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    التاريخ    ال�شم

مبادئ علم البيئة
قب اأن تقراأ

اس�تخدم الج�دول أدن�اه لكتاب�ة قائمة بأش�ياء حول » م�اذا أعرف؟« عن عل�م البيئة في العم�ود األول ، وقائمة أخرى بأس�ئلة 
 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. حول»ماذا أريد أن أعرف؟« عن علم البيئة في العمود الثاني.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفر اللوم

تحصل المخلوقات الحية، ومنها الطيور على ما تحتاج إليه لبقائها من بيئتها. صغ فرضية: لماذا تعد قدرة الطيور على 
ا لها؟ الطيران لمسافات بعيدة أمرًا مهمًّ

لبع���ض الطي��ور تكيفات متكنها من الطريان مل�شافات بعيدة. فالطريان مل�شافات بعيدة، يزيد من احتمال ح�شول الطيور على 

الغذاء الذي تعتمد عليه يف بقائها. 

 

 

 

 

 

 

 

@Grade11UAE
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رال
رال

ال

مبادئ علم البيئة 
دلبالم تهوعالق الح 1-7  المخلوق

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

اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

 

استخدم المفردات الواردة في الهامش على اليمين في إكمال المنظم البياني أدناه. اعمل 
قائمة بمستويات التنظيم مبتدًئا باألكبر إلى األصغر.

م�شتويات التنظيم
الغالف احليوي
املنطقة احليوية
النظام البيئي
املجتمع احليوي

اجلماعة احليوية

قارن   المفردات في الجدول بتعريفها بشكل متقابل .
املخلوق  فيها  يعي�ض  التي  امل�شاحة  املوطن 

احلي.
الإطار البيئي الدور اأو املو�شع الذي يوؤديه 
املخلوق احلي يف بيئته؛ وي�شف احتياجاته من 

الغذاء واملاأوى والتكاثر.
العوامل الالحيوية  املكونات غري احلية يف 
والرياح،  الرتبة،  ومنها،  احلي  املخلوق  بيئة 
والرطوبة، وال�شوء، ودرجة احلرارة، واملواد 

املغذية املتوافرة. 

العوامل احليوية املكونات احلية يف بيئة 
املخلوق احلي.

التكافل عالقة دائمة ووثيقة بني نوعني اأو اأكرث من املخلوقات احلية.
التعاي�ض عالقة ي�شتفيد فيها اأحد املخلوقات 
احلية، بينما ل ي�شتفيد الآخر ول يت�شرر.

تبادل املنفعة عالقة بني خملوقني ي�شتفيد 
كل منهما من  الآخر.

عالقات ل تندرج حتت التكافل
حي  ملخلوق  حي  خملوق  التهام  الفرتا�ض 

اآخر.
حي  خملوق  منها  ي�شتفيد  عالقة  التطفل 

بينما يت�شرر الآخر.

ردامال
دديال

العوامل الالحيوية
المجتمع الحيوي
المنطقة الحيوية 
الغالف الحيوي
العوامل الحيوية

التعايش
علم البيئة

النظام البيئي
الموطن

تبادل المنفعة (التقايض)
اإلطار البيئي

التطفل
الجماعة الحيوية

االفتراس
التكافل
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رال
رال

 اأن�شئ   صحيفة يومية. تخيل نفسك عالم بيئة . اختر حيواًنا ونباًتا في الطبيعة واكتب ثالث 
عالقات متبادلة لكل منها في بيئته.

التاريخ   ال�شحيفة اليومية     
المخلوق الحي  

1 .
��ع الطالب على اإظهار الهتمام، واأن ي�شع��وا قائمة بالعالقات المتبادلة للمخلوق  �َشجِّ

الحي مع م�شادر غذائه، ومع المفتر�شات والفرائ�ض، والمكونات غير الحية في البيئة.

2 .
 

 

3 .
 

 

رّتب   العوامل الالحيوية والعوامل الحيوية. اكتب الحيوي أو حيوي في كل صندوق.
س�قوط . 1 عدم 

أمطار
ل حيوي

ج����ف����اف . 4
األنهار
ل حيوي

الحيوانات . 5
ال تتكاثر
حيوي

الجماع�ة . 6 تالش�ي 
الحيوية لنوع ما

حيوي

تربة جافة. 2
ل حيوي

بعض . 3 م�وت 
النباتات
حيوي

حّدد   مستوى التنظيم مقابل وصفه.
الجماعة الحيوية   مجموعة من المخلوقات من النوع نفسه.

