


نظام تعيش النباتات والحيوانات في ال

يوانات البيئي وتعتمد النباتات على الح

يث في نقل حبوب اللقاح والبذور، بح

تتمكن نباتات جديدة من النمو،  

ن وتعتمد الحيوانات على النباتات م

أجل الغذاء





السلحفاة المائية واألسماك مخلوقات حية أما الصخور
.والماء فهي أشياء غير حية



.النباتات-الحشرات -الطيور : المخلوقات الحية هي

.الماء–التربة –الصخور : األشياء غير الحية هي

.نعم يتفق ما شاهدته مع توقعاتي

.أكرر نفس التجربة على مساحة أخرى من نفس البيئة وأسجل مالحظاتي واستنتاجي

.النباتات-الحشرات-الطيور: المخلوقات الحية التي شاهدتها هي

.الماء–التربة -الصخور: األشياء غير الحية





البط والضفدعة: العوامل الحيوية هي

.واألسماك والنباتات
الماء والهواء : العوامل الالحيوية هي

والصخور والتربة

أنواع النظام البيئي الصغير يحتوي على: حقيقة

.ةعديدة من المخلوقات الحية واألشياء غير الحي

ذاء الحيوانات والنباتات كمصدر للغ: العوامل الحيوية

.والكساء
الهواء للتنفس والماء لمنع : العوامل غير الحيوية

جفاف الجسم والصخور لبناء المنازل والعمائر



الببغاء واألشجار واألعشاب والغزالن والحمار 

.الوحشي

هذا رأي؛ ألن جميع العوامل الحيوية والعوامل غير 

.هميةالحيوية تعمل معا في النظام البيئي ولها نفس األ

إذا اختفت إحدى الجماعات فإن جميع الجماعات التي تعتمد على

دى إن التغير في إح، تلك الجماعة كغذاء يمكن أن تختفي أيضا  

عها الجماعات يؤثر في المجتمع الحيوي بأكمله ألن الجماعات  جمي

.في المجتمع الحيوي يعتمد بعضها على بعض



ق الصحراء أمطارها قليلة وتربتها جافة حقيقة أما المناط

.العشبية أجمل فهي رأي

.البيئة الصحراوية



التربة 

السطحية

التربة 

الطينية

التربة 

الرملية

حبيباتها 

مفككة

حبيباتها تربة زلقة

خشنة 

ومفككة 

ا جد 

هذا . ماءالتربة الطينية تحتفظ بأكبر كمية من ال

يساعد النباتات التي تحتاج في نموها إلى

كميات كبيره من الماء على النمو مثل األرز



ألن أنظمة البيئة المالحة لها أهمية ، رأي

اقتصادية وتؤثر في المناخ على سطح 

.األرض

ة ألن األنظمة البيئية ال تتأثر بالعوامل الحيوي؛ ال

صنيفها والالحيوية نفسها التي على اليابسة وال يمكن ت

بالطريقة نفسها التي تصنف بها أنظمة اليابسة

ذا كانت فاألنظمة البيئية المائية تصنف بناءا  على ما إ

المياه مالحة أو عذبة أو هي راكدة أو جارية



هي جميع أفراد النوع الواحد : الجماعة

جتمع التي تعيش في النظام البيئي أما الم

.الحيوي يتكون من عدد من الجماعات

حت يمكن أن نجد نظاما بيئيا  كامال  ت
.قطعة صخر حقيقة

ألن هذه البذرة تحتاج إلى الكثير من 

ة الماء لكي تنمو، بينما الصحراء جاف

ا بالنسبة لهذه البذرة .جد 



تتفاعل العوامل الحيوية مع العوامل الالحيوية في

ياء غير النظام البيئي فتعتمد المخلوقات الحية على األش

ل الحية وكذلك يعتمد بعضها على بعض لتعيش وك

الئم مخلوق في النظام البيئي له موطن يعيش فيه وي
.طريقة عيشه

كجم630=9× 70= الكمية التي تأكلها مجموعة الفيلة 



ربة أتوقع أن ال تنمو البذور بشكل جيد في الت

.الملوثة



ال يظهر تغير على البذور

تبدأ البذور في النمو

تنمو البذور ويظهر الساق والجذر

يزداد النمو بشكل طبيعي

ال يظهر تغير على البذور

لم تنمو البذور

( أ)نمت البذور ولكن بشكل أقل من البذور في العلبة 

وتسرب اللون األحمر إلى البذور مع الماء
ا لم يتحسن نمو البذور كثير 

ا، (أ)نمت البذور بشكل أفضل في العلبة  .نعم كان التوقع صحيح 

بات لم يعد اللون األحمر واضحا  في التربة وهذا يدل على أنه تسرب إلى النبات مع امتصاص الن

