
 

 



 

 



 

 

 

 

 توفر األوراق المتساقطة غذاء للحشرات كما قد يوفر المأوى أو
تكون وسيلة للتموية واالختباء للضفادع، أما الحشرات فهي تعد

 غذاء للضفادع.

 



 

 

  

  

األشياء غيرالحية هي: الهواء – التربة –

الحصى. بينما األشياء الحية هي: العشب

 – الديدان – الحشرات مثل الفراشات.

 

 تساعد التربة على حصول العشب على
غذائه كما يحصل من الهواء على ثاني

أكسيد الكربون الالزم إلتمام عملية البناء

 الضوئي وتتغذي الديدان على النباتات
والفضالت في التربة كما تتغذي الحشرات

 على أوراق بعض النباتات.

 



 

 



 

 



 

 

 

تحصل الطحالب واألسماك والربيان على

 الغذاء والمأوى واألكسجين من الماء  
 وتعيش الحزازيات على الصخور وتحصل
على الرطوبة وبعض من الغذاء من الماء

كما تستخدم الحزازيات والطحالب ضوء

 الشمس في صنغ غذاءها.

 



 

 



 

 

تختبيء الحية تحت الصخور لتحمي نفسها من حر 

الشمس ولحمايتها من المفترسات وكذلك الضب

 يختبييء من حر الشمس تحت الصخور.
 



 

 

 مجموعة من المعادن والماء والهواء والمواد العضوية.
 



 

 

 نعم تختلف التربتين في مقدار احتفظهما
بالماء ولذلك تحتاج الحيوانات والنباتات

إلى قدرة على التكيف حتى تستطيع العيش

في تربة شديدة الرطوبة أو شديدة

 الجفاف.

 



 

 

 تحتاج جميع المخلوقات الحية إلى الماء للحفاظ
على بقائها وتحتاج بعض المخلوقات الحية إلى

 الماء وضوء الشمس لتصنع غذائها بنفسها.

ألن النباتات ال تستطيع أن تنمو وتعيش

بدون ضوء الشمس ومن ثم ال تجد

 الحيوانات ما تتغذى به وتموت.



 

 

يعتمد المخلوق الحي على العوامل الحيوية األخرى

 لتوفير الغذاء كذلك لتوفير المأوى.

 

 

 

التربة: توفر الماء والمواد الغذائية للنباتات كما توفر

المأوى والغذاء لبعض المخلوقات الحية األخرى.

 ضوء الشمس: مصدر الطاقة في عملية البناء  
الضوئي وهذه الطاقة توفر الغذاء للنباتات وبطريقة

 غير مباشرة للحيوانات.

 

 

الماء: ضروري للحياة بشكل عام فتتخذه بعض 

ما له أهمية كبيرة المخلوقات الحية مكانا للمعيشة ك

 في القيام بجميع األنشطة الحياتية المهمة.

درجة الحرارة: تحدد نوع المخلوق الحي القادر على 

 البقاء في نظام بيئي ما.

 الغالف الحيوي يتكون من جميع األنظمة البيئية على األرض.



 

 

ال توجد على القمر المصادر الطبيعية الضرورية ليعيش

اإلنسان عليه لذا يجب أن تصمم المحطة بحيث تكون

 قادرة على توفير ما يلزم للمحافظة على الحياة.

 

     

 يشتمل النظام البيئي على الحيوانات والنباتات التي  
 نتخذها كغذاء لنا أو تكون من مصادر الكساء أو صنع
األدوية كما نستخدم النباتات في صنع األثاث وما يلزم

للمأوى أما العوامل الالحيوية مثل الماء فيمثل 0/0

أوزان أجسامنا ماء ويلزم لنا للشرب ولتقوم خاليا  

الجسم بأنشطتها الحيوية وأيضا من العواملً

الالحيوية الهواء وما به من ملوثات تسبب في

وجودها اإلنسان وتضر بصحته كما أن درجة الحرارة

 تحدد لنا نوع المالبس التي نرتديها.

