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 (75صفحة )؟ ما هي الشروط الحياتية الالزمة للنباتات لكي تتطور 1س 

 درجة حرارة مالئمة* ضوء                    * هواء                     * مواد غذائية وماء                      *  

 (75صفحة ) فير شروط حياتية للنباتات ، فماذا يوفرون؟في االراضي الزراعية يحرص المزارعون تو 2س 

 .  الري بواسطة الرشاشات والمنقطات*                                      .حراثة االرض للتهوئة * 

 .تسميد التربة بأسمدة فيها مواد غذائية يحتاجها النبات*                .رش الحشرات بالمبيدات لحماية النباتات* 

 (75صفحة )؟ لماذا يضيف المزارعون اسمدة للتربة 3س 

 .     الضافة مواد غذائية للتربة يحتاجها النبات لتطوره*  

 .التسميد يعيد للتربة المواد الغذائية بعد امتصاص النباتات لها* 

 .التسميد يزيد كمية المحصول ويكون المحصول اكثر جودة* 

 (75صفحة )؟ تحتوي على االسمدة ما هي المواد الغذائية التي 4س 

 .هذه المواد ضرورية جدا لنمو وتطور النباتات( النيتروجين ، الفوسفور ، البوتاسيوم ، الكبريت )  

سنة ، فحص المزارعون كمية محصول القمح في كل  33قطعة ارض زرعوا فيها قمحا بدون ان يسمدوها لمدة  7س 

كغم في نفس المساحة ، لماذا انخفض  5كغم الى  17معينة قّل من سنة فوجدوا ان محصول القمح في مساحة 

 (75صفحة )؟ محصول القمح خالل السنوات

الحقول المزروعة ال تعود اليها المواد التي امتصتها النباتات من التربة ، وعندما يزرعون نفس الحقول سنة تلو  

 . االخرى فان المواد الغذائية تتضاءل في التربة 

 (63صفحة )؟ نوع من السماد اعتادوا تسميد التربة في الماضي وما هو مصدره بأي 6س 

ابقار ، اغنام ، ) كان من الكائنات الحية ، وسماد الكائنات الحية عبارة عن روث الحيوانات  السماد في الماضي 

 .(سماد عضوي ) هذا النوع من السماد يسمى ... او من بقايا النباتات التي تعفنت ( دجاج 

بسبب ازدياد سكان العالم احتاج الناس سماد كثير الن السماد العضوي ال يكفي ، كيف حصل االنسان على اسمدة  5س 

 (61صفحة )؟ اخرى؟ وما هو مصدرها

 .في هذه الصخور مواد يمنك انتاج اسمدة منها :من صخور الفوسفات*  

 .الذي يمكن انتاج اسمدة منها( البوتاس  )تكون مذابة فيها مواد مثل  :مياه البحار والبحيراتمن * 

 .تحتوي صخور الفوسفات على الفوسفور الذي يجعل التربة خصبة* 

 (63صفحة )؟ ما هي اهمية الفوسفور لجسم االنسان ، ومن اين يحصل عليه 5س 

 .اعضاء كثيرة في جسمنا تحتاج الفوسفور لكي تنمو بشكل سليم ، وخاصة العظام واالسنان*  

 . ل االنسان على الفوسفور من الغذاء الذي نأكلهيحص* 

 (64صفحة )؟ فيما يلي مراحل استخراج االسمدة من صخر الفوسفات ، اكتب ارقاما متسلسلة في االماكن الفارغة 9س 

 .اثراء الفوسفات بزيادة تركيز الفوسفور له 3 

 .ر المطحون لمصانع اخرى النتاج مواد اخرىنقل الصخ 5

 .فوسفات في منجم مفتوحاحتجار ال 1

 .تنظيف الفوسفات من االمالح ثم طحنه  4

 .جرش الفوسفات وتنظيفه من الشوائب 2

 .الحصول على السماد 6

 (65صفحة )؟ يستخدم البوتاس كسماد للنباتات ، من اين يحصلون عليه 13س 

  

