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لِ صْ فاهيميَّة للفَ ريطَةٌ مَ خَ االسم  التاريخ 

          
ا. هَ ائِصِ صَ خَ ةِ وَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ اتِ المَ اجَ نْ حَ ةَ عَ يَّ يمِ فاهِ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

ةُ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ المَ

ا هَ ائِصُ صَ اخَ هَ اعُ نْوَ ؟أَ يشَ يْ تَعِ تَاجُ لِكَ ا تَحْ اذَ ؟مَ بُ كَّ تَرَ مَّ تَ مِ



              
          

لِ صْ يَّةٌ لِلفَ يمِ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ االسم  التاريخ خَ

          
ا. ائِهَ زَ أَجْ باتَاتِ وَ نِ النَّ ةَ عَ يَّ يمِ فاهِ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

باتاتِ زاءُ النَّ أَجْ ؟ ةُ يَّ لوقاتُ الحَ خْ تاجُ المَ ماذا تَحْ
ةِ  لِيَّ مَ اءَ بِعَ ذَ بَاتَاتُ الغِ نَعُ النَّ تَصْ    

. اقِ رَ وْ ثُ في األَ دُ تِي تَحْ  الَّ

  . بَةِ رْ تَصُّ  الماءَ مِنَ التُّ تمْ

 . اءِ رَ ضْ ةِ الخَ ادَّ يقِ المَ رِ نْ طَ ةُ عَ ئِيَّ وْ ةُ الضَّ اقَ تَصُّ الطّ مْ تُ

الغِذاءُ

  . بَةِ رْ تَصُّ  الماءَ مِنَ التُّ تَمْ

  ِاء ــزَ أَجْ إِلَى  بْرَ   عَ اءُ  المَ تَقِلُ  نْ يَ
. بَاتِ النَّ

املاءُ

  ٍور غُ لِ ثُ الَ بُونِ مِنْ خِ رْ يدِ الكَ انِي أُكسِ ازِ ثَ ى غَ لَ بَاتَاتُ عَ لُ النَّ صُ  تَحْ
. في  اتُ ازَ الغَ



                    
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

         
: راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ نِي عَ دَ اعِ يِّ ليُسَ سِ رَ دْ ابِي المَ تَ ينُ بِكِ تَعْ أَسْ

       

رِ أَوِ   .. ١ مْ مِ العُ دُّ عَ تَقَ سِ مَ مْ بَّاعِ الشَّ رُ نَباتُ تَ يَّ تَغَ يَ

هِ.. ٢ اهِ يلُ فِي اتِّجَ يَمِ ، وَ يبُ لـ  تَجِ إِنَّهُ يَسْ لِّ فَ ونُ النَّباتُ فِي الظِّ ما يَكُ نْدَ عِ

٣ .. وينِ  يقِ تَكْ رِ نْ طَ جارُ عَ شْ اثَرُ األَ تَكَ تَ

ا.. ٤ هَ عِ ةٍ مِنْ نَوْ يدَ دِ رادٍ جَ يحُ  إلنْتاجِ أَفْ اسِ عُ التَّمَ تَضَ

الَى.. ٥ تَعَ انَهُ وَ بْحَ هُ سُ ا اللَّ هَ قَ لَ ياءُ  خَ سِ أَشْ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ بَةُ وَ رْ اءُ والتُّ المَ ورُ وَ خُ الصُّ

ال  .. ٦ يبُ وَ تَجِ ال تَسْ و وَ نْمُ ا ال تَ نَّهَ ةٍ؛ ألَ يَّ يْرِ حَ ياءَ غَ نْ أَشْ ةٌ عَ بارَ ورُ عِ خُ الصُّ

             

كانِ و .. ٧ المَ الماءِ وَ ذاءِ وَ يشَ إِلَى الغِ يْ تَعِ ةِ لِكَ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ يعُ المَ مِ تاجُ جَ تَحْ

إلِنْتاجِ . ٨ إلى   تاجُ  تَحْ نَّها  ألَ ؛  رَ أُخْ اتٍ  وقَ لُ خْ مَ لى  عَ يَواناتُ  الحَ   ذَّ تَغَ تَ
. ةِ اقَ الطّ

٩ .. امِ عَ مِ الطَّ ضْ ةُ إلى   لهَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ تاجُ المَ تَحْ

١٠ .. ينَ جِ سِ كْ ى األُ مَّ لى  يُسَ الماءُ عَ واءُ وَ ي الهَ تَوِ  يَحْ



                    
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

ينِ وَ  .. ١١ جِ سِ كْ يِ األُ ازَ يشَ إِلَى غَ يْ تَعِ باتاتُ لِكَ تاجُ النَّ تَحْ

نْهُ . ١٢ لَ مِ صُ تَحْ كَ فِيهِ وَ رَّ تَحَ تَ وَ وَ نْمُ يْ تَ يِّزٍ أَوْ  لِكَ ةُ إلى حَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ تاجُ المَ تَحْ
. اءِ ذَ ى الغِ لَ عَ

ا.. ١٣ يطُ بِهَ تِي تُحِ ءٌ مِنَ  الَّ زْ ةِ جُ يَّ يْرُ الحَ يَاءُ غَ شْ األَ ةُ وَ يَّ لوقاتُ الحَ خْ المَ

                 

١٤ .. ى  مَّ ةٍ تُسَ يرَ غِ اءٍ صَ زَ ةِ مِنْ أَجْ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ امُ المَ سَ بُ أَجْ كَّ تَرَ تَ

ةِ.. ١٥ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ يعِ المَ مِ امَ جَ سَ نُ أَجْ وِّ كَ تِي تُ اليا هيَ  الَّ الخَ

اليا. . ١٦ يَةِ الخَ ؤْ ى رُ لَ دُ  عَ اعِ يُسَ

      

؟  ِ احلَيَّةِ ريْ يَاءِ غَ األَشْ لُوقاتِ احلَيَّةِ وَ َ املَخْ يْها لِلتَّميِيزِ بَنيْ لَ تِامدَ عَ تَطِيعُ االعْ تِي ال أَسْ ائِصُ الَّ ا اخلَصَ مَ



                    
           

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

          
: اتِ اغَ رَ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ نَاسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

التكاثر  المجهر الخلية
البيئة االستجابة

هِ.. ١ سِ عِ نَفْ رادٍ مِنَ النَّوْ  إِنْتاجُ أَفْ

٢ . . ةِ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ يعِ المَ مِ ةَ لِجَ ائِيَّ اتِ البِنَ دَ حَ لُ الوَ كِّ يرٌ يُشَ غِ ءٌ صَ زْ  جُ

٣ . . يِّ وقِ الحَ لُ خْ يطُ بِالمَ ةِ التي تُحِ يَّ يْرِ الحَ غَ ةِ وَ يَّ يَاءِ الحَ شْ يعُ األَ مِ  جَ

٤ .. ةً بِيرَ وَ كَ بْدُ ةِ لِتَ يرَ غِ يَاءِ الصَّ شْ يَةِ األَ ؤْ ى رُ لَ دُ عَ اعِ سَ ةٌ تُ اصَّ اةٌ خَ  أَدَ

الَمِ . ٥ العَ عَ  مَ لِ  التَّفاعُ وَ ى    لَ عَ ةَ  رَ دْ القُ ةِ  يَّ الحَ اتِ  وقَ لُ خْ لِلمَ الَى  تَعَ هُ  اللَّ بَ  هَ وَ
ا. يطُ بِهَ ي يُحِ الَّذِ



                    
          

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ االسم  التاريخ نَشَ

            
: راغاتِ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

األكسجين الغذاء ثاني أكسيد الكربون
تتكاثر النمو الخاليا

تستجيب  المخلوقات الحية الطاقة

ها مِنَ  ضُ نُ بَعْ وَّ تَكَ يْثُ يَ ى  ؛ حَ مَّ ةٍ تُسَ يرَ غِ زاءٍ صَ ةُ مِنْ أَجْ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ نُ المَ وَّ تَكَ تَ
. طْ قَ ةٍ فَ دَ ةٍ واحِ لِيَّ رُ مِنْ خَ ا اآلخَ هَ ضُ نُ بَعْ وَّ تَكَ نَما يَ يْ ةٍ، بَ دَ دِّ تَعَ اليا مُ خَ

ا  هَ دُ اعِ سَ تِي تُ ذاءِ إلِنْتَاجِ  الَّ تاجُ إلى الغِ يَ تَحْ هِ ؛ فَ اتٌ اجَ ا حَ ةُ لَهَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ المَ
لِهِ  نَقْ يكِ  وَ كِ تَاجُ إلى الماءِ لِتَفْ تَحْ ةِ وَ  ، وَ كَ رَ ى الحَ لَ عَ
واءِ  ازِ  مِنَ الهَ لى غَ يَواناتُ عَ لُ الحَ صُ ؛ إذ تَحْ اتِ ازَ تاجُ إِلَى الغَ تَحْ امِها، وَ سَ بْرَ أَجْ عَ
إِلَى  ةِ  افَ بِاإلِضَ  ، هُ مُ دِ تَخْ تَسْ ي  الَّذِ ازِ   غَ إلى  ا  أَيْضً باتَاتُ  النَّ تَاجُ  تَحْ ما  كَ  ، الماءِ أَوِ 

ا. هَ اءَ ذَ نَعَ غِ يْ تَصْ ؛ لِكَ اءِ المَ

يَ  هِ فَ ؛  أَوِ   ةِ  يَّ الحَ يَاءِ  شْ األَ لُّ  كُ ا  فِيهَ كُ  تَرِ تَشْ تِي  الَّ ائِصِ  صَ الخَ مِنَ  يدُ  دِ العَ نَاكَ  هُ
و   ةِ،  يدَ دِ الشَّ ةِ  ارَ رَ الحَ أَوِ   ، رِ طَ بِالخَ ا  هَ ورِ عُ شُ نْدَ  عِ  

. ةً يَّ اتٍ حَ وقَ لُ خْ ياءُ مَ شْ دُّ األَ عَ ائِصِ ال تُ صَ هِ الخَ ذِ يْرِ هَ مِنْ غَ ةٍ. وَ يدَ دِ يَواناتٍ جَ حَ إلِنْتَاجِ نَباتاتٍ وَ



       –         
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

        
: اتِ اغَ رَ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ نِي عَ دَ اعِ يِّ ليُسَ سِ رَ دْ ابِي المَ تَ ينُ بِكِ تَعِ أَسْ

     

ا.. ١ هَ سِ نَعُ  بِنَفْ ا تَصْ نَّهَ باتاتِ في أَ يعُ النَّ مِ ابَهُ جَ تَشَ تَ

يْ . ٢ يْهِ لِكَ تَاجُ إِلَ ا تَحْ ى مَ لَ ولِ عَ صُ ى الحُ لَ باتاتِ عَ دُ النَّ اعِ سُ اقُ تُ رَ وْ األَ انُ وَ يقَ السِّ ورُ وَ ذُ الجُ
.

              

اءَ مِنَ  .. ٣ ورُ المَ ذُ تَصُّ الجُ تَمْ

اءِ.. ٤ ذَ ينِ الغِ زِ ةٌ أَوْ  لِتَخْ يكَ مِ ورٌ سَ ذُ رِ جُ زَ لِلجَ

وٍ . ٥ لى نَحْ وِّ عَ مُ ى النُّ لَ بَاتَاتِ عَ دُ النَّ اعِ سَ تِي تُ اءِ الَّ ائِبَةَ في المَ ورُ  الذَّ ذُ تَصُّ الجُ تَمْ
. لِيمٍ سَ

٦ .. سِ مْ ءِ الشَّ وْ ا لِضَ هَ ضُ رِّ عَ اقَ ويُ رَ وْ لُ  األَ مِ يَحْ

٧ .. بَاتِ اءِ النَّ زَ ةِ أَجْ يَّ بَقِ اقِ وَ رَ وْ ورِ إِلَى األَ ذُ اءَ مِنَ الجُ المَ ذاءَ وَ اقُ الغِ السَّ

٨ .. يلِ النَّخِ انُ  وَ يقَ ا سِ نْهَ مِ ا، وَ عً ذْ ى جِ مَّ ةٌ تُسَ بِيَّ شَ بَةٌ خَ لْ انِ صُ يقَ ضُ السِّ بَعْ



      –          
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

       

ا.. ٩ نَعُ فِيهَ نَّ  يُصْ ةً ألَ مَّ هِ باتاتِ مُ اقُ النَّ رَ دُّ أَوْ عَ تُ

اءِ.. ١٠ ذَ نْعِ الغِ ةِ مِنَ  لِصُ اقَ ى الطَّ لَ باتَاتُ عَ لُ النَّ صُ تَحْ

ا.. ١١ اءِ لَهَ ذَ فِيرِ الغِ اءَ إِلَى  لِتَوْ المَ بُونِ وَ رْ يدِ الكَ سِ كْ انِيَ أُ ازَ ثَ بَاتَاتُ غَ لُ النَّ وِّ تُحَ

البِنَاءِ . ١٢ ةِ  لِيَّ مَ بِعَ بَاتَاتُ  النَّ هُ  جُ رِ تُخْ ي  الَّذِ ازَ   غَ ذُ  أْخُ يَ انُ  اإلِنْسَ سُ  نَفَّ تَ يَ ما  نْدَ عِ
. ئِيِّ وْ الضَّ

      

ا.. ١٣ نْهَ لٌّ مِ ا كُ يهَ دِّ ؤَ تِي تُ ةُ الَّ يفَ ظِ يْثُ الوَ ، مِنْ حَ اقِ رَ وْ األَ انِ وَ يقَ ورِ والسِّ ذُ نْ بَيْنَ الجُ ارِ قَ

ور:  ذُ اجلُ
ان:  يقَ السّ

اق:  رَ وْ األَ



       –         
           

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

        
: راغاتِ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

الساق البناء الضوئي الورقة
الجذر األمالح المعدنية  الغذاء

تراكيب

١ .. رَ خْ هُ األُ اءَ زَ لُ أَجْ مِ يَحْ بَاتِ وَ امَ النَّ وَ لُ قَ كِّ يبٌ يُشَ كِ  تَرْ

٢ . . يْشِ لى العَ هُ عَ دُ اعِ سَ ، وتُ اقَ رَ وْ األَ انَ وَ يقَ ورَ والسِّ ذُ مُّ الجُ  النَّباتِ تَضُ

٣ .. هُ لَ اخِ اءَ دَ ذَ نَع الغِ بَاتَاتِ يُصْ يبٌ فِي النَّ كِ  تَرْ

٤ .. بَاتَاتِ   اءِ فِي النَّ ذَ نْعِ الغِ ةُ صُ لِيَّ مَ ى عَ مَّ تُسَ

٥ .. اءَ تَصُّ المَ بَاتَاتِ يَمْ يبٌ فِي النَّ كِ  ترْ

يْشِ . ٦ العَ وَ وِّ  مُ النُّ ى  لَ عَ ا  هَ دُ اعِ سَ تُ وَ بَاتَاتُ  النَّ ا  هَ تَصُّ تَمْ اءِ  المَ فِي  ةٌ  ائِبَ ذَ ادُّ  وَ مَ  
ةٍ. ليمَ ةٍ سَ حَّ بِصِ

نَبَاتُ . ٧ وَ لِ  جْ الفُ نَبَاتُ  ا  نْهَ مِ وَ  ، ينِ  زِ تَخْ ى  لَ عَ بَاتَاتِ  النَّ ضِ  بَعْ ورُ  ذُ جُ لُ  مَ تَعْ
. رَ زَ الجَ



      –          
          

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ االسم  التاريخ نَشَ

        
: راغاتِ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ نَاسِ ةَ المُ لِمَ تَارُ الكَ أَخْ

تراكيب األكسجين ثاني أكسيد الكربون
الماء ضوء الشمس البناء الضوئي

األمالح المعدنيّة

نَعُ ؛ إِذْ تَصْ ةِ  لِيَّ مَ ا بَعَ هَ اءَ ذَ نَعَ غِ يعُ أَنْ تَصْ تَطِ ا تَسْ نَّهَ باتَاتِ فِي أَ يعُ النَّ مِ كُ جَ تَرِ تَشْ
ي غازَ   طِ عْ تُ ، وَ الماءَ ازَ  وَ ا  غَ هَ ذِ ) مِنْ أَخْ ذاءَ رَ (الغِ كَّ السُّ

. يشَ يْ تَعِ ةُ لِكَ يَّ ائِنَاتُ الحَ يْهِ الكَ تَاجُ إِلَ ي تَحْ الّذِ

أَوْ  اتٍ  وعَ مُ جْ ها في مَ عِ ضْ لَى وَ اءَ عَ مَ لَ العُ دُ  اعِ سَ تُ  ، ةٌ كَ تَرَ شْ لَها  مُ بَاتَاتِ  النَّ مُ  ظَ عْ مُ
نِيفِها.  تَصْ

مَّ  ثُ  . بَةِ رْ التُّ فِي  النَّباتَ  ثَبِّتُ  تُ وَ  ، فِيهِ ةَ  ائِبَ الذَّ ةَ  نِيَّ دِ عْ المَ الحَ  مْ ورُ  واألَ ذُ الجُ تَصُّ  تَمْ
يقانُ  دُ سِ تُساعِ وَ  . اقِ السّ فِي  أَنابِيبَ  بْرَ  عَ النَّباتِ  اءِ  زَ أَجْ ةِ  يَّ بَقِ إِلَى  وَ   الماءُ  تَقِلُ  نْ يَ
هِ  ذِ هَ لَ  ذاءُ داخِ الغِ نَعُ  يُصْ يْثُ  ؛ حَ ى   لَ عَ لَ  صُ لِتَحْ راقِ  وْ األَ لِ  مْ لَى حَ عَ باتاتِ  النَّ

. اقِ رَ وْ األَ



          –     
           

لِ صْ اتُ الفَ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

ـرادٍ مِنْ . ١ ـةُ إنْتـاجَ أَفْ يَّ ـاتُ الحَ وقَ لُ خْ يعُ المَ ـتَطِ تَسْ
: ةِ لِيَّ مَ ها بِعَ عِ نَوْ

وِّ مُ النُّ أ. 
ةِ تِجابَ االسْ ب. 

رِ التَّكاثُ جـ. 
سِ نَفُّ التَّ د. 

تِي . ٢ ةِ الَّ يَ يْرِ الحّ غَ ةِ وَ يَّ ياءِ الحَ شْ وعُ األَ مُ جْ ى مَ مَّ يُسَ
: يِّ وقِ الحَ لُ خْ يطُ بِالمَ تُحِ

 أْوَ المَ أ. 
ةَ البِيئَ ب. 

يَّ جِ لَ الخارِ يْكَ الهَ جـ. 
يبَ كِ التَّرْ د. 

٣ .: وَ ذاءَ هُ نَعُ الغِ ي يَصْ ءُ النَّباتِ الّذِ زْ جُ
اقُ السّ أ. 
ةُ قَ رَ الوَ ب. 
رُ ذْ الجَ جـ. 
ةُ رَ هْ الزَّ د. 