 



 

 



 

 

 

 

يعتمد أفراد المجتمع الحيوي بعضهم على بعض في

الغذاء والمأوى واالحتياجات األخرى.

تزداد كثافة الجماعة الحيوية

إذا تضاعف عدد الذين

يسكنون في منزلي مع بقاء

 المساحة ثابتة.

أسماك وشقائق النعمان

 والمرجان.



 

 



 

 

العالقات الغذائية هي التفاعالت األكثر شيوعا بين المخلوقات       

 الحية في المجتمع.

 



 

 

سوف يقل عدد جماعات النباتات مما يسبب تناقصا في عدد الفئران واستمرار التناقص فيً         

 عدد الفئران يؤدي إلى تناقص في أعداد البوم.
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 سيظهر نقص في عدد الفئران وزيادة في عدد البوم.



 

 

 

 تشارك مع النبات في بعض
المصادر مثل الماء والهواء

ولكن بطريقة أخرى؛ ألن لها

 حاجات مختلفة.

 



 

 



 

 

األسماك والحبار

 والفقمة والبطريق.

تمثل السلسلة الغذائية نموذجا النتقال طاقة الغذاءً     

 المختزنة من مخلوق حي إلى آخر.



 

 

 يحصل العشب على المواد الالزمة لنموه من الماء والهواء والتربة.

 



 

 

توفر األشجار مكانا لتبني الطيور أعشاشها ومالذا من

 المفترسات وتتغذى الطيور على ثمارها وحشراتها  
والنقصان في جماعات األشجار سيتسبب في تناقص أعداد

جماعات الطيور بسبب تدمير مصادر الغذاء أو المأوى أو  

 كليهما.

 

 

 بوضع حوضين أسماك بهما نفس  العدد من الحالزين  
ويوضع أحداهما في ضوء الشمس واألخر يحجب عنه

ضوء الشمس مع توفر الغذاء الالزم لها ثم مالحظة عدد

الحالزين بعد عدة أيام.

المالحظة: يقل عدد الحلزونات داخل حوض األسماك

 المحجوب عنه ضوء الشمس لعدة أيام.

 

 

البكتريا والفطريات وتتغذى على بقايا الكائنات الحية –

 النمر يأكل لحوم الحيوانات – األرنب يأكل األعشاب.

 تحول النباتات الطاقة الضوئية إلى غذاء خالل عملية  
البناء الضوئي ثم تتغذى الحشرات على النباتات وتتغذى

الطيور على الحشرات ثم تتغذى القطة على الطائر وفي  

خالل هذه السلسلة الغذائية تنتقل طاقة الشمس المخزنة  

 في الغذاء من مخلوق حي آلخر.

 



 

 

كثافة جماعة األزهار = العدد ÷ المساحة =

 .نبتة 6622.2801 ÷ 5522 =  

ألن المخلوق الحي يستهلك جزءا من الطاقة فيً      

 كل مستوى من مستويات السلسلة الغذائية.

عالقة غذائية حيث تتغذى حشرة الدعسوقة على

 المن.

 
 شمس

 دجاج

 قمح

 

 إنسان
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يؤثر الضوء في نمونبات البازالء فإذا لم يتعرض

النبات إلى الضوء يقل عدد نباتات البازالء التي

 تنمو في وعاء واحد.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 العامل الحيوي الذي سيتم اختباره هو الضوء. وسيتم اختباره  
بتعريض أحد األحواض الزراعية التي تم زراعة بذور البازالء فيها

للضوء، أما الحوض األخر والتي تم زراعته بنفس العدد من بذور

البازالء فيتم وضعه في مكان مظلم.

ومن العوامل التي يتم التحكم فيها:

درجة الحرارة: فيتم وضع كل من الحوضين الزراعين في درجة

حرارة الغرفة

نوع التربة وكميتها: يتم وضع تربة من نفس النوع والكمية في
كال من الحوضين الزراعين.ً

كمية الماء: يتم ري كل من الحوضين الزراعين بانتظام بنفس

 الكمية من الماء.
 

