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ت�شفح   القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
العناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الجين.
وحدة وظيفية ت�شيطر على ظهور ال�شفات الوراثية، وتنتقل من جيل اإىل اآخر. 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
ع الأنواع يف منطقة معينة.  تنوُّ

 

تباين الأنظمة البيئية املوجودة يف الغالف احليوي. 

 

الختفاء الكامل لنوع ما عندما ميوت اآخر فرد فيه. 

 

ع اجلينات املوجودة يف جماعة حيوية.  تنوُّ

 

د الأنواع املختلفة يف جمتمع حيوي.  تعدُّ

 

ف كلمة يتنوع إلظهار معناها العلمي. َعرِّ
يتكون من اأنواع خمتلفة. 




الجين



التنوع الحيوي

تنوع النظام البيئي

االنقراض

التنوع الوراثي

تنوع األنواع




يتنوع

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
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 قارن   تنوع األنواع في مناطق مختلفة. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

الغابة 
المطيرة

التندراحديقة نباتيةحقل ذرة

م��ئ��ات الأن����واع من النباتات
النباتات

ن��������������������وع 
من  واح�����د 
النباتات

جزر، بروكلي، ذرة، 
طماطم، اأع�شاب، 

تباع ال�شم�ض

اأع�����������ش�����اب 
واأزهار برية

م����ئ����ات الأن���������واع الحيوانات
م�������ن ال�����ط�����ي�����ور، 
من  الأن�����واع  اآلف 

احل�شرات

م��������ئ��������ات 
احل�����ش��رات، 
طيور  ع��دة 
وحيوانات

ح�����ش��رات، اخل��ل��د، 
�شفادع 

ال�����دب�����ب�����ة 
ال��ق��ط��ب��ي��ة، 
ال���ف���ق���م���ات، 

الطيور

ًّا.  �شف  االختالفات التي يمكن مالحظتها بين أنواع التنوع مستخدمًا غابة بوصفها نظامًا بيئي
اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

مثالنوع التنوع الحيوي
التي التنوع الوراثي الأران��ب  فراء  األ��وان  الختالفات يف 

تعي�ض يف الغابة

عدد اأنواع الأ�شجار التي تنمو يف الغابةتنوع األنواع

النظ��ام البيئ��ي للغاب��ة يع��د واح��ًدا م��ن تنوع النظام البيئي
العدي��د م��ن الأنظم��ة البيئي��ة يف الغالف 

احليوي

حّل��ل   كيف يس�اعد التنوع الوراثي لجماعة حيوية من األس�ماك تعي�ش في جدول على 
مقاومة المرض؟

من  حيوية  جماعة  يف  الوا�شع  الوراثي  التنوع  يزيد  جميعها.  املعقولة  الإجابات  اقبل 
الأ�شماك، من فر�شة وجود بع�ض الأ�شماك القادرة على مقاومة املر�ض، والبقاء، والتكاثر.
اأما اجلماعة ذات امل�شتوى املنخف�ض من التنوع فهي اأقل احتماًل للبقاء والتكاثر يف مواجهة 

املر�ض. 

ما التنوع احليوي؟
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب104-106
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 116-117

يف الأحياء
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 لّخ�ض   لماذا يتعين حفظ األنواع بوصفها مصدًرا محتماًل للجينات المفيدة؟
الدواءالزراعة

تتضم�ن المخلوقات التي 
قد يكون لها قيمة

قريب��ة  الربي��ة  النبات��ات 
ال�شلة بنباتات املحا�شيل.

ن���ب���ات���ات غ����ري م��ع��روف��ة 
وخملوقات اأخرى يف مناطق 

نائية.
قد تكون هذه المخلوقات 

ذات يوم مفيدة، بوصفها
م�شدًرا للجينات التي تعطي 
مقاومة لأمرا�ض املحا�شيل 

الزراعية.

جديدة  لأدوي����ة  م�����ش��دًرا 
لعالج اأمرا�ض الإن�شان.

 اقبل الإجابات  حّدد   الموارد والخدمات التي يوفرها الغالف الحيوي الصحي للناس.
المعقولة جميعها.

الخدماتالموارد
1• ماء نظيف.

2• هواء نقي.

3• تربة خ�شبة.

4• غذاء.

1• حماية من الفي�شانات.

2• تحليل الف�شالت.

3• حماية من الجفاف.

