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المحافظة على البیئة - التخلص من بقایا الطعام كروث للنباتات

العبارة صحیحة



 ابحث عن كیس فارغ أقوم بجمع مخلفات
نزھتھم وأقوم بوضعھ في حاویة القمامة

أقوم بجمع ما تركوه من نفایات



 عبارة صحیحة حیث ینتج عن النفایات مواد ضارة تضر بصحة
 االنسان وتصیبھ باالمراض بطریقة مباشرة مثل امراض الجھاز

 التنفسي والجھاز الھضمي او االصباه بالجروح نتیجة وجود االت
 حاده في النفایات بطریقة غیر مباشرة مثل تكاثر الحشرات الناقلة

لالمراض كالذباب



 أسباب زیادة كمیة النفایات
 أھم االسباب التي أدت إلى ذلك ھو زیادة

 االستھالك واإلسراف في الطعام والشراب
وغیرھا بال داع



 حرق النفایات : یتم تجمیعھا ووضعھا في محارق خاصة خارج
التجمعات السكنیة

 دفن النفایات : یتم تحدید أماكن عمیقة خارج التجمعات السكنیة 
واستخدامھا كمدافن للنفایات

إعادة تدویرھا







 یجب وضع النفایات في أكیاس مخصصة لھا
إصالح األجھزة بدل استبدالھا

استخدام العلب القابلة إلعادة التدویر



 تدل ھذه العالمة على عملیة التدویر وأن ھذا المنتج قابل للتدویر ،
 توجد على كل شيء یعاد تدویره كالصحون البالستیكیة والعلم

المعدینة



یؤدي إلى تسربھا للمیاه الجوفیة

تراك النفایات وانتشار الروائع الكریھة وكثرة الحشرات

إحدى طرق معالجة مشكلة النفایات

الحد من التأثیر السلبي للنفایات

انتشار األمراض والحشرات الروائح الكریھة















القرفة - النعناع - اللیمون

 لسكب ماء بارد على كیس شاي في كوب سیختط لون
 الشاي بالماء لكن ببطء شدید أو ممكن عمل الشاي

المغلي ثم تركھ لیبرد او وضعھ في الثالجھ



 ترتبط الفائدة بإضافة الحلیب إلى الشاي واالستفادة
من قیمتھ الغذائیة في نفس الوقت

ستتلون الماء بلون الشاي
 سیختلط لون الشاي بالماء لكن ببطء

 شدید ولن نشعر برائحتھ او مذاقھ
 بعكس سكب الماء المغلي على الشاي

 تجده تلون بسرعھ وحتفظ بمذاقھ
وفوائده



 ینبھ الجھاز العصبي
ویعرضك للقلق والتوتر

 یعیق امتصاص
 الحدید في الغذاء

ویحرم الجسم منھ

النعناعالقرفة

اللبنشاي اللیمون



حتى یحتفظ بنكھتھ الجدیدة

كي ال یعیق امتصاص الحدید الموجود في الطعام

یدفئھ
من الجراثیم والروائح الكریھة اذا شرب بدون سكر

الشاي األخضرالشاي األسود