٤ .: وَ الحَ هُ مْ األَ تَصُّ الماءَ وَ ي يَمْ ءُ النَّباتِ الّذِ زْ جُ
ورُ ذُ الجُ أ. 
يقانُ السِّ ب. 
راقُ وْ األَ جـ. 
هارُ زْ األَ د. 

٥ .: ةَ يَّ ياءَ الحَ شْ يَ األَ مِّ نُ أَنْ نُسَ كِ مْ  يُ
اليا الخَ أ. 

يَواناتِ الحَ ب. 
باتاتِ النَّ جـ. 

. ةَ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ المَ د. 

          
تِي: أْ ا يَ مَّ ةَ مِ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تارُ اإلِجَ أَخْ



          –      
          

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

باتاتِ . ٦ النَّ أَنَّ  ةِ  يَّ الحَ وقاتِ  لُ خْ المَ صائِصِ  خَ مِنْ 
. ما  ءِ وْ اهِ الضَّ يلُ فِي اتِّجَ لِّ تَمِ يشُ فِي الظَّ تِي تَعِ الَّ

؟ ةُ يَّ هِ الخاصِّ ذِ هِ
وُّ مُ النُّ أ. 

رُ التَّكاثُ ب. 
ةُ تِجابَ االسْ جـ. 

لُ التَّفاعُ د. 

ةِ:. ٧ لِيَّ مَ ذاءَ بَعَ باتاتُ الغِ نَعُ النَّ تَصْ
ئِيِّ وْ البِناءِ الضَّ أ. 

تِصاصِ االمْ ب. 
سِ نَفُّ التَّ جـ. 

ةِ تِجابَ االسْ د. 

يـعِ . ٨ مِ جَ يـبِ  كِ تَرْ فِـي  ـلُ  خُ تَدْ ي  تـِ الَّ ةُ  المـادَّ
يـكِ  كِ مُ فِـي تَفْ دَ ـتَخْ سْ يَّـةِ وتُ ـاتِ الحَ وقَ لُ خْ المَ

: يَ ها هِ سامِ عامِ فِي أَجْ الطَّ
بُونِ رْ يدِ الكَ سِ كْ أ.  ثانِي أُ

الماءُ ب. 
رُ كَّ جـ.  السُّ

ةُ نِيَّ دِ عْ الحُ المَ مْ د.  األَ

يعِ . ٩ مِ جَ سامَ  أَجْ نُ  وِّ كَ تُ تِي  الَّ ةُ  ائِيَّ البِنَ اتُ  دَ حَ الوَ
: يَ ةِ هِ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ المَ

ينُ جِ سِ كْ األُ أ. 
ةُ البِيئَ ب. 
الماءُ جـ. 

اليا الخَ د. 

١٠ .: بَاتَاتِ ةَ فِي النَّ ئِيسَ زاءَ الرَّ جْ يَ األَ مِّ نُ أَنْ نُسَ كِ مْ يُ
اليا الخَ أ. 

يبَ التَّراكِ ب. 
لْبَ بَ الصُّ شَ الخَ جـ. 
يَّ رِ بَ الطَّ شَ الخَ د. 



            
           

لِ صْ فاهيميَّة للفَ ريطَةٌ مَ خَ االسم  التاريخ 

             
 : يَواناتِ الحَ باتاتِ وَ ياةِ النَّ راتِ حَ وْ نْ دَ ةَ عَ يَّ يمِ اهِ فَ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

ةُ يَّ رِ هْ باتاتُ الزَّ النَّ
ت النَّباتِ وْ مَ ةِ رَ هْ ورُ يفِ الزَّ نُ البُذُ وَّ تَكَ تَ

راتِ شَ لَبُ الحَ أَغْ
ت احلَيَوانِ وْ مَ ةُ   قَ َ بْدو الريَ تَ

ا. هيْ نْ أَبَوَ عَ
ةٌ يْضَ بَ

ائِيَّاتُ البَرمَ
ت احلَيَوانِ وْ مَ أُ  بْدَ تَ يْبَة وَ نَ و أَبُو ذُ نْمُ يَ

 و 
. نِ وُّ يفِ التَّكَ

يْبَةٍ   نَ و أَبُو ذُ بْدُ يَ
ه. يْ وَ نْ أَبَ عَ

ةٌ يْضَ بَ

ماكُ سْ األَ فُ وَ احِ وَ الزَّ
ت احلَيَوانِ وْ مَ وِّ ل النَّمُ تَمِ كْ يَوان مُ حَ ا هيْ ارُ احلَيَواناتِ  أَبَوَ غَ صِ

يورُ الطُّ
ت احلَيَوانِ وْ مَ ا هيْ بِهُ أَبَوَ يُورِ تُشْ غارُ الطُّ صِ

يِيّاتُ الثَّدْ
ت احلَيَوانِ وْ مَ وِّ لُ النَّمُ تَمِ كْ يَوانٌ مُ حَ

(  (بالِغٌ
غارُ احلَيَواناتِ  صِ

ا هيْ  أَبَوَ



     –      –     
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

          
: راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ نِي عَ دَ يِّ لِيُساعِ سِ رَ دْ ابِي المَ تَ ينُ بكِ تَعِ أَسْ

     

ا  .. ١ يدً دِ نَ نَباتًا جَ وِّ كَ و لِيُ نْمُ يَ احِ وَ فَّ ةِ التُّ رَ لَ ثَمَ ي داخِ يبُ الّذِ كِ ى التَّرْ مَّ يُسَ

٢ . . وِّ مُ ى النُّ لَ ةِ  عَ دَ ساعَ اءَ لِمُ ذَ ةُ الغِ رَ نُ البَذْ زِّ تُخَ

ةٍ) . ٣ رارَ حَ ةُ  جَ رَ دَ وَ ذاءٌ  غِ وَ (ماءٌ  ةٌ  يَّ جِ ارِ خَ وفٌ  رُ ظُ رُ  تَتوافَ ا  مَ نْدَ عِ رةُ   البَذْ أُ  بْدَ تَ
. بَةٌ نَاسِ مُ

٤ .. جٍ و إِلَى نَباتٍ ناضِ نْمُ يْثُ يَ يرُ  ؛ حَ غِ ى النَّباتُ الصَّ مَّ يُسَ
         

ةِ  .. ٥ يَّ رِ هْ باتاتِ الزَّ ورَ فِي النَّ ذُ نُ البُ وِّ كَ ي يُ ءُ الَّذِ زْ ى الجُ مَّ يُسَ

ا.. ٦ عً ةُ وَ  مَ يْضَ وَ مِجُ البُ نْدَ ما تَ نْدَ ةُ عِ رَ لُ البَذْ كَّ تَشَ تَ

تِصاصِ  .. ٧ انَاتِ الِمْ يَوَ بُ الحَ ذِ ةٌ تَجْ يَ اهِ انٌ زَ لْوَ أَ ةٌ وَ يَّ كِ وائِحُ ذَ هارِ رَ زْ لِألَ

باتاتِ  .. ٨ ها بِالثِّماِر النَّ ورُ ةُ بُذُ اطَ حَ باتاتُ المُ ى النَّ مَّ تُسَ

٩ .. وَ نْمُ يْ تَ ورُ فِي  لِكَ ذُ سَ البُ رَ غْ بُ أَنْ تُ يَجِ

يقِ  .. ١٠ رِ نْ طَ ةُ عَ يَّ رِ هْ باتاتُ الزَّ رُ النَّ اثَ تَكَ تَ

دانِ . ١١ يُساعِ وَ     : يْنِ أَ زْ جُ لَى  عَ ةُ  رَ هْ الزَّ ي  تَوِ تَحْ
. ورِ ذُ ينِ البُ وِ ى تَكْ لَ عَ



      –      –    
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

١٢ .. تِجُ  نْ يُ يُّ فَ نْثَوِ ءُ األُ زْ ا الجُ ، أَمَّ قاحِ بُوبَ اللَّ يُّ حُ رِ كَ ءُ الذَّ زْ تِجُ الجُ نْ يُ

يِّ  .. ١٣ نْثَوِ ءِ األُ زْ يِّ إِلَى الجُ رِ كَ ءِ الذَّ زْ قاحِ مِنَ الجُ بُوبُ اللَّ ى انْتِقالُ حُ مَّ يُسَ

             

ةِ.. ١٤ يَّ رِ هْ باتاتِ الزَّ ولَى مِنْ  النَّ ةَ األُ لَ حَ رْ ورِ المَ ذُ لُ إِنْباتُ البُ كِّ يُشَ

يفُ  إِلَى . ١٥ ذا يُضِ هَ ، وَ بَةِ رْ ا مِنَ التُّ ءً زْ بِحُ جُ يُصْ ، وَ لُ لَّ تَحَ وتُ النَّباتُ يَ ا يَمُ مَ نْدَ عِ
بَةِ. رْ التَّ

بِحَ . ١٦ ةٍ) إِلَى أَنْ تُصْ رَ يرٍ (بادِ غِ ةٍ إِلَى نَباتٍ صَ رَ و مِنْ بَذْ نْمُ يْثُ تَ ؛ حَ ورِ ذُ يقِ البُ رِ نْ طَ ةُ عَ يَّ رِ هْ باتاتُ الزَّ رُ النَّ اثَ تَكَ تَ
. ةً يدَ دِ ا جَ ورً نَ بُذُ وِّ رُ لِيَكُ اثَ تَكَ يَ و وَ نْمُ ا  يَ نَباتً

      

ة، . ١٧ رَ هْ ة، زَ رَ ، بادِ نْبُتُ ة، تَ رَ : بَذْ يّةَ اآلتِيَةَ مِ لْ داتِ العِ رَ فْ نُ إِجابَتِي المُ مِّ ؟ أُضَ يٍّ رِ هْ ياةِ نَباتٍ زَ ةِ حَ رَ وْ لُ دَ راحِ ما مَ
. وِّ مُ ل النُّ تَمِ كْ قِيح، نَبات مُ لْ تَ



     –      –     
          

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

         
: راغاتِ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

التلقيح دورة الحياة الزهرة
الجنين البذرة الثمرة

ا.. ١ يدً دِ يرَ نَباتًا جَ يَصِ وَ وَ نْمُ نُ أَنْ يَ كِ مْ يبٌ فِي النَّباتِ يُ كِ   تَرْ

٢ . . ورَ ذُ نُ البُ وِّ كَ ةِ يُ يَّ رِ هْ باتاتِ الزَّ ءٌ مِنَ النَّ زْ  جُ

٣ .. يِّ وقِ الحَ لُ خْ اةِ المَ يَ لِ حَ راحِ يعُ مَ مِ يَ جَ   هِ

فِي . ٤ نَّثِ  ؤَ المُ ءِ  زْ الجُ إلى  رِ  كَّ ذَ المُ ءِ  زْ الجُ مِنَ  قاحِ  اللَّ بُوبِ  حُ انْتِقالِ  ةُ  لِيَّ مَ عَ  
ةِ. رَ هْ الزَّ

هِ.. ٥ لَ اخِ ورَ دَ ذُ لُ البُ مِ ءٌ فِي النَّباتِ يَحْ زْ   جُ

٦ . . وَ نْمُ ةِ لِيَ رَ ونَ فِي البَذْ زُ خْ هُ المَ اءَ ذَ دُّ غِ تَمِ يرٌ مِنَ النَّباتِ يَسْ غِ ءٌ صَ زْ   جُ



      –      –    
           

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم  التاريخ 

          
: اتِ اغَ رَ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

البويضات التكاثر الثمرة ناضجة
التلقيح الرياح تنبت حبوب اللقاح

و  نْمُ تَ ، وَ ورِ ذُ باتاتُ مِنَ البُ ياةِ.  النَّ ةَ الحَ رَ وْ ى دَ مَّ ياةٍ تُسَ لَ حَ راحِ باتاتُ بِمَ رُّ النَّ تَمُ
ما  نْدَ عِ وَ  . رِ التَّكاثُ فِي  أُ  بْدَ تَ مَّ  ثُ  ، نَباتاتٍ  نَ  وِّ كَ لِتُ ها  رِ وْ بِدَ و  نْمُ تَ ةً  رَ بادِ نَ  وِّ كَ لِتُ

. ةٌ يدَ دِ بَاتَاتٌ جَ ها نَ لَ مِ تَعْ يْ تَسْ ؛ لِكَ بَةِ رْ ةَ إِلَى التُّ ائِيَّ ذَ ادَّ الغِ وَ يدُ المَ عِ تُ ا فَ هَ اؤُ زَ لُ أَجْ لَّ تَحَ باتاتُ تَ وتُ النَّ تَمُ

قـاحِ  بُـوبَ اللَّ ـارُ حُ هَ زْ جُ األَ تـِ نْ ؛ إِذْ تُ ـى  لَ يَّـةَ عَ رِ هْ اتَـاتِ الزَّ بَ هـارُ النَّ زْ دُ األَ تُسـاعِ
ـلِ  نَقْ ـى  لَ عَ أَوِ  يَوانـاتُ  الحَ ـلُ  مَ تَعْ ـمَّ  ثُ  ، وَ 
مَّ  . ثُ ةَ  لِيَّ مَ ى هـذا االِنْتِقالُ عَ ـمَّ يُسَ ، وَ اتِ يْضَ وَ  إِلَى البُ

تِها. ايَ مَ ورِ لِحِ ذُ لَ البُ وْ نُ  حَ وَّ تَكَ مَّ تَ ، ثُ ورِ ذُ ينَ البُ وِ ةُ تَكْ رَ هْ أُ الزَّ بْدَ تَ



          –     
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

          
: راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ نِي عَ دَ يِّ ليُساعِ سِ رَ دْ تابِي المَ ينُ بِكِ تَعِ أَسْ

           

١ .. عٍ دَ فْ لَ إِلَى ضِ وَّ تَحَ نْمو  لِيَ يَ

٢ .. ا مِنْ  ءً زْ راتِ جُ يُّ غَ هِ التَّ ذِ يعُ هَ مِ دُّ جَ عَ تُ ةٍ؛ وَ لِفَ تَ خْ ائِقَ مُ رَ اناتُ بِطَ يَوَ رُ الحَ يَّ تَغَ تَ

٣ .. وتُ مَّ يَمُ هُ ثُ وُّ مُ لُ نُ تَمِ ا يَكْ مَ نْدَ عِ رُ وَ يَّ تَغَ يَ و وَ نْمُ ، يَ يَوانِ ةِ الحَ الدَ دَ وِ بَعْ

٤ .. ةِ  لِيَّ مَ اللَ عَ يَاتِها خِ ةِ حَ رَ وْ نَاءِ دَ ثْ نُها فِي أَ ها أَوْ لَوْ لُ كْ يَّرُ شَ تَغَ يَواناتِ يَ ضُ الحَ بَعْ

٥ .. ضِ  بَعْ ائِيَّاتِ وَ اةِ البَرمَ يَ اتِ حَ رَ وْ لُ في دَ وُّ ثُ التَّحَ دُ يَحْ

ةِ  .. ٦ ورَ راتِ في صُ شَ ضِ الحَ بَعْ ائِيَّاتِ وَ اةِ البَرمَ يَ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ تَ

يْهِ.. ٧ بَوَ بِهُ أَ شْ ي  مِنَ البَيْضِ ال يُ ائِيَّاتِ الَّذِ يرُ البَرمَ غِ صَ

قِسُ مِنَ البَيْضِ  .. ٨ ي يَفْ راتِ الّذِ شَ يرَ الحَ غِ ي صَ مِّ نُسَ

             

٩ .. ها فِي  ماكُ بَيْضَ سْ عُ األَ تَضَ

١٠ .. يَوانِ  رِ الحَ هَ ظْ و بِمَ بْدُ يْثُ تَ يْها، حَ بَوَ اكِ أَ مَ سْ األَ فِ وَ واحِ غارُ الزَّ بِهُ صِ شْ تُ

نِي . ١١ تَ تَعْ ، وَ قِسَ ى البَيْضِ حتَّى يَفْ لَ دُ  عَ قُ ، تَرْ ماكِ سْ األَ فِ وَ واحِ سِ الزَّ كْ لَى عَ عَ
ها. ارِ غَ بِصِ



           –    
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

            
١٢ .. اثَرُ  تَكَ ، بَلْ تَ قِسُ مِنَ البَيْضِ يِيَّاتُ ال تَفْ الثَّدْ

يْها.. ١٣ بَوَ يِيّاتِ في أنَّها  أَ الثَّدْ يُورِ وَ ر الطُّ اُ غَ كُ صِ تَرِ تَشْ

ى . ١٤ لَ تِمادِ عَ االعْ ى  وَ لَ ا عَ رً يرُ قادِ غِ بِحَ الصَّ تَّى يُصْ ا حَ هَ ارِ غَ يِيَّاتُ بِصِ نِي الثَّدْ تَ عْ تَ
. هِ سِ نَفْ

      

؟. ١٥ تَلِفُ فِيمَ تَخْ ، وَ انَاتِ يَوَ اةِ الحَ يَ اتُ حَ رَ وْ ابَهُ دَ تَشَ فِيمَ تَ



          –     
          

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

          
: راغاتِ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

العذراء اليرقة بيضة
أبو ذنيبة التحول

ةِ . ١ يَ ذِّ غَ المُ ادِّ  وَ المَ وَ ذاءِ  الغِ ى  لَ عَ ي  تَوِ يَحْ وَ يَواناتِ  الحَ ضُ  بَعْ هُ  عُ تَضَ يبٌ  كِ تَرْ  
. وِّ مُ يَواناتِ لِلنُّ غارُ الحَ يْها صِ تاجُ إِلَ الّتي تَحْ

ةِ.. ٢ يْضَ ا مِنَ البَ هَ وجِ رُ دَ خُ ةُ بَعْ يرَ غِ ةُ الصَّ رَ شَ يَ الحَ  هِ

٣ . . وِّ مُ ةِ النُّ لَ تَمِ كْ ةٍ مُ رَ شَ ةُ إِلَى حَ يرَ غِ ةُ الصَّ رَ شَ لُ فِيها الحَ وَّ تَحَ ةٌ تَ لَ حَ رْ  مَ

٤ .. يِّ وقِ الحَ لُ خْ مِ المَ سْ لَ جِ كْ يِّرُ شَ غَ ةٌ تُ لِيَّ مَ  عَ

٥ .. يمِ ياشِ سُ بِالخَ نَفَّ تَ ي يَ عِ الَّذِ دَ فْ يرُ الضِّ غِ  صَ



           –    
           

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم  التاريخ 

       
: راغاتِ ألَ الفَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

أبويها دورات الحياة اليرقة مكتملة النمو
تفقس الثدييات البيوض الموت

التحول الوالدة

ـاللَ  خِ يَّـرُ  تَغَ وتَ ـو  نْمُ تَ يَوانـاتِ  الحَ يـعُ  مِ جَ وَ ةٍ.  يـدَ دِ عَ قَ  ائـِ رَ بِطَ تَكاثَـرُ  تَ وَ يَّـرُ  تَغَ تَ وَ يَوانـاتُ  الحَ ـو  نْمُ تَ
.