4• تنظيم المناخ.
نّظم   كيف يعتمد البشر على الحيوانات والنباتات وذلك بوصف طريقتين تستخدم فيهما 

منتجات كل منهما؟اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

منتجات النباتاتمنتجات الحيوانات
اأكل اللحوم 

ارتداء املالب�ض ال�شوفية 
تنف�ض الأك�شجني  

  اأكل ال�شلطات ، ارتداء املالب�ض القطنية

اأهمية التنوع احليوي
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب106-109

كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 117-118
الأحياء

وضح كيف يؤثر الغالف الحيوي الصحي في صحة الناس؟
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. يتميز الغالف احليوي ال�شحي مب�شتوى عال من التنوع احليوي، وميكن اأن يوؤدي اإىل احتمال 
احل�شول على اأدوية جديدة لعالج اأمرا�ض الإن�شان. ويكون الغالف احليوي ال�شحي قادًرا على تزويد النا�ض بحاجاتهم من 
الهواء النقي واملاء النظيف. والأنظمة البيئية ال�شليمة توفر حماية للنا�ض من الطق�ض املتطرف، والفي�شانات، واجلفاف. 

لخ�ص
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ت�شفح   العناوين، والكلمات المظللة، واألشكال، وشروحها في القسم 2 من هذا الفصل. 
اكتب ثالثة أخطار تواجه التنوع الحيوي اكتشفتها من خالل تصفحك.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

3• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الشبكة الغذائية.
جمموعة من ال�شال�شل الغذائية املتداخلة واملت�شلة واملرتابطة، واملمرات التي تنتقل فيها 

املادة والطاقة خالل جمموعة من املخلوقات احلية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
الغذائي  امل�شتوى  اإىل  انتقلنا  اأج�شام املخلوقات احلية كلما  ال�شامة يف  املواد  زيادة تركيز 

الأعلى يف ال�شال�شل اأو ال�شبكات الغذائية. 
جمموعة الظروف البيئية املختلفة التي تظهر على طول حدود النظام البيئي. 

املمرات  اإىل  والفو�شفور  بالنيرتوجني  الغنية  املواد  تتدفق  املاء، ويحدث عندما  تلوث  هو 
املائية، ما يوؤدي اإىل منو الطحالب بكرثة. 

انف�شال النظام البيئي اإىل اأجزاء �شغرية من الأر�ض. 
الأنواع غري الأ�شيلة التي تنتقل اإىل موطن بيئي جديد. 

ال�شتخدام الزائد لالأنواع التي لها قيمة اقت�شادية مما يوؤدي غالًبا اإىل النقرا�ض. 
عملية انقرا�ض الأنواع تدريجيًّا. 

حدث تتعر�ض فيه ن�شبة عالية من اأنواع املخلوقات احلية جميعها لالنقرا�ض يف فرتة زمنية 
ق�شرية ن�شبيًّا. 

جميع املواد واملخلوقات احلية التي توجد يف الغالف احليوي. 




الشبكة الغذائية




التضخم الحيوي

أثر الحد البيئي
اإلثراء الغذائي

تجزئة الموطن البيئي
النوع الدخيل

االستغالل الجائر
االنقراض التدريجي
االنقراض الجماعي

الموارد الطبيعية

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
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 لّخ�ض   معدالت االنقراض بإكمال الفقرة  التالية.
 الأنظمة    بطيئًا وتدريجيًّ�ا، ويحدث نتيج�ة تغير   النقرا���ض التدريج��ي يك�ون 
  ح�دث ي�زداد في�ه   النقرا���ض الجماع��ي   بفع�ل عملي�ات طبيعي�ة. و البيئي��ة

.   انقرا�ض جماعي االنقراض بصورة كبيرة. ويعتقد بعض العلماء أننا نشهد فترة 

رّتب   سلسلة األحداث التي تصف كيف يتم اضطراب الموطن البيئي. تم عمل الخطوة 
األولى لمساعدتك.

• تتناقص أعداد البوم التي تفترس الثدييات الصغيرة.•
• تأكل الغزالن معظم األشجار الصغيرة في الغابة.•
• تتناقص أعداد السناجب واألرانب التي تعيش في األشجار أو حولها.•
• تزداد أعداد الغزالن التي تعد فرائس للمفترسات.•
• تتناقص الطيور التي تأكل الحشرات.•
• يؤدي الصيد الجائر إلى اختفاء المفترسات الطبيعية.•
• تتناقص الحشرات التي تعيش في لحاء األشجار.•

يؤدي الصيد اجلائر إىل اختفاء املفرتسات الطبيعية

تنمو الرساخس، التي ال تأكلها الغزالن، بدالً من األشجار














معدلت النقرا�ض
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب110-111
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 119-120

يف الأحياء

العوامل التي تهدد 
التنوع احليوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب111-116
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 120-123

يف الأحياء
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ح   لماذا تتعرض آكالت اللحوم إلى التضخم الحيوي للمواد ومنها DDT  وPCB؟ و�شّ
DDT و PCB من امللوثات التي ترتاكم يف اأن�شجة اجل�شم. تدخل هذه املواد ال�شل�شلة الغذائية 

بكميات قليلة. وعندما ياأكل حيوان حيواًنا اآخر، ترتاكم هذه املواد يف اأن�شجة اجل�شم. ولأن 

 DDT اآكالت اللحوم تاأكل حيوانات حتوي هذه املواد يف اأن�شجتها، فاإن م�شتويات عالية من

وPCB ترتاكم يف اأن�شجة اآكالت اللحوم. 

