ف����ي الحج����ر الجی����ري والمب����اني لُتس����بب األحم����اض تآك����4)

الحج�ر الجی�ري  م�ن مع�دل تآك�ل ُیزید ثاني أكسید الكبریت. والمنحوتات
.ھو انھیار المواد التآكل. والحجر الرملي والرخام

)یمكن للطالب البحث عن معلومات اكثر من شبكة االنترنت(    
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كیف تؤثر األمطار الحمضیة على البیئة؟

.النبات سلیًما تحتوي التربة على المغذیات التي تحافظ على1.

.ل الجذورالخ تمتص النباتات المغذیات من2.

، وی��ؤدي عناص��رھا المغذی��ةالترب��ة ج��زءاً م��ن  ُتفقِ��داألمط��ار الحمض��یة 3.
: المغذیات إلى  نقص

 َضعف النباتات.  َضعف النباتات.
أبطأ  یصبح نموھا.
 تتس����اقط األوراق الت����ي تص����نع

.النباتات الغذاء في

  الصنوبر الموجودة الحمضیة إبر ُتدمر األمطار
.في نھایة الفروع
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حت��ى األش��جار الكبی��رة تتض��رر بفع��ل 
األمطارالحمض��������یة، األم��������ر ال��������ذي 

 عرض�����ة آلف�����ات ویجعلھ�����ا ُیض�����ِعفھا
وتم����وت  فتت����دھور حالتھ����امختلف����ة، 
 تم�����وتوف�����ي النھای�����ة، . األغص�����ان

الحمضیة بسبب األمطار تساقطت كلّ األوراق.األشجار الحمضیة بسبب األمطار تساقطت كلّ األوراق

ُت�����دمر األمط�����ار الحمض�����یة 
الض������فادع وتقت������ل  ب������یض

علیھ�ا  تتغذى الحشرات التي
تن�اقص ع�دد  مما ی�ؤدي إل�ى
.العالم الضفادع حول
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:المفاھیم الخاطئة
 الغذائی�ة ف�ي الَم�واطن الطبیعی�ة المختلف�ة ھناك نمط واحد في السالسل

!!!الحرائق والتدخل البشري الطبیعیة مثل بسبب الكوارثالیتغیرحتى 
!تحّدث عن

كیف یمكنك توضیح أن األمطارالحمضیة ُتدمر األعمال الحجریة؟

ماذا تعّلمت؟
والنتی�روجین ال�ذي  تتشكل األمطار الحمضیة بس�بب أكاس�ید الكبری�ت •

.یذوب في ماء األمطار لُیكّون حمًضا
والحیوان�ات الت�ي  ُتدمر األمطار الحمضیة المباني الحجریة والنباتات •

.تعیش في الماء

alm
an
ah
j.c
om
/om



alm
an
ah
j.c
om
/om

األمطار الحمضیة 7- 2تمرین 

ف��ي ھ��ذا التم��رین، س��تطبِّق م��ا تعرف��ھ ح��ول األمط��ار الحمض��یة والسالس��ل 
.في موطن الماء العذب الغذائیة

وھ��ي تعتم��د عل��ى  ُتَع��دُّ بحی��رة الم��اء الع��ذب موطًن��ا للنبات��ات والحیوان��ات، 
س���لًبا عل���ى ھ���ذا الم���وطن حی���ث تم���وت  ت���ؤثر األمط���ار الحمض���یة. بعض���ھا

الحیوان�ات  تتمی�ز. النباتات، ویتضرر بیض السمك والضفادع وق�د ال تفق�س
مثل روبیان الماء العذب بقشرة صلبة مكونة من الكالسیوم، یؤدي الحمض مثل روبیان الماء العذب بقشرة صلبة مكونة من الكالسیوم، یؤدي الحمض 

.القشرة وموت الحیوان لتآكل ھذه
عن��دما یم��وت ك��ائٌن ح��يٌّ واِح��ٌد بس��بب الحموض��ة ف��ي الم��اء، تت��أثر الكائن��ات 

