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الخامس: الصف  حكمة الخاصةمدرسة الـ  میرة محمد: عمل الطالبة

1

الدورات في النظم البیئیة: تلخیص الدرس الثالث

: )أ(  الرقم الذي یناسب المعنى في المجموعة )ب  (  اختر من المجموعة # 

)ب  (  المجموعة )أ  (  المجموعة الرقم

التكاثف. 1.للمیاه بین سطح األرض والھواءھي الحركة المستمرة)4(  

مستجمع المیاه. 2.ھو التحول من سائل إلى غاز)7(  

المیاه الجوفیة. 3.ھو التحول من غاز إلى سائل)1(  

دورة الماء. 4.ھو أي شكل من أشكال تساقط المیاه على صورة مطر أو ثلج أو َبَرد)10(  

الجریان السطحي. 5.المنطقة التي یتم تصریف المیاه منھاھي )2(  

السماد العضوي. 6.ھو المیاه المتساقطة التي تتدفق على سطح األرض دون امتصاص)5(  

التبخر. 7.ھي المیاه التي تستقر في باطن األرض)3(  

دورة النیتروجین. 8.ھي عملیة التداول المستمر للكربون بین الكائنات الحیة)9(  

  )8(
ھي عملیة اإلحتجاز المستمر لغاز النیتروجین في مركبات التربة وإعادتھ إلى 

.الھواء
دورة الكربون. 9

الھطول. 10.ھو عبارة عن خلیط من المواد العضویة المیتة التي یمكن استخدامھا كسماد)6(  

ما ھي المراحل األساسیة لدورة الماء ؟ # 

الھطول. 3التكاثف. 2التبخر.1

أین یتم تخزین المیاه الجوفیة ؟ # 

. في الفتحات الصغیرة أو المسام الموجودة في التربة والصخور

.مرحلتي النتح والتبخرخالل أي مرحلة من مراحل دورة الماء یتحول الماء ألى الصورة الغازیة ؟ # 

ما الدور الذي تلعبھ الحیوانات والنباتات في دورة الماء ؟ # 

.تمتص جذور النباتات المیاه الجوفیة ، وتتبخر المیاه الزائدة من أوراق النباتات من خالل عملیة النتح

. تمتص الحیوانات المیاه ثم ُتعید بعضھا إلى الغالف الجوي من خالل التنفس
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: ر الرقم المناسب لكل مصطلح مما یلي من الصورة الموضحة أدناه اخت# 

. میاه سطحیة ) 1(   -

. التبخر ) 3(  -

. التكاثف ) 5(  -

. المیاه الجوفیة ) 7(   -

. الجریان السطحي ) 2(  -

.النتح ) 4(   -

. الھطول ) 6(   -

ما أھمیة الكربون للبشر ؟ # 

).السكر، الدھون ، البروتینات(ألساسیة المرتبطة بالكائنات الحیة الكربون جزء من كل المواد ا

ما الخطوات التي تتم في دورة الكربون ؟ # 

.أثناء عملیة البناء الضوئي، تمتص النباتات ثاني أكسید الكربون من الھواء . 1

.ایتحد ثاني أكسید الكربون مع الماء داخل الكائنات الحیة إلنتاج السكریات وغیرھ. 2

.تتغذى الكائنات الحیة األخرى على ھذه الكائنات الغنیة بالكربون. 3

.تحرق الكائنات الحیة األطعمة الغنیة بالكربون للحصول على الطاقة خالل عملیة التنفس الخلوي. 4

. یعود ثاني أكسید الكربون الناتج عن عملیة التنفس الخلوي إلى الجو مرة أخرى . 5

. ال ستستمر الدورة بدون الحیواناتھل إلخراج الحیوانات من دورة الكربون أن یوقف ھذه الدورة ؟ # 

. تحلل النباتات والحیوانات المیتھ وتعید ثاني أكسید الكربون إلى الھواءما وظیفة المحلالت  ؟ # 

. یة والوقود األحفوريفي الخشب والكائنات الحأین یتم تخزین الكربون لفترات زمنیة طویلة ؟ # 

. في البروتینات التي تشكل العضالت والعظام والدمأین یوجد النیتروجین في الكائنات الحیة ؟ # 

اذكر ثالث عوامل تقوم بتثبیت النیتروجین في دورة النیتروجین ؟ # 

. البكتیریا المثبتة للنیتروجین. 3النشاط البركاني          . 2البرق         .  1
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أین تعیش البكتیریا المثبتة للنیتروجین ؟ #