 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. ْف    آثار تغيرات الموطن البيئي في أنواع الحيوانات. �شِ

تختلف املخلوقات احلية التي تعي�ض عند آثار الحد البيئي
حدود املوطن البيئي عن تلك التي تعي�ض 
ال��ظ��روف  لخ��ت��الف  نتيجة  و���ش��ط��ه،  يف 

بينهما.

الأن���واع األنواع الدخيلة غالًبا  الدخيلة  الأن����واع  ت��دم��ر 
باإحداث  اأو  عليها،  تتغذى  عندما  املحلية 

ا�شطراب يف موطنها البيئي.

ميكن للتلوث يف الهواء، واملاء، والياب�شة اأن التلوث
يدمر الرتبة واحلياة النباتية، ويت�شبب يف 

مر�ض احليوانات اأو موتها.

اأجزاء تجزئة الموطن البيئي اإىل  البيئي  النظام  انف�شال  يزيد 
البيئي،  احلد  اآثار  من  الأر���ض  من  �شغرية 

وي�شبب فقداًنا للتنوع الوراثي.

يف فقدان الموطن البيئي البيئي  امل��وط��ن  ف��ق��دان  يت�شبب  ق��د 
انقرا�ض الأنواع فيه.

حّلل   لماذا ال تعد مناطق اليابسة التالية مناطق حيوية حقيقية.
اجلبال: تختلف مميزات مناخها واحلياة النباتية واحليوانية فيها ح�شب ارتفاعها. 

املناطق القطبية: لأنها كتل جليدية ولي�شت كتال ياب�شة حقيقية ، وتفتقر اإىل الرتبة. 

تخي�ل موطنً�ا بيئيًّا يقع بالقرب منك. ُصْغ فرضية حول ما يمكن أن يح�دث للنظام البيئي إذا أزيل منه نوع من 
المخلوقات الحية. ادعم إجابتك بمعلومات من هذا الجزء.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. على الطالب اأن ي�شفوا عدة اأنواع من النباتات واحليوانات، واأن يفهموا اأن اإزالة نوع من 

املخلوقات، �شيوؤثر يف الأنواع الأخرى. 

اربط
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اقراأ   الفكرة الرئيس�ة للقس�م 3 من هذا الفصل، وتفحص األش�كال وشروحها  في هذا 
الجزء. توقع طريقتين يحافظ من خاللهما الناس على التنوع الحيوي.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .
 

2• . 
 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الموارد الطبيعية.
املواد واملخلوقات احلية التي توجد يف الغالف احليوي. 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
عملية اإ�شافة مواد اأ�شا�شية لإ�شالح نظام بيئي خمتل. 

املواد  لإزالة  والنباتات  والفطريات،  البكترييا،  مثل  احلية  املخلوقات  ا�شتخدام  طريقة 

ال�شامة من منطقة ملوثة. 

الأنواع التي توجد فقط يف منطقة جغرافية معينة. 

اأو التي ت�شتبدل بالعمليات الطبيعية خالل  املوارد الطبيعية املوجودة بكميات حمدودة، 

فرتة طويلة من الزمن. 

املوارد الطبيعية التي ت�شتبدل بالعمليات الطبيعية اأ�شرع مما ت�شتهلك. 

منها  ال�شتفادة  من  متكنهم  بطريقة  الطبيعية  امل��وارد  با�شتخدام  للنا�ض  ت�شمح  فل�شفة 

واحلفاظ على النظام البيئي يف الوقت نف�شه. 

 




الموارد الطبيعية



الزيادة الحيوية

المعالجة الحيوية

المستوطنة

الموارد غير المتجددة

الموارد المتجددة

االستخدام المستدام

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
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 ق��ارن   بين الم�وارد المتجددة والموارد غير المتجددة بكتاب�ة خصائص كل منهما على 
شكل فن. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

موارد غري 
متجددة

توجد بكميات قليلة 
خ��الل  ت�شتب��دل  اأو 
فرتة زمنية طويلة.

كالهما
م���������������وارد 
ط��ب��ي��ع��ي��ة 
م�����وج�����ودة 
ال��غ��الف  يف 
احليوي.

موارد متجددة
ت�����ش��ت��ب��دل ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأ����ش���رع مما 

ت�شتهلك.

