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محيط زيست

با توّجه به تصوير بگوييد افرادي كه در شهر و روستا زندگي مي كنند با چه چيزهايي 
در ارتباط هستند؟ 
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همان  طور كه در تصاوير مشاهده مى  كنيد هر چه در اطراف انسان وجود دارد و بر 
زندگي او  اثر مي گذارد محيط زيست انسان را تشكيل مي دهد. خورشيد، هوا، آب، 
خاك، گياهان، جانوران، خانه، مدرسه و افرادي كه با شما در ارتباط  اند همگي جزء 

محيط زيست شما هستند.

           مشاهده كنيد

  - با توّجه به تصوير، محيط زيست كسانى كه در قطب شمال زندگي مي كنند از 
چه چيزهايي تشكيل شده است؟ 

 - به محيط اطراف خود توّجه كنيد و بگوييد محيط زيست شما از چه چيزهايي 
تشكيل شده است؟ 
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آلودگي محيط زيست
 

آلودگي؛ يعني هرچيزي كه اثر بد و نامناسبي در محيط اطراف ما ايجادكند و به 
محيط زيست آسيب برساند. محيط زيست ما از راه  هاي مختلفي آلوده مي شود.
با توجّه به تصويرها بگوييد از چه راه  هايي محيط زيست ما آلوده مي  شود؟

           مشاهده كنيد

- چه چيزهايي محيط زندگي شما را آلوده مي كند؟
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آلودگي هوا 

بنزين،  (گاز،  سوختني  مواّد  سوختن  از  كه  دودي  و  و...)  (دي  اكسيدكربن  گازها 
گازوئيل و...) از اتومبيل  ها، كارخانه  ها و خانه ها توليد مي شود، در هوا آلودگي ايجاد 

مي كند.

 با توّجه به تصوير بگوييد چه چيزهايى هواى شهر را آلوده كرده است؟ 
 آلودگي هوا در شهرهاي پرجمعيّت، كه از وسايل دودزا  استفاده مي كنند، بيش  تر 

است. 
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           گفت و گو كنيد

استفاده  ماسك  از  سم پاشي  به هنگام  مي كنيد،  مشاهده  تصوير  در  كه  شخصى 
كرده است.  

- آيا مي  توان گفت كه سم و حشره  كش  ها هوا را آلوده مي كنند؟

           فكر كنيد

 - درمحيط زندگي شما چه چيزهايي هوا را آلوده مي كند؟
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           گفت و گو كنيد

 - به تصاوير نگاه كنيد و بگوييد در كدام  يك آلودگي هوا بيش  تر است؟ چرا؟ 
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آلودگي صوتي (صدا)
 

در محيط زندگي خود، صداهايي؛ مانند: صداي بوق اتومبيل، صداي پرواز هواپيما، صداي 
حركت قطار و صداهاي ديگري را مي شنويد كه ممكن است گوش شما را ناراحت كند. 

را  انسان  آرامش  كه  صداهايي  و  سر  به 
برهم مي زند وسالمت او را به خطر مي اندازد، 

آلودگي صوتي مي گويند. 

           فكر كنيد

- چه صداهايي را در محيط زندگي خود مي شنويد؟ 

- چه صداهايي در محيط زندگي شما آلودگي صوتي ايجاد مي  كند؟ 
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آلودگي آب

به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد چه چيزهايى باعث آلوده شدن آب  ها مى  شود؟ 

كودها و سم هاي كشاورزي، فاضالب ها و موادّ سمّي كارخانه ها و خانه  ها از آلوده 
كننده هاي آب  هستند. اين مواد وقتي به آب رودخانه و درياها وارد مي شوند، ماهي ها 

و جانوران دريايي را از بين مى  برند. 

           فكر كنيد

 - آب از چه راه  هاى ديگرى آلوده مى  شود؟ 
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آلودگي خاك 

مي  دانيد گياهاني كه در خاك رشد مي  كنند،  به خاك سالم و مناسب نياز دارند. 
مي  رساند.  آسيب  كشاورزي  و  گياهان  رشد  به  شوند،  آلوده  خاك  ها  صورتي  كه  در 
زباله هايي كه در خانه ها و كارخانه  ها توليد مي  شوند بايد به روش مناسب جمع  آوري 

شوند و از بين بروند؛ در غيراين صورت، باعث آلودگي خاك  ها مي  شوند. 
زباله  هايي كه از خانه  ها جمع  آوري مي  شوند، شامل پسماند 1مواّد غذايي، مواّد فلّزي، 

پالستيكي، شيشه  اي و كاغذى است. 
زباله  هاي شهري پس از جمع  آوري در مكاني دور از شهر به روش مناسب سوزانده 

يا  در خاك دفن  مي  شوند. 