المجتمعات الحيوية   مجموعة من جماعات حيوية تتفاعل فيما بينها.

المخلوق الحي   فرد حي يتكون من خاليا.

النظام البيئي   الجماعات الحيوية المختلفة التي تعيش في مجتمع حيوي.

المنطقة الحيوية    مجموعة واسعة من المخلوقات الحية التي تشترك في المناخ 

نفسه، وفيها أنواع متماثلة من المجتمعات الحيوية.

علم البيئة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب10-11

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 84
يف الأحياء

الغالف احليوي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب12-13

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 85
يف الأحياء

م�شتويات التنظيم
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب14-15

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 86
يف الأحياء

1-7  المخلوق الح وعالقته المبدل )يتبع(
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رال
رال

ال

 اعمل   نموذًجا لمجتمع حيوي يحوي عدة مخلوقات حية. بي�ِّن مخلوقين يشغالن الحيز 
البيئي نفسه. وّضح أسفل الرسم، لماذا ال يستطيع هذان المخلوقان أن يشغال الحيز البيئي 

نفسه لمدة طويلة.

ل ي�شتطيع خملوقان اأن ي�شغال الإطار البيئي نف�شه ملدة طويلة لأنهما يتناف�شان على املوارد 

نف�شها. ويف النهاية، �شين�شحب اأحد املخلوقني من مناف�شة الآخر . 

اأع��د �شياغة   تب�ادل المنفعة، والتعاي�ش ، والتطفل بكلمات�ك الخاصة.أعط مثااًل لكل 
مفردة منها. 

1 .
تبادل المنفعة:ت�شاعد اأنواع معينة من البكتيريا في اأمعائنا على ه�شم الطعام. 

2 .
التعاي�ض: تنمو الأ�شنات على فروع الأ�شجار. 

3 .
التطفل: يتغذى ثعبان البحر على دم الأ�شماك الأخرى. 

العالقات املتبادلة
 يف النظام البيئي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب16
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 87 

يف الأحياء

العالقات املتبادلة
 يف املجتمع احليوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب16-19
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 87-88

يف الأحياء

ل األشياء النافعة، والضارة، وعديمة التأثير التي تنتج عن وجود البكتيريا  تعيش البكتيريا داخل أجسامنا.َحلِّ
في أجسامنا. استخدم المفردات  التطفل، والتقايض، والموطن البيئي، والحيز البيئي في إجابتك.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. عندما ت�شتخدم البكترييا النافعُة اأج�شامنا بو�شفها موطًنا بيئيًّا لها، فاإنها حتتل اإطاًرا بيئيًّا 

وتط��رد البكتريي��ا ال�شارة. وميكن للبكترييا النافعة اأن تفيدنا باإبعاد الغزاة اأو بالتغذي على املواد ال�شارة، ويعد ذلك عالقة 

تقاي�ض. وتعمل البكترييا عمل الطفيليات بالتغذي على طعامنا الذي نحتاج اإليه، م�شببة العدوى، اأو �شررًا يف تراكيب اجل�شم.

 لّخ�ص

1-7  المخلوق الح وعالقته المبدل )يتبع(
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رال

ال

 ت�شفح   القس�م 2 من هذا الفصل. اعمل قائمة بالطرائق التي تحصل المخلوقات الحية 
بها على الطاقة.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها، ومنها ا�شتخدام الطاقة ال�شوئية، والتهام الطعام، وحتليل 

املخلوقات امليتة. 

اس�تعن بكتابك المدرس�ي أو أح�د المعاجم العلمي�ة لتعريف الطاقة. ثم َس�مِّ المصدر 
األساسي لطاقة األرض.

الق��درة على التغي��ري ؛ فالطاقة ل تفنى ول ُت�شتحدث اإل مب�شيئة اهلل، بل تتحول من �شكل 

اإىل اآخر. 

 هو املخلوق احلي الذي ُي�شّنع غذاءه بنف�شه. 
هو املخلوق احلي الذي يعتمد على املخلوقات احلية الأخرى يف غذائه. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية إلكمال الفقرة التالية حول السالسل 
الغذائية باستخدام المفردات المناسبة على اليمين. 