اختر   الشكل الذي يمثل بصورة أفضل الممرات بين أجزاء الموطن البيئي. وّضح  سبَب 
اختيارك.

A. B.

C.

اقبل التف�شريات املعقولة جميعها. على الطالب مالحظة اأن املواطن البيئية منف�شلة متاًما 

بع�شها عن بع�ض، ولكن يوجد ات�شال بينها. 

لّخ�ض   الهدف من الممرات بين أجزاء الموطن البيئي. أعط مثااًل يدعم إجابتك.
ت�شمح املمرات بني اأجزاء املوطن البيئي بحركة املخلوقات احلية بني هذه الأجزاء على 

نحو اآمن. اقبل الأمثلة املعقولة جميعها. 

املوارد الطبيعية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب117-118•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 125-126

يف الأحياء

حماية التنوع احليوي 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب119-122
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 126-127

يف الأحياء

3-10  المحافظة على التنوع الحيوي )يتبع(
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 نّظم   العوامل التي تؤثر في الوقت الالزم الستصالح نظام بيئي بعد تعرضه لكارثة.

حجم املنطقة املتاأثرة

نوع اخللل اأو الدمار

العوامل التي توؤثر يف 
معدل اإعادة اإ�شالح 

نظام بيئي

ح    الطرائق التي يستخدمها علماء البيئة إلعادة استصالح األنظمة البيئية. و�شّ
الطريقة: المعالجة الحيوية  

كيف تعمل: ت�شتخدم المخلوقات الحية في اإزالة المواد ال�شامة من منطقة ملوثة. 
مثال: ت�شتخدم النباتات في اإزالة المعادن الثقيلة من التربة 

الطريقة: الزيادة الحيوية  
كيف تعمل: اإدخال مفتر�شات طبيعية اإلى نظام بيئي مختل. 

مثال: اإدخال ح�شرة الدع�شوقة لل�شيطرة على الجماعات الحيوية لح�شرة المن. 

اأعد �شياغة  قانون أو معاهدة تهدف المحافظة على التنوع الحيوي.
من أو ماذا : الأنواع المعر�شة لخطر النقرا�ض؟ 

متى: 1975 
كيف: تعطي حماية قانونية لالأنواع التي اأ�شبحت مهددة بالنقرا�ض؟ 

ا�شت�شالح النظام البيئي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب123-124
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 126-127

يف الأحياء

التنوع احليوي 
املحمي قانونيًّا

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب124
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 127

يف الأحياء

حلل كيف يمكن لالستخدام المستدام أن يحافظ على مناطق التنوع الحيوي الساخنة؟
املناطق ال�شاخنة هي مواقع حول العامل متتاز باأعداد ا�شتثنائية من الأنواع املهددة بالنقرا�ض. وت�شكل املناطق ال�شاخنة فقط 

٪ 1.5 من �شطح الكرة الأر�شية، لكنها على درجة عالية من التنوع احليوي. وي�شمح ال�شتخدام امل�شتدام للنا�ض با�شتخدام 
املوارد يف هذه املناطق بطريقة حتافظ على التنوع احليوي وبقاء الأنظمة البيئية �شليمة على املدى الطويل.  

لّخ�ص

3-10  المحافظة على التنوع الحيوي )يتبع(
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قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة أدناه؟اقبل الإجابات المعقولة جميعها.
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة..
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة..

بعد القراءةالطاقة الخلويةقبل القراءة
• بعد أن يتم تأسيس نظام حيوي، تظل أنواع النباتات والحيوانات فيه كما هي.•

غ

• يمكن أن تنمو غابة من صخور جرداء مع مرور الزمن.•
م

• ال تع�د الجب�ال منطقة حيوي�ة؛ ألن المناخ ، والنباتات ، والحيوانات تتغير بحس�ب •
ماالرتفاع .

• ممعظم الماء العذب في الكرة األرض في صورة جليد.•

دفتر العلوم

" تعكس المخلوقات الحية في مجتمع حيوي موارد ومناخ هذا المجتمع". أعط أمثلة لتوضيح هذه العبارة. 

اقبل الإجابات املعقولة جميعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
قبل اأن تقراأ
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ت�شفح   القسم1 من هذا الفصل. اكتب ثالث حقائق اكتشفتها حول النظام البيئي.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف العوامل الالحيوية.
 اجلزء غري احلي من بيئة املخلوق احلي. 

جمموع��ة م��ن اجلماعات احليوي��ة التي تتفاعل مًع��ا، وتعي�ض يف امل�شاح��ة نف�شها يف الوقت 

نف�شه. 