. تعیش على العقد الجذریة للبقولیات مثل الفول والبازالء والفول السوداني

ما ھي وظیفة البكتیریا المثبتة للنیتروجین ؟ # 

ل غاز النیتروجین إلى أمونیا وھي مادة تحتوي على النیتروجین .تحوِّ

لخص دورة النیتروجین ؟ # 

تقوم بكتیریا التربة بتحویل األمونیا . كتیریا على تثبیت غاز النیتروجین في جذور البقولیات وتحویلھ إلى أمونیاتعمل الب
إلى نتریت ومنھا إلى نترات التي تدخل في األنسجة النباتیة، ثم تأكل الحیوانات النباتات وتستخدم النیتروجین، وتتخلص 

فضالتھا، فیعود النیتروجین الموجود في الفضالت إلى التربة في صورة الحیوانات من مواد تحتوي على نیتروجین في
. أمونیا، وتعمل البكتیریا النازعة للنترات  بتحویل النترات مرة أخرى إلى غاز النیتروجین

كیف یعود النیتروجین إلى الغالف الجوي في صورة غاز ؟ # 

. غاز النیتروجینتعمل البكتیریا النازعة للنترات  بتحویل النترات إلى 

اذكر بعض الطرق یمكن من خاللھا إضافة نیتروجین إلى التربة ؟# 

.استخدام األسمدة الغنیة بالنیتروجین أو انتاج أسمدة عضویة. 2.       زراعة البقولیات. 1

.التسمید العضوي یعتبر طریقة من طرق إعادة تدویر النیتروجین: مالحظة#

فمن أین تأتي ھذه الرائحة ؟ . السماد العضوي مفید، غیر أن لھ في الغالب رائحة كریھة# 

. من تفكك المواد الكیمیائیة بفعل البكتیریا

لماذا تعتبر األشجار مورداً متجدداً ؟# 

.یمكن زرع أشجار جدیدة لصناعة الخشب والورق

ما أھمیة إعادة تدویر الموارد الطبیعیة ؟# 

.تقلیل التكلفة. 3.        تقلیل التلوث. 2.     على الموارد الطبیعیةالحفاظ .1

ما ھي عملیة تركیب السماد ؟# 

. ھي عملیة تحویل المادة النباتیة والحیوانیة المیتھ إلى سماد

ما ھي أھمیة السماد المحول ؟ # 

.سرعیساعد النبات على النمو بشكل أ. 2.      یساعد على الحد من القمامة . 1
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إلى نتریت ومنھا إلى نترات التي تدخل في األنسجة النباتیة، ثم تأكل الحیوانات النباتات وتستخدم النیتروجین، وتتخلص 

فضالتھا، فیعود النیتروجین الموجود في الفضالت إلى التربة في صورة الحیوانات من مواد تحتوي على نیتروجین في
. أمونیا، وتعمل البكتیریا النازعة للنترات  بتحویل النترات مرة أخرى إلى غاز النیتروجین

كیف یعود النیتروجین إلى الغالف الجوي في صورة غاز ؟ # 

. غاز النیتروجینتعمل البكتیریا النازعة للنترات  بتحویل النترات إلى 

اذكر بعض الطرق یمكن من خاللھا إضافة نیتروجین إلى التربة ؟# 

.استخدام األسمدة الغنیة بالنیتروجین أو انتاج أسمدة عضویة. 2.       زراعة البقولیات. 1

.التسمید العضوي یعتبر طریقة من طرق إعادة تدویر النیتروجین: مالحظة#

فمن أین تأتي ھذه الرائحة ؟ . السماد العضوي مفید، غیر أن لھ في الغالب رائحة كریھة# 

. من تفكك المواد الكیمیائیة بفعل البكتیریا

لماذا تعتبر األشجار مورداً متجدداً ؟# 

.یمكن زرع أشجار جدیدة لصناعة الخشب والورق

ما أھمیة إعادة تدویر الموارد الطبیعیة ؟# 
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. ھي عملیة تحویل المادة النباتیة والحیوانیة المیتھ إلى سماد

ما ھي أھمیة السماد المحول ؟ # 

.سرعیساعد النبات على النمو بشكل أ. 2.      یساعد على الحد من القمامة . 1

الخامس: الصف  حكمة الخاصةمدرسة الـ  میرة محمد: عمل الطالبة

3

أین تعیش البكتیریا المثبتة للنیتروجین ؟ #

. تعیش على العقد الجذریة للبقولیات مثل الفول والبازالء والفول السوداني

ما ھي وظیفة البكتیریا المثبتة للنیتروجین ؟ # 

ل غاز النیتروجین إلى أمونیا وھي مادة تحتوي على النیتروجین .تحوِّ

لخص دورة النیتروجین ؟ # 

تقوم بكتیریا التربة بتحویل األمونیا . كتیریا على تثبیت غاز النیتروجین في جذور البقولیات وتحویلھ إلى أمونیاتعمل الب
إلى نتریت ومنھا إلى نترات التي تدخل في األنسجة النباتیة، ثم تأكل الحیوانات النباتات وتستخدم النیتروجین، وتتخلص 