أحتاج إلى أسبوعين وممكن القيام بهذه

 المحاولة مرتين.

 



 

 

متغيرات التجربة هي الضوء وعدد

 نباتات البازالء التي نمت.

 

 

العوامل الضابطة: هي درجة

الحرارة وكمية الماء ونوع

 التربة وكميتها.

   

      

الحوض الذي لم يتعرض إلى ضوء الشمس ينمو به عدد قليل

جدا من بذور البازالء، أما الحوض المعرض لضوء الشمس فإنً

 بذور البازالء نمت كلها تقريبا وازدهرت أوراق النبات.ً

 

  

       

 إذا أضفت حيوان أخر إلى الحوض فإن ذلك سيؤثر على عدد النباتات
التي تنمو في الحوض؛ ألن من الممكن أن يتغذى الحيوان على النباتات،

أما عند إضافة نبات أخر فإنه سيتنافس مع نباتات البازالء على الغذاء

والماء من التربة مما يؤثر أيضا على عدد نباتات البازالء التي تنمو فيً

 الحوض.

 

 



 

 



 

 

 

 عوامل ال حيوية 

 الهواء

 

العالقات الحيوية

 التربة

المستهلكات

المحلالت

 



 

 

  

 

العوامل الحيوية: هي المخلوقات الحية في النظام.

العوامل الالحيوية: هي المكونات الغير حية في

 النظام البيئي.

 

الغالف الحيوي: جميع األنظمة على األرض. 

 علم البيئة: دراسة األنظمة البيئية.

 

 

المجتمع الحيوي: جميع الجماعات الحيوية في

النظام البيئي.

الجماعة الحيوية: جميع المخلوقات الحية من

 النوع نفسه التي تعيش في نفس المكان والزمان.

 

 

النظام البيئي: يتكون من مخلوقات حية يتفاعل بعضها

مع بعض ومع العوامل الالحيوية في البيئة المحيطة.

العوامل المحددة: هي العوامل الحيوية أو الالحيوية

 التي تعمل على تحديد حجم الجماعة.

 المنتج: يصنع غذاءه بنفسه.       
المستهلك: يعتمد على بقية المخلوقات الحية في

 غذائه.

 المستهلكات: تأكل المخلوقات الحية األخرى. 
المحلالت: تستهلك المخلوقات الحية بعد موتها

 أو تتغذى على الفضالت التي تنتج عنها.

 

 

الشبكة الغذائية: مجموعة من السالسل

الغذائية.

السلسلة الغذائية: مسار انتقال الطاقة في

 النظام البيئي.

 



 

 



 

 

     

  

    

المنتجات: الخيار – الفاصولياء – البسلة – الطماطم – العنب

– التين.

 المستهلكات: الدجاج – لحم البقر – األسماك – األرانب.
 

ألنها تحصل على الغذاء من تحليل المخلوقات الحية

 بعد موتها وال تصنع غذاءها بنفسها.

 الجرجير – الملوخية – الفاصولياء – البسلة – الخيار.     

 

 

 

سوف تتراكم الفضالت ولن يعاد تدوير المواد

 لتستهلكها المخلوقات الحية من جديد.

الضوء: عندما يقل الضوء تموت بعض النباتات 

وبالتالي تؤثر على حياة باقي المخلوقات الحية في

حوض األسماك. يكون حجم الجماعة أصغر في الشهور من مارس

إلى أغسطس.

ويكون حجمها أكبر في شهر نوفمبر.

 



 

 

تفترس القطط البرية األرانب فعندما تتناقص أعداد جماعة 

األرانب تبدأ أعداد جماعة القطط البرية بالتناقص وعندما  

 يزداد أعداد األرانب تتبعها في ذلك جماعات القطط البرية.