بـ  ي  تَهِ نْ تَ وَ  ، بـِ  أَوْ  بِالبَيْضِ  رِ  اثُ بِالتَّكَ يَواناتِ  الحَ يعِ  مِ جَ ياةِ  حَ راتُ  وْ دَ أُ  بْدَ تَ
 ، عُ  ها تَضَ يعُ مِ ائِيَّاتُ جَ يُورُ والبَرمَ الطُّ ماكُ وَ سْ األَ فُ وَ واحِ . الزَّ

 . لِدُ تَ ا  فَ أَمَّ
يْها  بَوَ بِهُ أَ شْ ـماكِ تُ سْ األَ فِ وَ واحِ يُورِ والزَّ غارَ الطُّ ما أَنَّ صِ ، كَ هُ  ـبِ شْ يِيَّات تُ غارُ الثَّدْ صِ
ـةِ  لَ حَ رْ مَ فِـي  اتِ  ـرَ شَ الحَ وَ البَرمائِيَّـات  غـارُ  صِ ـا  أَمَّ  . يْـضِ البَ ـنَ  مِ مـا   نْدَ عِ
رُ إِلَى  يَّ تَغَ تَ ـو وَ نْمُ ةِ فإِنَّها تَ يْضَ قـاتُ مِنَ البَ قِسُ اليَرَ نْدما تَفْ عِ يْها. وَ بَوَ ـنْ أَ تَلِـفُ عَ تَخْ  فَ
ينَها  حِ ، وَ ى  ـمَّ سَ ةٍ تُ لِيَّ مَ ةٍ  فـي عَ ـرَ شَ مَّ إِلَى حَ راءَ ثُ ـذْ عَ

يْها.  بَوَ ةً ألَ شابِهَ بِحُ مُ تُصْ



   – 
          

االسم  التاريخ 

       

لِّمُ  عَ مْ يُ هُ ضُ بَعْ ؛ فَ ةٍ ْتَلِفَ املٍ خمُ ونَ بِأَعْ ومُ قُ انَاتِ يَ َيَوَ بُو احلْ رِّ دَ . فَمُ ُمْ نَةً هلَ هْ انَاتِ مِ َيَوَ يبِ احلْ رِ نْ تَدْ ذُ بَعْضُ النّاسِ مِ تَّخِ يَ
. اضِ املائِيَّةِ وَ اْألَحْ انِ وَ َيَوَ ةِ احلْ يقَ دِ انَاتِ يفِ حَ َيَوَ عَ احلْ ، أَوْ مَ بَاقَاتِ يُولِ السِّ عَ خُ لُ مَ مَ عْ مْ يَ هُ ضُ بَعْ ، وَ يْدَ ورَ الصَّ قُ الصُّ

الِيَةِ: ةِ التّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ ابِي، وَ تَ أُ النَّصَّ فِي كِ رَ قْ أَ
ورِ؟. ١ قُ بِ الصُّ رِّ دَ لَ مُ مَ فْ عَ صِ

؟ . ٢ ورِ قُ بُ الصُّ رِّ دَ ا مُ ى بِهَ لَّ تَحَ بُ أَنْ يَ تِي يَجِ اتُ الَّ فَ ا الصِّ مَ

لُومِ عَ العُ بِطَةٌ مَ تَ رْ نٌ مُ هَ مِ



    –
           

االسم  التاريخ 

    

. يَّنَةٍ عَ اراتٍ مُ هَ ىلَ مَ يبِهِ عَ رِ نْ تَدْ ِ عَ تَنيْ رَ تُبْ فِقْ اكْ ا وَ انً يَوَ ْ حَ رتَ اخْ

       

ونَ  ائِمُ َا القَ فَ هبِ تَّصِ ِبُ أَنْ يَ تِي جيَ اتُ الَّ فَ ا الصِّ : "مَ ؤالِ نِ السُّ ةِ عَ ةِ لِإلْجابَ ابِقَ ةِ السَّ ئِلَ نِ األَسْ ابَايتِ عَ نْ إجَ يدُ مِ تَفِ أَسْ
؟". انِ ةِ احلَيَوَ يقَ دِ انَاتِ يف حَ ىلَ احلَيَوَ عَ

لُومِ عَ العُ بِطَةٌ مَ تَ رْ نٌ مُ هَ مِ



           –     
          

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

١ . ، ةِ يَّ رِ هْ باتاتِ الزَّ ورَ فِي النَّ ذُ ي البُ مِ ي يَحْ ءُ الَّذِ زْ الجُ
: وَ هُ

احِ قَ بُوبُ اللَّ حُ أ. 
ةُ رَ الثَّمَ ب. 
ةُ يْضَ البَ جـ. 
نيِنُ الجَ د. 

ورِ . ٢ يُ الطُّ ثْلُ  مِ يَواناتٌ  حَ هُ  عُ تَضَ ي  الَّذِ يبُ  كِ الترْ
لِ  يَةِ مِنْ أَجْ ذِّ غَ وادِّ المُ المَ ذاءِ وَ ى الغِ لَ تَوي عَ يَحْ وَ

: وَ يَوانِ هُ وِّ الحَ مُ نُ
نِينُ الجَ أ. 
ةُ يْضَ البَ ب. 
ةُ رَ البَذْ جـ. 
ةُ قَ اليَرَ د. 

بْيَضِ . ٣ مِ ةِ فِي  يْضَ وَ بِالبُ قاحِ  اللَّ ةُ  بَّ مِجُ حَ نْدَ تَ ما  نْدَ عِ
: لُ كَّ تَشَ ةِ، تَ رَ هْ الزَّ

ةُ رَ البَذْ أ. 
نِينُ الجَ ب. 
ةُ رَ هْ الزَّ جـ. 
ةُ رَ الثَّمَ د. 

٤ .: غارُ يَ صِ يْها هِ بَوَ بِهُ أَ شْ يَواناتُ التي ال تُ الحَ
القِطِّ أ. 

ساحِ التِّمْ ب. 
ورِ فُ صْ العُ جـ. 
ساءِ نْفُ الخُ د. 

ورِ فِي النَّباتِ . ٥ ذُ نْعِ البُ نْ صُ ولُ عَ ؤُ سْ يبُ المَ كِ التَّرْ
: وَ هُ

ةُ يْضَ وَ البُ أ. 
ةُ رَ الثَّمَ ب. 

ةُ  رَ هْ الزَّ جـ. 
نِينُ الجَ د. 

             
تِي: أْ ا يَ مَّ ةَ مِ يحَ حِ ابَةَ الصَّ تارُ اإلِجَ أَخْ



           –    
           

لِ صْ اتُ الفَ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

ةِ هو:. ٦ رَ و مِنَ البَذْ نْمُ ي يَ يرُ الَّذِ غِ بَاتُ الصَّ النَ
ةُ رَ هْ الزَّ أ. 
ةُ رَ الثَّمَ ب. 
ةُ قَ اليَرَ جـ. 

ةُ رَ البَادِ د. 

ةِ:. ٧ لَ حَ رْ رِ فِي مَ اثُ ى التَّكَ لَ ةً عَ رَ ادِ ةُ قَ رَ شَ ونُ الحَ تَكُ
ةِ يْضَ البَ أ. 

ةِ يرَ غِ ةِ الصَّ رَ شَ الحَ ب. 
ةِ قَ اليَرَ جـ. 

وِّ مُ ةِ النُّ لَ تَمِ كْ ةِ المُ رَ شَ الحَ د. 
ورُ . ٨ ذُ البُ نَ  وَّ تَكَ تَ أَنْ  بْلَ  قَ ثُ  دُ تَحْ تِي  الَّ ةُ  لِيَّ مَ العَ

: يَ هارِ هِ زْ لَ األَ داخِ
قيحُ لْ التَ أ. 
اإلِنْباتٌ ب. 

نِ وْ رٌ فِي اللَّ يُّ تَغَ جـ. 
لِ كْ رٌ فِي الشَّ يُّ د.  تَغَ

بِحَ . ٩ بْلَ أَنْ تُصْ ةُ قَ رَ شَ ا الحَ رُّ بِهَ تِي تَمُ ةُ الَّ لَ حَ رْ ما المَ
؟  وِّ مُ ةَ النُّ لَ تَمِ كْ ةً مُ رَ شَ حَ

لُ  وُّ التَّحَ أ. 
ةُ يْضَ البَ ب. 

اءُ رَ ذْ العَ جـ. 
ةُ قَ اليَرَ د. 

١٠ .: ائِيَّاتِ اةِ فِي البَرمَ يَ ةِ الحَ رَ وْ لِ دَ راحِ دُ مَ دَ غُ عَ بْلُ يَ
ا أ. 

٢ ب. 
٣ جـ. 
٤ د. 



                 
          

لِ صْ يَّةٌ لِلفَ يمِ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ االسم  التاريخ خَ

            
. ضِ رْ ةِ لألَ ةِ البِيئِيَّ مَ نْظِ ةِ فِي األَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ يُّفِ المَ تَكَ ، وَ ناخِ نِ المُ ةَ عَ يَّ يمِ اهِ فَ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

امُ البِيئِيُّ رالنِّظَ خْ ائِصُ األُ صَ الخَ ناخُ وَ فاتُالمُ يُّ التَّكَ

راءُ حْ الصَّ
اللَ النَّهارِ   و   خِ

. يْالً و  لَ

دٌ  بَارِ ةِ وَ لَ حْ ةِ الضَّ قَ نْطَ افِئٌ فِي المِ دَ
. ةِ ميقَ قِ العَ ناطِ فِي المَ

ا : لَهَ بَاتاتُ النَّ

، لـ ةٌ لِيَّ يْ : لَ انَاتُ يَوَ الحَ

ا  ابِ لهَ شَ عْ ضُ األَ : بَعْ باتاتُ النَّ
ى   لَ ي عَ تَوِ يبُ تَحْ تَراكِ

. وِ فْ ى الطَّ لَ ا عَ هَ دُ اعِ سَ تُ
مُ  فِي  دِ تَخْ : تَسْ يَواناتُ الحَ
ةِ فِي  كَ رَ سِ و  فِي الحَ نَفُّ التَّ

. الماءِ



            –      –     
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

           
 : راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ نِي عَ دَ اعِ يِّ ليُسَ سِ رَ دْ تابِي المَ ينُ بِكِ تَعِ أَسْ

     
١ .. لَ  كِّ ا لِتُشَ سِ معً مْ ءُ الشَّ وْ ضَ بَةُ وَ رْ التُّ يَواناتِ والماءُ وَ الحَ باتاتِ وَ يعُ النَّ مِ لُ جَ تَفاعَ تَ

ى  .. ٢ مَّ ، تُسَ ةٍ فِي النِّظامِ الِبيئِيِّ لِفَ تَ خْ نَ مُ ةُ فِي أماكِ يَّ وقاتُ الحَ لُ خَ يشُ المَ تَعِ

راءِ.. ٣ حْ ما فِي الصَّ ا كَ بِيرً رةٍ، أَوْ كَ جَ عِ شَ ذْ ا فِي جِ مَ امُ الِبيئِيُّ  كَ ونُ النِّظَ دْ يَكُ قَ
            

٤ . : يْثُ حَ مِنْ  ضٍ  بَعْ نْ  عَ ها  ضُ بَعْ ةِ  ابِسَ اليَ ى  لَ عَ ةُ  البِيئِيَّ ةُ  مَ نْظِ األَ تَلِفُ  تَخْ
يِشُ فِيها. تِي تعَ و و  الَّ

دْ . ٥ قَ ، وَ بَةٌ ذْ هُ عَ يَاهُ رُ مِ ها اآلخَ ضُ بَعْ ، وَ الِحةٌ هُ مَ يَاهُ ها مِ ضُ بَعْ ةٍ: فَ دَّ احٍ عِ ةُ مِنْ نَوَ ةُ المائِيَّ ةُ البِيئِيَّ مَ نْظِ تَلِفُ األَ تَخْ
. ةً يقَ مِ ةً أو عَ لَ حْ ونُ  أو  ، ضَ تَكُ

        
٦ .. تاجُ إِلَى  إِنَّهُ يَحْ و فَ نْمُ يَ يٍّ وَ وقٍ حَ لُ خْ يشَ أَيُّ مَ يْ يَعِ لِكَ

ى . ٧ مَّ يُسَ ةِ  اقَ الطَّ ى  لَ عَ ولِ  صُ الحُ فِي  رِ  اآلخَ لَى  عَ دُ  احِ الوَ فِيها  دُ  تَمِ يَعْ تِي  الَّ ةِ  يَّ الحَ اتِ  وقَ لُ خْ المَ تِيبُ  تَرْ
.

ها . ٨ سِ بِنَفْ ذاءَ  الغِ نَعُ  تَصْ نَّها  ألَ ؛  حالِبُ   الطَّ وَ راءُ  ضْ الخَ باتاتُ  النَّ ى  مَّ تُسَ
. سِ مْ ةَ الشَّ عَّ امِ أَشِ دَ تَخْ باسْ



            –      –      
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

ةِ  .. ٩ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ ه مِنَ المَ يْرِ لَى غَ  عَ ذّ تَغَ ي يَ يَّ الَّذِ وقُ الحَ لُ خْ ى المَ مَّ يُسَ

تَةِ.. ١٠ يْ يَواناتِ المَ الحَ لُ بَقايا النّباتاتِ وَ لِّ ثْلُ  تُحَ لِّالتُ مِ حَ المُ

١١ .. رَ ةً أُخْ رَّ ةٌ مَ يدَ دِ ها نَباتاتٌ جَ مَ دِ تَخْ يْ تَسْ بَةِ ليكَ رْ لِّالتُ  إِلَى التُّ حَ يدُ المُ عِ تُ

         
ةِ.. ١٢ اقَ ى الطّ لَ ولِ عَ صُ باتاتِ لِلْحُ ى النَّ لَ  عَ ذَّ تَغَ هُ يَ نَّ بُ مِنْ  ؛ ألَ نْدُ الجُ

ى . ١٣ لَ عَ ولِ  صُ لِلْحُ   رَ أُخْ انَاتٍ  يَوَ حَ لَى  عَ   ذَّ تَغَ يَ هُ  نَّ ألَ ؛  مِنْ  ينُ  زِ الحَ مالِكٌ 
ةِ. اقَ الطّ

١٤ .. بَاتاتٍ و  لُ نَ كُ أْ هُ يَ نَّ ؛ أَيْ أَ ةِ تَ ارِ يَواناتِ القَ بُّ مِنَ الحَ الدُّ

      

ةَ . ١٥ الِيَ التَّ اتِ  دَ رَ فْ المُ مُ  دِ تَخْ أَسْ ؟  البِيئِيِّ امِ  النِّظَ فِي  ةِ  يَّ الحَ يْرُ  غَ يَاءُ  شْ األَ وَ ةُ  يَّ الحَ اتُ  وقَ لُ خْ المَ لُ  تَفاعَ تَ يْفَ  كَ
بَة. رْ لِّالت، التُّ حَ يَوانات، المُ باتات، الحَ ، النَّ سِ مْ ء الشَّ وْ لَى اإلِجابَةِ: ضَ تِي عَ دَ اعَ سَ لِمُ



            –      –     
           

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

           
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

المنتج النظام البيئي  المستهلك السلسلة الغذائية
المحلل الموطن الشبكة الغذائية

ةِ فِي البِيئَةِ.. ١ يَّ يْرِ الحَ يَاءِ غَ شْ األَ ةِ وَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ لَ المَ  هو تَفاعُ

هِ.. ٢ سِ هُ بِنَفْ ذاءَ نَعُ غِ ي يَصْ يُّ الَّذِ وقُ الحَ لُ خْ وَ المَ  هُ

ائِهِ.. ٣ ذَ رِ فِي غِ لَى اآلخَ نْها عَ لٌّ مِ دُ كُ تَمِ يْثُ يَعْ ةِ حَ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ تِيبَ المَ رُ  تَرْ هِ ظْ تُ

٤ .. رَ ةٍ أُخْ يَّ وقاتٍ حَ لُ خْ لى مَ  عَ ذَّ تَغَ يٌّ يَ وقٌ حَ لُ خْ  مَ

٥ . . تَةِ يْ يَواناتِ المَ لُ بقايا النّباتاتِ والحَ لِّ يٌّ يُحَ لوقُ حَ خْ  مَ

٦ .. ضٍ عَ بَعْ ها مَ ضُ ةُ بَعْ ذائِيَّ لُ الغِ السِ تَشابَكُ السَّ يْفَ تَ رُ  كَ هِ ظْ تُ

٧ . . ةَ يَّ اسِ سَ ا األَ اتِهَ اجَ تَجدُ فِيهِ حَ ةُ وَ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ يشُ فِيهِ المَ انٌ تَعِ كَ  مَ



            –      –      
          

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ االسم  التاريخ نَشَ

           
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

آكالت األعشاب النظام البيئِي المستهلكات
المنتجات الطاقة المحلالت
الشمس آكالت اللحوم الحيوانات القارتة

المناخات المحيط

ا  هَ يعُ مِ لُ جَ كِّ تُشَ لَها. وَ وْ ةِ التي حَ يَّ يْرِ الحَ يَاءِ غَ شْ األَ ر وَ خْ ةِ األُ يَّ لوقاتِ الحَ خْ ى المَ لَ ةُ عَ يَّ لوقاتُ الحَ خْ دُ المَ تَمِ تَعْ
 . رَ يٍّ إلى آخَ لوقٍ حَ خْ تَقِلُ  فِي النِّظامِ البيئيِّ مِنْ مَ نْ تَ . وَ ا  عً مَ
ةِ  طاقَ دامِ  تِخْ بِاسْ ها  سِ بِنَفْ ها  ذاءَ غِ نَعُ  تَصْ التي  ـِـ   ب ها  ميعُ جَ ةُ  ذائِيَّ الغِ لُ  السِ السَّ أُ  بْدَ تَ وَ
ها   سِ ذائِها بِنَفْ نْعَ غِ تَطيعُ صُ وقاتُ التي ال تَسْ لُ خْ ى المَ مَّ تُسَ . وَ
  ذّ تَغَ يَواناتُ التي تَ ا الحَ ، أَمّ طْ  قَ باتاتِ فَ ى النَّ لَ  عَ ذّ تَغَ لِكاتُ التي تَ تَهْ سْ ى المُ مَّ وتُسَ
اناتٍ  يَوَ حَ وَ نَباتاتٍ  ى  لَ عَ   ذَّ تَغَ تَ يَواناتٌ  حَ نَاكَ  هُ وَ  ، ى  مَّ تُسَ فَ   رَ أُخْ يَواناتِ  حَ لَى  عَ
بَةِ  رْ ةِ إلى التُّ تَ يِّ ةِ المَ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ نِ المَ ةِ عَ اتِجَ ةِ النَّ يَ ذِّ غَ ادِّ المُ وَ ةُ المَ تِمُّ إِعادَ . ويَ ى  مَّ تُسَ

. يقِ  رِ نْ طَ عَ

تَلِفُ  ا تَخْ مَ ، كَ ةٌ لِفَ تَ خْ بَةٌ مُ رْ تُ ها  وَ لَ ةٍ؛ فَ دَّ ضِ في نَواحٍ عِ رْ ى األَ لَ ةُ عَ ةُ البيئِيَّ مَ نْظِ تَلِفُ األَ تَخْ
 ، ابِ شَ عْ ى بِاألَ طَّ غَ ةُ تُ بِيَّ شْ قُ العُ ناطِ المَ ا؛ فَ يشُ فِيهَ يَواناتِ التي تَعِ الحَ بَاتاتِ وَ عِ النَّ تِالفِ نَوْ ةُ بِاخْ ةُ البِيئيَّ مَ نْظِ األَ
هِ  يَاهِ ؛ إِذْ تَعيشُ في مِ ةِ ةِ البِيئِيَّ مَ نْظِ بَرِ األَ وَ مِنْ أَكْ هُ ا  فَ ، أمَّ جارِ تَلِئُ باألشْ ا الغاباتُ تَمْ نَمَ يْ بَ

. ةِ يَّ لوقاتِ الحَ خْ مُ المَ ظَ عْ ةِ مُ لَ حْ الضَّ



       –     
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

  
: راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ ني عَ دَ يِّ ليُساعِ سِ رَ دْ تَابي المَ ينُ بِكِ تَعِ أَسْ

                         

ساسِ . ١ اإلِحْ مِ  دَ عَ لَى  عَ انِهِ  دَ يُساعِ نَّهما  ألَ ؛  مِنَ  ا  عً نَوْ لِ  مَ الجَ ا  فَّ خُ ثِّلُ  مَ يُ
صِ فيها. وْ مِ الغَ دَ عَ الِ وَ مَ ونَةِ الرِّ خُ بِسُ

٢ .. امِ عَ غِ الطَّ ضْ هُ مِنْ مَ نُ كِّ مَ انِ  تُ صَ لهُ - سبحانه وتعالى - للحِ بَ الَّ هَ وَ

يُّفِ . ٣ عُ مِنَ التَّكَ ا النَّوْ ذَ ى هَ مَّ يُسَ ائِها، وَ دَ تِباءِ مِنْ أَعْ تِها لالخْ ماجِ فِي بيئَ ةَ االنْدِ يلَ سِ يَواناتِ وَ ضُ الحَ ذُ بَعْ تَّخِ تَ
 .

