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  وصل

 ب    (أ )  

الشمس لتصنع الغذاء من الماء كائنات حية تستخدم ضوء  )      (

 وثاني أكسيد الكربون

 سلسلة غذائية  .1

 شبكة غذائية  .2 كائنات حية تستهلك الكائنات الحية االخرى لتأمين غذائها )      (

الرسوم البيانية التي تستخدم الظهار كيفية انتقال الطاقة  )      (

 .والمغذيات من كائن حي الى أخر

 منتجة  .3

 مستهلكة  .4 السالسل الغذائية كلها في مجموعة بيئية تداخل )      (

 

 ب    (أ )  

تحول المساحات الخضراء الخصبة الى مساحات فقيرة بالحياة  )      (

 النباتية والحيوانية

 الزحف العمراني  .1

 التصحر  .2 التعدي على االراضي الزراعية الخصبة وبناء المساكن عليها )      (

 مجال  .3 يؤديه الكائن الحي في موطنه الطبيعيالدور الذي  )      (

 مجموعة بيئية  .4 تجمعات الكائنات الحية التي تعيش في منطقة واحدة )      (

 

 ب    (أ )  

 ن طبيعيموط  .1 عدة أنواع من الكائنات الحية )      (

 نظام بيئي  .2 االجزاء الحية وغير الحية الموجودة في مكان ما )      (

كائنات حية تساعد على تفكيك الكائنات الميتة ومخلفات  )      (

 الكائنات الحية وتحليلها

 التجمع  .3

 المحلالت  .4 المكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية )      (

 

  :قارن بين 

 مستهلك منتج 

   يصنع غذائه بنفسه

   مثال

 

 



 : أو اذكر السببعلل 

 / ............................ج   .يوجد أنواع مختلفة من الكائنات الحية -0

 / ............................ج  .الحيوية على سطح األرضتنوع البيئات  -7

 / ............................ج   .حدوث التصحر وتلف التربة الخصبة -3

 / ............................ج  .أهمية المحلالت  -4

 :ماذا تتوقع أن يحدث 

 .عند نقص أحد عناصر النظام البيئي .0

 .تنوع الكائنات الحية في النظام البيئيعند  .7

 .تحول لمساحات الخضراء الى مساحات فقيرة بالحياة النباتية والحيوانيةعند  .3

 .البحرية عند ردم الشواطيء  .4

 :اذكر بعض المشكالت البيئية التي تواجه االراضي الزراعية في الكويت
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 :وصل الكائنات التالية حسب البيئة الحيوية التي تعيش فيها 

 التندرا  .1 الجمل 

 الغابات المطيرة المدارية  .2 الدب القطبي 

 الصحراء  .3 أشجار الصنوبر 

 المخروطية التايغاالغابات   .4 الحمار الوحشي 

 االراضي العشبية السافانا  .5 آكل النمل 

 األراضي العشبية المعتدلة  .6 غزال المها 

 الجليد القطبي  .7 الدب األسود 

   البطريق 

   الفيل 

   الفيل 

   األيل 

   النمر 

 



 :أكمل المخطط 

 

 

 اكتب على الصورة ماذا يضيف الكائن الحي الى البيئة وماذا يستهلك

 

 :وصل 

 البيئة الحيوية -ب    (أ )  

 التندرا  .1 أشجارها كثيفة وغزيرة األمطار )      (

 الغابات المطيرة المدارية  .2 .أعشابها طويلة وتنعدم أو تقل فيها األشجار )      (

 الصحراء  .3 أشجارها صغيرة يغطيها الثلج معظم أيام السنة )      (

 الغابات المخروطية التايغا  .4 ابرية تحمل المخاريطتتميز أشجارها بأوراق  )      (

 االراضي العشبية السافانا  .5 أبرد مكان على وجه األرض )      (

 األراضي العشبية المعتدلة  .6  

 الجليد القطبي  .7  

 



 

