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سلطنة عمان
وزارة التربية والتعليم

المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة

تاتالسالسل الغذائية تبدأ بالنبا

الثانيةمراجعة عامة للوحدة 
في مادة العلومالسادسللصف 

الغذائيةالكائنات الحية الُمستهِلكة في السالسل

الكــــــائنات الحية في البيئة

إزالة الغابات



هاتنتج غذائها بنفسالنباتات

م إذا توافر للنبات ضوء الشمس وثاني أكسيد الكربون ولكنه ل
وبالتالي لن ينتج الغذاءفسيذبليحصل على ماء كاٍف 

هل تعلم؟؟؟

من الطاقةعندما يأكل الحيوان النبات يحصل على 
في النباتالسكر المخزن 

النبات

الشمس

ضوء الشمس

الماء

ثاني أكسيد 
الكربون

سكر

أكسجين
إلىلتحويليستخدم الطاقة

يخزنه النبات

يعيده إلى الهواء

والمغنسيوم المغذيات الذائبة في الماء الموجود بالتربة مثل الحديد 
جذورهاوتمتصها من خالل 

تالسالسل الغذائية تبدأ من النباتا

ثاني أكسيد الكربونالماء

كائنات منتجة
إلنهــا

النباتأين يصنع 
الغذاء؟

إذا توافرت  العوامل اآلتية
يصنع الغذاء في األوراق



.لنباتات كائنات منتجة؛ ألنها تنتج غذاءها بنفسهاا•

.اإلنسان و الحيوانات كائنات مستهلكة ألنها تتغذى على النباتات•



:ستحتاج إلى2-2نشاط 
.أربعة من أُصص الزرع• 
.بذور صالحة•  .الطعاماستقصاء ما تحتاجه النباتات للحياة وإنتاج

النباتات تحتاج (2)،والماءالنباتات تحتاج إلى (1)خطّط استقصائين لتوضيح أن -
.ضوء الشمسإلى 

.قبل أن تبدأ، حّدد ما تتنبأ بحدوثه لنباتاتك-



األسئلة
.تعّرف على العامل المؤثر في كّلِ استقصاء( 1

.الشمسضوء(2)االستقصاء، الماء( 1)االستقصاء 

بَم تنبأت في كّلِ استقصاء؟(   2
.تذبل الشتلة التي لم يتم ريها وتنمو التي تم ريها( 1)
.الشمستصفر الشتلة الموضوعة في الظالم وتنمو الموضوعة في ضوء( 2)

.لتنبؤاتك بناًء على ما تعرفه بالفعلما الدليل الذي يدعم تنبؤاتك؟ اقترح تفسيرات( 3

ذبلت)( أن النباتيات ك هيووالسيبب فيي ذلي.النميواستمرت الشتلة التي تم ريّها فيي. يتم ريّها بالماءالشتلة التي لم1
.الماءتحتاج إلى

ضييوءاسيتمرت الشييتلة التييي ُوضيعت فييي.وراقهيياأاصيفرت فيي مكييان مظلييم وليم تنمييو الشيتلة التييي ُوضييعت(2)
.للنموالشمسضوءتحتاج إلىاتالنباتالشمس في النمو وظلت أوراقها خضراء؛ هذا ألن 



ثاني أكسيد الكربون سكر

التــــــــــــــــربة



ص

ثاني أكسيد الكربون

تنتج
س

سكر

األكسجين

األكسجين

ثاني أكسيد الكربون











: الشكل المقابل يوضح أجزاء النبات

ما رقم الجزء الذي يتم فيه تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى األكسجين؟
4-د3-ج2-ب1-أ





كائن منتج
مفترسفريسة

كائنات مستهلكة

حيوان يتغذى عليه حيوان آخر نبات ينتج طاقة من ضوء الشمس
(المفترس)

مستهلك يتغذى على الحيوانات

(الفرائس)

كائن حي يتغذى على نبات أو حيوان آخر

عثمان بن مظعون للتعليم األساسي               محافظة جنوب الباطنة/ عبدهللا بن علي العبري                       مدرسة/ األستاذ



:الكائنات الحية الُمستهِلكة

،والبعض اآلخر النباتاتتتغذّى بعض الحيوانات بشكل أساسي على •
.الحيوانات األخرىمنها يتغذّى على 