                        

يْها.. ٤ لَ  عَ ذَّ تَغَ دْ تَ يَواناتِ التي قَ تِها مِنَ الحَ ايَ مَ ةِ  لِحِ يَّ اوِ رَ حْ باتاتِ الصَّ لِلنَّ

طادُ . ٥ تَصْ وَ ا،  نَهارً نَامُ  تَ نَّها  أَ أَيْ   ، ذاتُ  ةِ  يَّ راوِ حْ الصَّ يَواناتِ  الحَ مِنَ  يدُ  دِ العَ
. يْالً لَ

٦ .. ةً دَ ى البَقاءِ بارِ لَ تِها عَ دَ ساعَ ةِ  لِمُ يَّ راوِ حْ رانِبِ الصَّ لِألَ

                   

وِ . ٧ فْ ى الطَّ لَ تِها عَ دَ ساعَ ى  لِمُ لَ تَوي عَ يبُ تَحْ ةِ لها تَراكِ يَّ ابِ البَحرِ شَ عْ ضُ األَ بَعْ
. سِ مْ ءِ الشَّ وْ لَى ضَ ولِ عَ صُ حِ الماءِ لِلحُ طْ قَ سَ وْ فَ



      –      
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

يْلِ . ٨ الذَّ وَ ثْلِ   مِ يبَ  تَراكِ ى  لَ عَ تِوائِها  باحْ ةِ  يَّ البَحرِ يَواناتِ  الحَ مُ  ظَ عْ مُ تْ  يَّفَ تَكَ
. اءِ ةِ في المَ كَ رَ ى الحَ لَ تِها عَ دَ ساعَ لِمُ

ةِ أَوِ التي يَقِلُّ . ٩ دَ ةِ البَارِ ها مِنَ البيئَ ضِ حيطِ  بَعْ يَواناتِ المُ يُّفِ حَ رائِقِ تَكَ مِنْ طَ
. اءُ ذَ رُ فيها الغِ تَوافَ ا أَوْ يَ ئً فْ ثَرَ دِ قَ أَكْ نَاطِ ذاءُ إلى مَ فيها الغِ

      

ةٍ . ١٠ دَ لِّ واحِ لى كُ ثاالً عَ طي مِ ؟ أُعْ يْشِ ى العَ لَ ةَ عَ يَّ لوقاتِ الحَ خْ تِ المَ دَ اعَ ةُ التي سَ يُّفِ الثَّالثَ نْواعُ التَّكَ ما أَ
نْها. مِ



       –     
           

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

  
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

البيات الشتوي الهجرة التكيف
النشاط الليلي التخفي

تِها.. ١ يْشِ فِي بِيئَ ى العَ لَ ةَ عَ يَّ لوقاتِ الحَ خْ دُ المَ اعِ سَ ةٌ تُ اصَّ ةٌ خَ يَّ  خاصِّ

اتَ  .. ٢ يَواناتِ ذَ يْالً الحَ طادُ لَ يَواناتُ التي تَصْ ى الحَ مَّ تُسَ

٣ .. رَ  كانٍ إلى آخَ يْشِ مِنْ مَ يَواناتِ لِلعَ ى انْتِقالُ الحَ مَّ يُسَ

٤ .. تِباءُ فِي البيئَةِ  ى االخْ مّ يُسَ

٥ .. تاءِ  ويالً فِي الشِّ يَواناتِ طَ مُ الحَ ى نَوْ مَّ يُسَ



      –      
          

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ االسم  التاريخ نَشَ

   
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

نشاط ليلي خياشيم أكياس هوائية
جذور خفان بقع ضوئية

ضوء الشمس هجرة التخفي

تَازُ  تَمْ ةُ  يَّ راوِ حْ الصَّ باتاتُ  فالنَّ ؛  الماءِ وَ ذاءِ  الغِ ى  لَ عَ ولِ  صُ الحُ لى  عَ ها  دُ تُساعِ يُّفٍ  تَكَ سائِلُ  وَ ةِ  يَّ الحَ لوقاتِ  خْ لِلمَ
ةُ  يَّ رِ البَحْ ابُ  شَ عْ األَ مُ  تَخدِ تَسْ وَ  ، الماءِ نِ  عَ ثِ  البَحْ ى  لَ عَ ها  دُ اعِ سَ تُ ةٍ  يلَ وِ طَ جودِ   بِوُ
 ، لى  ولِ عَ صُ لِ الحُ حيطِ مِنْ أَجْ حِ المُ طْ لى سَ ةً عَ ى عائِمَ بْقَ  لِتَ
؛  يطاتِ  حِ المُ ماقِ  أَعْ فِي  يشُ  تَعِ التي  ةِ  ائِيَّ المَ يَوانَاتِ  الحَ امِ  سَ أَجْ ضِ  بَعْ ى  لَ عَ دُ  جَ وْ يُ وَ

تَها. ريسَ بُ إليها فَ ذِ ا يَجْ ءً وْ رُ ضَ دِ يْثُ تُصْ حَ

يَواناتِ  مُ الحَ ظَ عْ ائِها. مُ دَ تِها مِنْ أَعْ بِئَ في بِيئَ تَ ةَ  لِتَخْ يقَ رِ يَواناتِ طَ ضُ الحَ مُ بَعْ دِ تَخْ تَسْ
لِ   مَ لِلجَ . وَ طُ ليْالً نْشَ تَ ا وَ ارً نَامُ نَهَ نَّها تَ ؛ أَيْ أَ ةِ ذاتُ  يَّ راوِ حْ الصَّ

 . لِ مْ ةِ الرَّ ارَ رَ هُ بِحَ اسَ سَ انِ إِحْ نَعَ يَمْ الِ وَ مَ ى الرِّ لَ يِ عَ شْ ى المَ لَ انِهِ عَ دَ اعِ يُسَ

إلى  يَواناتِ  الحَ ضُ  بَعْ أُ  جَ لْ تَ وَ  ، الماءِ لَ  داخِ سَ  نَفُّ التَّ بها  يعُ  تَطِ تَسْ ماكِ   سْ لألَ
. ميعِ البيئاتِ يَواناتُ في جَ الحَ باتاتُ وَ يَّفَ النَّ تَكَ نُ أَنْ تَ كِ مْ يُ . وَ ولِ صُ رِ الفُ يُّ نْدَ تَغَ  عِ



           –     
           

لِ صْ اتُ الفَ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

ةِ . ١ يَّ الحَ وقاتِ  لُ خْ المَ يعِ  مِ جَ بَيْنَ  لُ  التَّفاعُ ى  مَّ يُسَ
: ةِ فِي البيئَةِ يّ يْرِ الحَ ياءِ غَ شْ األَ وَ

امَ البِيئِيَّ  النِّظَ أ. 
لِكاتِ  تَهْ سْ المُ ب. 

ةَ ائِيَّ ذَ ةَ الغِ بَكَ الشَ جـ. 
ةَ ذائِيَّ ةَ الغِ لَ سِ لْ السِّ د. 

ةَ . ٢ فِضَ نْخَ ةِ المُ رارَ جاتِ الحَ رَ يَواناتِ دَ نُّبِ الحَ لِتَجَ
أُ  جَ لْ ، فإنَّها تَ صولِ رِ الفُ يُّ نْدَ تَغَ ةِ عِ ةَ البُرودَ ديدَ الشَّ

إلى:
مِ النَّوْ أ. 

ي فِّ ب.  التَّخَ
يْلِيٍّ  جـ.  نَشاطٍ لَ

ةِ رَ جْ الهِ د. 
٣ .: وَ هِ هُ سِ هُ بِنَفْ ذاءَ نَعُ غِ لوقُ الذي يَصْ خْ المَ

لِكٌ تَهْ سْ مُ أ. 
تِجٌ نْ مُ ب. 

شابٍ لُ أَعْ آكِ جـ. 
لُ لحومٍ آكِ د. 

٤ .: وَ هِ هُ ارِ طَ ةِ أَمْ لَّ زُ بِقِ يَّ تَمَ النِّظامُ البيئِيُّ الذي يَ
غاباتٌ أ. 
يطٌ حِ مُ ب. 

راءُ حْ صَ جـ. 
ةٌ طبَ ةٌ رَ قَ نْطَ مِ د. 

٥ .: ذائِهِ لَيالً نْ غِ ثُ عَ يَوانُ الذي يَبْحَ ى الحَ مَّ يُسَ
شابٍ لَ أَعْ آكِ أ. 

ا رً اجِ هَ مُ ب. 
ا يًّ فِّ تَخِ مُ جـ. 

يْلِيٍّ ذا نَشاطٍ لَ د. 

          
ا يأتي: ةَ ممَّ حيحَ ابَةَ الصَّ تَارُ اإلِجَ أَخْ



          –      
          

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

ى . ٦ لَ عَ ثاالً  مِ دُّ  عَ يُ ةِ  الِيَ التّ ةِ  يَّ الحَ لوقاتِ  خْ المَ أَيُّ 
؟ لِكاتِ تَهْ سْ المُ

بَاتُ النَّ أ. 
ةُ رَ شَ الحَ ب. 

شابُ عْ األَ جـ. 
تيريا البَكْ د. 

ةِ . ٧ يَّ لوقاتِ الحَ خْ ضَ المَ بَعْ أَنَّ  يِّنُ  بَ يُ يَلِي  ا  أَيٌّ ممَّ
ذاءِ؟ عٍ مِنَ الغِ ثَرِ مِنْ نَوْ ى أَكْ لَ  عَ ذَّ تَغَ تَ

نُ   طِ وْ المَ أ. 
النِّظامُ البِيئِيُّ ب. 

ةُ ذائِيَّ ةُ الغِ لَ سِ لْ السِّ جـ. 
ةُ ذائِيَّ ةُ الغِ بَكَ الشَّ د. 

ا . ٨ ارً سَ مَ يِّنُ  بَ يُ الذي  ةِ  يَّ الحَ وقاتِ  لُ خْ المَ تيبُ  تَرْ
رَ  يٍّ إلى آخَ لوقٍ حَ خْ ةِ مِنْ مَ اقَ ا النْتِقالِ الطَّ دً احِ وَ

: وَ هُ
نُ طِ وْ المَ أ. 

النِّظامُ البيئِيُّ ب. 
ةُ ذائِيَّ ةُ الغِ لَ سِ لْ السِّ جـ. 

ةُ ذائِيَّ ةُ الغِ بَكَ الشَّ د. 

يَواناتِ . ٩ امَ الحَ سَ لُ أَجْ لِّ ةُ التي تُحَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ المَ
ى: مَّ ةِ تُسَ تَ يِّ باتاتِ المَ النَّ وَ

لِّالتِ حَ المُ أ. 
شابِ عْ آكِالتِ األَ ب. 

نْتِجاتِ المُ جـ. 
حومِ د.  آكِالتِ اللُّ

يَواناتِ . ١٠ ضُ الحَ يُّفُ الذي تَقومُ بِهِ بَعْ ى التَّكَ مَّ  يُسَ
دائِها: ها مِنْ أَعْ سَ يَ نَفْ مِ تِباءِ في بِيئتِها لِتَحْ لالخْ

يَّ توِ يَاتَ الشّ البَ أ. 
يْلِيَّ اطَ اللَّ النَّشَ ب. 

ةَ رَ جْ الهِ جـ. 
يَّ فِّ التَّخَ د. 



          –      
           

لِ صْ فاهيميَّة للفَ ريطَةٌ مَ خَ االسم  التاريخ 

        
. نِ النِّظامِ البِيئِيِّ ةَ عَ يَّ يمِ اهِ فَ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

رُ فِي النِّظامِ  يُّ غَ التَّ
البِيئِيِّ

ةُ  يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ يِّرُ المَ غَ تُ
امَ البِيئِيَّ النِّظَ

ةِ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ امِ البِيئِيِّ فِي المَ راتُ فِي النِّظَ يُّ غَ ثِّرُ التَّ ؤَ تُ

  ا يرً غِ صَ رُ  يُّ غَ التَّ ونُ  يَكُ دْ  قَ
. أَوْ 

  ُة يَّ الحَ لوقاتُ  خْ المَ يِّرُ  غَ تُ
ى  لَ تَنافَسُ عَ ما تَ نْدَ البيئَةَ عِ

.

  ُه بُ بِّ سَ ي  الذي يُ دِّ ؤَ يُ
واءِ  الهَ أَوِ  ةِ  ابِسَ لليَ النَّاسُ 
ــداثِ  إِحْ إلى  الماءِ  أَوِ 
. راتٍ فِي النِّظامِ البيئِيِّ يُّ تَغَ

  ٍات ثُ النَّاسُ تَغيِيرَ دِ كما يُحْ
لونَ  مَ يَعْ ما  نْدَ عِ ةِ  البِيئَ فِي 

ــى  ــلَ عَ
ارِ  جَ شْ عِ األَ طْ  بِقَ

. نِ دُ لِبِناءِ المُ

 . ائِقَ رَ الحَ لُ  وَ  وَ مَ ةِ تَشْ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ ثِّرُ فِي المَ ؤَ تِي تُ راتُ الَّ يُّ غَ التَّ

  ْ؛ أَي راتِ تُصبِحُ  يُّ غَ عَ التَّ يُّفَ مَ ةُ التَّكَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ يعُ المَ تَطِ ما ال تَسْ نْدَ عِ
. ةٌ لِيلَ ادٌ قَ دَ نْها أَعْ ى مِ بَقّ تَ يَ



                  –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

              
: راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ ني عَ دَ اعِ يِّ ليُسَ سِ رَ دْ ابِي المَ تَ ينُ بِكِ تَعِ أَسْ

                

١ .. ةً بِيرَ اتٍ كَ رَ يُّ ثُ تَغَ دِ ها يُحْ ضُ بَعْ ةٍ، وَ يطَ راتٍ بَسِ يُّ ةُ في  تَغَ يَّ لوقاتُ الحَ خْ ثُ المَ دِ تُحْ

بَاتَاتُ . ٢ النَّ ا  فِيهَ يِّرُ  غَ تُ قِ التي  رُ  الطُّ دَ إِحْ بَةِ  رْ التُّ بَاتَاتِ  مِنَ  النَّ اصُ  تِصَ امْ دُّ  عَ يُ
بِيئتَها.