 استخدم المفردات الجديدة في إكمال الفقرة  التالية.
يتضمن المجتمع الحيوي الذي تعيش فيه الناس ، والحيوانات ، والنباتات، والبكتيريا، 
    هو أي عامل حيوي أو الحيوي يحدد   العامل المحدد والفطريات في منطقتك. و
ع�دد المخلوق�ات وتكاثرها وتوزيعها. وتس�مى قدرة المخلوق الحي عل�ى البقاء عند 
 . ويحفز التغير ف�ي العوامل     التحم��ل   تعرض�ه لعوام�ل حيوية أو الحيوي�ة 
  ، وهو اس�تبدال مجتمع حيوي     التعاقب البيئ��ي الحيوي�ة والالحيوي�ة ح�دوث 
  عندم�ا يتكون مجتمع حي�وي في منطقة من     التعاقب الأولي   بآخ�ر. ويح�دث 

 الصخور الجرداء التي ال تغطيها أي تربة. وفي النهاية، يمكن أن ينمو 
  الناضج والمس�تقر بع�د أن كان صخوًرا ج�رداء. وإذا أدى أحد   مجتم��ع ال��ذروة  
عوامل االختالل، ومنها الحرائق، إلى إزالة المجتمع الحيوي مع بقاء التربة، فإن التغير 
 .  ويتم من خالله     التعاقب الثان��وي   المنظ�م والمتوق�ع الذي يلي ذلك يس�مى 

استعادة المجتمع الحيوي مع مرور الزمن.




العوامل الالحيوية

المجتمع الحيوي




مجتمع الذروة

التعاقب البيئي

العامل المحدد

التعاقب األولي 

التعاقب الثانوي

التحمل

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
1-8 علم بيئة المجتمعات الحيوية
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 توقع   كيف يمكن أن يؤثر الجفاف غير العادي وطويل األمد في مجتمع حيوي.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قد يوؤدي اجلفاف غري املعهود يف النظام البيئي اإىل تناق�ض 

بع���ض اأنواع النباتات واحليوانات اأو انقرا�شها. كما اأن املخلوقات الأخرى التي تتغذى على 

ه��ذه النباتات واحليوانات قد تتناق�ض. وق��د ت�شتبدل الأنواع املتناق�شة باأنواع اأقل تاأثرًا 

باجلفاف. 

ًّا لمدى التحمل ش�بيًها بالرسم البياني لتحمل سمك السلمون المرقط  اأن�شئ   رس�ًما بياني
في كتابك المدرسي. َعنِْون رسمك بعنوان »تحمل النبات A« . اكتب أسماء المناطق في 

.A الرسم. َعْنِون حدود كل منطقة بناء على الحقائق التالية حول النبات

• يمكن�ه العي�ش عل�ى ارتف�اع م�ا بين •
1000 و2000 متر

• ال يمكنه العيش فوق 6000 متر•

• يمكن�ه العي�ش عل�ى ارتف�اع م�ا بين •
5000 و6000 متر

•  ينم�و بص�ورة أفض�ل ما بي�ن 2000•
و 5000 متر

• ال يمكنه العيش أسفل 1000 متر •

   اقبل الإجابات املعقولة جميعها .

. A ا�شتنتج   عوامل الحيوية أخرى يمكن أن تحدد بقاء النبات
وق��د تت�شم��ن العوامل الالحيوي��ة درجة احلرارة، كمي��ة �شوء ال�شم�ض، وامل��واد املغذية يف 

الرتبة. 

 

املجتمعات احليوية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب42-43
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 96-97

يف الأحياء

1-8 علم بيئة المجتمعات الحيوية )يتبع(
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 قارن   بين التعاقب األولي والتعاقب الثانوي، وأعط مثااًل لكل منهما.
ن جمتمع حيوي يف منطقة من  اقبل الإجابات املعقولة جميعها. التعاقب الأويل عملية تكوُّ

ال�شخور اجلرداء ل تغطيها اأي تربة. ومثال ذلك احلمم الربكانية املتدفقة املت�شلبة. واأما 

التعاق��ب الثانوي فيحدث بعد اإزالة جمتم��ع حيوي مع بقاء الرتبة دون تغيري. ومثال ذلك 

احرتاق غابة. 

رّتب   خطوات التعاقب األولي التالية لغابة وذلك بكتابة كل خطوة في لوحة التدفق.
• •صخور جرداء• أعشاب معمرة وحشائش•

• •شجيرات وأشجار ال تتحمل الظل• األشنات•

• •نباتات حولية صغيرة• أشجار تتحمل الظل•

�شخور جرداء

الأ�شنات

نباتات حولية �شغرية

اأع�شاب معمرة وح�شائ�ض

�شجريات واأ�شجار ل تتحمل الظل

اأ�شجار تتحمل الظل

التعاقب البيئي
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب44-46
كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 97-98

الأحياء

افت�رض أن فيضانً�ا قد دمر محمية للحي�اة البرية في منطقتك. اقترح القادة المحلي�ون تنظيم متطوعين لزراعة 
األشجار في المنطقة المتضررة. قّوم خطتك وادعم حجتك.