1- پسماند مواّد غذايي: آن چه از مواّد غذايي باقي مي ماند. 
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           مشاهده كنيد

با توّجه به تصوير بگوييد زباله هايي كه پس از مصرف اين مواد حاصل مي شود 
شامل چه مواّدي  است؟ 

           گفت و گو كنيد

 اگر مأمورين شهرداري زباله  هاي خانه  ى شما را جمع  آوري نكنند، زباله  ها چگونه 
محيط زندگي شما را آلوده مي  كند؟ درباره  ي آن گفت  وگو كنيد. 

واّدي  است؟ 
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           بررسى كنيد

نام  سپس  كنيد؛   يادداشت  را  خود  منزل  زباله  هاي  نام  شب  تا  صبح  از  روز  يك 
تشكيل  مواّد  نوع  هريك،  مقابل  در  و  بنويسيد  آن  به  مربوط  ستون  در  را  زباله  ها 

دهنده  ى آن ها را عالمت بزنيد.

نوع زباله

 
نام زباله 

پسماند مواّد 
مواّد كاغذي مواّد پالستيكي موادّ شيشه  اي مواّد فلّزي غذايي 

مصرف دوباره ي زباله  ها (بازيافت مواد) 

امروزه برخي از زباله  هاي كاغذي، فلّزي، پالستيكي و شيشه اي را دوباره به مواّد 
قابل استفاده تبديل مي كنند. به اين كار بازيافت مواد مي گويند. 
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براي مثال روزنامه  ها وكاغذهاي باطله را، كه جمع آوري شده، به كارخانه ي «بازيافت 
مواد» مي برند و از آن هـا جعبـه و كارتن درست مي كنند.

خيابان  سرعت  گير  زباله،  كيسه  ي  دمپايي،  مانند:  وسايلي؛  پالستيكي،  زباله  هاي  از 
وگلدان و... درست مي كنند.

جداگانه  به  طور  ابتدا  همان  از  زباله  ها  مواد،  بازيافت  براي  است  الزم  بنابراين 
جمع آوري شوند. 

  

پسماند
شيشه اىفلزىپالستيكىكاغذى مواّد غذايى
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           فكر كنيد

- چگونه مي  توانيم در خانه  ى خود به بازيافت مواد كمك كنيم؟ توضيح دهيد. 
- چه وسايلي را مي  شناسيد كه از بازيافت مواد درست شده است؟ نام ببريد. 

           گفت و گو كنيد

نگه داري  براي  مي  آيد،  به  دست  مواد  بازيافت  از  كه  وسايلي  از  مي  شود  توصيه 
موادّغذايي استفاده نشود؛ در كالس درباره  ي آن گفت  وگو كنيد. 

           بيش تر بدانيد

افزايش جمعيّت و استفاده  ي نامناسب از منابع طبيعي؛ مانند: جنگل، آب، خاك 
و... باعث كاهش اين منابع و افزايش زباله  ها مي  شود. با توّجه به اين كه افزايش 
زباله  ها محيط زيست را آلوده مي  كند، الزم است براي كاهش آلودگي و حفظ منابع 
طبيعي زباله  ها بازيافت شوند. در زير چند نمونه ي ديگر از فايده  هاي بازيافت زباله 

آورده شده است. 
- به سالمت محيط زيست كمك مي كند. 

- در هزينه ي توليد مواد، صرفه  جويي مي شود. 
- در مصرف مواد، صرفه جويي مي شود.
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وجود اين عالمت                روي هركاال نشان مي دهد كه اين كاال پس از مصرف 
نيز دورانداختني نيست و مي  توان آن را به كمك بازيافت دوباره مصرف كرد. 

 چگونه محيط زندگى خود را تميز و سالم نگه داريم؟

براي آن  كه محيط زندگي سالمي داشته باشيم، بهتر است در خانه، مدرسه، خيابان، 
بازار و ...  و حتّي زماني  كه به مسافرت مي رويم از آلوده شدن محيط زيست جلوگيري 

كنيم. براي اين كار بايد به نكات زير توّجه كنيم. 
 - زباله  ها را در كيسه  ى زباله بريزيم و دَرِ آن ها را محكم ببنديم.
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- از ريختن زباله در خيابان، جوي  ها و رودخانه  ها خودداري كنيم.

هوا  پاكيزگي  به  درخت  كاشتن  با  و  كنيم  مواظبت  به  خوبي  گياهان  و  گل  ها  از   -
كمك كنيم. 
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- در محيط زندگي خود از ايجاد صداهاي بلند خودداري كنيم. 

           گزارش دهيد

شما براى تميز و سالم نگه  داشتن محيط زندگى خود چه كارهايى  انجام مى  دهيد؟ 
آن را در كالس به دوستان خود گزارش دهيد.
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           كار عملى

پوستر بسازيدپوستر بسازيد
 به دو گروه تقسيم شويد. يك گروه؛ مانند نمونه ويژگي  هاي يك محيط زيست 

سالم را روي مقوّا بنويسد و در مقابل آن  ها تصاوير مربوط به هريك را بچسباند. 

تصاويرمحيط زيست سالم

تصاويرمحيط زيست  آلوده 

گروه ديگر؛ مانند نمونه باال، پوستري براي محيط زيست آلوده تهّيه كند. 