بَةِ.. ٣ رْ ةِ  إلى التُّ افَ يقِ إِضَ رِ نْ طَ يَّاتُ البِيئَةَ عَ رِ طْ تِيريا والفُ يِّرُ البَكْ غَ تُ

٤ .. ةً ودَ دُ حْ ةُ مَ دُ المائِيَّ وارِ ونُ المَ ما تَكُ نْدَ باتاتِ عِ راعٌ أَوْ  بَيْنَ النَّ أُ صِ نْشَ دْ يَ قَ

٥ .. ةً يَّ اءِ حَ ةُ للبَقَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ ا المَ يْهَ تَاجُ إِلَ اءُ  تَحْ ذَ الغِ اءُ وَ دُّ المَ عَ يُ

              

٦ .. وَ  ا فِي البِيئَةِ هُ رً يُّ بِّبُ تَغَ سَ تِي تُ ةِ الَّ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ ثَرُ المَ أَكْ

عِ . ٧ طْ بِقَ ابَاتِ  الغَ النَّاسُ  يلُ  زِ يُ ما  نْدَ عِ ةَ  يَّ بِيعِ الطَّ يَواناتَ   الحَ وَ باتاتُ  النَّ دُ  قِ فْ تَ
. تِطابِ جارِ واالحْ شْ األَ

٨ .. اناتِ يَضَ وثَ الفَ دُ حُ جارِ  وَ شْ عُ األَ طْ بِّبُ قَ يُسَ

٩ .. بَبِ  ةِ بِسَ ايَاتُ بالبيئَ فَ النُّ انِعُ وَ صَ المَ يَّاراتُ وَ رُّ السَّ دْ تَضُ قَ

بَبِ . ١٠ ةِ بِسَ رٍ في البيئَ رَ داثِ ضَ يْرِ بِيئتَِها إِلى إحْ ةٍ في بيئَةٍ غَ يدَ دِ ةٍ جَ يَّ وقاتٍ حَ لُ خْ انِ لمَ ةُ اإلِنْسَ بِيَ رْ ي تَ دِّ ؤَ دْ تُ قَ
. دِ البيئَةِ وارِ ى مَ لَ ، عَ الً ةِ أَصْ ودَ جُ وْ عَ تِلْكَ المَ ةِ مَ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ هِ المَ ذِ  هَ



                   –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

              

ها.. ١١ مُ دِ تَخْ راقِ التي أَسْ وْ ةِ األَ يَّ مِّ تِهالكِ كَ ى  اسْ لَ لُ عَ مَ ما أَعْ نْدَ تِي عِ ي بِيئَ مِ أَحْ

ةِ.. ١٢ يَّ مِ رائِدِ اليَوْ ما  الجَ نْدَ مي بِيئَتي عِ أَحْ

نْعِ . ١٣ بِصُ ةِ  ديمَ القَ ائِدِ  رَ الجَ نْدَ   عِ البيئَةِ  ةِ  مايَ حِ لى  عَ ةُ  لِفَ تَ خْ المُ نُ  هَ المِ لُ  مَ تَعْ
ا. نْهَ ةٍ مِ ديدَ ةٍ جَ قِيَّ رَ نْتَجاتٍ وَ مُ

١٤ .. رافِ ى  مِنَ االنْجِ لَ نا أُحافِظُ عَ أَ ةً فَ رَ جَ عُ شَ رَ ما أَزْ نْدَ عِ

      

أُعيدُ . ١٥ وَ  ، ةِ قِيَّ رَ الوَ نْتَجاتِ  المُ الكِ  تِهْ اسْ شيدِ  تَرْ لى  عَ لُ  مَ أَعْ ما  نْدَ عِ يَواناتِ  الحَ وَ باتاتِ  النَّ دُ  أُساعِ يْفَ  كَ
ها؟ ويرَ تَدْ مالَها وَ تِعْ اسْ



                  –       
          

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

              
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

إعادة االستخدام  ترشيد التشجير تنافس
المورد التدوير التلوث

١ .. يدٍ دِ تَجٍ جَ نْ يمٍ إلى مُ دِ تَجٍ قَ نْ يلُ مُ وِ  تَحْ

بَةِ.. ٢ رْ اءِ أَوِ الماءِ أَوِ التُّ وَ ةٍ إلى الهَ ارَّ ادَّ ضَ وَ الِ مَ خَ نْدَ إِدْ ثُ  عِ دُ يَحْ

٣ .. ارِ جَ شْ ةُ األَ اعَ رَ وَ زِ هُ ا: ، وَ نْهَ ، مِ مْ اتِهِ ةِ بِيئَ ايَ مَ قٌ لِحِ رُ ضِ النَّاسِ طُ  بَعْ لَدَ

٤ .. ةً يَّ اءِ حَ ى البَقَ لَ ةَ عَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ دُ المَ اعِ ءٌ يُسَ يْ  شَ

٥ ..ر ةً أُخْ رَّ ءٍ ما مَ يْ دامُ شَ تِخْ  اسْ

٦ .. ةً يَّ اءِ حَ لِ البَقَ دِ مِنْ أَجْ وارِ ى المَ لَ ةِ عَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ اعٌ بَيْنَ المَ رَ  صِ

ءٍ ما.. ٧ يْ لَّ مِنْ شَ ةٍ أَقَ يَّ مِّ الكُ كَ تِهْ  اسْ



                   –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم  التاريخ 

               
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ نَاسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

إعادة االستخدام ة الصحّ التنافس
التّربة المواطن البيئة

الترشيد التدوير الغابات
التلوث

راتٍ  يُّ اثِ تَغَ دَ انُ بإِحْ ومُ اإلِنْسَ يْثُ يَقُ تِياجاتِها؛ حَ ةِ احْ بِيَ لْ اتِها لِتَ ا اإلِنْسانُ - بِيئَ نْهَ مِ ةُ -وَ يَّ وقاتُ الحَ لُ خْ غيِّرُ المَ تُ
ــةِ  إِزالَ وَ  ، بَةِ رْ التُّ وَ اءِ  وَ الهَ وَ اءِ  المَ إِلَى  ةٍ  ارَّ ضَ ادَّ  وَ مَ ــالِ  خَ إِدْ نْدَ  عِ البِيئَةِ  بِّبُ   سَ تُ
يرِ  مِ تَدْ إلى  ي  دِّ ــؤَ يُ ا  ممَّ  ، نِ دُ المُ في    ــرَ خْ األُ آتِ  نْشَ المُ وَ يُوتِ  البُ لِبِنَاءِ   
انُ  ا اإلِنْسَ يِّرُ فيهَ غَ تِي يُ بَابِ الَّ سْ مِنَ األَ . وَ انَاتِ يَوَ الحَ بَاتَاتِ وَ يدِ مِنَ النَّ دِ ةِ للعَ يَّ بِيعِ  الطَّ

. انُ كَ المَ اءُ وَ ا المَ نْهَ مِ ، وَ دِ ارِ وَ ى المَ لَ ةِ عَ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ البيئةَ  بَيْنَ المَ

يَ  هِ  ، قٍ ــرُ طُ بِثَالثِ  ةِ  اتِجَ النّ فاياتِ  النُّ لِيلِ  قْ تَ يقِ  رِ طَ نْ  عَ ايَةُ   مَ حِ انِ  نْسَ لِإلِ نُ  كِ مْ يُ
لى  عَ ةَ  ظَ حافَ المُ يعُ  تَطِ نَسْ وَ  . وَ  وَ   
. رافِ لى  مِنَ االنْجِ افِظُ عَ ارِ التي تُحَ جَ شْ ةِ األَ اعَ رَ ا بِزِ ةِ أَيْضً  البِيئَ



                 –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

             
: راغاتِ ءِ الفَ لْ لى مَ تابي المدرسي ليُساعدني عَ ينُ بكِ تَعْ أَسْ

       

ياهِ.. ١ ضِ بالمِ رْ حُ األَ طْ رُ سَ مِ نْغَ يَ ثُ  وَ دُ ما يَحْ نْدَ رَ البيئَةُ عِ يَّ تَغَ نُ أَنْ تَ كِ مْ يُ

٢ .. اللَ  ياهِ خِ ةٍ مِنَ المِ ةٍ كافِيَ يَّ مَّ لى كَ لُ عَ صُ ما ال تَحْ نْدَ ةُ عِ يَّ لوقاتُ الحَ خْ قد تهلك المَ

٣ .. لَى  ثِلةً عَ فافُ أَمْ الجَ يَضاناتُ وَ الفَ

يَواناتُ مواطنها فِي الغاباتِ أو األراضي العشبية إذا تعرضت إلى صاعقة كهربائية؛ حيث . ٤ قِدُ الحَ فْ قد تَ
. تعالِ تبدأ  في اإلشْ

وقاتِ . ٥ لُ خْ يدَ مِنَ المَ دِ رُّ العَ تِي تَضُ يّاتِ  الَّ طرِ الفْ تيريا وَ نْواعِ البِكْ ضُ أَ بِّبُ بَعْ سَ تُ
. ةِ يَّ الحَ

                

ها فِي الطين عندما تصبح بيئاتها جافة.. ٦ سَ عِ نَفْ فادِ   الضَّ

راتِ في بيئَتها، فإنها تنتقل إلى  . ٧ يُّ غَ عَ التَّ يُّفَ مَ تَطيعُ التَّكَ يَواناتُ التي ال تَسْ بعض الحَ
. ديدٍ جَ

فَ  .. ٨ وْ إنَّها سَ ، فَ لوقاتُ مِنَ االنْتِقالِ خْ نِ المَ كَّ تَمَ لَمْ تَ ةٍ وَ بيرَ ةٍ كَ جَ رَ ةُ لِدَ يَّرتِ البيئَ إذا تَغَ



                 –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

                

ا.. ٩ دًّ لِيالً جِ هِ قَ رادِ ى مِنْ أَفْ بَقَّ دُ ما تَ دَ يُّ  إذا كانَ عَ لوقُ الحَ خْ دُّ المَ عَ يُ

ائِرِ . ١٠ الجَ يِ  عْ الرَّ ةَ  نَتِيجَ تِهِ  بِيئَ رِ  وُ هْ تَدَ وَ بَبِ   بِسَ   بَارَ الحُ ائِرُ  طَ رِضُ  نْقَ يَ دْ  قَ
. يِّ اعِ رَ رِ الزِّ وُّ التَّطَ وَ

١١ .. يقِ  رِ نْ طَ اضِ عَ انَاتِ لالنْقِرَ يَوَ ضِ الحَ يضِ بَعْ رِ ضُ النَّاسِ في تَعْ مُ بَعْ هِ يُسْ

      

ابَتِي.. ١٢ حُ إِجَ ضِّ ؟ أُوَ بَاتَاتِ طْ في النَّ قَ رُ فَ ثِّ ؤَ ضٌ يُ رَ رَ مَ ا انْتَشَ ابَةِ إِذَ انَاتُ فِي الغَ يَوَ رُ الحَ رَّ تَضَ لْ تَ هَ



                 –       
          

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

            
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

الكارثة الطبيعية ا باالنقراض مهددً المرض
الفيضان الجفاف

١ . . نِ مَ ةً مِنَ الزَّ ويلَ ةً طَ دَّ ثُ  عندَ انحباسِ األمطارِ مُ دُ يَحْ

ياهِ.. ٢ ضِ بِالمِ رْ حُ األَ طْ رُ سَ مِ نْغَ ما يَ نْدَ ثُ  عِ دُ يَحْ

٣ .. يّاتِ رِ تيريا أَوِ الفِطْ لِ البِكْ ثُ  بِفِعْ دُ دْ يَحْ قَ

٤ .. ثال على  يَضاناتِ مِ الفَ

٥ .. لِيالً هِ قَ ادِ رَ ى مِنْ أَفْ بَقَّ ا تَ دُ مَ دَ انَ عَ ا كَ يُّ   إذَ وقُ الحَ لُ خْ دُّ المَ عَ يُ



                 –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم  التاريخ 

              
: راغاتِ َ الفَ ألَ مْ َ تِي ألِ أْ ا يَ مَّ ةَ مِ بَ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أخْ

مهددة باالنقراض النباتات تهاجر مرض
الماء المخلوقات الحية الفيضان

دٍ مِنَ   عٍ واحِ ثِّرُ فِي نَوْ ؤَ ي يُ رُ الَّذِ يُّ غَ ؛ فالتَّ ةِ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ ةُ في المَ اتُ البِيئِيَّ رَ يُّ غَ رُ التَّ ثِّ ؤَ تُ
ةُ كِالبَ  سَ تَرِ فْ ئَابُ المُ لُ الذِّ أْكُ ، تَ ثَالِ بِيلِ المِ لى سَ عَ . فَ ةِ يَّ وقاتِ الحَ لُ خْ  مِنَ المَ رَ خْ اعِ األُ نْوَ ثِّرُ فِي النِّهايَةِ في األَ ؤَ يُ
ةً  نَتيجَ وجِ  رُ ، فإذا ماتَتْ كِالبُ المُ وجِ رُ تْها كِالبُ المُ رَ فَ اقِ التي حَ نْفَ ي فِي األَ اعِ فَ األَ انُ وَ ئْرَ ، وتَعيشُ الفِ وجِ رُ المُ

. رُ ثَّ أَ تَ تَ  سَ رَ خْ انَاتِ األُ يَوَ يعَ الحَ مِ ابتِها بـ  ما، فإِنَّ جَ إلِصَ

انَاتُ  يَضَ ي الفَ طِّ غَ ما تُ نْدَ عِ ؛ فَ فافُ الجَ يِّرَ البِيئَةَ   وَ غَ نُ أَنْ تُ كِ مْ ةِ التِي يُ يَّ بِيعِ ارِثِ الطَّ وَ ومِنَ الكَ
ي  دِّ ؤَ ما يُ تِالعِ  ، كَ اقْ بَةِ وَ رْ افِ التُّ رَ ي إِلى انْجِ دِّ ؤَ دْ يُ لِكَ قَ إِنَّ ذَ يَاهِ، فَ ةَ بِالمِ افَّ يَ الجَ اضِ رَ األَ
اتِ  وقَ لُ خْ ى المَ لَ ؛ لِذا عَ ةِ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ ضِ المَ تِ بَعْ وْ افِ إِلَى مَ فَ ةِ الجَ تْرَ انُ  في فَ صَ قْ نُ
بِحُ  تُصْ إِنَّها  فَ ذلِكَ  لْ  عَ فْ تَ لَمْ  إذا  وَ  ، ةِ البِيئِيَّ اتِ  رَ يُّ غَ التَّ عَ  مَ يَّفَ  تَكَ تَ أَوْ  أَنْ   ةِ  يَّ الحَ

. 



          –       
          

يَّةُ مِ لْ ةُ العِ االسم  التاريخ الكِتَابَ

              
     

تَابِي. ةِ في كِ يَّ مِ لْ تابَةِ العِ ةَ الكِ رَ أُ فِقْ رَ قْ أَ

    

وعِ  ضُ وْ لَ المَ وْ أْيي حَ تُبُ رَ أَكْ هِ، وَ ضِ رُّ بَبِ تَعَ نْ سَ ثُ عَ أَبْحَ ، وَ ا لالنْقِراضِ ضً رَّ عَ يَوانًا مُ تارُ حَ ة: أَخْ نِعَ قْ تابَة المُ الكِ
ايَةِ. ةً في النِّهَ يَّ وِ ةً قَ جَّ مَ حُ دِّ قَ يَّ أَنْ أُ لَ ؛ لذا عَ يَوانِ مِنَ االنْقراضِ ا الحَ ذَ مايَةِ هَ ةِ حِ يَّ مِّ ا اآلخرينَ بِأَهَ نِعً قْ مُ

    

لى،  عْ ي فِي األَ يِّ الَّذِ لِ البَيْضِ ـكْ دِ باالنْقِراضِ فِي الشَّ دَّ هَ انِ المُ يَـوَ لَ الحَ وْ أْيِي حَ ابَةِ رَ تَ الِيَ بِكِ ـطَ التَّ طَّ خَ ـألُ المُ أَمْ
أْيِي.  مُ رَ عَ تِي تَدْ بَابَ الَّ سْ لِ األَ فَ سْ يْنِ فِي األَ يَّ ِ يْضَ يْنِ البَ لَ كْ تُبُ فِي الشَّ وأَكْ

بَبُ بَبُالسَّ السَّ

أْيِي رَ



           –      
           

يَّةُ مِ لْ ةُ العِ الكِتَابَ االسم  التاريخ 

      
لِكَ  ذَ انَ كَ ؟ إذا كَ بِيِّ رَ ا العَ هَ ةُ المَ ايَ مَ نَـا حِ يْ لَ بُ عَ ا؟ لِماذا يَجِ هَ تُ لَ مْ نِي جُ يدُ فِ لْ تُ : هَ بِيِّ رَ ا العَ هَ نِ المَ ـى عَ يْلَ بَـتْ لَ تَ كَ

تُبُ "ال". لِكَ أَكْ ذَ نْ كَ "، وإذا لَمْ يَكُ مْ تُبُ "نَعَ أَكْ
١ . . ةِ بِيعَ ثِّرُ فِي الطَّ ؤَ يُ لِكَ سَ إنَّ ذَ بِيُّ فَ رَ ا العَ هَ ضَ المَ رَ ا انْقَ إِذَ
٢ .  . انَاتِ يَوَ ةِ الحَ يقَ دِ بِيَّ في حَ رَ ا العَ هَ تُ المَ دْ شاهَ

       

تِهِ. ايَ مَ لَ حِ وْ أْيِي حَ نْ رَ بِّرُ فِيَها عَ عَ ةً أُ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ يَوانًا، وَ تَارُ حَ أَخْ

ها. تُ بْ تَ ةِ التي كَ لَ مْ أُ بِالجُ بْدَ أَ ةٍ، وَ لَ صِ نْفَ ةٍ مُ قَ رَ لى وَ ةً عَ رَ تُبُ اآلنَ فِقْ أَكْ
        

بُ  ـطُ ا. أَشْ يهَ تَوِ ةَ التي تَحْ ــتَّ ةَ السِّ الئِيَّ اءَ اإلمْ طَ خْ ـدُ األَ أَجِ ها، وَ حُ حِّ ى، أُصَ يْلَ تْهـا لَ بَ تَ لِ التي كَ مَ ـضُ الجُ هِ بَعْ ـذِ هَ
ا.  هَ قَ وْ يحَ فَ حِ تُبُ التَّصْ أَكْ الئِيَّةِ، وَ طاءِ اإلِمْ خْ اتَ األَ اتِ ذَ لِمَ الكَ

 ، ةِ بيَّ رَ ةِ العَ يـرَ ـبْهِ اجلَزِ ةً يف شِ بِريَ هُ كَ ادُ دَ عِيشٌ يف املاطـق الصحراية، وكانَتْ أَعْ ِيلٌ يَ انٌ مجَ يَـوَ يبُّ حَ ـرَ ـا العَ املهَ
لِ املخلوقلت  نْ أَمجَْ ا مِ دً دُ واحِ قِ تَفْ ضَ سَ إِنَّ األَرْ تِ اآلنَ مهدة باالنفراض، وإذا انفرض فَ بَحَ كِنَّها أَصْ لَ وَ

 . ةِ احلَيَواناتِ ايَ لَ عىل محِ مَ ا اآلنَ العَ يعً ىل النَّاسِ مجَ دُ أنَّ عَ تَقِ ِ. أَعْ احلَيَّةِ يفِ العاملَ

ابَتِي. تَ حُ كِ حِّ أُصَ عُ وَ ، أُراجِ اآلنَ
    

 ؟ ةِ بِاالنْقِراضِ دَ دَّ هَ انَاتِ المُ يَوَ لَ الحَ وْ أْيِي حَ نْ رَ تُ عَ بَّرْ لْ عَ هَ
 ؟ ةً نِعَ قْ ابًا مُ بَ تابَتِي أَسْ نَتْ كِ مَّ لْ تَضَ هَ
 الئيَّةِ؟ اءِ اإلِمْ طَ خْ يعَ األَ مِ تُ جَ حْ حَّ لْ صَ هَ



          –       
          

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

١ .:ر ةً أُخْ رَّ ءٍ مَ يْ دامُ شَ تِخْ ى اسْ مَّ يُسَ
دامِ تِخْ ةَ االسْ إِعادَ أ. 

يدَ شِ التَّرْ ب. 
يرَ وِ التَّدْ جـ. 
سَ نَافُ التَّ د. 

دِ؟. ٢ وارِ ى المَ لَ ثاالً عَ دُّ مِ عَ ا يَلي يُ مّ أَيٌّ مِ
انُ يَضَ الفَ أ. 

واءُ ب.  الهَ
ضُ رَ المَ جـ. 
يُّفُ التَّكَ د. 

نَاءِ . ٣ ثْ أَ في  رافِ  لِالنْجِ بَةُ  رْ التُّ وَ باتاتُ  النَّ ضُ  رَّ تَعَ تَ
: وثِ دُ حُ

فافِ الجَ أ. 
رائِقِ الحَ ب. 
يَضانِ الفَ جـ. 
راضِ مْ األَ د. 