للماء من التربة وهذا يؤكد أن ملوثات التربة تتسرب إلى النبات عن طريق الجذور وتلوثه

.عند زيادة كميات الماء فإن النبات ال ينمو بشكل جيد: توقعي هو

لبتين يمكن إعادة التجربة السابقة ولكن مع وضع ضعف كميه المياه في أحد الع

.انيةوأالحظ الفرق في النمو مع عدم استخدام الخل وملون الطعام في العلبة الث



مصدر الطاقة هو الغذاء الذي يمكن أن يكون نباتا  أو حيوانا  





إشارة إلى أن الطاقة تستهلك أثناء انتقالها من 

ب الشمس إلى النبات ثم من النبات إلى آكالت العش
.ومن آكالت العشب إلى آكالت اللحوم

كمية أقل من الطاقة متاحة آلكل اللحوم مقارنة بالنيات 

نبات وبآكل النبات وذلك ألن معظم الطاقة يستهلك من قبل ال
.وآكل النبات

ت إذا لم يصنع النبات غذائه سيمو: أضع فرضية

آخر النبات وبدون النبات لم يستطيع أي مخلوق حي
.البقاء حيا

ن أعيد التجربة السابقة ولكن باستبعاد النبات م
.السلسلة

تموت النباتات والمخلوقات الحية : أستنتج أن

األخرى





ن على يتحلل الغذاء وتنمو البكتريا أو العف
.الغذاء

جميع المخلوقات الحية تموت ألن المنتجات هي 

ة الكائنات الحية الوحيدة القادرة على تحويل طاق

.الشمس إلى طاقة تختزن في الغذاء

ال تستطيع المستهلكات الحصول على طاقتها من الشمس 

صل مباشرة بل يمكن أن تحصل عليها من أكل النباتات التي تح

.على طاقة الشمس مباشرة أو الحيوانات التي تأكل النباتات



إلى ينتقل الغذاء من نبات الشوك إلى اليرقة 
السرعوف ثم إلى السحلية وأخيرا  إلى البوم



.ألنها مسار يوضح فيه انتقال الطاقة من كائن حي إلى كائن حي أخر

أكبر سلسلة غذائية يمكن أن أضعها يكون فيها كل من
.المنتجات وأكبر عدد ممكن من المستهلكات

.بكتيريا محللة← صقر← ثعبان← فأر← نبات أخضر



الحوت القاتل يتغذى على أسماك 

.السلمون وأسود البحر وأسماك الرنكة



.يتنافس الدولفين وطيور النورس مع سمك القرش على األسماك

سمك القرش يأكل سمك السلمون وسمك السلمون يأكل سمك الرنكة 

.وسمك الرنكة يأكل الطحالب
.طائر النورس يأكل سمك الرنكة، سمك الرنكة يأكل الطحالب

سمك القرش يأكل أسود البحر، أسود البحر تأكل سمك الرنكة، سمك 

.الرنكة يأكل الطحالب
مك سمك القرش يأكل طيور النورس، طيور النورس تأكل سمك الرنكة، س