 تنتق�ل الم�ادة والطاقة في ال�شل�شل��ة الغذائية   من الذاتي التغذي إل�ى غير ذاتي التغذي   
 .تتكون السلس�لة الغذائية من عدة خطوات؛ ويمثل كل مخلوق في  ثم إلى المحلالت
   مخلوق غير ذاتي  السلسلة الغذائية خطوة فيها تسمى الم�شتوى الغذائي .و اآكل الأع�شاب
  يفترس المخلوقات غير  التغ�ذي يتغذى على النباتات فق�ط، في حين أن اآكل اللحوم
ذاتية التغذي األخرى.أما المخلوقات القارتة فتتغذى على كل من النباتات والحيوانات.
 .  وتع�اد الم�واد المغذية إل�ى التربة، والهواء، والم�اء من خالل المخلوق��ات الكان�شة
 ويس�مى النم�وذج ال�ذي يبي�ن العالق�ات الغذائي�ة المحتملة عن�د كل مس�توى غذائي
 .وإذا كنت عالًم�ا وأردت تحديد وزن المادة الحية عند مس�توى   ال�شبك��ة الغذائي��ة

.  غذائي معين، فسوف تقيس الكتلة الحيوية

را
ردامال

الطاقة

الذاتي التغذي
غير الذاتي التغذي

ردامال
دديال

الكتلة الحيوية
آكل اللحوم
المحلالت

المخلوقات الكانسة
السلسلة الغذائية

الشبكة الغذائية
آكل األعشاب

المخلوقات القارتة
المستوى الغذائي

مبادئ علم البيئة
2-7  انقل الطق في النظم البئي
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لّخ���ض   ثالث طرائق تحصل المخلوقات الحية من خالله�ا على الطاقة، وذلك بإكمال 
الجدول التالي.

المحلالتغير ذاتي التغذيذاتي التغذينوع المخلوق

أسماء أخرى 
املنتجاتلهذا النوع

المستهلكات، آكالت 
اللحوم، الكانسات، القارتة

ليس لها 
أسماء 
أخرى

الرتبة وال�شم�ضمصدر الغذاء من

يتغذى على النباتات. 1
يتغذى على الحيوانات. 2
يتغذى على النباتات . 3

   والحيوانات

املخلوقات 
امليتة

التفاعالت 
الكيميائية التي 

تحدث

يخزن ثاين 
اأك�شيد الكربون 

والطاقة ال�شوئية 
يف مركبات غنية 

بالطاقة

التي  المخلوق�ات  تتح�ول 
إل�ى  عليه�ا  التغ�ذي  يت�م 
طاق�ة وجزيئات في جس�م 

المستهلك.

الدببة، الأ�شود ، الغزلنالطحالب، النباتاتأمثلة
الفطريات، 
البكترييا

ا بك النتقال الطاقة يتكون من ثالث خطوات.  اقبل الإجابات المعقولة  �شّمم   مثااًل خاصًّ
جميعها

�شّن��ف   كالًّ م�ن المخلوق�ات الحية التالية إل�ى ذاتية التغذي أو غير ذات�ي التغذي.اكتب 
الحرف ذ أمام ذاتية التغذي والحرف غ أمام غير ذاتية التغذي.

وحيد القرن. 10غشجرة القيقب. 7ذنمر سيبيريا. 4غالتمساح. 1غ
الطماطم. 11ذالحوت. 8غالهندباء. 5ذالسنجاب. 2غ
الصرصور. 12غالبنفسج. 9ذاألرنب. 6غ.الحزاز. 3ذ

الطاقة يف النظام 
البيئي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب20-21
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 89-90

يف الأحياء

2-7  انقل الطق في النظم البئي )يتبع(
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 قارن   بين سلسلة غذائية وشبكة غذائية.
تب��ني ال�شال�شل الغذائية كيف تنتقل امل��ادة والطاقة �شمن النظام البيئي. وتبني ال�شبكات 

الغذائية العالقات الغذائية جميعها عند كل م�شتوى غذائي يف جمتمع حيوي. 

ح   ثالثة أشياء تبينها األهرام البيئية وال تبينها السالسل والشبكات الغذائية. و�شِّ
يبني الهرم البيئي تناق�ض الطاقة املتوافرة عند النتقال اإىل اأعلى عرب امل�شتويات الغذائية.

هن��اك اأعداد اأكرث م��ن املخلوقات احلية يف امل�شتوي��ات الغذائية ال�شفلي��ة. كما يبني الهرم 

البيئي تناق�ض الكتلة احليوية. 

اأن�شئ   شبكة غذائية وَسمِّ المخلوقات التي تتضمنها. بّين المستوى الغذائي لكل مخلوق.
اقبل الر�شوم املعقولة جميعها. انظر مثاًل، كتاب الطالب ال�شفحة 23 .