.مفترسبحيوان يُسّمى الحيوان الذي يتغذّى على الحيوانات األخرى•

.  الفريسةعليهاتتغذّىلالحيوانات المفترسة التي تصطادهاتُسّمى الحيوانات•

عثمان بن مظعون للتعليم األساسي               محافظة جنوب الباطنة/ عبدهللا بن علي العبري                       مدرسة/ األستاذ



.ةيوجد أكثرمن مفترس واحد في السلسلة الغذائيفي بعض األحيان

س وهي حيوان ُمفترِ للسحليةفريسةالنباتات، ثم يصبح الجراديأكل 
.الذي هو أيًضا حيوان مفترسللصقر فريسةالسحليةثم تصبح 

عثمان بن مظعون للتعليم األساسي               محافظة جنوب الباطنة/ عبدهللا بن علي العبري                       مدرسة/ األستاذ



لحيةوصف العالقة الغذائية بين الكائنات ا
أو

وانهي العالقة الغذائية بين النبات والحي

عثمان بن مظعون للتعليم األساسي               محافظة جنوب الباطنة/ عبدهللا بن علي العبري                       مدرسة/ األستاذ



قام مجموعة من الصيادين باصطياد مجموعة-
.  طقةحتى اختفت من هذه املنالصقور كبيرة جدا من 

.فسر ماذا يحدث لهذه السلسلة الغذائية

باختفاء الصقور

عدد الثعابين

عدد الفئران وعدد األرانب

ةسيؤدي   إلى زياد

سيؤدي      إلى نقص

بسبب

افتراس الثعابين لها
سيؤدي     ذلك إلى

قص زيادة كمية الحشائش والزهور في المنطقة نتيجة ن
عدد الفئران واألرانب التي تتغذى عليها

عثمان بن مظعون للتعليم األساسي               محافظة جنوب الباطنة/ عبدهللا بن علي العبري                       مدرسة/ األستاذ





:ثم أجب عن جميع األسئلة التي تليهانظر إلى هذه الصورة

1

5

4

3

2



.عوامل تحتاجها الشجرة لصنع الغذاء)2(و)1(يُمثَّل السهمان 

ماذا يُمثِّل السهم ) __________________________؟)1(1

ماذا يُمثِّل السهم ) ___________________________؟(2)2

ما العامل الثالث الَّذي تحتاجه الشجرة لصنع الغذاء؟) 3__________

حّدد أّيٍّ من ) _______؟ كائن منتج وأيّها كائن مستهلك5و 4و 43

___________________________هو3-أ

_________________________________هو4-ب

_________________________________هو5-ج

ارسم سلسلةً غذائيّةً توضح العالقات الغذائيّة الموجودة في الصورة السابقة) 5.

_______________________________________

ضوء الشمس

.ثاني أكسيد الكربون من الهواء
الطاقة

.كائن ُمنتج

.كائن مستهِلك
.كائن مستهِلك

.أسدحمار وحشيشجرة 



.الشمس أو الضوء

.الجذوربسبب أنه تم تغطية جذور النبته بكيس عازل بحيث ال يمكن وصول الماء إلى

.(1)التجربة رقم 

.(2)التجربة رقم 







:فسر ما يلي

بسبب زيادة أعداد الثعالب

قطع األشجـــــــار في الغابات يهدم التوازن البيئي

-ن في الهواءألنه يسبب خلل في االتزان بين نسبتي غاز األكسجين وثاني أكسيد الكربو
موت الحشرات وهجرة الطيور-تعرض بعض أنواع النباتات والحيوانات لالنقراض

الجواب



الصقرالعصفوردودة القزأوراق          





ألن له مصادر غذاء أخرى غير األفعى التي تتغذى على الجرذ

صقرجرذ          نبات          

صقر سحلية جندب          نبات          



صقرأفعىأرنبجزر



مفترسفريسةمنتج









 ألنه تم إضافة الصقر إلى السلسلة



كائن منتج

مفترس
.................