.الرنكة يأكل الطحالب



غذاء المنتجات تمثل قاعدة الهرم وهي تنتج كل الطاقة المخزنة في ال

لما التي تستخدمها المخلوقات الحية األخرى في الهرم الغذائي وك

الحية اتجهنا إلى قمة الهرم يقل مقدار الطاقة التي تتوفر للمخلوقات

.مما يعني أن أعداد أقل من المخلوقات الحية ستدعمها هذه الطاقة

ألن على اليابسة توجد كميات وأنواع مختلفة من 

وئي النباتات يسهل عليها القيام بعمليه البناء الض

وتوفير الطاقة، أما في المحيط توجد أنواع وأعداد 

عمليه قليله من النباتات والتي يصعب عليها القيام ب

عداد البناء الضوئي فتكون الطاقة محدودة لذلك تزيد أ

.آكالت اللحوم



واد هي المخلوقات التي تقوم بتحليل الم

:  الميتة للحصول على الطاقة ومنها
.الديدان والبكتريا والفطريات

استنتاجات أدلة من النص

معظم األنظمة 

البيئية تحتوي

على آكالت 

أعشاب بأعداد 

أكثر من أعداد 

.آكالت اللحوم

لم يتم حصر 

أعداد جميع 

آكالت األعشاب 

في المنطقة، إن 

عملية المسح في

المنطقة غير 

مكتملة

آكالت اللحوم تحتاج إلى أسنان حادة 

ما جداص لإلمساك بالفريسة وتمزيقها، أ

آكالت األعشاب فلها أسنان غير حادة 

.افتصلح لطحن النباتات الغنية باأللي



ة عن طريق ما يعرف بالسلسلة الغذائي

لية التي تبدأ بالمنتجات التي تقوم بعم

م البناء الضوئي للحصول على الطاقة ث

ن تنتقل هذه الطاقة من كائن حي إلى كائ

.حي آخر عبر السلسة الغذائية

عدد آكالت اللحوم 

آكل للحوم425=4250/10=





ق العالقة بين النحل واألزهار حيث تتغذى النحلة على رحي

األزهار وأثناء وقوفها على الزهرة تلتصق بأقدامها حبوب 

اللقاح وتنقلها لتلقح زهرة من زهرة أخرى وتتكاثر األزهار



ماعة الجفاف يؤثر في المخلوقات الحية بتقليل أعدادها في كل ج

عليها فخالل فترة الجفاف تقل أعداد الفرائس التي تعتمد. منها
.الحيوانات المفترسة في تغذيتها