 

مناذج انتقال الطاقة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب22-25
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 90-91

يف الأحياء

ل المكان الذي تشترك أنت فيه في سلسلة غذائية. استخدم المفردات الواردة في هذا الجزء التي تنطبق   َحلِّ
عليك.

�شي�ش��ري معظ��م الط��الب اإىل اأنهم يف م�شتوى القم��ة يف �شبكاتهم الغذائية. ق��د ي�شري الطالب النباتي��ون امللتزمون اإىل اأنهم 

خملوقات غري  ذاتية التغذي ومن اآكالت الأع�شاب. وقد يذكر اآخرون اأنهم خملوقات غري  ذاتية التغذي وقارتة. 

 لّخ�ص

2-7  انقل الطق في النظم البئي )يتبع(
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    التاريخ    ال�شم

رال
رال

الال رال
رال

ح   العناوين ، والكلمات المظللة، والصور، واألش�كال وش�روحها في القسم3 من  َت�شفَّ
هذا الفصل، ثم اكتب حقيقتين اكتشفتهما حول الحيوانات.

1 .
اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

 

2 .
 
 

 اس�تعن بكتابك المدرس�ي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف ال�دورة. وأعط مثااًل على 
دورة.

�شل�شلة من الأحداث التي حتدث يف منط متكرر ومنتظم. �شتتنوع الأمثلة عن الدورات. 

اأي �ش��يء يحت��ل حيًزا وله كتل��ة؛ وتزود املخلوقات احلي��ة باملواد التي حتت��اج اإليها لتوؤدي 

وظائفها. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
تب��ادل امل��واد �شم��ن الغالف احلي��وي، وتت�شمن ه��ذه ال��دورة املخلوقات احلي��ة، والعمليات 

اجليولوجية، والعمليات الكيميائية. 

عملي��ة حتوّل فيه��ا بع�ض بكترييا الرتبة مركبات النيرتوج��ني املثبتة اإىل غاز النيرتوجني 

مما تعيده ثانية اإىل الغالف اجلوي. 

عملية التقاط غاز النيرتوجني وحتويله اإىل �شكل ي�شتفيد منه النبات. 

م��ادة كيميائي��ة يج��ب اأن يح�شل عليه��ا املخلوق احلي م��ن بيئته للقي��ام بعملياته احليوية 

وا�شتمرار حياته. 

ردامال
دديال

الدورة الجيوكيميائية 
الحيوية

إزالة النيتروجين

تثبيت النيتروجين
المادة المغذية

را
ردامال

الدورة
المادة

مبادئ علم البيئة
3-7 تدوير المواد
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    التاريخ    ال�شم

رال
رال

ال

 اأن�شئ   نماذج مصغرة لكل دورة من دورات المادة في الطبيعة. استخدم الكلمات أو الصور 
 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. في رسم مثال بسيط لكل دورة لتوضيح انتقال المادة.

A. دورة الماء
يج��ب اأن تب��ني النم��اذج �شق��وط امل��اء من 
الغي��وم عل��ى �ش��ورة هط��ل، وتدف��ق املي��اه 
اجلوفي��ة واملي��اه اجلاري��ة اإىل البح��ريات 
واملحيطات، وتبخره منها مرة اأخرى. وقد 

تت�شمن النماذج النتح يف الأ�شجار. 

B. دورة الكربون
يجب اأن تب��ني النماذج ا�شتخدام النباتات 
ث��اين اأك�شيد الكرب��ون يف �شنع ال�شكريات، 
وتغ��ذي احليوانات عل��ى ه��ذه ال�شكريات، 
والتنف���ض والح��رتاق يعي��د الكربون اإىل 
اله��واء. وقد تبني النم��اذج دورة الكربون 
طويل��ة الأم��د الت��ي تدف��ن خالله��ا املادة 
الع�شوي��ة وتتح��ول اإىل وق��ود اأحف��وري.  
ويتح��رر ثاين اأك�شيد الكرب��ون من الوقود 

الأحفوري عند احرتاقه. 

C. دورة النيتروجين
يج��ب اأن تبني النم��اذج اأن البكترييا تثبت 
وت�شتخدم��ه  الرتب��ة،  يف  النيرتوج��ني 
النباتات، وتتغذى احليوانات على النباتات 

فتبني الربوتني من النيرتوجني.
وت�شن��ع احليوان��ات البول ال��ذي تطرحه 
اإىل الرتبة، وبعد موتها تتحلل يف الرتبة. 
وق��د تب��ني النم��اذج البكترييا الت��ي تعيد 
النيرتوج��ني م��ن الرتب��ة اإىل اله��واء مرة 

اأخرى.