٤ .: وَ ءٍ هُ يْ ةٍ من الشَ ليلَ ةٍ قَ يَّ مِّ الكُ كَ تِهْ اسْ
يُّفُ التَّكَ أ. 
يرُ وِ التَّدْ ب. 

دامِ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ جـ. 
يدُ شِ التَّرْ د. 

٥ .: وَ هُ ، وَ ضَ رَ دِ انْقَ ةِ قَ الِيَ لوقاتِ التَّ خْ دُ المَ أَحَ
ةُ لِيَّ حْ السِّ أ. 

رُ النَّسْ ب. 
دُ سَ األَ جـ. 

ورُ  يْناصُ الدَّ د. 

      
أْتِي: ا يَ ةَ ممَّ يحَ حِ تارُ اإلِجابَةَ الصَّ أَخْ



           –      
           

لِ صْ اتُ الفَ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

الِيَةِ:. ٦ دِ التَّ وارِ دِ المَ لى أَحَ باتاتُ عَ تَنافَسُ النَّ تَ
ةِ ريسَ الفَ أ. 

ذاءِ الغِ ب. 
سِ مْ ءِ الشَّ وْ ضَ جـ. 

واءِ الهَ د. 

ةٍ . ٧ ديمَ قَ نْتَجاتٍ  مُ مِنْ  ةٍ  ديدَ جَ اتٍ  نْتَجَ مُ نيعُ  تَصْ
ى: مَّ يُسَ

ا فً يُّ تَكَ أ. 
دامٍ تِخْ ةَ اسْ إِعادَ ب. 

ا يدً شِ تَرْ جـ. 
ا يرً وِ تَدْ د. 

٨ .  دَ نِ إِحْ مَ ةً مِنَ الزَّ يلَ وِ ةً طَ تْرَ طارِ فَ مْ ةُ األَ بِّبُ قِلَّ سَ تُ
 : الِيَةِ ةِ التَّ يَّ بِيعِ ارِثِ الطَّ وَ الكَ

البَراكينَ أ. 
لَ الزِ الزَّ ب. 
افَ فَ الجَ جـ. 

يَضانَ الفَ د. 

إلى . ٩ ةٍ  ارَّ ادَّ ضَ وَ مَ ولِ  خُ دُ نْ  تُجُ عَ نْ يَ ي  الَّذِ رُ  رَ الضَّ
: وَ بَةِ هُ رْ واءِ أَوِ التُّ الماءِ أَوِ الهَ

ثُ وُّ لَ التَّ أ. 
سُ نافُ التَّ ب. 

االنْقِراضُ جـ. 
يُّفُ التَّكَ د. 

ا؟. ١٠ سً تَرِ فْ دُّ مُ عَ لوقُ الذي يُ خْ ما المَ
ةُ رَ جَ الشَّ أ. 

رُ طْ الفُ ب. 
انُ صَ الحِ جـ. 

رُ النَّسْ د. 



     –       
          

لِ صْ يَّةٌ لِلفَ يمِ اهِ فَ يطَةٌ مَ رِ االسم  التاريخ خَ

      
 . حِ األَرضِ طْ عالِمِ سَ راتِ مَ يُّ غَ نِ تَّ ةَ عَ يَّ يمِ اهِ فَ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

ضُ رْ األَ

حِ  طْ سَ عالِمِ  مَ يِيرِ  تَغْ إلى  ي  دِّ ؤَ تُ يَاءُ  أَشْ
ةٍ. عَ رْ ضِ بِسُ رْ األَ

١ . 

ةُ . ٢ يَّ ضِ رْ االنْزِالقاتُ األَ

٣ . 

يَضاناتُ . ٤ الفَ

حِ  طْ سَ الِمِ  عَ مَ يِيرِ  تَغْ إلى  ي  دِّ ؤَ تُ يَاءُ  أَشْ
ءٍ. ضِ بِبُطْ رْ األَ

١ . : يقِ رِ نْ طَ يَةُ عَ وِ التَّجْ

ةِ أ.  يَ ياهِ الجارِ المِ
 ب. 
ليدِ ج.  الجَ
د. 
هـ. 

٢ . : يقِ رِ نْ طَ يَةُ عَ رِ التَّعْ

أ. 
ب. 
ج. 



                –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

          
 : راغاتِ ءِ الفَ لْ ى مَ لَ ني عَ دَ اعِ يِّ ليُسَ سِ رَ دْ ابِي المَ تَ ينُ بكِ تَعِ أَسْ

    

١ . . ةِ أَنْ  يَّ ضِ رْ ةِ األَ رَ نَةِ للقِشْ وِّ كَ ةِ المُ مَ خْ ورِ الضَّ خُ نُ للصُّ كِ مْ يُ

ضٍ . ٢ قَ بَعْ وْ ها فَ ضِ ضِ بَعْ رْ نِ األَ ةِ في باطِ مَ خْ ةِ الضَّ يَّ رِ خْ ائِحِ الصَّ فَ ي  الصَّ دِّ ؤَ يُ
. ورِ خُ اتٍ في الصُّ قَ قُّ تَشَ اتٍ وَ نَاءَ ها إلى انْحِ مُ ادُ تَصَ وَ

٣ . . ةِ يَّ ضِ رْ ةِ األَ رَ ورِ القِشْ خُ ةٌ لِصُ جائِيَّ ةٌ فُ كَ رَ حَ

٤ . . يٌّ وِ رُ قَ ها اآلخَ ضُ بَعْ ا، وَ رُ بِهَ عُ لِ  ال نَشْ الزِ ضُ الزَّ بَعْ

٥ . . ماقِ عْ ةِ في األَ يَّ ضِ رْ ةِ األَ رَ ورُ القِشْ خُ لُ  صُ الزِ ثُ الزَّ دُ ما تَحْ نْدَ عِ

ها. . ٦ حِ طْ ضِ إلى سَ رْ نِ األَ لِ مِنْ باطِ الزِ وثِ الزَّ دُ نْ حُ ةُ عَ مَ تَقِلُ  النَّاجِ نْ تَ

   

يَ  .. ٧ ا هِ اجمَ ا المَ نْهَ فِعُ مِ نْدَ تِي تَ ةِ الَّ يَّ ضِ رْ ةِ األَ رَ ةُ في القِشْ تْحَ الفُ

ضِ  .. ٨ رْ نِ األَ ةُ في باطِ ورَ هُ صْ ورُ المَ خُ ى الصُّ مَّ تُسَ

ضِ  . . ٩ رْ حِ األَ طْ ا إِلَى سَ ولِهَ صُ نْدَ وُ ةُ عِ ورَ هُ صْ ورُ المَ خُ ى الصُّ مَّ تُسَ



                –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

نُ  . ١٠ وِّ كَ تُ وَ لَّبُ  تَصَ تَ مَّ  ثُ لَها  وْ حَ مُ  تَراكَ تَ  ، ةِ هَ وَّ الفُ مِنَ  انيُّ  كَ رْ البُ مادُ  والرَّ ورُ  خُ والصُّ بَةُ  الالَّ جُ  رُ تَخْ ما  نْدَ عِ
انِيًّا.  كَ رْ  بُ

١١ . . ارٍ ةِ انْفِجَ ورَ فِعُ في صُ نْدَ دْ تَ قَ ، وَ كانِ رْ قَ   مِنَ البُ فَّ تَدَ بةِ أَنْ تَ َ نُ لالّ كِ مْ يُ

      

يَّةِ؟ . ١٢ رِ ئِ البَحْ اطِ وَ لَ الشَّ كْ يِّرَ شَ غَ ةِ أَنْ تُ يَّ ضِ رْ اتِ األَ االنْزِالقَ ينِ وَ اكِ البَرَ لِ وَ الزِ نُ للزَّ كِ مْ يْفَ يُ كَ



                –      
           

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

           
: راغاتِ ألَ الفَ مْ تِي ألَ أْ ا يَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

الالبة الماجما الزل الزّ
البركان االهتزازات

١ . . لِ الزِ وثِ الزَّ دُ نْدَ حُ رُ بِهِ عِ عُ  ما تَشْ

٢ . . ضِ رْ نِ األَ ةُ في باطِ ورَ هُ صْ ورُ المَ خُ ي الصُّ  هِ

٣ . . ةِ يَّ ضِ رْ ةِ األَ رَ ورِ القِشْ خُ ئَةُ لِصُ فاجِ ةُ المُ كَ رَ يَ الحَ  هِ

حِ . ٤ طْ لَى سَ قُ عَ فَّ تَدَ تَ انِ وَ كَ رْ ةِ البُ هَ وَّ جُ مِنْ فُ رُ تِي تَخْ ةُ الَّ ورَ هُ صْ خورُ المَ يَ الصُّ  هِ
 . ضِ رْ األَ

خورُ . ٥ الصُّ ا  نْهَ مِ جُ  رُ يَخْ ةِ  يَّ ضِ رْ األَ ةِ  رَ القِشْ في  ةٍ  تْحَ فُ لَ  وْ حَ نُ  وَّ تَكَ يَ بَلٌ  جَ  
. ةُ رَ هِ نْصَ المُ



                –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ االسم  التاريخ نَشَ

         
: راغاتِ َ الفَ أل مْ ا يأتي ألَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

الماجما الالبة القشرة األرضية
البركان الزالزل فجائية

انفجارات قوي

بَّبُ  تَسَ يَ يْثُ  حَ ؛  كُ رَّ تَحَ تَ ائِحُ  فَ الصَّ هِ  ذِ هَ وَ ةٍ.  مَ خْ ضَ يَّةٍ  رِ خْ صَ فائِحَ  صَ مِنْ  نُ   وَّ تَكَ تَ
تِزازاتُ  تَقِلُ االهْ نْ تَ . وَ وثِ  دُ ها في حُ مُ تَصادُ ضٍ وَ قَ بَعْ وْ ها فَ ضِ ورِ بَعْ خُ انْزِالقُ الصُّ
ها  ضُ بَعْ ، وَ رُ بِهِ عُ يفٌ ال نَشْ عِ ها ضَ ضُ بَعْ تِها؛ فَ وَّ لُ في قُ الزِ تَلِفُ الزَّ تَخْ . وَ ضِ حِ األرْ طْ لْزالِ إلى سَ نِ الزّ ةُ عَ اتِجَ النَّ
ةِ  نِيَ بْ األَ في  يَاراتٍ  وانْهِ قِ  رُ الطُّ في  قاتٍ  قُّ تَشَ وثِ  دُ حُ إلى  ي  دِّ ؤَ تُ دْ  قَ وَ  ، رُ  اآلخَ

. ورِ سُ والجُ

ورُ  خُ الصُّ جُ  رُ تَخْ ا  مَ نْدَ عِ وَ  . ضِ  رْ األَ نِ  باطِ في  ة  ورَ هُ صْ المَ ورُ  خُ الصُّ ى  مَّ تُسَ
بَلُ  الجَ ا  أمَ  . ى  مَّ تُسَ ضِ  رْ األَ حِ  طْ لَى سَ عَ قُ  فَّ تَدَ تَ وَ كانِ  رْ البُ ةِ  هَ وَّ فُ مِنْ  ةُ  ورَ هُ صْ المَ
مِنْ  بَةُ  الالَّ فِعُ  نْدَ تَ دْ  قَ وَ  . ى  مَّ يُسَ فَ ةِ  يَّ ضِ رْ األَ ةِ  رَ القِشْ في  ةٍ  تْحَ فُ لَ  وْ حَ نُ  وَّ تَكَ يَ الذي 
بَلِ  بيرٍ مِنَ الجَ ءٍ كَ زْ رِ جُ ي إلى تَطايُ دِّ ؤَ ةٍ تُ مَ خْ ةِ  ضَ ورَ ءٍ أَوْ في صُ انِ بِبُطْ كَ رْ ةَ البُ هَ وَّ فُ

 . كانيِّ في الهواءِ رْ البُ

 . ضِ رْ حِ األَ طْ عالِمِ سَ راتٍ  في مَ يُّ بِّبُ تَغَ سَ ينُ تُ اكِ البَرَ لُ وَ الزِ الزَّ



           –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

          
: راغاتِ ءِ الفَ لْ لى مَ ني عَ دَ اعِ يِّ ليُسَ سِ رَ دْ تابي المَ تَعينُ بكِ أَسْ

    

١ .. رَ غَ زاءٍ أَصْ ورِ إِلَى أَجْ خُ تِيتِ الصُّ فْ لى تَ لُ  عَ مَ تَعْ

لى . ٢ لِيدُ عَ الجَ ةِ وَ رارَ ةِ الحَ جَ رَ اتُ دَ رَ يُّ تَغَ ارُ وَ طَ مْ األَ يَةُ وَ  وَ ارِ يَاهُ الجَ لُ المِ مَ تَعْ
 . يَةِ وِ وثِ التَّجْ دُ حُ

٣ . . ي إلى  دِّ ؤَ ا يُ مَّ ، مِ دُ دَّ تَمَ رِ يَ خْ وقِ الصَّ قُ دُ الماءُ في شُ مَّ تَجَ ما يَ نْدَ عِ

تُّتَ . ٤ فَ تَ بِّبُ  يَسَ رِ  خْ الصَّ قوقِ  ها في شُ هارِ انْصِ وَ ارَ   رَ تَكْ إِنَّ  فَ نِ  مَ الزَّ ورِ  رُ مُ عَ  مَ
ةٍ.  يرَ غِ زاءٍ صَ ورِ إِلَى أَجْ خُ الصُّ

٥ .. ورِ خُ كِ الصُّ كُّ ورِ إِلَى تَفَ خُ وقِ الصُّ قُ وُّ  في شُ مُ ي نُ دِّ ؤَ دْ يُ قَ

      

٦ . .  ر نَ أُخْ يِّ إلى أَماكِ رِ خْ تَاتِ الصَّ ةُ انْتِقالِ الفُ لِيَّ مَ ى عَ مَّ تُسَ

٧ . . بَلِ لِ الجَ فَ ورِ إلى أَسْ خُ زاءَ الصُّ لُ  أَجْ نْقُ دْ تَ قَ

٨ . . يَةِ رِ وامِلِ التَّعْ ياحُ وَ مِنْ عَ الرِّ

٩ . . ةَ لِيَّ مْ بَانَ الرَّ ثْ الً الكُ كِّ شَ لُ مُ مْ دْ  الرَّ قَ ، وَ اءِ رَ حْ لَ فِي الصَّ مْ ياحُ الرَّ لُ الرِّ نْقُ تَ



          –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

      

بَةِ؟ . ١٠ رْ ةِ لِلتُّ يَ ارِ ياحِ أَوِ المياهِ الجَ يَةِ الرِّ رِ نْعِ تَعْ لى مَ جارِ عَ شْ ةُ األَ راعَ دُ زِ لِماذا تُساعِ



           –      
           

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

         
  

: راغاتِ ألَ الفَ مْ أْتي ألَ ا يَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ
الرياح الجاذبية التجوية

التعرية الترسيب

١ .  . بَلِ لِ الجَ فَ وادِّ إلى أَسْ لِ المَ لى نَقْ لُ عَ مَ ةٌ أَعْ وَّ أَنا قُ
نْ أَنا؟  مَ

٢ .  . ةٍ لِيَّ مْ بَانٍ رَ ثْ ةِ كُ ورَ ها في صُ بُ سِّ رَ دْ أُ قَ ، وَ اءِ رَ حْ مالَ فِي الصَّ لُ الرِّ نْقُ أَ
نْ أَنا؟   مَ

٣ . . ةُ لِيَّ مْ ثْبانُ الرَّ ا الكُ نْهَ ، مِ ضِ حِ األَرْ طْ ةٌ على سَ ديدَ عالِمُ جَ نُ مَ وَّ تَكَ يْثُ تَ ، حَ ورِ خُ تَاتِ الصُّ مِ فُ اكُ ةُ تَرَ لِيَّ مَ أنا عَ
نْ أَنا؟   مَ

٤ .  . رَ نَ أُخْ يَةِ إلى أَماكِ وِ لِيَّاتِ التَّجْ مَ نْ عَ اتِجِ عَ يِّ النَّ رِ خْ تَاتِ الصَّ لِ الفُ ةُ نَقْ لِيَّ مَ أَنا عَ
نْ أَنا؟   مَ

٥ .  . ليدِ الجَ طارِ وَ مْ األَ ، وَ يَةِ ياهِ الجارِ يقِ المِ نْ طرِ خورِ عَ تيتِ الصُّ ةُ تَفْ لِيَّ مَ أنَا عَ
نْ أَنا؟   مَ



          –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ االسم  التاريخ نَشَ

         
: راغاتِ ألَ الفَ مْ أْتي ألَ ا يَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

د تجمّ ياح الرّ التّجوية التّرسيب 
جذور د يتمدّ التّعرية

تاتِ  الفُ لِ  نَقْ ةُ  لِيَّ مَ عَ ى  مَّ تُسَ وَ  . رَ  غَ أَصْ زاءٍ  أَجْ إلى  خورِ  الصُّ تُّتِ  فَ تَ ةُ  لِيَّ مَ عَ ى  مَّ تُسَ
نَ  ورِ في أَماكِ خُ تَاتِ الصُّ يعِ فُ مِ ةُ تَجْ لِيَّ مَ ى عَ مَّ تُسَ . وَ  ر نَ أُخْ يِّ إلى أَماكِ رِ خْ الصَّ
وثِ  دُ حُ لى  عَ وَ   يَةُ  الجارِ ياهُ  المِ دُ  اعِ سَ تُ  .  ر أُخْ
رافِ  ي إلى انْجِ دِّ ؤَ ا يُ مَّ ، مِ ارِ جَ شْ عِ األَ طْ نْدَ قَ يَةِ عِ رِ وثِ التَّعْ دُ بَّبَ فِي حُ تَسَ انِ أَنْ يَ نْسَ نُ لإلِ كِ مْ يُ . وَ يَةِ رِ ةِ التَّعْ لِيَّ مَ عَ

 . بَةِ رْ التُّ

ارَ رَ تَكْ إنَّ   . رِ خْ الصَّ وقِ  قُ شُ في  وَ   الماءُ  دُ  مَّ تَجَ يَ ما  نْدَ عِ يانًا  أَحْ ةُ  يَ وِ التَّجْ ثُ  دُ تَحْ
  . ورِ خُ تيتَ الصُّ بِّبُ تَفْ ها يَسَ هارِ اْنصِ يَاهِ وَ  المِ

. ورِ خُ وقِ الصُّ قُ و  في شُ نْمُ ما تَ نْدَ ورَ عِ خُ باتاتُ الصُّ كُ النَّ كِّ فَ وقد تُ



     –      
           

يَّةُ مِ لْ ةُ العِ راءَ القِ االسم  التاريخ 

     
تَابِي. ةِ في كِ يَّ مِ لْ ةِ العِ اءَ رَ ةَ القِ رَ أُ فِقْ رَ قْ أَ

       

