
الكوارث الطبيعية مثل الفيضان والحرائق 

جيب واالجفاف واالمراض تغير في البيئة وتست

ذه المخلوقات الحية لهذه التغيرات فقد تهاجر ه

المخلوقات او تتكيف مع التغيرات واذا لم 

.تستطيع التكيف او الهجرة فانها تموت





.تتحلل بوساطة المخلوقات الحية الدقيقة



تأكل الديدان أوراق األشجار، وتختبئ  

.داخل التربة وتعيش فيها

.تتفتت أوراق األشجار حتى تصبح جزء من التربة

.قامت الديدان بتفتيت أوراق النبات وأجزاؤها األخرى



.المخلوقات الحية تغير بيئاتها لتلبي احتياجاتها

ي أحد الطيور التي تسكن شجرة قريبة من منزل: أالحظ

.وأدون مالحظاتي

لى الطائر يبني عشاً ليؤي صغاره ويتغذى ع: أالحظ أن

.النباتات والديدان التي تعيش في التربة

لبية المخلوقات األخرى تغير من بيئاتها لت:أستنتج أن

.احتياجاتها





ئية عند سقوط الشجرة تنفذ أشعة الشمس فتظهر كبقعة ضو

لل على أرض الغابة مما يؤدي إلى نمو النباتات الجديدة، وتتح

أمالح الشجرة بفعل الفطريات والديدان والبكتيريا تتحول إلى

.ىمعدنية تختلط بالتربة فتساعد على نمو النباتات األخر

عن طريق رمي النفايات واستعمال مصادر كالماء والكهرباء 

.واحتراق الوقود وبناء المنازل والمباني األخرى

ر يبدأ ظهور النباتات الصغيرة ثم تنمو وتغي

اجدت البيئة وتظهر نباتات كبيرة وأشجار ثم تو

.الحيوانات





ة قاسية لحماية أجزاء البيض

.من الداخل

خالل ساعة تصبح القشرة لينة وبمرور 

.الوقت تصبح سهلة الكسر

.ال، تصبح القشرة لينة وال توفر الحماية للبيضة

ال يمكن أن يتعرض لألذى؛ ألن قشرتها طرية و

.توفر لها الحماية



يمكن أن يضر ذلك بالنباتات 

والحيوانات ويسبب لها األمراض 

.فتموت

تلوث الماء والهواء يصيب اإلنسان بأمراض

مثل أمراض الرئة والسرطان، أما التلوث 

.السمعي يصيب اإلنسان بأمراض األذن





.عند تدوير الورق تقل النفايات التي تلوث البيئة

عض تساهم األشجار في تنقية الجو بامتصاص ب

الغازات كغاز ثاني أكسيد الكربون وتطلق غاز

جو األكسجين وقد تعلق بها بعض الرواسب من ال

.وتمتصها وقد تتغذى عليها



ء الصراع بين المخلوقات الحية على الشي

.نفسه لبقائها

ماذا يحدث؟ماذا أتوقع

استنفاذ اإلنسان

لموارد األرض 

وتلوث الماء 

.والهواء

قد تنتشر المجاعات 

واألمراض بين البشر 

وأيضاً قد تضر 

.بالحيوانات والنباتات

الماء، وورق التنشيف، والحقائب 

.البالستيكية والورقية



ييراً قد يغير اإلنسان وبعض المخلوقات الحية تغ

ترشيد في بيئاتهم عن طريق إعادة التدوير مثالً وال

.واستغالل ما يحيط به االستغالل المثالي







ال

.قد تموت أو يصيبها أضراراً كبيرة تجعلها تعاني في البقاء



مو إذا تم تزويد النبات بكمية كبيرة من الماء فإنه لن ين

.بشكل جيد

.2النبات 

.أكثر طوالً وأكثر نضارة2النبات 

ليمة ولن سينتفخ الساق واألوراق وسيتغير لونها وستصبح غير س

.تنمو أكثر

.يبدأ النبات في التحسن بعد أن تجف التربة قليالً 





–الجفاف–الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات 
.األمراض–الحرائق 