D. دورة الفو�شفور
) قصيرة األمد وطويلة األمد(

يج��ب اأن تب��ني النم��اذج لل��دورة ق�ش��رية 
الأمد من الرتبة اإىل النباتات فاحليوانات 
واأن  الرتب��ة،  اإىل  والع��ودة  التحل��ل  ث��م 
تبني الدورة طويلة الأم��د اإذابة ال�شخور 
اجلوفي��ة  املي��اه  اإىل  الفو�شف��ور  وانتق��ال 

وتر�شبه مرة اأخرى يف ال�شخور. 

الدورات يف الغالف 
احليوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب26-30
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 92-93

يف الأحياء

3-7 تدوير المواد )يتبع(
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    التاريخ    ال�شم

ال رال
رال

د أين توجد كل دورة، كيف تس�تخدمها  �ش��ف   كالًّ من ال�دورات التالية في الطبيعة. َحدِّ
المخلوقات الحية، والكلمات الرئيسة المرتبطة بها.

الفو�شفور النيتروجين الكربون/
الأك�شجين الماء

يف مركبات اخللية، 
وف���ي ال�ق��ش��رة 

الأر�شية. 

ف��ي الغالف اجلوي، 
وف��ي النباتات.

يف الأ�شياء احلية 
جميعها، ويف الغالف 

اجلوي.

حتت الأر�ض، ويف 
الغالف اجلوي، 
وعلى �شطح الأر�ض.

أين توجد؟

منه��ا  تتك��ون 
م  لعظ��ا ا

والأ�شنان.

ج  نت��ا لإ
ت،  تين��ا لربو ا
الأ�شم��دة  ويف 
الكيميائية.

ت  للعملي��ا
؛  ي��ة حليو ا

ت�شن��ع 
جزيئ��ات منه��ا 
اأك�شي��د  ث��اين 
ن  ب��و لكر ا

وال�شكر.

احلي��اة  اأ�شا�ض 
لالأ�شياء احلية 

جميعها.

كيف ُتستخدم؟

 ، ت ملحل��ال ا
 ، ي��ة لتجو ا
ي��ة  لتعر ا
الفو�شفات.

تثبي��ت 
لنيرتوج��ني،  ا
 ، ت ا لن��رت ا
؛  ت ملحل��ال ا
اإزالة  الأمونيا، 
النيرتوجني.

البناء ال�شوئي، 
لتنف���ض  ا
 ، ي خلل��و ا
د  ق��و لو ا
 ، ي ر حف��و لأ ا
ت  ن��ا بو كر
الكال�شيوم.

التبخ���ر، بخار 
الهط��ل،  امل��اء، 

النتح.

كلمات رئيسة 
مرتبطة بها

مت لالستخدام  األفضل النتقال الطاقة في النظام البيئي ودورات  ل الممارسات الزراعية الحالية التي ُصمِّ َحلِّ
المادة.

اقب��ل الإجاب��ات املعقولة جميعها. تعّو�ض الأ�شمدة النيرتوجني، والفو�شفور ، والأمالح املعدنية الأخرى التي يتم فقدها بعد 

ح�ش��اد امل��واد النباتي��ة واإزالتها. وتعمل املبي��دات احل�شرية ومبيدات الأع�ش��اب على اإيقاف تغذي احل�ش��رات على املحا�شيل 

الزراعي��ة، ومن��ع النباتات الأخرى م��ن �شرقة املواد املغذية املوج��ودة يف الرتبة من املحا�شيل الزراعي��ة. وت�شتخدم البيوت 

الزجاجية لال�شتفادة الق�شوى من الطاقة ال�شم�شية.  

لّخ�ص

3-7 تدوير المواد )يتبع(
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    التاريخ    ال�شم

علم بيئة الجماعات الحيوية
ن تقراا قب

اس�تخدم الج�دول أدناه لكتابة قائمة بأش�ياء حول» ماذا أعرف؟« ع�ن علم بيئة الجماعات الحيوية ف�ي العمود األول، وقائمة 
 اقبل الإجاب��ات المعقولة  أخ�رى بأس�ئلة حول» ماذا أريد أن أع�رف؟« عن علم بيئ�ة الجماعات الحيوية في العم�ود الثاني.