وثِها. دُ نْعِ حُ قِ مَ رُ طُ ةِ، وَ يَّ ضِ رْ اتِ األَ القَ ِ االنْزِ نَتائِجَ بَابِ وَ يَانِ أَسْ يَّ لِبَ يمِ نْظِ طَ التَّ طَّ خَ مُ المُ دِ تَخْ أَسْ

    

بَبُ  ةُ السَّ النَّتيجَ



     –       
          

يَّةُ مِ لْ ةُ العِ راءَ االسم  التاريخ القِ

    

وثِ  دُ حُ بابَ  أَسْ حُ  ضِّ وَ تُ لِ  مَ الجُ مِنَ  ا  دً دَ عَ تُبُ  أَكْ مَّ  ثُ الئي،  مَ زُ دِ  أَحَ عَ  مَ النَّصَّ  أُ  رَ ة: أَقْ النَّتيجَ وَ بَب  السَّ
ا.  وثِهِ دُ نُّبِ حُ انُ لِتَجَ كَّ لُ السُّ عَ ماذا يَفْ ، وَ ةِ يَّ ضِ رْ االنْزِالقاتِ األَ

    

اليةِ. ةِ التَّ ئِلَ سْ نِ األَ يبُ عَ أُجِ

؟  • ةُ يَّ ضِ رْ ثُ االنْزِالقاتُ األَ دُ لِماذا تَحْ

ةِ؟  • يَّ ضِ رْ وثِ االنْزِالقاتِ األَ دُ نْعِ حُ ها اإلنْسانُ لمَ بِِعُ تَّ رقُ الثَّالثُ التي يَ ا الطُّ مَ

؟  • انٍ ا فِي أَمَ يْهَ لَ يشَ النَّاسُ عَ يْ يَعِ بَالِ لِكَ وحِ الجِ فُ لَى سُ ها عَ اؤُ نُ إنْشَ كِ مْ ما التَّراكيبُ التي يُ

      

  . ةِ يَّ ضِ رْ وثِ االنْزِالقاتِ األَ دُ بَابِ حُ لَ أَسْ وْ ةً حَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ

 . ةِ يَّ ضِ رْ وثِ االنْزِالقاتِ األَ دُ نْعِ حُ قِ مَ رُ لَ طُ وْ ةً حَ لَ مْ تُبُ جُ أَكْ



  –
           

لِ صْ اتُ الفَ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

؟ . ١ دُ مَّ تَجَ ا يَ مَ نْدَ ثُ للماءِ عِ دُ ماذا يَحْ
دُ  دَّ تَمَ يَ أ. 
لَّصُ تَقَ ب.  يَ
رُ هِ جـ.  يَنْصَ

يلُ د.  يَسِ

ى: . ٢ مَّ  تُسَ رَ نَ أُخْ اكِ ورِ إلى أَمَ خُ لِ الصُّ ةُ نَقْ لِيَّ مَ عَ
هارَ  االنْصِ أ. 

ةَ  يَ رِ التَّعْ ب. 
دَ مُّ جـ.  التَّجَ
ةَ يَ وِ التَّجْ د. 

إلى . ٣ لُ  تَصِ ما  نْدَ عِ ةُ  رَ هِ نْصَ المُ ورُ  خُ الصُّ ى  مَّ تُسَ
 : ضِ رْ حِ األَ طْ سَ

الماجما  أ. 
ةً  يَّ رِ خْ ةً صَ فيحَ صَ ب. 

ةَ هَ وَّ الفُ جـ. 
ةَ بَ الالَّ د. 

نْدَ . ٤ عِ ةِ  يَّ ضِ رْ األَ ةِ  رَ القِشْ ورِ  خُ لِصُ ثُ  دُ يَحْ ماذا 
؟  لِ الزِ وثِ الزَّ دُ حُ
ءٍ  كُ بِبُطْ رَّ تَحَ تَ أ. 
ةً  أَ جْ كُ فَ رَّ تَحَ تَ ب. 

ها تُ اوَ سَ ادُ قَ دَ تَزْ جـ. 
لَّبُ  تَصَ تَ رُ وَ هِ نْصَ تَ د. 

قِ . ٥ ناطِ يَاحِ في المَ لِ الرِّ يبِ بِفِعْ سِ ةُ التَّرْ لِيَّ مَ ي عَ دِّ ؤَ تُ
ةِ إِلَى:  يَ راوِ حْ الصَ

يَةِ وِ نِ التَّجْ ةِ عَ اتِجَ زاءِ النَّ جْ لِ األَ نَقْ أ. 
ةِ  لِيَّ مْ ثْبانِ الرَّ يلِ الكُ كِ تَشْ ب. 

ورِ  خُ تِيتِ الصُّ فْ تَ جـ. 
رِ  فَ يلِ الحُ كِ تَشْ د. 

       
تِي: أْ ا يَ ةَ ممَّ حيحَ تارُ اإلِجابَةَ الصَّ أَخْ



 – 
          

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

؟. ٦ بَلٍ حِ جَ فْ يَةِ سَ رِ ةِ في تَعْ بِيَّ رُ الجاذِ وْ ما دَ
خورَ  تِّتُ الصُّ فَ تُ أ. 

كانِها خورِ في مَ ى بَقاءِ الصُّ لَ تُحافِظُ عَ ب. 
بَلِ  لِ الجَ فَ خورَ إِلَى أَسْ لُ الصُّ نْقُ تَ جـ. 

ورِ  خُ ناءَ الصُّ بِّبُ انْحِ سَ تُ د. 

٧ . : ةِ يَّ وِ لِ القَ الزِ وثِ الزَّ دُ الماتِ حُ مِنْ عَ
قِ رُ قاتٌ في الطُّ قُّ تَشَ أ. 

تِزازُ النَّوافِذِ اهْ ب. 
ليدِ هارُ الجَ انْصِ جـ. 

ةٍ يرَ زِ طارٍ غَ وطُ أَمْ قُ سُ د. 

منها . ٨ فِعُ  نْدَ تَ تِي  الَّ ةِ  يَّ ضِ األَرْ ةِ  رَ القِشْ في  ةُ  تْحَ الفُ
 : يَ الماجما هِ

بةُ  الالَّ أ. 
كانُ  رْ البُ ب. 

تارُ السِّ جـ. 
بُّ اللُّ د. 

٩ . : ةً ادَ يَةِ عَ وِ لِيَّاتُ التَّجْ مَ ثُ عَ دُ تَحْ
ةٍ  عَ رْ بِسُ أ. 

ةً  أَ جْ فَ ب. 
ءٍ بِبُطْ جـ. 

يدٍ دِ ءٍ شَ بِبُطْ د. 

١٠ . : لياتِ مَ خورِ مِنْ عَ باتاتِ للصُّ دُّ تفتيتُ النَّ عَ يُ
ةِ  يَ رِ التَّعْ أ. 

ةِ  يَ وِ التَّجْ ب. 
سيبِ التَّرْ جـ. 
دِ  مُّ التَّجَ د. 



      –     
           

لِ صْ فاهيميَّة للفَ ريطَةٌ مَ خَ االسم  التاريخ 

    
. ضِ رْ دِ األَ ارِ وَ لَ مَ وْ ةَ حَ يَّ يمِ اهِ فَ ةَ المَ يطَ رِ لُ الخَ مِ كْ أُ

عادِنِ  المَ ورُ وَ خُ واءُ الصُّ الهَ الماءُ وَ

 : بَةُ رْ التُّ
: بَةُ مِنَ رْ نُ التُّ وَّ تَكَ تَ

 
 

 
 

 
كانًا لـ  بَةُ مَ رْ رُ التُّ فِّ وَ تُ

قودُ :  الوُ األَحافيرُ وَ
حافيرِ  نْواعِ األَ مِنْ أَ

و   ةُ  يَّ رِ خْ الصَّ األَحافيرُ  وَ
و

مِنْ  مٌّ  هِ مُ دٌ  رِ ــوْ مَ يُّ  ورِ فُ األحْ قودُ  الوَ
دِ  وارِ مَ

دُ   وارِ مَ
ضِ رْ األَ



   –      –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

   
: راغاتِ ءِ الفَ لْ لى مَ ني عَ دَ يِّ ليُساعِ سِ رَ دْ ابِي المَ تَ ينُ بكِ تَعِ أَسْ

    

١ . . ةٍ لَ لِّ تَحَ يَواناتٍ مُ حَ بقايا نَباتاتٍ وَ ، وَ نِ عادِ المَ ، وَ ورِ خُ تَاتِ الصُّ نُ  مِنْ فُ وَّ تَكَ تَ

مِنْ . ٢ يَزيدُ  وَ  هُ وَ  ، بَةِ   رْ التُّ في  ةِ  لَ لِّ تَحَ المُ يَواناتِ  والحَ باتاتِ  النَّ بَقايا  ى  مَّ تُسَ
وبَتِها.  صُ خُ

٣ . . رافِ بَةِ مِنَ االنْجِ رْ لى التُّ تُحافِظُ عَ ، وَ بَةِ رْ تَصُّ  النَّباتِ الماءَ مِنَ التُّ تَمْ

بَةِ . ٤ رْ التُّ ةُ  قَ بَ طَ يَ  هِ نًا  داكِ نُها  لَوْ يَكونُ  وَ نِ  عادِ المَ وَ بالِ  الدُّ مِ  ظَ عْ مُ لى  عَ ي  تَوِ تَحْ التي  بَةِ  رْ التُّ ةُ  قَ بَ طَ
.

بَالِ مِنَ . ٥ لَّ مِنَ الدُّ يَّاتٍ أَقَ مِّ ي على كَ تَوِ ، وتَحْ اتِحٌ نُها فَ بَةِ التي لَوْ رْ ةُ التُّ قَ بَ يَ طَ  هِ
ليا.  ةِ العُ قَ بَ الطَّ

٦ .  . ةِ لِيَّ فْ ةِ السُّ قَ بَ تَ الطَّ عُ تَحْ تَقَ بَةِ وَ رْ اتِ التُّ بَقَ ةٍ مِنْ طَ بَقَ لُ طَ فَ يَ أَسْ  هِ

          

لـ. ٧ ةً  يِّدَ جَ ونُ  تَكُ بَالِ  بالدُّ ةٍ  نِيَّ غَ وَ ةٍ  يكَ مِ سَ اتٍ  بَقَ طَ على  ي  تَوِ تَحْ التي  بَةُ  رْ التُّ
. باتاتِ النَّ

٨ .. بالِ ةٍ مِنَ الدُّ لِفَ تَ خْ يَّاتٍ مُ مِّ كَ نَ وَ ادِ عَ ى مَ لَ تِوائِها عَ الحْ بُ في  رَ تَلِفُ التُّ تَخْ

فُ   . ٩ نا أَصِ أَ نَةِ لها، فَ وِّ كَ ةِ المُ ريَّ خْ عِ الصَّ بَةِ والقِطَ رْ يْباتِ التُّ بَ بَرِ حُ نْ كِ ثُ عَ دَّ تَحَ ما أَ نْدَ عِ
بَةِ. رْ التُّ



    –      –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

ى . ١٠ مَّ ةِ التي تُسَ يرَ غِ يْباتِ الصَّ بَ ثيرِ مِنَ الحُ نُ مِنَ الكَ تَكوَّ بَةِ يَ رْ عٌ مِنَ التُّ بَةُ  نَوْ رْ التُّ
. الً مْ رَ

١١ .. ينِ بَرَ مِنَ الطِّ أَكْ لِ وَ مْ رَ مِنَ الرَّ غَ يْباتٍ أَصْ بَ بَةُ  مِنْ حُ رْ نُ التُّ وَّ تَكَ تَ

ا.. ١٢ دًّ بَةٌ جِ طْ بَةِ  ؛ ألَنَّها رَ رْ وَّ في التُّ مُ يعُ النُّ تطِ دْ ال تَسْ باتاتِ قَ ضُ النَّ بَعْ

بَةُ  .. ١٣ رْ يَ التُّ باتاتِ هِ بَةِ لنُِموِّ النَّ رْ نْواعِ التُّ لُ أَ أَفْضَ

       

باتاتِ . ١٤ النَّ ةِ  راعَ لِزِ يْها  إلَ تاجُ  يَحْ اإلِنْسانَ  نَّ  ألَ ؛  ةٌ يَّ رورِ ضَ يَ  هِ وَ  ، بَةُ  رْ التُّ
 . ذاءِ ى الغِ لَ صولِ عَ الحُ وَ

ى . ١٥ لَ عَ ةِ  ظَ افَ حَ المُ وَ رافِها  انْجِ نْعِ  بِمَ لِكَ  ذَ وَ بَة؛  رْ التُّ ى   لَ عَ ةُ  ظَ حافَ المُ يْنا  لَ عَ
تِها.  نَظافَ

      

بَةِ . ١٦ رْ ةَ التُّ يَّ عِ فُ نَوْ نْها؟ أَصِ ثُ عَ بْحَ أَ بَةِ التي سَ رْ عُ التُّ ا نَوْ مَ تِها، فَ اعَ رَ ضٍ لِزِ راءِ أَرْ نْ شِ ثُ عَ عٌ أَبْحَ زارِ نَّنِي مُ لَوْ أَ
تِنائِها.  بُ في اقْ غَ التي أَرْ



   –      –       
          

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

  
نْ أَنا؟ مَ

: راغاتِ ألَ الفَ مْ أْتي ألَ ا يَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ
الدبال التربة الطبقة الصخرية

الطبقة العليا للتربة المورد الطبيعي التربة السفلية

١ .  . ةٍ يَّ وقاتٍ حَ لُ خْ مَ واءٍ وَ هَ ماءٍ وَ ةٍ وَ لَ لِّ تَحَ ةٍ مُ يَّ وقاتٍ حَ لُ خْ بَقايا مَ ورِ وَ خُ تَاتِ الصُّ فُ نِ وَ عادِ نُ مِنَ المَ وَّ أَنا أَتَكَ
نْ أَنا؟   مَ

٢ . . نٌ ني داكِ لَوْ ، وَ بَالِ مِ الدُّ ظَ عْ لى مُ تَوي عَ بَةِ التي تَحْ رْ ةُ التُّ قَ بَ أَنا طَ
نْ أَنا؟   مَ

ليا. . ٣ ةِ العُ قَ بَ نَةً بِالطَّ قارَ بالِ مُ لُّ مِنَ الدُّ يَّاتٌ أَقَ مِّ فِيِّ كَ ، وَ تَحُ فْ ني أَ بَةِ لَوْ رْ بَقاتِ التُّ ةٌ مِنْ طَ بَقَ أَنا طَ
نْ أَنا؟   مَ

٤ . . بَةِ رْ صوبَةِ التُّ أَزيدُ مِنْ خُ ةٍ وَ لَ لِّ تَحَ يَواناتٍ مُ حَ أَنا بَقايا نَباتاتٍ وَ
نْ أَنا؟   مَ

٥ . . ةٌ لإلِنْسانِ يَّ ورِ رُ ةٌ أَوْ ضَ يدَ فِ مُ ، وَ ضِ رْ لى األَ ةٌ عَ جودَ وْ ةٌ مَ أَنا مادَّ
نْ أَنا؟   مَ

٦ . . ورِ خُ ا مِنَ الصُّ ليًّ نُ كُ وَّ أَتَكَ بةِ وَ رْ بَقاتِ التُّ ةٌ مِنْ طَ بَقَ أَنا طَ
نْ أَنا؟  مَ



    –      –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم  التاريخ 

  
: راغاتِ ألَ الفَ مْ أْتي ألَ ا يَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

الطبقة السفلية المعادن التربة الطينية
الطبقة العليا  مخلوط الدبال

مورد طبيعي التربة الطفلية

يَ  هِ ؛ لذا فَ ةٌ لإلنْسانِ يَّ رورِ ضَ ةٌ وَ فيدَ مُ ةِ وَ بيعَ ةٌ فِي الطَّ جودَ وْ نَّها مَ نْموَ فيها، وألَ لِتَ بَةِ  رْ التُّ باتاتُ إلى  النَّ تاجُ  تَحْ
خورِ و    تاتِ الصُّ نِ وفُ عادِ بَةُ مِنَ المَ رْ التُّ نُ  وَّ تَكَ تَ . وَ

ةٍ).  لَ لِّ تَحَ يَواناتٍ مُ حَ (بقايا نَباتاتٍ وَ
وَ   بةِ هُ رْ عُ مِنَ التُّ . هذا النَّوْ يِّدٍ في  وٍ جَ ى نَحْ لَ نْمو النَّباتاتُ عَ تَ
تَفِظَ  بَةِ أَنْ تَحْ رْ نُ للتُّ كِ مْ اءِ التي يُ ةِ المَ يَّ مِّ بَةِ في كَ رْ ثِّرُ نَسيجُ التُّ ؤَ . يُ ينِ الطِّ رينِ وَ الغَ لِ وَ مْ لٍّ مِنَ الرَّ يْباتِ كُ بَ مِنْ حُ

 . اءِ ثِيرِ مِنَ المَ تَفِظُ  بالكَ نَما تَحْ يْ ، بَ اءِ ليلِ مِنَ المَ تَفِظُ بالقَ ةُ تَحْ لِيَّ مْ بَةُ الرَّ رْ التُّ بها؛ فَ
بقاتِ  ةٍ مِنْ طَ بَقَ لُ طَ ى أَوَّ مَّ تَويها. تُسَ خورِ و التي تَحْ تِالفِ الصُّ بَةُ باخْ رْ تَلِفُ التُّ تَخْ
لَ  فَ عُ أَسْ ةُ التي تَقَ يَّ رِ خْ ةُ الصَّ بَقَ مَّ الطَّ ، ثُ تَليها  ربَةِ  ، وَ التُّ

 . بَةِ رْ بَقاتِ التُّ طَ



           –     –       
          

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ االسم  التاريخ مُ

        
: راغاتِ ءِ الفَ لْ لى مَ ني عَ دَ يِّ ليُساعِ سِ درَ تابِي المَ ينُ بكِ تَعِ أَسْ

        

١ .. ي البَعيدِ  تْ فِي الماضِ ةِ التي عاشَ يَّ لوقاتِ الحَ خْ ى بَقايا أَوْ آثارُ المَ مَّ تُسَ

فِي . ٢ ها  آثارَ ةُ  يَّ الحَ لوقاتُ  خْ المَ كُ  تْرُ تَ ما  نْدَ عِ نُ  وَّ تَكَ تَ وَ  ، حافيرِ  األَ نْواعِ  أَ مِنْ 
. ينِ ثَلِ الطِّ ةٍ مِ نَ وادَّ ليِّ مَ

ظُ فِي  .. ٣ فَ نَةِ وتُحْ يِّ ادِّ اللَّ وَ اتُ في المَ بَعَ لَّبُ الطَّ تَصَ نِ تَ مَ ورِ الزِّ رُ عَ مُ مَ

ى . ٤ مَّ يُسَ سوبِيَّاتِ  الرُّ في  تِهِ  وْ مَ دَ  بَعْ يٌّ  حَ لوقٌ  خْ مَ نُ  فَ دْ يُ ما  نْدَ عِ نَ  وَّ تَكَ يَ أَنْ  نُ  كِ مْ يُ ي  الَّذِ حافيرِ  األَ عُ  نَوْ
لوقِ  خْ للمَ لْبِ  الصُّ لِ  يْكَ الهَ لَّ  حَ مَ الماءِ  ائِبَةُ في  الذَّ نُ  عادِ المَ لُّ  تَحُ يْثُ  ؛ حَ

يِّ . الحَ

٥ .. ى  مَّ يٍّ يُسَ وقٍ حَ لُ خْ ةٍ لِمَ فَ دَ لُ صَ كْ ي له شَ رِ الَّذِ خْ غُ في الصَّ ارِ ويفُ الفَ التَّجْ

هُ  .. ٦ سُ لُ القالِبِ نَفْ كْ ا شَ لَهَ الِبِ وَ لَتْ في القَ كَّ ةُ التي تَشَ بَ لِّ تَصَ نُ المُ عادِ ى المَ مَّ تُسَ

       

٧ .. تِراقِ  ريقِ احْ نْ طَ يَّاراتِ عَ ريكِ السَّ تَحْ ةِ وَ فِئَ ةِ للتَّدْ اقَ ى الطَّ لَ لُ اإلِنْسانُ عَ صُ يَحْ

ى . ٨ مَّ يُسَ ودٍ  قُ وَ إلى  ا  ايَاهَ بَقَ لَتْ  وَّ تَحَ  ، نِينِ السِّ اليِينِ  مَ بْلَ  قَ تْ  عاشَ التي  يواناتِ  الحَ وَ باتاتِ  النَّ تِ  وْ مَ دَ  بَعْ
.