 :يحدث التصحر وتلف التربة بسبب  -9

 الرعي الجائر  الزحف العمراني   قلة األمطار   جميع ما سبق 

 :الكائنات التالية من المحلالت هي  -01

 البكتيريا والثعلب  الفطريات والزواحف  البكتيريا والفطريات   الثعلب والزواحف 



 :هو التعدي على االراضي الزراعية الخصبة وبناء المساكن عليها -00

 التصحر  الزحف العمراني  موطن طبيعي   الرعي الجائر 

 : كائنات حية تساعد على تفكيك الكائنات الميتة ومخلفات الكائنات الحية وتحليلها -07

 منتجةال  مستهلكة ال   المحلالت   آكالت النبات 

 :هي  المخاريط تحمل إبرية بأوراق أشجارها تتميز حيوية بيئة -03

 السافانا  الجليد القطبي    التايغا    المطيرةالغابات 

 : عليه يطلق بالحياة فقيرة مساحات إلى الخضراء المساحات تحول -04

 الرعي الجائر  الزحف العمراني    التصحر   الصيد الجائر 

 :نتقال الطاقة في السلسلة الغذائية هو التسلسل الصحيح ال -05

  نبات -فراشة  –ضفدع  –ثعبان   فراشة –ثعبان  – ضفدع  – نبات 

  ثعبان  – ضفدع –فراشة  –نبات    ضفدع –ثعبان  –فراشة  –نبات 

 :هي  الجمل بها يعيش التي يةالحيو البيئة -06

  الغابات العشبية المعتدلة  الجليد القطبي   الغابات المطيرة   الصحراء 

 

 :واحد مما يلي ال ينتمي للمجموعة / س 

 نبات –تربة  –الشمس ضوء  –هواء  -0

 ...................................بب الس

 نبات –بقرة  –ثعبان  –اسد  -7

 : ................................السبب 

 نمر  – غزال المها –ضب  –جمل  -3

 : ..............................السبب 

  



 

  كائن منتج يصنع الغذاء  ( ) 

  كائن مستهلك يأكل نبات  ( ) 

  كائن مستهلك يأكل حيوانات ( ) 

  مصدر الطاقة للكائنات الحية ( ) 

  (مجموعة بيئية  أوتجمع  ) الصورة تمثل 

 

 

 :رتب السلسلة الغذائية التالية 

 .ماذا يحدث عندما تنقرض األفعى

........................................... 

 

 :ثم أجب عن األسئلة  الرسم الذي أمامك ادرس

 

  ( يزداد أو يقل. ) عدد الكائنات المنقرضة.................... بزيادة عدد البشر 

  7       -0:  السبب-  

 :بيئات حيوية تعيش فيها الكائنات الحية  3اذكر 
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 صنف الكائنات التالية حسب البيئة التي تعيش فيها 

المها غزال  –الوحشي الحمار  –النمر  –الصنوبر أشجار  –الجمل  –القطبي الدب  –األيل 

 البطريق - األسودالدب  –الفيل  –النمل آكل  –

  التندرا  .1

  الغابات المطيرة المدارية  .2

  الصحراء  .3

  الغابات المخروطية التايغا  .4

  السافاناواالراضي العشبية   .5

  األراضي العشبية المعتدلة  .6

  الجليد القطبي  .7

 

 : البيئة الحيوية التي يعيش فيها الحمار الوحشي هي -0

 الصحراء  األراضي العشبية والسافانا   الغابات المخروطية التايغا  الغابات المطيرة 

 :البيئة الحيوية ألشجار الصنوبر والدب األسود هي  -7

 الصحراء  األراضي العشبية والسافانا   الغابات المخروطية التايغا  الغابات المطيرة 

 :كائن يعيش في التندرا هو  -3

 االيل  النمر   جملال  غزال المها 

  :قارن بين 

 الصحراء لجليد القطبيا 

   كائن يعيش فيها

 التايغاالغابات المخروطية  السافانااالراضي العشبية و 

   كائن يعيش هناك

 

 انتهت االسئلة