جميعها.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

فتر اللوم

ا في الواليات المتحدة، بحيث إنها أصبحت مصدر إزعاج. لماذا  أصبح�ت أعداد الغزال ذي الذيل األبي�ض كبيرة جدًّ
تعتقد أن الجماعة الحيوية لهذا الغزال نمت بشكل كبير؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. اأزال تطوير الإن�شان لالأرا�شي الكثري من مفرت�شات الغزلن ومناف�شيها التي كانت حتد من 

اأعداد جماعة الغزلن ب�شورة طبيعية. وقد متكنت الغزلن من التكيف مع التغريات يف بيئاتها، بينما مل تتمكن العديد 

من املفرت�شات واملناف�شني لها من فعل ذلك. 
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ركال
الري�شة

يشاتال

علم بيئة الجماعات الحيوية 
 9-1ينايكية الجماعة الحيوية

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

1 .
اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

2 .
 

3 .
 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الجماعة.
اأفراد من نوع واحد تتقا�شم املوقع اجلغرايف نف�شه، وتعي�ض مًعا يف الوقت نف�شه. 

قارن المفردات في الجدول بتعريفها بشكل متقابل
احلية  املخلوقات  عدد  اجلماعة  كثافة 

لكل وحدة م�شاحة
توزيع اجلماعة منط انت�شار اجلماعة يف 

منطقة حمددة

عامل ل يعتمد على الكثافة اأي عامل يف 
البيئة ل يعتمد على عدد اأفراد اجلماعة 

احليوية يف وحدة امل�شاحة

عامل  اأي  الكثافة  على  يعتمد  ع��ام��ل 
يوجد يف البيئة ويعتمد على عدد اأفراد 
اجلماعة احليوية يف وحدة امل�شاحة

معدل منو اجلماعة مقدار �شرعة منو اجلماعة

الذين  الأف��راد  عدد  اخلارجية  الهجرة 
يغادرون اجلماعة

الذين  الأف��راد  عدد  الداخلية  الهجرة 
ين�شمون اإىل اجلماعة ويدخلونها

القدرة ال�شتيعابية اأكرب عدد من اأفراد النوع ت�شتطيع البيئة دعمه وم�شاعدته على 
العي�ض اأطول فرتة ممكنة.

ف كلمة التغير إلظهار معناها العلمي. عرِّ
زيادة الأعداد بالن�شبة اإىل الزمن بعالقة طردية. 

اأو من �شيء اإىل اآخر بطريقة غري  التغري من امل�شتويات العالية اإىل امل�شتويات املنخف�شة 

متوقعة. 

راة
ارمال

الجماعة
ارمال
يجال

القدرة االستيعابية
يعتم�د عل�ى  عام�ل 

الكثافة
على  يعتمد  ال  عامل 

الكثافة
توزيع الجماعة

الهجرة الخارجية 
الهجرة الداخلية

كثافة الجماعة 
معدل نمو الجماعة

ارمال
اايمية 

التضاعف في األعداد
التغير
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    التاريخ    ال�شم

يشاتال ركال
الري�شة

د   نمط توزيع الجماعة الممثلة في األشكال التالية.   َحدَّ

     ع�شوائي         منتظم         تكتلي  

حّلل   لماذا تكون الجماعات الحيوية محدودة في مكان توزيعها؟
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. ل ي�شتطيع نوع ما النت�شار يف منطقة جديدة اإذا مل ي�شتطع 

التكيف مع العوامل احليوية والالحيوية فيها.  

�شّنف   كالًّ من العوامل المحددة  في الجدول أدناه إلى: عامل ال يعتمد على الكثافة، أو 
عامل يعتمد على الكثافة، بوضع إشارة × في العمود المناسب.

عامل ل يعتمد العامل المحدد
على الكثافة

عامل يعتمد 
على الكثافة

×األعاصير بأشكالها المختلفة

×عدد المفترسات

×انتشار مرض

×شتاء بارد بشكل خاص

×انسكاب مادة كيميائية سامة في جدول

×تنافس نوع آخر على الموارد نفسها

×تحويل نهر للري

×زيادة أعداد الفئران زيادة سريعة

َحلِّ��ل   كيف س�اعد امتداد النمو العمران�ي في منطقة ما على الحد م�ن أعداد الذئاب في 
المنطقة؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قلل النمو العمراين من الأر�ض املتاحة بو�شفها موطًنا 
للذئاب.  الغذاء  م�شادر    توفري  فيقل  الذئاب،  فرائ�ض  ا من موطن  اأي�شً قلل  للذئاب. ورمبا 

ا من اجلماعات احليوية للذئاب.   املكان الأقل والغذاء الأقل حدَّ

خ�شائ�ض اجلماعة 
احليوية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب76-78
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 108-109

يف الأحياء

  9-1ينايكية الجماعة الحيوية )يتبع(
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    التاريخ    ال�شم