٩ .. واءِ مِنَ  يَواناتِ والماءِ والهَ باتاتِ والحَ يِّ والنَّ ورِ ودِ األحفُ قُ لٌّ مِنَ الوَ دُّ كُ عَ يُ



            –     –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ يدِ هِ طَّطٌ تَمْ خَ مُ االسم  التاريخ 

ها.. ١٠ يضُ وِ نُ تَعْ كِ مْ ةٌ  يُ يَّ بيعِ دُ طَ وارِ واءُ مَ الهَ الماءُ وَ يَواناتُ وَ الحَ باتاتُ وَ النَّ

١١ .. هُ يضُ وِ نُ تَعْ كِ مْ نَّهُ ال يُ يٌّ  ؛ ألَ بِيعِ دٌ طَ رِ وْ يُّ مَ ورِ فُ ودُ األحْ قُ الوَ

         

ةِ.. ١٢ اقَ ةٌ مِنْ  الطَّ ثِيرَ نْواعٌ كَ نَاكَ أَ ، هُ يِّ ورِ فُ ودِ األحْ قُ ةِ إِلَى الوَ افَ بِاإلِضَ

١٣ .. ى  مَّ سِ تُسَ مْ ها مِنَ الشَّ دُّ تَمِ ةُ التي نَسْ دَ دِّ تَجَ ةُ المُ اقَ  الطَّ

١٤ .. لِيدِ  يَةِ فِي تَوْ ارِ ياهِ الجَ المِ ياحِ وَ الرِّ ةِ وَ يَّ سِ مْ ةِ الشَّ اقَ ةُ مِنَ الطَّ نُ اإلفادَ يُمكِ

      

ا؟. ١٥ نْهَ مَ مِ لَّ نُ أَنْ أَتعَ كِ مْ افِها؟ وماذا يُ شَ تِكْ بُ في اسْ غَ تِي أَرْ ةِ الَّ ورَ فُ عُ األحْ ما نَوْ



           –     –       
          

سِ رْ اتُ الدَّ دَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

          
: راغاتِ ألَ الفَ مْ ا يَأتِي ألَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

األحافير المتجدد الوقود
غير المتجدد الطاقة الشمسية

١٦ .. سِ مْ ةُ مِنَ الشَّ دَّ تَمَ سْ ةُ المُ اقَ يَ الطَّ هِ

نَ أَنْ . ١٧ وْ  دَ رَ ةً أُخْ رَّ الِهِ مَ مَ تِعْ ةُ اسْ ادَ إِعَ هُ وَ يضُ وِ نُ تَعْ كِ مْ دٌ يُ رِ وْ مَ يُّ بيعِ دُ الطَّ رِ وْ المَ
. دَ نْفَ يَ

ةِ.. ١٨ اقَ ى الطَّ لَ ولِ عَ صُ ها لِلحُ قُ رْ تِمُّ حَ ةٌ يَ مادَّ

ةٍ.. ١٩ ولَ هُ الِهِ بِسُ مَ تِعْ ةُ اسْ ادَ هُ أَوْ إِعَ يضُ وِ نُ تَعْ كِ مْ دٌ ال يُ رِ وْ مَ يُّ بِيعِ دُ الطَّ رِ وْ المَ

٢٠ .. يدِ ي البَعِ اضِ تْ فِي المَ ةٍ عاشَ يَّ لوقاتٍ حَ خْ  بَقايا أَوْ آثارُ مَ



            –     –      
           

سِ رْ يٌّ للدَّ تَامِ اطٌ خِ نَشَ االسم  التاريخ 

      
: راغاتِ ألَ الفَ مْ ا يأتي ألَ بَةَ ممَّ ناسِ ةَ المُ لِمَ تارُ الكَ أَخْ

الشمسية غير متجدد الطبعاتُ النموذج
األحفورة الصخرية  مخلوقات حية المعادن للطاقة

رسوبيات قالب أَحافيرُ

يُّ مِنْ بَقايا   فورِ حْ قودُ األُ نَ الوَ وَّ . تَكَ ةِ مَّ هِ ةِ المُ يَّ بيعِ دِ الطَّ وارِ يُّ مِنَ المَ ورِ فُ قودُ األحْ الوَ
ى  مَّ تُسَ الماضي  فِي  تْ  عاشَ التي  ةِ  يَّ الحَ لوقاتِ  خْ المَ آثارُ  أَوْ  بَقايا   . نِينِ السِّ اليِينِ  مَ بْلَ  قَ تْ  عاشَ
لوقاتُ  خْ المَ تْها  كَ تَرَ آثارٌ  يَ  هِ وَ  ، افِيرِ  حَ األَ اعِ  نْوَ أَ مِنْ  وَ  .

. ينِ ثْلِ الطِّ ةٍ مِ نَ يِّ وادَّ لَ لى مَ ةُ عَ يَّ الحَ

؛  ورٍ خُ وبِيَّاتُ إلى صُ سُ لُ الرُّ وَّ تَحَ مَّ تَ ِها في  ، ثُ ت وْ نْدَ مَ ةُ عِ يَّ اتُ الحَ وقَ لُ خْ نُ المَ فَ دْ قد تُ
 ، يِّ وقِ الحَ لُ خْ ةِ مِنَ المَ بَ لْ زاءِ الصُّ جْ ءٍ إلى األَ ةُ بِبُطْ ائِبَ بُ  الذَّ رَّ تَسَ نِ تَ مَ ورِ الزَّ رُ عَ مُ مَ وَ

. ةَ  اتِجَ ةَ النَّ ورَ فُ ى األحْ مَّ تُسَ ها، وَ لَّ حَ لُّ مَ تَحُ وَ

تَألتْ  ، وإذا امْ يِّ  وقِ الحَ لُ خْ لَ المَ كْ بِهُ شَ شْ رِ الذي يُ خْ غُ في الصَّ ارِ يفُ الفَ وِ ى التَّجْ مَّ يُسَ
. ةَ  ورَ فُ نَةً أحْ وِّ كَ نُ مُ ادِ عَ لَّبُ هذه المَ تَصَ دْ تَ قَ ةِ فَ ائِبَ نِ الذَّ عادِ ةُ بالمَ فورَ حْ هذه األُ

نَاكَ  نْ هُ لَكِ ، وَ دٌ  رِ وْ وَ مَ هُ ا فَ ، لِذَ نينِ اليِينِ السِّ يِّ إلى مَ ورِ فُ قودِ األحْ نُ الوَ وُّ تاجُ تَكَ يَحْ
ةِ  اقَ الطَّ وَ  ، كِ رِّ تَحَ المُ الماءِ  وَ  ، واءِ الهَ ثْلُ  مِ يِّ  ورِ فُ األحْ ودِ  قُ الوَ يْرُ  غَ  ر أُخْ دُ  وارِ مَ

. ةٌ دَ دِّ تَجَ دُ مُ وارِ يَ مَ هِ ها؛ فَ يضُ وِ نُ تَعْ كِ مْ ةِ يُ اقَ دُ للطَّ وارِ هِ المَ ذِ هَ . وَ



      –       
          

يَّةُ مِ لْ ةُ العِ راءَ االسم  التاريخ القِ

            
: يِّ نْظيمِ طِ التَّ طَّ خَ راغاتِ فِي المُ ألُ الفَ مَّ أَمْ ابِي، ثُ تَ أُ النَّصَّ في كِ رَ قْ أَ

تِنْتاجاتُ االسْ شاداتُ النَّصِّ إِرْ

دِ  وارِ مَ مِنْ  ثَرَ  أَكْ ةِ  ــادَ اإلِف إلى  انُ  اإلنْسَ تاجُ  يَحْ
دِ  وارِ لى مَ تَّى يُحافِظَ عَ ةِ  حَ اقَ الطَّ

. لَ وَ ةً أَطْ دَّ ومَ مُ ةِ لِتَدُ دَ دِّ تَجَ يْرِ المُ ةِ غَ اقَ الطَّ

ةٍ  ــبِــيــرَ ــاتٍ كَ ــيَّ ــمِّ ــى كَ ــانُ إل ــس ــتــاجُ اإلنْ ــحْ يَ
ثْلِ  مِ ةِ  اقَ الطَّ دِ  وارِ مَ ضُ  بَعْ  . مِنَ 
دُ ــــوارِ ــطِ مَ ــفْ ــنّ يِّ وال ــرِ ــجَ ــمِ الــحَ ــحْ ــفَ ال

فِي  ءٌ  يْ شَ نْها  مِ ى  بَقَّ تَ يَ ال  دْ  قَ وَ  ،
ــةِ  ــاقَ ــطَّ دِ ال ـــــوارِ ــضُ مَ ــعْ . بَ ــلِ ــبَ ــقْ ــتَ ــسْ ــمُ ال
في  ها  ويضُ تَعْ نُ  كِ مْ يُ ؛   ر خْ األُ

.ر ةً أُخْ رَّ الِها مَ مَ تِعْ ةُ اسْ إِعادَ يرٍ وَ صِ قْتٍ قَ وَ

تياجاتِنا  احْ ةُ  دَ دِّ تَجَ المُ ةِ  اقَ الطَّ دُ  ــوارِ مَ رُ  فِّ وَ تُ دْ  قَ
. مِنَ 

 ، ياحِ الرِّ وَ يَاهِ،  المِ في  ةِ  اقَ الطَّ مِنَ  ةُ  اإلِفادَ نُ  كِ مْ يُ
قودِ  الوَ وَ  ، ةِ يَّ سِ مْ الشَّ ةِ  اقَ الطَّ وَ  ، ةِ فِيَّ وْ الجَ ةِ  رارَ والحَ
ةُ  اقَ الطَّ هذه   . لِيدِ  تَوْ في  يِّ  يَوِ الحَ
انِعِ  صَ المَ يلُ  غِ تَشْ وَ يَّاراتِ  السَّ يكُ  رِ تَحْ ها  نُ كِ مْ يُ

. لِ نازِ ةُ المَ فِئَ تَدْ وَ



       –      
           

يَّةُ مِ لْ ةُ العِ راءَ القِ االسم  التاريخ 

    

. نْهُ أْتُ عَ رَ قَ هُ وَ تُ مْ لَّ ا تَعَ مَّ تَفيدُ مِ ةِ. أَسْ دَ دِّ تَجَ ةِ المُ اقَ دِ الطَّ وارِ مالِ مَ تِعْ ةُ اسْ يَّ مِّ تائِج: ما أَهَ الص النَّ تِخْ اسْ

     

الِيَةِ: ةِ التّ ئِلَ سْ نِ األَ أُجيبُ عَ
ةِ؟. ١ اقَ انُ إِلَى الطَّ تَاجُ اإلنْسَ لِماذا يَحْ

دِ . ٢ الً مِنْ موارِ طِ بَدَ النَّفْ ريِّ وَ جَ مِ الحَ حْ ةِ الفَ مالِ طاقَ تِعْ رَّ اإلنْسانُ فِي اسْ تَمَ ثَ إذا اسْ دُ نُ أَنْ يَحْ كِ مْ ا الذي يُ مَ
ةِ؟ دَ دِّ تَجَ ةِ المُ اقَ الطَّ

ابَتِي.. ٣ حُ إِجَ ضِّ ةِ؟ أُوَ اقَ تِياجاتِ اإلنْسانِ مِنَ الطّ رَ احْ فِّ وَ ةِ أَنْ تُ دَ دِّ تَجَ ةِ المُ اقَ دِ الطَّ ارِ وَ نُ لِمَ كِ مْ لْ يُ هَ

      

ةِ  اقَ دِ الطَّ وارِ مالِ اإلنْسانِ لِمَ تِعْ ةُ اسْ يَّ مِّ "ما أَهَ  : ؤالِ نِ السُّ ةِ لإلجابَةِ عَ ابِقَ ةِ السَّ ئِلَ سْ نِ األَ ابَاتِي عَ تَفيدُ مِنْ إِجَ أَسْ
ةِ؟". دَ دِّ تَجَ المُ



      –       
          

لِ صْ داتُ الفَ رَ فْ االسم  التاريخ مُ

ادُّ . ١ وَ مَ هُ  رُ دَ صَ مَ بَةِ  رْ التُّ نَاتِ  وِّ كَ مُ مِنْ  يَلِي  ا  مّ مِ أَيٌّ 
ةٍ؟ يَّ يْرُ حَ غَ

بالُ الدُّ أ. 
نُ ادِ عَ المَ ب. 

افِيِرُ حَ األَ جـ. 
اتُ بَعَ الطَّ د. 

انَاتٍ . ٢ يَوَ حَ بَاتَاتٍ وَ ا نَ ايَ نْ بَقَ ةٌ عَ بَارَ ا يَلِي عِ مّ أَيٌّ مِ
بَةِ؟ رْ وبَةِ التُّ صُ يدُ مِنْ خُ لةٍ تَزِ لِّ تَحَ مُ

حافِيرُ األَ أ. 
يُّ ورِ فُ ودُ األحْ قُ الوَ ب. 

بَالُ الدُّ جـ. 
نُ ادِ عَ المَ د. 

دٍ؟. ٣ دِّ تَجَ يْرِ مُ دٍ غَ رِ وْ ى مَ لَ ثَالٌ عَ ا يَلِي مِ مَّ أَيٌّ مِ
واءُ الهَ أ. 

ةُ يَّ سِ مْ ةُ الشَّ اقَ الطَّ ب. 
يُّ رِ جَ مُ الحَ حْ الفَ جـ. 

اءُ المَ د. 

ورِ . ٤ خُ تَاتِ الصُّ وطٍ مِنْ فُ لُ خْ نُ مِنْ مَ وَّ ا يَلي يَتَكَ أَيٌّ مِمَّ
ةٍ؟ لَ لِّ تَحَ ةٍ مُ يَّ اتٍ حَ وقَ لُ خْ ايَا مَ بقَ نِ وَ ادِ عَ المَ وَ

بَةُ  رْ التُّ أ. 
بَالُ الدُّ ب. 

ةُ ورَ فُ األحْ جـ. 
ةُ ائِيَّ ذَ ادُّ الغِ وَ المَ د. 

لِّبِ . ٥ تَصَ ينِ المُ ى الطِّ لَ اتِ عَ ورَ نَاصُ يْ امِ الدَّ دَ ارُ أَقْ آثَ
لَى: ثَالٌ عَ مِ
الَبِ القَ أ. 

جِ وذَ النَّمُ ب. 
ةِ يَّ رِ خْ ةِ الصَّ ورَ فُ األحْ جـ. 

اتِ بَعَ الطَّ د. 

 
تِي: أْ ا يَ مَّ ةَ مِ يحَ حِ ابَةَ الصَّ جَ تَارُ اإلِ أَخْ



       –      
           

لِ صْ اتُ الفَ دَ رَ فْ مُ االسم  التاريخ 

؟. ٦ ضِ رْ ى األَ لَ ةِ عَ اقَ ئِيسُ لِلطّ دُ الرَّ رِ وْ ا المَ مَ
يُّ ورِ فُ ودُ األحْ قُ الوَ أ. 

الماجما ب. 
سُ مْ الشَّ جـ. 

ةُ يَ ارِ يَاهُ الجَ المِ د. 

٧ .: دُ ارِ وَ الهواءُ مَ الماءُ وَ اناتُ وَ يَوَ الحَ باتاتُ وَ النَّ
ةٍ دَ دِّ تَجَ يْرُ مُ غَ أ. 

ةٌ دَ دِّ تَجَ مُ ب. 
يرٍ صِ قْتٍ قَ دُ في وَ نْفَ فَ تَ وْ سَ جـ. 

ا هَ يضُ وِ نُ تَعْ كِ مْ ال يُ د. 

ةِ؟. ٨ اقَ ى الطَّ لَ ولِ عَ صُ هُ لِلحُ قُ رْ تِمُّ حَ ي يَ ا الَّذِ مَ
ما الماجْ أ. 

ةُ يَّ سِ مْ ةُ الشَّ اقَ الطّ ب. 
حافِيرُ األَ جـ. 

ودُ قُ الوَ د. 

ا؟. ٩ دً دِّ تَجَ ا مُ يًّ بيعِ ا طَ دً رِ وْ دُّ مَ عَ ا يَلي يُ مّ أَيٌّ مِ
طُ  النَّفْ أ. 
مُ حْ الفَ ب. 
ياحُ الرِّ جـ. 

يُّ ورِ فُ قودُ األحْ الوَ د. 

بالِ . ١٠ الدُّ مِ  ظَ عْ مُ لى  عَ تَوي  تَحْ التي  بَةِ  رْ التُّ ةُ  قَ بَ طَ
: يَ نًا هِ اكِ نُها دَ يَكونُ لَوْ وَ
ليا  بَةِ العُ رْ ةُ التُّ قَ بَ طَ أ. 

ةُ  لِيَّ فْ ةُ السُّ قَ بَ الطَّ ب. 
ةُ يَّ رِ خْ ةُ الصَّ بَقَ الطَّ جـ. 

لِيِّ صْ رِ األَ خْ ةُ الصَّ بَقَ طَ د. 