اقب��ل الإجاب��ات املعقول��ة جميعها. ق��د يتخذ الطالب اأي موقف طاملا يدع��م راأيهم. قد يجادل بع�ض الط��الب يف اأن التعاقب 

الطبيعي ي�شتغرق �شنوات عديدة، واأن اإعادة الزراعة قد تعجل بالعملية. وقد يجادل اآخرون يف اأن الأنظمة البيئية  ت�شتعيد 

طبيعيًّا الأنواع التي تعي�ض يف تلك الظروف. وزراعة الأ�شجار قبل حدوث التعاقب الطبيعي لها قد يخل بالتوازن، من خالل 

منع النباتات الأخرى ال�شائعة يف هذا النظام البيئي من اأخذ دورها يف عملية التعاقب. 

اربط

1-8 علم بيئة المجتمعات الحيوية )يتبع(
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دائرة العرض

 الغابة الشمالية 
(التيجة)

المناطق العشبية

الغابة المعتدلة

الغابة االستوائية المطيرة

السفانا االستوائية

الغابة االستوائية 
الموسمية

التندرا

المناطق الحرجية

ت�شفح   القس�م 2 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المنطقة الحيوية. 
جمموع��ة كبرية م��ن الأنظمة البيئية ت�ش��رتك يف املناخ نف�شه، وفيها الأن��واع املت�شابهة من 

املجتمعات النباتية. 

اأي منطقة يزيد فيها معدل التبخر ال�شنوي على معدل الهطول. 

حالة الغالف اجلوي يف مكان وزمان حمددين. 

متو�شط حالة الطق�ض يف منطقة ما، مبا يف ذلك درجة احلرارة والهطل. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المفردة التالية.
امل�شافة بني خط ال�شتواء واأي نقطة على �شطح الأر�ض �شماًل اأو جنوًبا. 

ِصِف األنواع النباتية وظروف النمو في كل منطقة حيوية.

الغابات المعتدلة:
اأ�شج��ار ذات اأوراق عري�شة 
مت�شاقطة؛ ف�ش��ول متميزة 

حمددة.

الغابات الشمالية:
دائم��ة  كثيف��ة  غاب��ات 
م��ن  دفًئ��ا  اأك��رث  اخل�ش��رة؛ 
ترب��ة  توج��د  ل  التن��درا؛ 

متجمدة.

التندرا: 
ل حت��وي اأ�شج��اًرا؛ درجات 
ترب��ة  منخف�ش��ة؛  ح��رارة 

متجمدة.

السفانا االستوائية:
ح�شائ�ض واأ�شجار متفرقة؛ 
كمي��ة هط��ل اأقل م��ن باقي 

املناطق ال�شتوائية.

المناطق العشبية:
غطاء �شميك من احل�شائ�ض؛ 
�شيق��ان  خ�شب��ة؛  ترب��ة 

وبراعم حتت الأر�ض.

المناطق الحرجية:
غابات و�شجريات متداخلة؛ 
مع��دل هطل �شن��وي اأقل من 

الغابات املعتدلة.

الغابات االستوائية المطيرة:
مظلة من الأ�شجار الطويلة 
العري�ش�����ة،  الأوراق  ذات 
م��ع �شحلبي��ات وحزازي��ات؛ 
دافئة ومطرية طوال العام.

ال��غ��اب��ات االس��ت��وائ��ي��ة 
الموسمية:

اخل�ش��رة  دائم��ة  اأ�شج��ار 
ومت�شاقطة الأوراق؛ اأمطار 

ف�شلية ) مو�شمية(.




المنطقة الحيوية

الصحراء
الطقس

المناخ

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
2-8  المناطق الحيوية البرية
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 اعم��ل نموذًجا   حّدد على الش�كل أدن�اه دوائر العرض، القطبين، خط االس�تواء، مدار 
السرطان، مدار الجدي، والشمس. يجب اأن ت�شبه العناوين تلك الموجودة في ال�شكل 8-5 

ال�شفحة 47 من الكتاب المدر�شي.  

حّلل   كيف تؤثر دائرة العرض في المناخ؟ ولماذا؟
اقب��ل الإجاب��ات املعقول��ة جميعها. ي�شق��ط �شوء ال�شم���ض على املناطق املختلف��ة من الكرة 

الأر�شي��ة من زواي��ا خمتلفة. ويوفر �شوء ال�شم�ض املبا�شر دفًئا اأكرث من ال�شوء غري املبا�شر، 

ونتيجة لذلك فاإن املناطق املعر�شة ل�شوء ال�شم�ض املبا�شر متيل اإىل الدفء اأكرث من املناطق 

التي ي�شلها �شوء غري مبا�شر. 
حّدد   ثالثة عوامل أخرى عدا دائرة العرض تؤثر في المناخ.