ركال
الري�شة

يشاتال

حّدد   أربعة عوامل تؤثر في معدل نمو الجماعة الحيوية.
عوامل توؤثر في معدل نمو الجماعة الحيوية

الهجرة اخلارجية•  معدل الولدات• 

الهجرة الداخلية•  معدل الوفيات• 

ق��ارن   األش�كال العام�ة للرس�وم البيانية لنم�و الجماعة الحيوية. ارس�م الرس�م البياني 
المناسب. بّين على الرسم : طور التباطؤ ، طور النمو األسي، والقدرة االستيعابية. وأسفل 

 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. كل رسم ، صف ما يبّينه الرسم.
نمو الجماعة الأ�شي

البياين  الر�شم  �شكل  ي�شبه  اأن  يجب 
ال�شفحة  اأعلى  يف  املوجود   J احلرف 
82 من كتاب الطالب، واأن يبني طور 

التباطوؤ وطور النمو الأ�شي. 

نمو الجماعة الن�شبي
البياين  الر�شم  �شكل  ي�شبه  اأن  يجب 
اأ�شفل ال�شفحة  S املوجود يف  احلرف 
82 من كتاب الطالب، واأن يبني طور  
التباطوؤ ، وطور النمو الأ�شي، والقدرة 

ال�شتيعابية.
جماعة  من��و  كيفية  ال��ر���ش��م  ه��ذا  يبني 
انعدام وجود عوامل حمددة  مع  حيوية 
يف بيئتها. تنمو اجلماعة ب�شكل بطيء يف 
البداية، وبعد ذلك تنمو ب�شورة اأ�شية.

��ا للجماع��ة  ا منوذجيًّ يب��ني الر�ش��م من��وًّ
احليوي��ة .بعد طور النم��و الأ�شي، تبطئ 
العوام��ل املح��ددة النم��و اإىل اأن يتوق��ف 
منو اجلماعة عند قدرتها ال�شتيعابية.

العوامل املحددة 
للجماعة احليوية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب78-85
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 109-112

يف الأحياء

 حل�ل م�ا إذا كان البش�ر يعتمدون اس�تراتيجية التكاثر r أم اس�تراتيجية القدرة االس�تيعابية k. وضح لماذا، 
وادعم إجابتك.

يعتمد الب�شر ا�شرتاتيجية القدرة ال�شتيعابية k. ُينِتج الإن�شان عدًدا قلياًل من الأبناء مقارنة بالأنواع الأخرى من املخلوقات. 

 من الطاقة واملوارد والوقت لالهتمام بالأبناء لزيادة فر�ض البقاء لل�شغار اإىل اأن ت�شل اإىل مرحلة التكاثر.  يوفر الأبوان كالًّ

ويتالءم الإن�شان  مع هذه ال�شرتاتيجية كو نه كبري احلجم ودورة حياته طويلة. 

 لّخ�ص

  9-1ينايكية الجماعة الحيوية )يتبع(
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    التاريخ    ال�شم

ركال
الري�شة

يشاتال

ت�شف��ح   القس�م 2 من هذا الفص�ل، واكتب قائمة تتضم�ن الطرائق التي يتغي�ر فيها  نمو 
الجماعة البشرية. 

اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

 

 

 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف القدرة االستيعابية.
اأكرب عدد من اأفراد النوع ت�شتطيع البيئة اأن توفر له املوارد على املدى الطويل. 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
اخل�شوبة،  قبل  ما  وهي:  الثالث،  العمرية  الفئات  من  كل  يف  الإن��اث  وعدد  الذكور  عدد 

واخل�شوبة، وما بعد اخل�شوبة. 

اإىل معدل ولدات ووفيات  التغري يف اجلماعة احليوية من معدل ولدات ووفيات مرتفع 

منخف�ض. 

درا�شة حجم اجلماعات الب�شرية وكثافتها وتوزيعها وحركتها ومعدلت املواليد والوفيات.

 

احلالة التي يت�شاوى فيها معدل املواليد مع معدل الوفيات يف جماعة حيوية. 

 

راة
ارمال

القدرة االستيعابية

ارمال
يجال

التركيب العمري

التحّول السكاني

علم السكان اإلحصائي 
(الديموغرافيا)

النم����و الصف��ري 
للجماعة

علم بيئة الجماعات الحيوية 
2-9  الجماعة الب�شرية ) ال�شكانية(
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    التاريخ    ال�شم

ركال
الري�شة

يشاتال

 لّخ�ض   مثالين ألحداث يمكن أن تنتج  كالًّ من التأثيرات التالية. اقبل الإجابات المعقولة 
جميعها.