 

   

 

المساحة = 122 × 06 = 00622م0

 عدد األرانب = 00622÷ 722= 006 أرنب.
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تستخدم الطاقة الشمسية في تسخين المياه في المنازل وتدفئة المنازل

 – توليد الطاقة الكهربية.
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

الفحم الحجري

 والماء.
 



 

 



 

 



 

 

 ألن معظم األشجار تنمو وتقطع ثم تنمو مرة أخرى في أقل من مائة عام.



 

 

نستخدم الطاقة الكهربية

التي يمكن توليدها من  

 الخاليا الضوئية ويستخدم  
الغاز الطبيعي في التسخين

والطبخ وتستخدم الشمس  

في تدفئة المنزل وكذلك

تستخدم األخشاب في

 توليد الطاقة الحرارية.

ال يمكن تعويضها خالل

 مئة عام.



 

 

 يستخدم األرنب الماء للشرب كما يتغذى على األعشاب
والنباتات ويستخدم الجحور في األرض كمأوى ولتخزين

 الطعام.

   

    

 

الموارد المتجددة هي: الماء – الهواء – ضوء الشمس

– األشجار – المحاصيل الزراعية.  

الموارد الغير متجددة هي: التربة والذهب واأللومنيوم

 والنفط والفحم الحجري والغاز الطبيعي.

الماء والتربة والهواء واألشجار والذهب واأللمونيوم

والنفط والفحم الحجري والغاز الطبيعي والمحاصيل

 الزراعية وضوء الشمس.

      

 

    

 الشجرة الواحدة في الغابة المطرية تعد مصدرا متجدداً ً
ألنه يمكن غرس شجرة مكانها من جديد، أما الغابة ككل

فتعد مصدرا غير متجدد؛ ألن إعادتها إلى ما كانت عليهً

 يحتاج إلى أكثر من 722عام.

 تنمو الشجرة ثم تقطع ويقسم خشبها إلى قطع ثم
تشكل القطع الخشبية إلى عصا مضرب ثم تصبغ

عصا المضرب وتدهن وتشحن ثم ترسل إلى المحالت

 حيث يجري عرضها وبيعها.
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بناء المنازل وبناء

المكاتب والطرق  

 والجسور وعمل  
مساحات خضراء

 األشجار والحدائق.
 



 

 

النفايات الخطرة هي التي تحتوي على

 مواد كيميائية أو ملوثات أخرى خطرة.

 

 

 األكياس البالستيكية –
العلب البالستيكية والمعدنية

 الفارغة - األوراق.

 



 

 



 

 



 

 

حرائق الغابات وحرق

 الخشب في المداخن  
 والملوثات المتصاعدة من
عوادم السيارات المصانع

والطائرات وكلها تساهم

 في تلوث الهواء.
 



 

 

ال يحتاج ركوب الدراجة إلى حرق الوقود ومن ثم يقلل من الملوثات

 المتصاعدة من عوادم  السيارات.



 

 

  

 

 ألن المواد العضوية هى بقايا نباتية
وحيوانيه وبقايا غذائية وال يتم إعادة

 تدوير أو إعادة استخدام لهذه  
الفضالت مرة أخرى مما يجعلها أكثر

 مصادر الفضالت الصلبة.

 



 

 

يعاد استخدام المواد بدال من رميها مما يقلل من كميةً     

 الفضالت الصلبة.

 هو مثال على العمليتين معاً      
إضافة إلى عملية إعادة التدوير

 فقد قلت كمية الفضالت التي  
ترمي وأعيد استخدام المواد

وأعيد تدويرها من خالل إنتاج

 عمل فني.



 

 

 

تستخدم األكياس البالستيكية في تغليف بعض المنتجات مثل لعب

األطفال والمالبس والمنتجات الغذائية – كما تستخدم في حمل

 المشتريات أثناءالتسوق. ويتم التخلص منها عادة بإلقائها في القمامة.