 .مادة البوتاسيوم مهمة جدا للنباتات ، يستخرجونه من مياه البحر الميت*  

 (.بوتاس ) الملح الذي يحوي البوتاسيوم والذي يتم استخراجه من مياه البحر الميت يسمى *  
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 (65صفحة )؟ ، اكتب ارقاما متسلسلة في االماكن الفارغة البوتاسفيما يلي مراحل استخراج  11س 

 .يرسب ملح الطعام في قاع البرك 2 

 .مع المحلول اللزج ، ونقلها في انابيب للمصنع تجمع الكتل 5

 .نقل المحلول المرّكز الى برك اخرى للتبخير 3

 .(برك تبخير ) ضخ الماء من البحر الى برك كبيرة وضحلة   1

 .ترسب كتل ملح يحوي بوتاس 4

 .غسل البوتاس وتجفيفه 7

 .فصل البوتاسيوم عن باقي المواد 6

 (53صفحة )؟ اجها من البحر الميتموارد يتم استخر 4اذكر  12س 

 (.                     لصناعة االدوية ومواد التعقيم ) البروم   -2البوتاس                      -1 

 (.                    لصناعة الغذاء ، الورق ، االلوان ، صهر الثلج ) ملح الطعام   -3

 (.                    مة للنار ، صناعة ادوية ، غذاء الحيواناتلصناعة حجارة الطوب المقاو) المغنيزيوم   -4

 (54صفحة )؟ هو تأثير االستخدام المبالغ لالسمدةما  13س 

                       .اسمدة اكثر من الالزم تضر المزروعات وتجففها*  

                      .المبالغة في االسمدة تضر الحيوانات التي تعيش في التربة* 

 .قد تنجرف االسمدة الى الجداول والمياه الجوفية فتلوثها* 

 (54صفحة )؟ طرق الستعمال السماد بحكمة 4اذكر  14س 

 .                      ومالئمة نوع السماد وكميته للنباتات ارشاد المزارعين بكيفية استخدام االسمدة -1 

 .                     المستخرجة من روث الحيوانات وبقايا النباتات( اد طبيعي أي سم –كومبست ) استخدام اسمدة عضوية  -2

هذه االسمدة تنطلق للتربة حسب شروط الرطوبة السائدة فيها وذوبانها في التربة يتعلق : اسمدة تنطلق ببطء -3

 .بدرجة الحرارة

مختلفة وبمقدار مختلف ، لذا من المفضل المختلفة من التربة موادا تمتص المزروعات : دورات من المزروعات  -4

 (.في كل سنة نبات من نوع آخر ) استبدال انواع المزروعات في الحقل كل سنة 

  

 ( 56صفحة ) حل اسئلة بنظرة اخرى 
 

السؤال 

 :الثاني
 .للمحافظة على خصوبة االرض يجب ارجاع نفس الكمية التي اخذناها من االرض

السؤال 

 :الثالث
 السماد      -ج       كمية الماء* كمية التربة * حجم االصيص * عدد البذور  -ب     تأثير السماد على نمو النباتات  -أ

 .اضافة سماد يساعد على نمو النباتات -هـ       مع سماد ينمو بصورة جيدة اكثر    اصيص -د
السؤال 

 :الرابع
 بوتاس* فوسفات  -ب     .كومبست -أ

السؤال 

 :الخامس
   . ( كبيرة: اليوم) ، ( قليلة : في الماضي: ) كمية السماد -ب

 . (بوتاس* فوسفات : اليوم) ، (  من الكائنات الحية: في الماضي: ) السماد نوع

 . (كبيرة: اليوم) ، ( قليلة : في الماضي: ) المحصولكمية 

   .  استهالك االسمدة اليوم اكثر من استهالكها في الماضي بسبب ازدياد عدد السكان وزيادة مستوى المعيشة -ج 
السؤال 

 :السادس
 . دي الزدياد الغذاء، والغذاء يتطلب اسمدة اكثر للتربة ، واالسمدة منتجة من الفوسفات والبوتاسازدياد السكان يؤ *

 . بقايا السماد تجرفها االمطار فتلوث مصادر المياه* 

  .كلما كان السماد اقل كلما كان المحصول اقل * 

 .استغالل الموارد لصناعة المنتجات ينعش اقتصاد الدولة وايضا للمعيشة * 
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