)اأي ثالثة عوامل( من الرتفاع، الكتل القارية، تيارات املحيط، الرياح ال�شائدة، الثقوب يف 

طبقة الأوزون، ظاهرة الحرتار العاملي. 
رّتب   الغابات الشمالية، الغابات المعتدلة، والتندرا في الشكل أدناه.

القطب الشمالي

التندرا

الغابات ال�شمالية

الغابات املعتدلة

شامل

جنوب

تاأثري دائرة العر�ض 
واملناخ

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب47-48
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 99-100

يف الأحياء

املناطق احليوية الربية 
الرئي�شة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب48-54
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 100-102

يف الأحياء
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 �شّنف   اكتب اسم المنطقة الحيوية البرية مقابل خصائصها في الجدول التالي.

المنطقة الحيويةالخ�شائ�ض
ال�شتوائي��ة تسقط أوراق معظم األشجار في أثناء موسم الجفاف. الغاب��ات 

املو�شمية
ال�شحراءيزيد فيها معدل التبخر السنوي على معدل الهطل.

مناط�ق حرجي�ة مفتوح�ة من األش�جار والش�جيرات على 
امتداد السواحل الغربية ألمريكا الشمالية والجنوبية.

احلرجي��ة  املناط��ق 
املعتدلة

األوس�ع تنوًعا بين المناطق الحيوية جميعها، تش�كل مظلة 
ا نباتيًّا كثيًفا في أرضية الغابة. كثيفة ونموًّ

ال�شتوائي��ة  الغاب��ات 
املطرية

حشائش وأشجار متفرقة؛ كمية هطل أقل من باقي المناطق 
االستوائية.

ال�شفانا ال�شتوائية

غطاء س�ميك م�ن الحش�ائش ذات س�يقان وبراع�م تحت 
األرض فتبقى بعد حدوث الحرائق.

الع�شبي��ة  املناط��ق 
املعتدلة

الغاب�ات  أيًض�ا  غاب�ات كثيف�ة دائم�ة الخض�رة، وتس�مى 
المخروطية الشمالية أو التيجة.

الغابات ال�شمالية

أش�جار ذات أوراق عريضة متس�اقطة؛ تتميز بأربعة فصول 
محددة.

الغابات املعتدلة

ال تحوي أش�جاًرا؛ تقع طبقة التربة فيها تحت السطح وهي 
متجمدة دائًما.

التندرا

حّلل   لماذا ال تعد مناطق اليابسة التالية مناطق حيوية حقيقية؟
اجلبال: تختلف مميزات مناخها واحلياة النباتية واحليوانية فيها بح�شب ارتفاعها. 

املناطق القطبية: لأنها كتل جليدية ولي�شت كتاًل ياب�شة حقيقية، وتفتقر اإىل الرتبة الظاهرة.
 

مناطق الياب�شة 
الأخرى

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب54-55
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 102

يف الأحياء

ن إجابتك المفردات: دائرة العرض، المناخ، والمناطق الحيوية الرئيسة. قارن بين التندرا والصحراء. َضمِّ
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 

  

 

اربط
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ت�شفح   العناوين، والكلمات المظللة، واألشكال، وشروحها في القسم 3 من هذا الفصل. 
اكتب ثالث حقائق اكتشفتها حول األنظمة البيئية المائية.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الملوحة.
مقيا�ض كمية امللح يف املاء. 

ا كتب المفردة الصحيحة في العمود إلى اليمين مقابل كل تعريف.
أعمق المناطق في البحيرات الضخمة.

شريط ضيق يمتد حيث يلتقي المحيط باليابسة.
منطقة في المحيط المفتوح عميقة إلى درجة ال يتمكن ضوء الشمس من الوصول إليها.
منطق�ة في المحي�ط المفتوح تمتد إلى عمق  m 200، وهي ضحلة بدرجة تس�مح فيها 

بنفاذ ضوء الشمس.
المنطقة األعمق من المحيط.

مناطق في اليابس�ة مش�بعة بالماء، ومنها السبخات والمس�تنقعات  بأشكالها المختلفة، 
وتساعد على نمو النباتات المائية.

المنطقة القريبة من الساحل في البحيرات والبرك.
نظام بيئي يتكون عندما يختلط ماء النهر العذب أو الجدول بماء المحيط المالح.