 

 

 

 

يمكن التعامل مع هذه األكياس بجمعها وإعادة تصنيعها لعمل

أكياس تستخدم في جمع القمامة.

قد تحمل األشياء بأكياس مصنوعة من الورق أو من القماش بحيث يمكن استخدامها

 مرات عديدة وعند تلفها يمكن إعادة تدويرها مرة أخرى.

 

 



 

 

إعادة االستخدام تعني استخدام المواد أكثر من مرة، أما إعادة 

 التدوير فتعني إعادة استخدامها بعد تغيرها إلى شكل آخر.

 



 

 

 



 

 

         

     

        

     

  

  

كمية الماء المستهلك من الصنبور العادي أسبوعيا =

76 × 6 × 1 = 606 لترا من الماء
كمية الماء المستهلك من صنبور التوفير أسبوعيا =ً

1.6 × 6 × 1 = 000.6 لترا من الماء.

كمية الماء التي ستوفر خالل األسبوع = 606 –

 000.6 = 710.6 لترا من الماء.

 الملوثات: هي مادة تضر بالمخلوقات الحية نتيجة   
تأثيرها في العمليات الحيوية. ومنها المواد الكيميائية

 ومواد التنظيف ومكونات البطاريات والدهان والمبيدات
الحشرية والسماد يوالشحم والبنزين والغازات والدقائق

 الناتجة عن حرق الوقود.

 

 

 

 

تلوث الهواء: تنبعث الغازات ودقائق الملوثات نتيجة

حرق الوقود وقد تنحل هذه الغازات مع مياه األمطار

مسببة المطر الحمضي.

تلوث الماء: تسيل الملوثات الناتجة عن المصانع والورش

والمنازل إلى التربة وتصل إلى المياه في الينابيع واألنهار

 مما يسبب تلوثها.

  

  

األوعية الزجاجية - األوعية البالستيكية – أكياس

 البالستيك – ربطات المطاط – الثياب القديمة.

تقلل حاجتنا إلى استخدام النفط والمواد األولية والطاقة

الالزمة للتصنيع كما تقلل من حجم الفضالت الصلبة

 المرسلة إلى مكاب النفايات.

إذا سكب الوقود على األرض فقد يتسرب إلى المياه

 الجوفية أو إلى مياه األنهار والجداول.

 

يكتفي بأخذ حاجته فقط من المناديل وعلب الكاتشب والميونيز

 ويجلب معه أدواته القابلة للغسل مثل الملعقة والشوكة  
ويشجع أصحاب المطعم على تغليف الوجبات بمواد تم إعادة

تدويرها – يضع المنتجات الورقية في أوعية تصنيع

 الكومبوست بدال من إلقائها في سلة المهمالت.
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يمكن استخدام األراضي المخصصة لبناء مدينة صغيرة بتقسيمها إلى وحدات

ومساحات يتم بناء مساكن ومحالت والحدائق ومباني للخدمات التعليمية
والصحية في مساحة محددة وتحديد مساحة بناء المصانع والمطارات بعيدا عنً

 المناطق السكنية.

 

 



 

 

يجب وضع الحديقة وسط المدينة، أما المدارس فيجب وضعها قريبا من المنازل، أما مكبات النفايات  

 فيجب وضعها على أطراف المدينة.
 

 ستظهر مناطق المدينة المختلفة على ورقة المربعات كمساحات محددة يتخللها حدائق وطرق.

 تم وضع المكاتب والمحطات الصناعية على أطراف المدينة أو بعيدا عن المناطق السكنية  كي
ال تتسبب في أضرار صحية لسكان المدينة بسبب الضوضاء وتلوث الهواء الذي قد يصدر عن

 هذه البنايات. أما المنازل فتم وضعها وسط المدينة  ووضع المدارس قريبة منها حتى يسهل
عملية انتقال الطالب من منازلهم إلى المدرسة كما تم وضع المحالت التجارية والمخازن في

 وسط المدينة قريبه من المناطق السكنية لتسهيل العمليات التجارية والبيع والشراء.

