


هو المكان الذي تعيش فيه 
.الحيوانات  والنباتات





هذا المكان مائي  أما محيط أو بحر وهو به ماء ما لح وتعيش به حيوانات 

.كثيرة مثل األسماك والقواقع وتعيش به نباتات مائية أيًضا



الحمام

عه شكل القدمين لهذا الحيوان تمن

.من االنغراس كثيًرا في الرمل

.الخيل

ويحتاج إلى الماء والهواء والغذاء وتحصل على الغذاء من 

.النباتات ألن الخيل تأكل العشب





.عشبي ورطب مثل الغابات–حار وجاف مثل الصحراء 



وطنه أما الثعبان فيتغذى على الحيوانات  الموجوده في م

صخور مثل السحالي ويعيش في الجحور والشقوق بين ال
.في الصحراء

يتغذى السنجاب على الفواكه والبذور المتوفرة في
.موطنه ويعيش في أعشاش يصنعها على األشجار



لى بعض الحيوانات تجد غذائها في النباتات التي تنمو في موطنها أو ع

.الحيوانات األخرى في نفس الموطن

.تستخدم الحيوانات موطنها لإلختباء والنوم

تحصل على الغذاء والمأوى من التربة: النباتات

.النباتات والحيوانات المختلفة تحتاج إلى مواطن مختلفة لتعيش فيها

.وعشبي دافيء وعشبي رطب وبارد فيه ثلوج-حار جاف : يوجد أنواع من المواطن منها

.الحيوانات تجد غذائها في النباتات لتنمو في مواطنها

نات تتغذى الحيوانات في مواطنها على النباتات أو على الحيوانات األخرى كما تستخدم الحيوا

.وتنموالمواطن لالختباء والنوم بينما تحتاج النباتات إلى أنواع مختلفة من التربة لكي تعيش

م تتغذى الحيوانات في مواطنها على النباتات أو على الحيوانات األخرى كما تستخد

لتربة لكي الحيوانات المواطن لالختباء والنوم بينما تحتاج النباتات إلى أنواع مختلفة من ا
.تعيش وتنمو



.أصبحت النبتة كبيرة–البذرة نمت –أنا زرعت بذرة 



يبني الصورة األولى في التريب يقطع القندس األشجار والصورة التي تليها
.القندس السد والصورة األخيرة هي مشهد لمجرى نهر في الغابة

عها وهذا يصبح مجرى النهر مليئ ببقايا األشجار التي قام القندس بتقطي
.يؤثر بدوره على األشجار في الغابة عموما



فس تأكل الحيوانات النباتات المختلفة أو حيوانات أخرى في ن
.الموطن



.الفراشة تأكل النباتات والضفدع يأكل الفراشة

مس الش: ترتيب السلسة كاآلتي

ثم األعشاب واألشجار ثم 

.الطائرالجرادة ثم 

.الثعبان-السحلية–الفراشة 

الثعبانالسحليةالفراشةالنباتالشمس





لشمس كاًل من السلسلتين الغذائيتين تبدأ با

.ةوفيهما نباتات وفرائس وحيوانات مفترس



.األسد وفريسته الغزالة

.الثعبان وفريسته الفأر

الذئب وفريسته الحمل



.الشمس تساعد النبات على النمو

.النبات تأكله الفراشة 

.الفراشة تأكلها الضفدعة

.الضفدعة يأكلها الثعبان

الشمس-1
تساعد على

نمو
العوالق

تأكلها
الربيان

تأكلها

حصان

سمكة التوناالبحر-2
تأكلهاتأكله

سمك القرش

على حيوانات أخرى( المفترس)بعض الحيوانات تتغذىقد 

(.الفريسة)

خضروات مثل البازالء والطماطم –وجبة غذائية مثل أرز 

.لحوم–والخيار

ه  كاًل من الخضروات واألرز تساعد على نموها الشمس ثم يأكل

.اإلنسان

ثم الشمس تساعد على نمو النباتات ثم تأكله الجاموس والبقر

.اإلنسان لحم الجاموس والبقريأكل

اإلنسان← البقر ← العشب ← الشمس 



ي عدد الحيوانات الت= عدد الحيوانات التي أكلها الضفدع 

4+ 5+ 3=األربعاء + يوم الثالثاء + أكلها يوم اإلثنين 
.حيوان12= 



الموطن

سلسلة غذائية

الفريسة

المفترس



حبوب تنقل الحيوانات/ تستخدم الحيوانات النباتات للمأوى / الحيوانات تأكل النباتات 
.اللقاح مما يساعد على تكوين البذور

ثعلبأرنبأعشابالشمس

.أنها لها أوراق إبرية تحتفظ بالماء

ار في تباع الشمس في الصورة اليمنى حي أما الصورة اليسرى فهو ميت أو سيموت وال يتوافر لألزه

.الصورة اليسرى ماء كاف أو قد تكون ذبلت من الجو الحار ويبدو أن هناك قحًطا ألن األرض جافة

وانات هو المكان الذي تعيش فيه النباتات والحيوانات وتجد فيه الحي
.والنباتات ما تحتاج إليه من مأوى وغذاء وماء لكي تعيش