منطقة المياه المفتوحة في البرك والبحيرات التي يصلها ضوء الشمس وتسودها العوالق.
منطقة من رمل، وطين، ومخلوقات ميتة تمتد على طول أرضية المحيط.

المواد التي ينقلها الماء، أو الرياح، أو األنهار الجليدية.
مخلوق�ات حية تطفو بحرية، وهي ذاتية التغذي تقوم بعملية البناء الضوئي، وتعيش في 

المياه العذبة أو البحرية المالحة.




الملوحة




املنطقة العميقة 

منطقة املد واجلزر     

املنطقة املظلمة 

املنطقة ال�شوئية 

منطقة اللجة 

الأرا�شي الرطبة 

منطقة ال�شاطئ 

م�شب النهر 

املنطقة امل�شيئة 

منطقة قاع املحيط    

الر�شوبيات 

العوالق 

المجتمعات والمناطق الحيوية واالأنظمة البيئية
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 اأكمل   الفقرة التالية حول توزيع الماء على األرض. 
  في الكرة   المي��اه العذبة   . وتش�كل   مياه مالحة معظ�م مياه الكرة األرضية 
 الجبال الجليدية . وتتركز  األرضية  ما نسبته ٪ 2.5 من المياه ، معظمها موجود  في 
،    الأنهار   ، و  الب��رك   ، و  البحي��رات  جمي�ع أن�واع المياه العذب�ة ف�ي 
  ، والأرا�ش��ي الرطب��ة الت�ي تش�كل   ٪0.3   فقط م�ن المياه   الج��داول و

.   مياه جوفية العذبة. أما باقي المياه العذبة فتوجد في صورة 

َحلِّل   كيف تؤثر سرعة تدفق ماِء نهٍر في الحياة فيه؟ وذلك بكتابة أكثر أو أقل في الصناديق 
المناسبة المبينة في الشكل التالي.

اأقلاأقلماء سريع الجريان

اأكرثاأكرثماء بطيء الجريان

تراكم الرسوبيات
والمواد العضوية

األنواع التي يمكنها 
العيش في هذه المياه

قارن   مناطق البحيرات والبرك بإكمال الجدول التالي.

اأمثلة على الأنواعالموقعالمنطقة
المفتوح�ة امل�شيئة المي�اه  منطق�ة 

المضاءة جيًدا
العوالق، واأنواع عديدة من الأ�شماك

اأعم����ق مناط��ق البح��ريات العميقة
ال�شخمة

محدودة األن�واع نتيجة للبرودة وقلة 
الضوء واألكسجين

اإىل منطقة الشاطئ الأق��رب  املنطق��ة 
ال�شاحل

اجلذري��ة  والنبات��ات  الطحال��ب، 
احل�ش��رات،  احلالزي��ن،  والطافي��ة، 

الق�شريات، الأ�شماك، الربمائيات

املاء على الأر�ض
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب56•

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 103
يف الأحياء

الأنظمة البيئية للمياه 
العذبة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب56-59•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 103-105

يف الأحياء
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 قارن   األنظمة البيئية المائية االنتقالية. حّدد نوعين منها في المنظم أدناه وِصِف البيئات 
التي يتضمنها كل نوع.

األنظمة البيئية
المائية االنتقالية

امل�شبات

تضم : املياه والياب�شةتضم : املياه العذبة واملاحلة

الأرا�شي الرطبة

حّدد   األنظمة البيئية البحرية. اكتب اسم المنطقة في كل صندوق في الشكل أدناه.

200 m

األشد عمًقا

قاع املحيط

الشاطئ

منطقة اللجة

منطقة قاع املحيط

منطقة املد
واجلزر

املنطقة املظلمة

املنطقة ال�شوئية

الأنظمة البيئية 
املائية النتقالية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب60-61
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 105

يف الأحياء

الأنظمة البيئية 
البحرية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب61-64•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 106-107

يف الأحياء

حلل عدة تكيفات يمكن أن تساعد المخلوقات الحية على العيش في منطقة المد والجزر.
اقب��ل الإجاب��ات املعقول��ة جميعها. قد تك��ون بع�ض النبات��ات واحليوانات قادرة عل��ى مقاومة تيارات املد واجل��زر والأمواج. 

نها من التعلق بال�شخر اأو الرمل، ومنها املم�شات، واملخالب، واإفرازات �شبيهة بال�شمغ. واملخلوقات  وت�شتفيد من التكيفات التي متكِّ

ا العي�ض خ��ارج املاء فرتة زمنية. والقدرة على دفن نف�شه��ا يف الرمل اأو تنف�ض الهواء  املعر�ش��ة مل��د وج��زر منخف�ض ميكنها اأي�شً

اجلوي قد ي�شاعدها علىالعي�ض خارج املاء. 

لّخ�ص
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