
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34                   

* للحصول على جميع أوراق أخبار في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/34science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد أخبار في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/34science3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ أخبار اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade34                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae
https://almanahj.com/ae/34
https://almanahj.com/ae/34
https://almanahj.com/ae/34science
https://almanahj.com/ae/34science
https://almanahj.com/ae/34science3
https://almanahj.com/ae/34science3
https://almanahj.com/ae/grade34
https://almanahj.com/ae/grade34
https://t.me/almanahj_bot
https://t.me/almanahj_bot
http://www.tcpdf.org


الكائنات احلية وعالقاتها املتبادلة: 1الدرس
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 و من علماء البيئة؟... ما علم البيئة؟ 

أ�مية�علم�الب�ئة

جمع المعلومات عن الكائنات الحیة وبیئاتھا* 

استراتيجية القراءة الفعالة

فرع متخصص من العلوم یدرس العالقات المتبادلة بین الكائنات الحیة  ھو
.وتفاعالتھا مع بیئاتھ 

جمع المعلومات عن الكائنات الحیة وبیئاتھا* 

ما دور علماء البيئة؟

یبحث عن تفسیرھا* 

.1   

.2   

.3  
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فيديو عن الكائنات احلية وعالقاتها املتبادلة
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الغالف الحيويالغالف الحيوي

أوسع مستویات (ھو أكبر النظم البیئیة * 
غالفھا الجوي الجزء من سطح األرض ووھو )التنظیم وأكثرھا شمولیة

.الذي یتواجد بھ كائنات حیة

..الجزء من الكرة أالرضية الذي يدعم الحياةالجزء من الكرة أالرضية الذي يدعم الحياةالجزء من الكرة أالرضية الذي يدعم الحياةالجزء من الكرة أالرضية الذي يدعم الحياة

.الكائنات الحیة موزعة فیھ بعدم انتظام* 

یتكون الغالف األحیائي من وحدات تسمى * 
.النظم البیئیة

  .كم  20سمكھ حوالي * 

::العوامل البيئيةالعوامل البيئية

  العوامل الحيويةالعوامل الحيوية1.1.

  العوامل غير الحيويةالعوامل غير الحيوية2.2.
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مستويات التنظيم
:من أالكبر إلى أالصغر تنازلياً مرتبة •

أالحيائي

الحيويالغالف 

أالحيائي اإلقليم

النظم البيئية

المجتمع أالحيائي

الجماعة أالحيائية

الكائن الحي
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اتمع األحيائي

ھو مجموع الكائنات الحیة المتفاعلة مع بعضھا 
.في منطقة محددة

ھي أفراد النوع الواحد من التي تعیش في مكان 

األحيائيةاجلماعة 

ھي أفراد النوع الواحد من التي تعیش في مكان 
.محدد في وقت محدد

الكائن احلي
.ھو المستوى التنظیمي األبسط في البیئة 
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النظام البيئي
المكونات غیر الحیة والكائنات الحیة یحتوي على 

.الموجودة معاً في مكان محدد في الوقت نفسھ

..........مثلالكائنات الحیة بركة الماء بھا أنواع مختلفة من : أمثلة •
–أرانب –سالحف  -حشرات –أسماك –أشجار –األعشاب 

.................... –فطریات –بكتریا 
:غیر حیة مكوناتكذلك تشمل •

: كیمیائیة مثل :فیزیائیة مثل

.................... –فطریات –بكتریا 

–حرارة الشمس –ضوء الشمس 
الجاذبیة - الضغط الجوي 

الھواء ثاني –أكسجین الماء 

–النیتروجین –اكسید الكربون 

الرقم الھیدروجیني - الماء  
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اإلقليم األحيائي
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إقلیم أحیائي
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المجتمع أالحيائي

الجماعة أالحيائية

النظام البيئي

رتب مستویات التنظیم البیئي بدءا بأكثرھا شمولیة 
الحيويالغالف 

النظام البيئي

قليم أالحيائياإل

الحيويالغالف 

المجتمع أالحيائي

الكائن الحي

النظام البيئي

المجتمع أالحيائي

الجماعة أالحيائية

الكائن الحي
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الغالف األحیائي

الكائن الحي

صل كل صورة بالكلمة املناسبة  

المجتمع األحیائي

الجماعة األحیائیة

نظام البیئيال alm
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التفاعالت يف النظام البيئي

الموقع المالئم•الموطن البيئي•

التي يعيش المنطقة ٔاو المساحة 
.فيهاالكائن الحي

ٔاو موضعه الكائن الحي دور 
.في بيئته alm
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التفاعالت يف اتمع األحيائي

االفتراس•التنافس•

التكافل•

تبادل التعايش
المنفعة

التطفل
alm
an
ah
j.c
om
/ae



فرع متخصص من العلوم یدرس العالقات المتبادلة بین الكائنات الحیة  ھو
.وتفاعالتھا مع بیئاتھ 

.الجزء من الكرة األرضیة الذي یدعم الحیاة

تقويم   
تكويني

.الجزء من الكرة األرضیة الذي یدعم الحیاة

ھو أي جزء في الطبیعة یتكون من مكونات غیر حیة وكائنات حیة نختصھ 
بالدراسة ویفصلھ عن الوسط الخارجي حدود

ھي الكائنات الحیة المختلفة المتفاعلة معاً 

ھي نوع واحد من الكائنات الحیة متواجدة معاً في مكان محدد في الوقت 
نفسھ
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ترحل الطیور لتبني أعشاشاً في أماكن أخرى وتزول األعشاب بسبب غیاب الظل وبالتالي یزول النظام 
البیئي نفسھ

األسماك تخرج ثاني أكسید الكربون الذي یستخدمھ النبات في عملیة البناء 
الضوئي لینتج األكسجین الذي تحتاجھ األسماك في التنفس

اإلفراط في قطع أشجار الغابات یؤدي إلى ارتفاع معدل ثاني أكسید الكربون في الجو 
مما یسھم في تغییر أنماط الطقس وفي مستویات میاه البحر على مستوى العالم
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الغالف األحیائيمجتمع أحیائي كائن حي الغالف األحیائيمجتمع أحیائي

جماعة أحیائیة

كائن حي

نظام بیئي
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