تأك��ل األس��ماك الروبی��ان ویأك��ل ط��ائر مال��ك  عل��ى س��بیل المث��ال،. األخ��رى
لألس�ماك وس�تموت  الحزین األسماك؛ لذا فبم�وت الروبی�ان ل�ن یت�وفر غ�ذاءٌ 

.غذاٌء لطیور مالك الحزین فستموت بدورھا ھي األخرى، ولن یتوفر
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ما األمطار الحمضیة؟1)

كیف تتأثر الضفادع باألمطار الحمضیة؟2)

 ارُس��م سلس��لًة غذائّی��ًة واح��دًة لھ��ذا الم��وطن قب��ل أن یتل��وث باألمط��ار3)
 .الحمضیة

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

وّضح كی�ف س�تؤثر األمط�ار الحمض�یة عل�ى السلس�لة الغذائی�ة ف�ي 4)
.)3(السؤال 

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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 7- 2تمرین 

الكبری�ت أو أكس�ید  ھي أمط�ار ذاب بھ�ا ث�اني أكس�ید(األمطار الحمضیة 1)
.)ضعیف النیتروجین لینتج حامض

.تفقس ضفادع یتلف بیض الضفادع بفعل الحامض وال2)

.مالك الحزین          سمك طائر         روبیان         نبات 3)

أو ط��ائر مال��ك  س��یموت الروبی��ان وبالت��الي ل��ن یتواج��د غ��ذاء للس��مك4)
.الحزین
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 7- 2ورقة عمل 
.تأثیر األمطار الحمضیة على المباني الحجریة 

 العدی�د م��ن المب��اني الحجری�ة مبنی��ة م��ن الحج��ر
 الجیري والحجر الرملي، وھذه األحج�ار تتحل�ل

 ُتزیل األمطار الحمض�یة س�طح. بفعل األحماض
 ع���ام، تس���ببت األمط���ار 50ف���ي آخ���ر . الحج���ر

 .الحمضیة في أضرار للمباني في أثینا بالیونان
 عن��دما تس��قط الملوث��ات الكبریتی��ة عل��ى الحج��ر عن��دما تس��قط الملوث��ات الكبریتی��ة عل��ى الحج��ر
 الجی��ري والحج��ر الرمل��ي، تتفاع��ل م��ع المع��ادن
 في الحجارة لتكوین مسحوق یمك�ن أن ینج�رف

 تضررت المباني المشھورة مث�ل. بفعل األمطار
 تمثال الحریة في نیویورك وتاج محل في الھند

.بھذا النوع من التلوث
فھ�ي تتآك�ل . تضراألمطار الحمضیة أیًضا بقضبان السكك الحدیدیة والجس�ور الفوالذی�ة

 كم�ا تتفت�ت م�واد البن�اء وتتآك�ل المع�ادن، ویت�أثرلون. بفع�ل األمط�ار الحمض�یة تدریجًیا
.الطالء ، وأسطح الزجاج

تاج محل
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ما األمطار الحمضیة؟1)

م��ا ت��أثیر األمط��ار الحمض��یة عل��ى المب��اني المبنی��ة ب��الحجر الجی��ري أو 2)
الحجر الرملي؟

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

كیف یمكننا الوقایة من أضرار األمطار الحمضیة؟3)

__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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 7- 2ورقة عمل 

أكس��ید الكبری��ت أو  ھ��ي می��اه أمط��ار ذاب بھ��ا ث��اني( األمط��ار الحمض��یة1)
.)أكسید النیتروجین

.یتفاعل الحمض مع الحجر ویجعلھ یتآكل2)

والمص�انع الت�ي  الحد م�ن تل�وث الھ�واء، خاص�ًة م�ن محط�ات الكھرب�اء3)
.وعوادم السیارات،  تحرق الفحم
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