قد يتأثر نموها بتلك التغيرات

ذبل النبات الذي أضيف إلى تربته ملح الطعام أوراقه ت
.ولونها يميل إلى االصفرار

راءأما النبات األخر فينمو بشكل طبيعي وأوراقه خض

.نعم تأثرت

النبات في تربة مالحة حةالنبات في تربة غير مال

لون الورقة
شكل 

الورقة
لون الورقة ةشكل الورق اليوم

يبهت اللون

األخضر

لم تتأثر 

بشكل 

واضح

أخضر ةتنمو الورق األول

تميل إلى 

اللون 

األصفر 

قليلا 

تبدأ 

الورقة في

الذبول 

قليلا 

أخضر

تستمر 

الورقة في 

النمو

الثاني

يزداد 

اصفرار 

الورقة

يظهر 

الذبول 

على 

الورقة

أخضر

تستمر 

الورقة في 

النمو

الثالث

ر تصبح أكث

اصفراراا 

يزداد ذبول

الورقة
أخضر

الورقة 

بحالة جيدة
الرابع



أخضر

باتات نعم يؤثر؛ ألن تغير خصائص التربة يؤثر في ن

غذى هذه التربة وبالتالي يؤثر على الحيوانات التي تت

جراء يمكن أن أختبر هذه الفرضية بإ. على هذه النباتات

ندوقين نفس خطوات التجربة السابقة مع النباتات في ص

اق وأضع في كل صندوق دودة قز التي تتغذى على أور

النباتات وأالحظ دودة القز في كل صندوق

النبات الذي أضيف إلى تربته ملح الطعام أوراقه تذبل ولونها 

إلى االصفراريميل 

أما النبات األخر فينمو بشكل طبيعي وأوراقه خضراء

.نعم تأثرت



م الصورة األولى تم التقاطها قبل اإلعصار وت

البيئي التقاط الصورة الثانية بعد تعافي النظام

.  وتخلصه من اآلثار المدمرة لإلعصار
.يئيفاإلعصار كان سببا  في تغير النظام الب



اب يمكن لألراضي الرطبة أن تتغير أو أن تص

بالدمار والمخلوقات الحية التي تعيش في 

ن األراضي الرطبة قد تموت أو تنتقل إلى مكا

آخر

مساح خالل فترات الجفاف قد تأتي حيوانات أخرى إلى جحر الت

غذى بحثا  عن الماء وهذه الحيوانات ممكن أن تكون فرائس يت

عليها التمساح



ة األصيص الذي يحتوي شتلة النبت

أن يتمسك بالتراب ويجعل من الصعب
.خريتم تفريغه مقارنة باألصيص اآل

اسكها تثبت النباتات التربة وتساعد على تم

وتجعل من الصعب انجرافها

ام قطع األشجار في الصورة يلحق الضرر بالنظ

البيئي ولكن وجود بعض األشجار المزروعة 

والحشائش والنباتات يعيد بناء النظام



ها عندما تزال الغابات من منطقة معينة فإن الحيوانات تفقد مساكنها ومصدر غذائ

.فإما أن تموت الحيوانات أو تهاجر إلى موطن آخر تتوفر فيه احتياجاتها

قطيع إذا كان هناك زيادة سكانية تصل إلى حد االنفجار السكاني فإن الناس يقومون بت

.انيةالغابات وإزالتها لبناء المساكن والمنشآت وشق الطرق الستيعاب هذه الزيادة السك





لغابة إشعال الحرائق في الغابات يؤدي إلى تدمير مصادر الغذاءفي ا

مما يجبر الحيوانات األخرى إما على المواءمة مع الظروف الجديدة 

.أو الهجرة واالنتقال إلى موطن آخر يتوفر فيه احتياجاتها

ينة ألول ألن النباتات من المنتجات فعندما تنتشر النباتات في منطقة مع

إلى مرة فإنها تصبح مصدر الغذاء للمستهلكات التي سوف تقدم الحقا

.المنطقة الجديدة



ب عندما تصبح بعض األنواع مهددة باالنقراض يج: السبب

يحماية هذه األنواع ألن انقراضها يحدث خلل بالنظام البيئ

اندا ستنقرض الب
.وتختفي



الموائمة

قطعت أشجار غابات لبناء : السبب

مساكن أو منشأت 

يش المخلوقات الحية التي تع:النتيجة

يئي في الغابة يجب أن تنتقل الي نظام ب

جديد أو تتوائم مع وجود هذه المساكن

أو تموت أو تنقرض 

ن النباتات والحيوانات المنقولة دون قصد م

ون بيئة ألخرى قد ال يكون لها أعداء طبيعي

ا في البيئة الجديدة مما يؤدي إلى تكاثره

ما بشكل غير منضبط وخارج عن السيطرة م

يهدد بقاء المخلوقات الحية األخرى 

دالموجودة أصال  في النظام البيئي الجدي

وقات عندما يتغير النظام البيئي تلجأ المخل

الحية إلى المواءمة أو االنتقال إلى أماكن 

أخرى أو يحدث االنقراض



تتعرض بعض أنواع الغزالن والمها 

راض العربي وبعض أنواع الضبان لإلنق

.بسبب الصيد الجائر لهذه الحيوانات
أقترح أن يتم حماية هذه الحيوانات 

بعمل محميات طبيعية لها وسن 

القوانين الالزمة لتجريم صيد هذه 

الحيوانات وتشديد العقوبة على من

.يصطادها





.شبكة غذائية

المستهلكات

.النظام البيئي

الموطن

المنتجات

.المنطقة الحيوية

المواءمة

تنقرض



هذا رأي؛، ألن هناك العديد من 

يش النباتات والحيوانات التي تع
.في المنطقة الصحراوية

أنواع الزواحف والطيور واألشجار 
.واألعشاب والشجيرات

يؤدي إلى القضاء على : إزالة الغابات

ي مواطن المخلوقات الحية التي تعيش ف
.  الغابات ويدمر مساكنها ومصادر غذائها

يؤدي إلى زيادة : االكتظاظ السكاني

اس الحاجة إلى المصادر التي يستعملها الن
.فيصبح الحصول عليها صعبا  

ات يؤدي إلى القضاء على النبات: التلوث

والحيوانات في النظام البيئي

.  فليهي النباتات في المستوى الس: المنتجات

ت هي الحيوانات في المستويا: المستهلكات

.الثالث العليا

تقل كمية العشب فال تحصل آكالت العشب على

تمكن غذائها فيقل أعداد آكالت العشب وبالتالي لن ت

ادر آكالت اللحوم من الحصول على فرائسها فقد تغ

بعض الحيوانات المنطقة العشبية وقد ينقرض

بعضها

سل عبارة خاطئة؛ ألنه ال يبين جميع السال

الغذائية هو يوضح كمية الطاقة في كل 
.مستوى من شبكة الغذاء

ل عبارة صحيحة؛ ألن الظواهر الطبيعية مث

البراكين واألعاصير واألمطار تؤدى إلى 

تاج إلى تغيرات مفاجئة في النظام البيئي تح
.فترات طويلة ليستعيد وضعه



.تعيش الحيوانات والنباتات في النظام البيئي

قل تعتمد النباتات على الحيوانات في ن

باتات حبوب اللقاح والبذور بحيث تتمكن ن

جديدة من النمو وتعتمد الحيوانات على
.النباتات من أجل الغذاء





وجد تزداد أعداد السرعوف بكميات كبيرة؛ ألنه لن ت

ومة عصافير تتغذى على السرعوف وتقل أعداد الب

ن تجد بشكل قد يؤدى إلى االنقراض؛ ألن الثعابين ل

مة عصافير تتغذى عليها وتختفي ولن تجد البو
.ثعابين تتغذى عليها