فضالتھا، فیعود النیتروجین الموجود في الفضالت إلى التربة في صورة الحیوانات من مواد تحتوي على نیتروجین في
. أمونیا، وتعمل البكتیریا النازعة للنترات  بتحویل النترات مرة أخرى إلى غاز النیتروجین

كیف یعود النیتروجین إلى الغالف الجوي في صورة غاز ؟ # 

. غاز النیتروجینتعمل البكتیریا النازعة للنترات  بتحویل النترات إلى 

اذكر بعض الطرق یمكن من خاللھا إضافة نیتروجین إلى التربة ؟# 

.استخدام األسمدة الغنیة بالنیتروجین أو انتاج أسمدة عضویة. 2.       زراعة البقولیات. 1

.التسمید العضوي یعتبر طریقة من طرق إعادة تدویر النیتروجین: مالحظة#

فمن أین تأتي ھذه الرائحة ؟ . السماد العضوي مفید، غیر أن لھ في الغالب رائحة كریھة# 

. من تفكك المواد الكیمیائیة بفعل البكتیریا

لماذا تعتبر األشجار مورداً متجدداً ؟# 

.یمكن زرع أشجار جدیدة لصناعة الخشب والورق

ما أھمیة إعادة تدویر الموارد الطبیعیة ؟# 

.تقلیل التكلفة. 3.        تقلیل التلوث. 2.     على الموارد الطبیعیةالحفاظ .1

ما ھي عملیة تركیب السماد ؟# 

. ھي عملیة تحویل المادة النباتیة والحیوانیة المیتھ إلى سماد

ما ھي أھمیة السماد المحول ؟ # 

.سرعیساعد النبات على النمو بشكل أ. 2.      یساعد على الحد من القمامة . 1



الخامس: الصف  حكمة الخاصةمدرسة الـ  میرة محمد: عمل الطالبة

4

: ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة # 

: یوجد الكربون في الغالف الجوي على شكل . 1

أمونیا. جثاني أوكسید الكربون. بأوكسجین. أ

: نسبة الكربون في جسم اإلنسان تقریباً . 2

%79. ج%25. ب%18. أ

: الطاقة المحركة لدورة الماء ھي . 3

الطاقة المائیة. جالطاقة الشمسیة. بطاقة الریاح. أ

: أي من النباتات التالیة یعتبر مصدر للبكتیریا المثبتة للنیتروجین . 4

الفول. جالبرتقال. بالتفاح. أ

: أي من العوامل التالیة یقوم بتثبیت النیتروجین في دورة النیتروجین . 5

السماد العضوي. جالمحلالت. بالبرق والبكتیریا. أ

: نسبة النیتروجین في الھواء ھي تقریبا . 6

%50. ج%78. ب%22. أ

:  العملیة التي یعود بھا الماء إلى الغالف الجوي من االرض ھي . 7

التبخر. جالھطول. بالتكاثف. أ

: كائنات الحیة أي مما یلي یعتبر جزء من كل المواد األساسیة المرتبطة بال. 8

الكربون. جالنیتروجین. بالھیدروجین. أ

: أي من الغازات التالیة نسبتھ ھي األعلى في الغالف الجوي . 9

ثاني أُكسید الكربون. جالنیتروجین. باألُكسجین. أ
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: لي الرسم التالي یمثل دورة الماء، اختر من الرسم الرقم الذي یناسب كل مصطلح مما ی# 

. التكاثف ) 2( -

. التبخر ) 4(  -

. الھطول ) 3(  -

. النتح ) 1(  -

:الرسم التالي یوضح دورة الكربون ، اختر من الرسم الرقم الذي یناسب كل مصطلح مما یلي # 

.الكربون في الھواء ) 2(  -

. التحلل )4( -

. الفحم )6(-

. الغاز الطبیعي )5(-

. التنفس )3(  -

. اإلحراق )8(  -

. البناء الضوئي )1(-

النفط)7(-

.الصخور )11(  -

.الكربون المذاب في المیاه)9(-

بقایا العوالق البحریة)10( -
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