
به نام خدا



كره زمين محل زندگي ماست  



:اجشاي تشنيو دٌىذي محيط سیست 

oَّا

آب

 خاك

گیاّاى

جاًَراى



ما چه کار هایی می تًاویم اوجام دهیم؟

هی تَاًین از آلَدُ ضذى َّا جلَگیری مٌین

هی تَاًین از آلَدُ ضذى آب جلَ گیری مٌین

هی تَاًین از آلَدُ ضذى خاك جلَ گیری مٌین

از گیاّاى ٍ جاًَراى حفاظت مٌین



   گياٌان سبش اکسيژن تُىيذ می کىىذ

 



ميتُاويم با ماشته درخت َ محافظت اس درختان امسيژن داشتً باشيم 



  استفادي اس خُدرَ ٌاي شخصي  ، َ دَد واشي اس مارخاوً ٌا باػث اىُدي شذن ٌُا

َدر وتيجً بيمار شذن ما ميشُد









  تا استفادُ از ٍسايل حول ٍ ًقل جوعی
از هیساى آلَدگی َّا من مٌین  

:می تًاویم





 ميتُاويم اس دَچزخً استفادي مىيم تا دَد ممتزي تُىيذ

شُد



:حفاظت اس آب 





  آب را حفاظت کىید، چًن زودگی ما ي

گیاهان ي جاوًران به آن يابسته است

  



مُقغ مسُاک سدن شيز آب تصفيً شذي را باس وگذاریذ



  ،مًقع شسته ي شامپًزدن  مًهای سر در هىگام استحمام
.شیر آب را ببىدید



  توام ضیلٌگْا، اتصاالت ٍ ضیرّا را تطَر هرتة
.  مٌترل مٌیذ تا از ًطتی آب جلَگیری ضَد



 ًآب خىک مُرد مصزفتان را ٌمُاري در یخچاه وگٍذاریذ تا ٌز گاي ک

یک ىيُان آب خىک می خُاٌيذ، مجبُر وباشيذ شيز آب را بزای مذتی  

.باس بگذاریذ تا آب خىک شُد



  بً جای شسته اتُمبيو با شييىگ آب، اس یک سطو آب ٌم می تُان

استفادي کزد



سثس فضای ترای آضاهیذًی آب از اهناى حذ تا  
  آتیاری زٍد صثح يا ضة در را تاغچِ .ًطَد استفادُ

.ضَد جلَگیری آب تثخیر از تا مٌیذ



 ضنستگی لَلِ ّا، تاز تَدى  )ّر گًَِ اتالف قاتل تَجِ آب را
تِ هرمس ارتثاطات هردهی  ( لَلِ ّا، ّذر رٍی آب در ّر ًقطِ

.اطالع دّیذ( 122تلفي )آب ٍ فاضالب 



حفاظت اس خاك  



مرُ زهیي تايذ تذٍى زتالِ ٍآلَدگی تاضذ 
ٍگرًِ سالهتص تِ خطر هی افتذ 







  ِجلَ گیری از تَلیذ تیص از حذ زتالِ هیتَاًذ ت
.سالهت زهیي مول مٌذ



 تیطتر زتالِ تَلیذ ضْرًطیٌی ٍگسترش جوعیت رضذ تا ٍ  
  هی ّا زتالِ تردى ترای ماهیَى پطت ماهیَى ضَد هی تیطتر

  .مٌٌذ دفي تا ترًذ هی را آًْا آيٌذ



سٍم شما در تُىيذ ایه سباىً ٌا چقذر است ؟

آیا ٌمً ایىٍا را بایذ دفه مىيم؟ 

 وان خشل ، ماغذ ، مقُا ، شيشً ، قُطی َ پالستيل را در خاوً بً صُرت

.جذاگاوً جمغ آَری مىيذ 

.  باسیافت اس ٌميه جا شزَع می شُد 



.زتالِ ّای خطل ٍ تر را يل جا ًريسيذ



  ًمي تُاويم با ممل ٌم سميه سیبا داشت

.باشيم






