


ألن موارد األرض محدودة كما أن 

تلوث موارد األرض يسبب 

األمراض لإلنسان والحيوان 

.والنبات





.مصدر هذه األشياء الحيوانات والنباتات



:األشياء التي مصدرها النباتات

.القلم–الباب–الكتب –المقعد 

:األشياء التي مصدرها الحيوانات

.المالبس الصوفية–الحذاء –الحقيبة 



كتاب العلوم مكون من أوراق تصنع من الخشب مصدره األشجار

وأبحث عن كيفية صناعة الورق على اإلنترنت ألتعرف على 

.المصدر الذي يصنع منه الورق





.امومصدر أيضا للطع( الجلد والصوف)كمصدر للمالبس :الحيوانات

.والغذاء( القطن والكتان)مصدر للكساء :والنبات

.فتستخدم للمأوىالصخورأما



.يحفر جحره تحت الشجيرات البرية:القنفذ

.حيوان ثديي ويلد صغار

حب يتغذى على الحشرات والخنافس والخضروات والفواكه وي

.أكل بيض الطيور

.والتربة. الطيور والماء والعشب واألشجار



.تمد النباتات بالغذاء والماء وتثبتها في األرض–مأوى لبعض الحيوانات والحشرات 

.خس–خيار –فاصولياء -طماطم 

 الموارد الحية مثل الحيوانات والنباتات نستخدمها كغذاء وفي صناعة األثاث

.كصناعة الخشب من األشجار وفي صناعة المالبس كصوف األغنام

 أما الموارد الغير حية ومنها التربة تستخدم في صناعة الخزف كما نستخدم

الصخور في بناء الجدران ورصف الطرق بجانب استخدامتنا اليومية للماء 

.والهواء



يشرب منه اإلنسان والحيوان ويستخدم في ري النبات واالستحمام ونظافة

.مالبسنا وأدواتنا



الشرب ـــ الوضوء ـــ االستحمام ـــ غسل الصحون

.انـــ ري النبات ـــ غسل المالبس ـــ  تنظيف األسن

أقل كمية من الماء مستخدمة في غسل اليدين 

.وتنظيف األسنان





يشرب منه اإلنسان والحيوانات ونروي به النباتات ونستخدمه في 

.االغتسال ونظافة أدواتنا ومالبسنا وطهي الطعام

يستخدم الناس الماء في الطهي وغسل األواني

.واالغتسال وري النباتات





يسبب تلوث الما والهواء والتربة األمراض 

.لإلنسان والحيوانات والنبات

.يسبب تلوث الهواء األمراض لإلنسان والحيوان والنبات

هواء حتى ال نضر بالموارد التي نحصل عليها من األرض مثل الماء والهواء فتلوث الماء وال

ض هو يسبب المرض لإلنسان والمخلوقات الحية األخرى وبالتالي المحافظة على نظافة األر

.حفاظ على حياة جميع المخلوقات الحية

.حتى ال يتلوث الماء فيسبب األمراض لإلنسان والحيوان والنبات



ثل يمكن إعادة تصنيعها مرة أخرى إلى منتجات يستفاد بها م

.العلب المعدنية



ف كمية ال تتأثر ورقة البالستيك بالماء بينما تمتص ورقة التنشي

.من الماء فتصبح ضعيفة وتتمزق بسهولة

تنشيف ال تتأثر ورقة البالستيك، بينما تمتص ورقة ال

.الماء وتصبح ضعيفة



يمكن إعادة النشاط باستخدام كيس من الورق أو 

.الكرتون وكيس آخر من البالستيك



علب العصير الفارغة وغطاء زجاجات المياه 

.الفارغة والمسامير ومسبحة



يمكن استخدام علب العصير 

المعدنية الفارغة كإناء لزرع 

.النباتات فيه

هلك إعادة استخدام األشياء تجعلنا ال نست

م الموارد الطبيعية وكذلك تساعد في عد

.تلويث البيئة

اق ورق الكارتون المستخدم في الصناديق الكارتونية وأطب

.البيض





يساعد على المحافظة على استخدام الموارد وعدم 

.اإلسراف في استخدامها

ث سوف تنفذ موارد األرض ألن معظمها موارد محدودة وعليها ضغط بسبب اإلسراف والتلو

.يضر بها وبجميع المخلوقات وبالتالي يجب المحافظه عليها

:يمكن المحافظة عليها بإحدى الطرق التالية

.ترشيد استخدامها وهو التقليل من استخدامها وعدم اإلسراف-1

.تدوير بعض المواد المستخدمة وصنع مواد جديدة منها-2

.إعادة استخدام األشياء مرة أخرى بصورة جديدة-3

.يتم إعادة تدوير الورق والبالستيك



.يوم الثالثاء

.لاير5= لاير1× علب 5= المبلغ الذي جمعه سعيد وزمالؤه يوم السبت 





.ي مكانهتزود التربة النبات بالماء والغذاء كما تساعد على تثبيت النبات ف

.استخدام كثير من الورق

استخدام كل من جانبي الورق

واستخدام القلم الرصاص 

والممحاة عند الرسم قبل 

.التلوين

.استخدام ورق أقل

.الحيوانات كطعام–النبات كطعام –خشب -هواء –ماء 

ألن موارد األرض محدودة كما أن تلوث موارد األرض يسبب 

.األمراض لإلنسان والحيوان والنبات


