
 
 ، حسنات، سيئات وحلول الوقود مواد

 الصف: الصف الثالثاسم الطالب: ___________                                   
 

 

 اقرأ القطعة التالية ثم اجب على األسئلة التي تليها: السؤال األول:
، والاركبات اآلالت تشغي الطبخ، االضاءة، فوائد عديدة لإلنسان ان اهاها اواد الوقود ستعاا  يوجد ال

ه واضافة لذلك ان الااكن نفاذ هذ البيئة تلوثلالاسبب االو  بالاقاب  قد يكون استخدام هذه الاواد  لكن
اء اواد حرص على ابقيو البيئة،لذلك على االنسان استخدااها بحكاة حيث ال يلوث  ،الاستقب الاواد في 

 ايضا.الوقود لألجيا  القاداة 
 
 استعاا  اواد الوقود.اكتب حسنات -أ
_________________________________________________________

_________________________________________________________
___________________________________ 

 
 اواد الوقود على البيئة والكائنات الحية السلبية لحرقاكتب التأثيرات -ب

_________________________________________________________
_________________________________________________________

____________________________________ 
 
 اعط ثالثة حلو  للتقلي  ان تلويث اواد الوقود.-ج

_________________________________________________________
_________________________________________________________

____________________________________ 
 
 اكتب ثالثة سلوكيات تساعد على عدم نفاذ اواد الوقود.-د

_________________________________________________________
_________________________________________________________

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اقرأ الاحادثة بين ساار وسعيد ثم اجب على األسئلة التي تليها: السؤال الثاني:
ي ف سعيدان الزان بدا  بعد فترة شوارع الادينة، أحديقه سعيد في اع صد ساارااليام جلس  أحدفي 

 السعا .

 اريض.انت لست  تسع ؟لااذا  سعيداا بك يا  ساار:سأله 

 الوث. اعتقد ان الهواء في الانطقة سعيد:

 ؟الوثالهواء التقصد بااذا  ساار:

، احطات داخ  الاصانعحرق اواد الوقود لتشغي  اآلالت  تلوث الهواء يحدث نتيجة سعيد:

وسااة اث   حرق اواد الوقود يصدر عنها نواتج ثانوية ، فعنداتالكهرباء، او تشغي  السيار

ذي الوبالتالي يتم استنشاق الهواء الالوث  يصبح الهواء الوث السناج، والرااد وهكذاالدخان، 

 بصحتنا. يضر

 السعا .الهواء كي يتوقف توقف عن تنفس  إذا ساار:

 بدونه. هذا استحي  فالهواء ضروري لحياة االنسان وال ياكن العيش سعيد:

 .ذا الهواءهيجب ان يكون نظيف ونقي وليس اث  نستنشقه لكن الهواء الذي  ساار:

  .هيا نفكر اعا التلوث؟كيف نستطيع تقلي   اا العا ؟ سعيد:

: الح  بواسطة التكنولوجيا أي يجب التطرق الى التكنولوجيا إليجاد حلو  اناسبة وتقل  ان ساار

 الهواء.تلوث 

 ااذا؟اث   حسنا، سعيد:

، أكثرعالية في احطات الكهرباء في الاصانع، كلاا كانت الاداخن عالية تركيب اداخن  ساار:

 أكبر.ينتشر الدخان الى اسافة 

وفي انابيب نفث  ي اداخن احطات الكهرباء والاصانع،صاف فياكن تركيب ا سعيد: وايضا

 الهواء.لانع انبعاث الاواد السااة الى  الدخان للسيارات،

يجب استخدام اواد وقود التي تطلق قليال ان الاواد الالوثة  للحلو  التكنولوجيةواضافة  ساار:

بعيدا  سيارات، كذلك بناء الاصانعالطبيعي والتقلي  ان حرق الوقود واستخدام الللبيئة اثال الغاز 

 عن الاناطق السكنية.

 

 

 

 

 



 انظر الى الجدو  ثم أكا  الناقص: 

مادة  االستعمال الفعالية

الوقود 

 المستعملة

التلوث 

 الناتج

طرق 

تكنولوجية 

للتقليل من 

 التلوث

سلوكيات 

للتقليل من 

 التلوث

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     

 

 

 

 

     



 

 اقرأ القطعة التالية ثم اجب على األسئلة التي تليها: الثالث: السؤال
 الخشبي، الفحم الحجري،الفحم  ان الطبيعة،اواد الوقود التي يستخداها االنسان اصدرها 

 ،البنزين اث  غاز الطبخ، انه اواد وقود اختلفةوالنفط الخام الذي يتم انتاج  الزيت، الشاع

 والاازوت.السوالر  )الكاز(، الكورسين

 وان الااكن ان تنفد تلك اقارنة بالااضي،يتم استهالك كايات كبيرة ان اواد الوقود  في اياانا

 اضافية.لذلك يجب البحث عن اصادر طاقة  اا.الاواد يواا 

 استعااالت اواد الوقود الاختلفة أكا  :1

 االستعاا  اادة الوقود 

  الفحم الخشبي

  الزيت

  الشاع

  الفحم الحجري

  غاز الطبخ

  البنزين

  الكورسين )الكاز( 

  السوالر 

  الاازوت

 

 



 اليواية.اقترح طاقات بديلة ياكن استخدااها في حياتنا  :2

_____________________________________________________

_______________________________________ 

 السؤال الرابع :

 حسنات وسيئات إمكانية تطورها ات تكنولوجية تعمل بواسطة مواد الوقودمنتج 

 السيارة  –المنتج : وسائل النقل 

سناج  ، ان اج  تشغي  السيارة يتم حرق اواد الوقود ) البنزين ( ونتيجة لذلك يتم انطالق دخان

 ااا يؤدي الى تلوث البيئة والهواء . واواد سااة

وث تل سيارة تعا   بحرق اواد الوقود وفي ذات الوقت تقل  ان كيف ياكن الحصو  على  : 1

 الهواء ؟ 

 _____________________________________ الجواب:

 السيارة. بدليلة لتشغي  اقترح طريقة :2

 _____________________________________ الجواب:

 ______________________________ :الطريقة البديلةحسنات 

____________________________________________ 

 
 الطريقة البديلة: ______________________________سيئات 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 .اصباح الكيروسين''' أو '''اصباح زيت الكاز'''   - المنتجامامك السؤال الخامس: 

 تمعن فيه جيدا ثم أجب عن األسئلة التي تليه

 

 التي يحلها؟ المشكلةما هي  -1

.________________________________________________ 

 ما هي الحاجة التي يلبيها؟ -2

.________________________________________________ 

 من المنتج؟ ضروريةالمتطلبات هي ال ما -3

.________________________________________________ 

 من المنتج؟ ضروريةغير المتطلبات ما هي ال -4

.________________________________________________ 

  اكمل البطاقة التالية عن المنتج -5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بطاقة اواصفات للانتج

 الكاز'''اصباح الكيروسين''' أو '''اصباح زيت اسم الانتج : 

الهدف ان الانتج : 

________________________________________________ 

 

الاواد الاناسبة لبناء الانتج : 

________________________________________________

 _______________________________________________ 

 خاصية الاواد :

_____________________________________________________ 



 

 :اكا  الجدو  التالي التالي الى اجزاءه ثمقم بتجزئة الانتج :   السادسالسؤال 

 

 

؟ غير ضروري \هل الجزء ضروري الوظيفة  الجزء

 علل اجابتك

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 