:ادرس الشبكة الغذائية التي أمامك جيًدا ثم أجب عن ما يلي

ةطريقة لوصف العالقة الغذائية بين الكائنات الحي

مستهلك ثــأني

عشب             فأر             ثعبان          صقر





الراكون -فأر –ضفدع 

نمرنبات         فراشة       فأر      الراكون



الزرافة



فقمةسمكةطحالب



الشجرة
األسد

الزرافة



نباتات

عالقة افتراس

أربعة

الثعبان



الغابات

إزالة الغابات

األسباب

جمع الخشب لصناعة األثاث-1

. جمع الخشب لحرقه كوقود-2

.إخالء األرض للزراعة-3

.إخالء األرض للصناعة-4

.إخالء األرض للسكن-5

.زيادة االحتباس احلراري-1
.فقدان امَلواطن الطبيعية-2
.انقراض أنواع من النباتات واحليوانات-3
فقدان األشجار اليت تعترب مصادرطبيعية  -4

.لألدوية
تصبح الرتبة غري خصبة--5

األدويةموطن للكائنات الحيةهااآلثار السلبية إلزالت
التخلص من ثاني أكسيد الكربون 

وإنتاج األكسجين

أهمية الغابات

إزالة الغاباتبعدالتربة إزالة الغاباتقبلالتربة 

وراق تحلل أقط واتستكون خصبة بسبب 
السماد العضويالتي تصنع األشجار

تكون غير خصبة لعدم وجود طبقة
السماد العضوي

هي غازات تحبس الحرارة مما يؤدي إلى الغازات الدفيئة 
.إرتفاع في درجات الحرارة مثل ثاني أكسيد الكربون

تعمل عمل البيوت الزجاجية

هو التغير في درجة الحرارة بفعل الغازات االحتباس الحراري 
.الموجودة في الغالف الجوي

تؤدي          إلى       

وجد الناس العديد من 
النباتات التي تداوي 

أمراض الناس

إزالة األشجار بواسطة اإلنسان



التغير في درجة الحرارة بفعل الغازات الموجودة في الغالف الجوي

إلىمما يؤديوبالتالي تنعدم األوراق المتحللة لصنع السمادالعشباألشجارلن ينموإال بقطع
.الغابةوالحيوانات الموجودة فيوستختفي النباتاتفقرالتربة

ميين الهييواء لصيينع الغييذاء؛ لييذا فييعن الغابييات تعمييل علييىثيياني أكسيييد الكربييونتمييتص األشييجار 
جار تُطلق ، كما أن األشالحرارياالحتباسمن ثاني أكسيد الكربون، وتساعد على تقليل التخلص

.الذي يحتاجه اإلنسان والحيوان للحياةاألكسجين

االحتباس الحراري

ثاني أكسيد الكربونمثل الحرارة،غازات تحبس الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع درجات هي  الغازات الدفئية



.حّدد ثالثة عوامل سلبية تنتج عن إزالة الغابات



.قارن بين التربة في منطقة الغابة قبل إزالة الغابة وبعدها



.وّضح لماذا يعد شراء األثاث الخشبي المستعمل طريقة جيدة للحفاظ على الغابات

شب بحيث عندما تشتري أثاثًا مستعمالً فأنت تقوم بععادة استخدام الخ
.ال يصبح من الضروري أن نقطع أشجاًرا أكثر لصنع أثاث جديد



.اتتنبأ بما سيحدث لثاني أكسيد الكربون واألكسجين في الهواء إذا تم تدمير كّل الغاب



.الخرائط المفاهيميةهذه أكمل 



.إخالء األرض للبناءإخالء األرض للتعدين( 1)

قطع األشجار لتصنيع األثاث

.قطع األشجار للحصول على خشب التدفئة

.إخالء األرض للزراعة



.انقراض أنواع من النباتات والحيوانات

.فقدان الَمواطن الطبيعية

.زيادة االحتباس الحراري

فقدان األشجار التي تعتبر مصادر
.طبيعية لألدوية



األكسجــين
ثاني أكسيد الكربون

االحتباس الحراري



(تقلل االحتباس الحراري)امتصاص ثاني أكسيد الكربون 
.تطلق األكسجين الذي يحتاجه اإلنسان والحيوان للحياة



فقر التربةمما سيؤدي إلى لصنع السماد تنعدم األوراق المتحللة 



"الرابط األول يحتوي عىل مراجعة للوحدة األوىل والثانية

https://youtu.be/bmQnV10ZDFI

مالحظة هذه المراجعات لجميع الدروس لذلك البد من التركيز فقط على الدروس المقررة عليكم

https://youtu.be/bmQnV10ZDFI


تم بحمد هللا وتوفيقه

ال تنسونا من دعائكم

كن عالــــــــي اهلمة وال ترضى بغري القمة