 



 

 

نعم والبد أن يكون المنتزه واسع يحتوي على مكان مخصص للعب األطفال كما يحتوي على

 بعض األدوات الالزمة لممارسة األنشطة الرياضية.

 

تم وضع مكبات النفايات على أطراف المدينة  وفي عكس االتجاه التي تهب منه الرياح حتى ال

تحمل الرياح عند هبوبها رائحة النفايات الكريهة مما قد يسبب أذى لسكان المناطق القريبة

 من أطراف المدينة.

 

 يفضل أن يكون المطار في أطراف المدينة حتى
ال يتسبب ضجيج الطائرات في أذى السكان كما

يجب أن يكون المطار يطل على طريق

مواصالت حتى يسهل االنتقال إليه ويجب أن

 تحدد مساحته كبيرة وأمنه لهبوط الطائرات.
 

 



 

 

 



 

 

 التلوث

 المطر الحمضي
مشكالت بيئية

 أخرى

 



 

 

الملوثات. 

 إعادة التدوير.

 مكاب النفايات.

 النفايات الصلبة.

 المطر الحمضي.

 المصادر الطبيعية.

ألن االستهالك عندها يصبح على من مستوى

 الغابات وهي من المصادر غير المتجددة.

ألنه معظمه مياه مالحة ال يمكن استخدامها إال

 إذا جرت تحليتها.
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 ألن الملوثات في مكاب النفايات قد تتسرب
منه وتصل إلى المياه الجوفية وأجزاء البيئة

 األخرى وتسبب تلوثها.

تقل الحاجة إلى مصادر طبيعية لتصنيع 

 أكياس جديدة.

  

   

 

الموارد المتجددة: ضوء الشمس – الماء –

األشجار – الهواء – التربة.

 الموارد غير المتجددة: الفحم الحجري – النفط.

 احتماالت إعادة التدوير

مواد يعاد

 تدويرها

 المنتج الجديد

 الورق المعاد تدويره ورق الجرائد

 علب األلومنيوم

 

 علب األلومنيوم
ومنتجات األلومنيوم

 األخرى.

زجاج النوافذ العلب الزجاجية

 واألوعية

العلب

 البالستيكية

 مواد العزل
 البالستيكية

 

 استخراج المعدن الخام

 تكرير األلومنيوم

 صهر األلومنيوم في المصنع

 تشكيل األلومنيوم على شكل علبة

 نقل علبة األلومنيوم إلى مكان استعمالها

 استخدام العلبة

 تدوير العلبة

 



 

 

 

  

  

     

أضع عصير الليمون داخل رشاش ثم أرش عصير الليمون على أوراق النباتات وعلى التربة

وحول النبات مثل المطر الحمضي  ثم أالحظ النبات بعد فترة وأسجل التغيرات التي تحدث للنبات.

المالحظة: يتغير لون النبات نتيجة تعرضه لعصير الليمون.

 االستنتاج: يسبب المطر الحمضي أضرارا كبيرة للنباتات.ً

 

 

 

عدد األشجار التي يتم إنقاذها خالل عام = 622222

 × 60 = 05222222شجرة.

 2,21لتر / كم
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ألن المخلوقات الحية جميعها تحتاج إلى الماء للبقاء

 على قيد الحياة.

 كالهما يتكون من عوامل حيوية وغير حيوية:
الجماعات والمواطن والشبكات الغذائية وعالقات

 التكافل.

 

 

 

الجماعة الحيوية: هي مجموعة من النوع نفسه تعيش

في نفس المكان والزمان.

المجتمع الحيوي: هو كل الجماعات التي تعيش في

نظام بيئي معين.

النظام البيئي: يضم المجتمعات في منطقة محددة

 والعوامل غير الحية وتفاعالتها فيما بينها.