التأثير: انخفاض في نمو الجماعة البشرية.
األحداث التي يمكن أن تنتج هذا التأثير: انت�شار وباء عالمي؛ حرب عالمية. 

التأثير: ارتفاع في نمو الجماعة البشرية
األح�داث التي يمك�ن أن تنتج ه�ذا التأثير:اأدوية جدي��دة تقلل معدل الوفي��ات؛ طرائق 
جديدة في الزراعة تعطي مح�شوًل غذائيًّا اأكثر.  

ادر�ض   الرسم البياني أدناه،  ثم امأل الجدول الذي يليه.
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ما األس�باب الرئيسة لالتجاهات المتوقعة للنمو السكاني في الفترة من اآلن وحتى عام 
2050؟

اأمرا�ض منها الإيدز وتنظيم الن�شل ب�شورة تطوعية. 

منو اجلماعات الب�شرية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب86-87

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 113
يف الأحياء

2-9  الجماعة الب�شرية ) ال�شكانية( )يتبع(
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    التاريخ    ال�شم

ركال
الري�شة

يشاتال

 اح�شب   معدل النمو السكاني للدول االفتراضية الواردة في الجدول التالي.
المواليد لكل الدولة

1000

الوفيات لكل 
1000

معدل النمو 
)ن�شبة مئوية(

X2591.6
Y1441
Z1215-0.3

ًّ�ا والدول النامية  ق��ارن   بي�ن اتجاهات معدل النمو الس�كاني في ال�دول المتقدمة صناعي
بداللة العوامل التالية.

مع�دل النمو الس�كاني: تنمو الجماعة ال�شكانية في الدول النامي��ة ب�شورة اأ�شرع منها في 
الدول المتقدمة �شناعيًّا. 

الموارد التي يس�تخدمها األفراد : الأفراد في الدول المتقدمة �شناعيًّا ي�شتخدمون موارد 
اأكثر بكثير من الأفراد في الدول النامية. 

د   ثالثة عوامل يمكن أن تمنع الجماعة البشرية من الوصول إلى قدرتها االستيعابية. َحدِّ
1 .

التخطيط الأ�شري 

2 .
التطورات التقنية 

3 .
تحديد كمية الموارد التي ي�شتخدمها كل �شخ�ض 

اجتاهات النمو ال�شكاين
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب88-91

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 114-115
يف الأحياء

 لّخ�ص

2-9  الجماعة الب�شرية ) ال�شكانية( )يتبع(

 تخي�ل أن علم األدوية اكتش�ف عالًجا ألنواع الس�رطان جميعها. حلل كيف س�يؤثر ه�ذا اإلنجاز الطبي في 
الحياة على الكرة األرضية؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قد يوؤدي العالج اإىل تخفي�ض معدل الوفيات، مما ينتج عنه يف البداية منو �شريع للجماعة 
الب�شرية. وبعدها، قد تبطئ عوامل حمددة اأخرى من النمو الأ�شي. وقد يزيد الكتظاظ من انت�شار طفيليات واأمرا�ض اأخرى.
وقد ل يكفي الغذاء لدعم اجلماعة الب�شرية املتزايدة، مما يقود اإىل املجاعة. وقد يوؤدي التناف�ض على املوارد بني الإن�شان 

والأنواع الأخرى اإىل هالك جماعات النباتات واحليوانات. 
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    التاريخ    ال�شم

الربط مًعا

ًّا لدولة تخيلية من خالل وصف خصائص جماعتها السكانية الواردة أدناه. اعمل قائمة بمصادر بياناتك.  أنش�ئ ملفًّا س�كاني
اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

اسم الدولة :  
الموقع الجغرافي:  

هل هي مصنفة بوصفها دولة متقدمة صناعيًّا أم دولة نامية؟ 
حجم الجماعة السكانية : 
كثافة الجماعة السكانية:  

وصف مكان توزيع الجماعة في مساحة أراضي الدولة: 
 

 

 

معدل الوالدات: 
معدل الوفيات : 

معدل نمو الجماعة الحالي: 
معدل نمو الجماعة المتوقع خالل 20-10سنة القادمة : 

التركيب العمري العام:  
العوامل الرئيسة التي تعزز نمو الجماعة:  

 

 

 

 العوامل الرئيسة التي تحدد نمو الجماعة : 
 

 

مصادر البيانات المستخدمة:  
 

ا�شتق�شاء اإ�شافي