باتاتنعم مع مرور الوقت تصبح البيئة مهيأة لنمو الن

.وعودة الحيوانات إليهافيها

لكن بعد الحريق تهلك بعض النباتات و

.تعطي فرصة لنمو نباتات جديدة





.وقلة الغذاءتغير الطقس الفيضانات–الجفاف 

قل الفيل إذا أصبحت البيئة باردة فجأة فقد ينت

.إلى مكان آخر أكثر دفئاً 



قاب ستفقد الثعابين أماكن عيشها وتفقد الع

.والثعابين أحد موارد طعامها

جرذ إذا اختفى العقاب تزداد أعداد الثعابين وال

لى حيث أن الثعابين ال تتنافس مع العقاب ع

.الجرذ فقط كمصدر غذائي

و التغيرات البيئية، مع عدم هجرة الكائن الحي أ

رض، الموطن، المتكيفه مع البيئة الجديدة، فقدان

.اإلنسان

يد ووضع قوانين تمنع ص-عن طريق حماية البيئة 

عدم جلب -الحيوانات المهددة باالنقراض،

تغذى المخلوقات الغريبة على البيئة كالغراب الذي ي

.على بيض البلبل مما يؤدي إلى انقراضها





وجود عدد قليل من هذا النوع من المخلوقات الحية 

.على قيد الحياة

الجفاف

عدم وجود كمية 

كافية من الماء 

للنباتات 

والحيوانات 

لتتمكن من 

د البقاء على قي

.الحياة

ةإنشاءه بعيد عن المناطق السكني.

تدوير مخلفات المصانع.

اإلكثار من زراعة النباتات الخضراء

المتصاص غازات ثاني أكسيد 

.الكربون الناتجة من احتراق الوقود

ل استخدام  مصادر الوقود النظيفة لتشغي

آالت المصنع



البيئة قد تتكيف بعض الكائنات لتغيرات

كيف وقد ال تستطيع بعض الكائنات الت

.ومن الممكن أن تنقرض





6= التعداد األصلي للكركي الشهاق 

1000= التعداد األصلي لفهد الثلوج 

17= التعداد األصلي للنسر األمريكي 

1000= التعداد األصلي للباندا العمالقة 

20000= التعداد األصلي للحوت األحدب 



تدوير

الجفاف

الموارد

الفيضان

منقرًضا

التلوث



األشجار هي الجزء الرئيسي في الغابة الممطرة

وإزالتها سيقضي على مصدر الغذاء ومأوى 

.للمخلوقات الحية األخرى وفقدان التربة

حية قد تؤدي الكوارث الطبيعية إلى موت المخلوقات ال

ق في هذا النظام البيئي وتدمير مواطنها مثل الحرائ

والفيضانات والجفاف كما تؤدي األمراض إلى موت

.كثير من المخلوقات الحية

.نمر118= 18+ 100= عدد النمور

ره قد يفقد مسكنه وال يحصل على غذائه مما يجب

.  على الهجرة

ي تحتاج تتنافس النباتات في البيئة على المصادر الت

إليها عن طريق مد جذورها وتشعيبها في األرض 

بشكل كبير المتصاص ما يلزمها من الغذاء وكذلك

جعل أوراقها تأخذ شكالً يتناسب مع وظيفتها من

.امتصاص أشعة الشمس وصنع غذائها

ال؛ فالهجرة والتكيف عموماً يساهم في حماية 

.الكائنات من االنقراض وبحثها عن بيئة تالئمها



اتها مثل تغير المخلوقات الحية بيئاتها لتلبية حاج

امتصاص النبات للماء وتحليل الفطريات 

والبكتريا ألوراق األشجار واألجسام الميتة 

ئة أما إذا حدث تغير في بي. للحصول على الغذاء

المخلوق الحي كاألمراض أو الكوارث الطبيعية

ات فإن المخلوقات الحية تستجيب لهذه التغير

ف بطرق مختلفة فمنها من يهاجر ومنها من يتكي

مع هذه التغيرات وإن لم تستطع الهجرة أو 

.التكيف فإنها تموت وتتعرض لالنقراض





ي نقارن بعدد الكائنات الحية وأنواعها المتواجدة ف

دوره البيئتين ومنها نالحظ مقدار التغير والذي أثر ب

.على تواجد الكائنات في البيئة

ل تؤثر المخلوقات الجديدة في البيئة وفي استغال

ي مواردها فيزيد هذا من استغالل الموارد وكذلك تؤثر ف

طراً المخلوقات األخرى التي تعيش فيها فقد تشكل خ

اًء عليها في حال إذا كانت من المفترسات وقد تكون غذ

.يهالها في حال إذا كانت الحيوانات المتواجدة تتغذى عل

غير يؤثر الجفاف في النباتات والحيوانات فهو ي

ادر طبيعة التربة التي يعيشون فيها ومن ثم مص

لك والمخلوقات التي لها فرصة بقاء ت–تغذيتهم 

.التي تعتمد على كمية ماء قليلة لمعيشتها