 كالهما يتكون من عوامل حيوية وعوامل غير حيوية
وفي كليهما يتم تدوير العناصر والطاقة خالل شبكات

الغذاء وتشكل المنتجات األساس لجميع السالسل

 الغذائية.

 نوع التربة – المدى الحراري – وفرة الماء.  

 التربة – الهواء – الماء – األشجار.    

 

 

المصادر المتجددة يمكن تعويضها خالل 722 عام

بينما النفط والفحم الحجري يحتاجان إلى ماليين

 السنين لتكوينها.



 

 

 النفط الخام – الجزء أ. 

الفحم الحجري والغاز الطبيعي ومواد اخري كلها

تمثل %60  

 

 عمليات قطع أشجار الغابات بهدف استخدام أراضيها
للزراعة – إنشاء المنازل والمشاريع التجارية والطرق

 السريعة.

 احتراق الوقود اإلحفوري )النفط – الغاز – الفحم(.   

عندما تتصاعد الغازات الناتجة عن حرق الوقود إلى 

 الهواء وتختلط مع الماء في الغالف الجوي.

الزجاج – المعادن – البالستيك –   

 المنتجات الورقية.

 إذا تناقصت أعداد جماعة البعوض  
تتناقص أعداد جماعة الضفادع. إذا زاد

عدد البعوض بشكل مفاجيء فقد يزداد  

عدد الضفادع وإذا اختفت الضفادع يزداد

 عدد البعوض.
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األسماك والضفادع والحشرات والطحالب والحالزين

 والنباتات المائية وإذا جفت مياه الجدول تموت األحياء.

 

  

 سوف تتكون تربة خصبة من الطين الذي شكل قاع النهر في
السابق ومن المخلوقات الحية التي تعيش في هذا الموطن ديدان

 األرض – الحشرات – النباتات األرضية.

كمية المادة على األرض ال تتغير أبدا لذا يجب أن تستخدم

 العناصر في النظام البيئي وتعود إليه بشكل مستمر.

 

 

 

 الموارد المتجددة: هي الموارد التي يمكن تعويضها في أقل من
722عام ومنها ضوء الشمس والماء وهي كذلك مصادر يمكن

تجددها باستمرار كالماء أو سوف تدوم لماليين السنين كضوء  

الشمس.

 الموارد غير المتجددة: المصادر التي تحتاج إلى أكثر من 722
عام ليتم تعويضها ومنها الفحم الحجري والغاز الطبيعي والنفط

 وهي تحتاج إلى ماليين السنين لتتكون مرة أخرى.

 

 

ألن عدد السكان في المدينة أكبر ومن ثم هناك عدد أكبر من 

السيارات والمصانع ومحطات توليد الطاقة مقارنة

 بالمناطق الريفية.

 

 

 

 

 

 علبة الحليب: يمكن استخدامها لتخزين الماء لري  
المزروعات أو قصها من أعلى واستخدامها كوعاء يوضع

فيه غذاء الحيوانات األليفة.

برطمان صلصة الطماطم: يمكن استخدامه كزهرية توضع فيه

 األزهار أو يخزن فيه بعض المواد الغذائية.  
ورق الجرائد: تلف به الهدايا أو يوضع على أرضية قفص

 الحيوانات األليفة.

  

  

صنع صلصة الطماطم في المنزل باستخدام الطماطم الطازجة

 وتخزينها في الثالجة باستخدام األوعية التي تستخدم أكثر
من مرة – وضع الحليب عند شرائه في وعاء زجاجي يؤتى

به من المنزل – شراء الجريدة فقط عندما يتوافر الوقت

 لقراءتها وقراءة الجرائد على المواقع اإللكترونية.

 

 

 يصنع الورق من مصدر متجدد ولكنه يستخدم لمرة واحدة  
مما يزيد من كمية الفضالت الصلبة، أما البالستيك فيصنع من

مصادر غير متجددة ولكن يمكن استخدامه ألكثر من مرة فال

 يزيد من كمية الفضالت.
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