
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

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

                 https://almanahj.com/om/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/7science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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الكائنات الُمحلِّلة 7-4

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
أستطیع أن أشرح معنى مصطلح الكائن المحلل.
أستطیع أن أشرح كیف تساعد الكائنات المحللة الكائنات األخرى.



 اآلن  السالس��ل الغذائّی��ة والش��بكات الغذائّی��ة الت��ي استعرض��ناھا حت��ى
:تتكّون من كائنات حّیة، ولكن

ي ُتنتجھا تلك الكائنات؟ تالمّیتة والفضالت ال ما الذي یحدث للكائنات
ألج�زاء الك�ائن الت�ي ال ُتؤك�ل، مث�ل ل�ّب التفاح�ة ال�ذي  ما ال�ذي یح�دث

تلقي بھ،أو ما تبّق�ى م�ن البط�اطس المقلّی�ة الت�ي ألقی�ت بھ�ا ف�ي س�لة 
الُمھمالت؟

 جمی���ع ھ���ذه الم���واّد تحت���وي عل���ى  جمی���ع ھ���ذه الم���واّد تحت���وي عل���ى
 Organic Matter م�واّد عض�وّیة

درست في الوحدة الرابع�ة أّن  ماوك
ُیمكنھ��ا  كثی��ًرا م��ن الكائن��ات الدقیق��ة

. العض��وّیة الم��اّدة)لتحل��(أن ُتفّت��ت 
الحص��ول  وھ��ذه ھ��ي طریقتھ��ا ف��ي

.على الطاقة
 دی��دان األرض تحلّ��ل األوراق المّیت��ة وبقای��ا

 إل��ى س��ماد عض��وّي یس��اعد وتحولھ��ا الغ��ذاء
.النباتات الجدیدة على النمو



طاقتھ���ا  ل���ىالكائن���ات الت���ي تحص���ل ع 
 التوالفض��� بتحلی���ل األجس���ام المّیت���ة

 من الحیوانات والنباتات ُیطلق علیھ�ا
. Decomposerالُمحلِّل���ة  الكائن���ات

ُتعتب�����ر دی�����دان األرض والفطرّی�����ات 
یرق��ات الحش��رات والبكتیری��ا  وبع��ض

خبز متعّفن كما ُیرى من خالل المجھر.من الكائنات الُمحلِّلة

كیف تتغّذى الكائنات الُمحلِّلة؟
تفّتت الجزیئ�ات  التي Enzymesت مااإلنزیداخل جھازك الھضمّي یتم إفراز

تل�ك الجزیئ�ات .جزیئات أصغر ، في غذائك إلىینالكبیرة، مثل النشا والبروت
ُتمتص عبر ج�دار جھ�ازك الھض�مّي وت�دخل إل�ى  الصغیرة ُیمكن بعد ذلك أن

.الّدم
الكائن�ات الُمحلِّل�ة  من یرات، ولكن كثماالكائنات الُمحلِّلة ھي أیًضا ُتفرز إنزی

.لیست لدیھا أجھزة ھضمّیة



 كی���ف یق���وم الفط���ر  ینالرس���م یب���
. بتحلیل الخبز

تراكی�ب خیطّی�ة  یتكّون الفطر من
ب������الخیط رفیع������ة ج������ًدا ُتع������رف 

. Hyphae الفطريّ 
 الخ���یط الفط���رّي یف���رز إنزیم���ات

والب���������روتین  تھض���������م النش���������ا
. في الخبز الموجودین . في الخبز الموجودین

 الجزیئ����ات الص����غیرة الت����ي ت����ّم
 تش���رتن إنتاجھ���ا ُیمك���ن بعدئ���ذ أن
وُیمك���ن . داخ���ل الخ���یط الفط���ريّ 
إلنت�����اج  للفط�����ر أن یس�����تخدمھا

الطاق���ة أولتك���وین خالی���ا جدی���دة 
.من أجلّ النمو

كیف یھضم الفطر الخبز؟



 20األسئلة ص  
.ارُسم سلسلة غذائّیة تنتھي بفطر1)

الفط�ر  أعط اثنین من أوجھ التش�ابھ ب�ین الطریق�ة الت�ي یتغ�ّذى بھ�ا2)
.والطریقة التي تتغّذى أنت بھا

والطریقة  ِصف أوجھ اإلختالف بین الطریقة التي یتغّذى بھا الفطر3)
التي تتغّذى أنت بھا

والطریقة  ِصف أوجھ اإلختالف بین الطریقة التي یتغّذى بھا الفطر3)
.التي تتغّذى أنت بھا



 20حل األسئلة ص  

.فطرعفن الخبز )خبز(حبوب القمح1)

ك��ل من��ا یف��رز إنزیم��ات لتكس��یر و ك��ل من��ا یتغ��ذى عل��ى النش��ا والب��روتین2)
.الجزیئات الكبیرة إلى جزیئات أصغر

 .الفِطرعلى غذائھ، بینما نحن نبتلع غذائنا داخل جھازن�ا الھض�مي ینمو3)
یھض��م الفِط��ر غذائ��ھ خ��ارج جس��مھ، بینم��ا نح��ن نھض��م الغ��ذاء داخ��ل 

.أجسامنا



أھمّیة الكائنات الُمحلِّلة 
كثیر من الناس یشعرون بالغثیان عند رؤیتھم للكائنات الُمحلِّلة .
یرق�ة ال�ذباب(ھل سبق ل�ك مش�اھدة یرق�ات دودّی�ة عدیم�ة األرج�ل( 

على قطعة لحم ُمتعّفنة؟
 إّنھ ألمر جّید أن تش�عر باالش�مئزاز منھ�ا؛ ألن ذل�ك یمنعن�ا م�ن أك�ل

.ُیمكن أن تصیبنا بالمرض األشیاء التي

غایة األھمّیة بالفعل الكائنات الُمحلِّلة في .
تخّیل ما الذي ُیمكن أن یحدث إن لم تكن موجودة .
المّیتة والفضالت، بما فیھا براز الحیوان�ات، س�وف  جمیع األجسام

.تتراكم على سطح األرض بكلّ بساطة، ولن تختفي أبًدا



  عن��دما تق��وم الكائن��ات الُمحلِّل��ة بتحلی��ل األجس��ام المّیت��ة والفض��الت
فیھ���ا  ُتت���یح الفرص���ة إلع���ادة اس���تخدام ال���ذّرات الموج���ودة نھ���افإ

. بواسطة الكائنات األخرى
 فعلى سبیل المث�ال، الدی�دان الموج�ودة ف�ي أك�وام الس�ماد العض�وّي

. المّیتة تقوم بتحلیل األوراق
 والجزیئ���ات الُمتح���ّررة م���ن األوراق المّیت���ة یمك���ن أن تس���تخدمھا

. نباتات جدیدة تنمو على السماد العضويّ . نباتات جدیدة تنمو على السماد العضويّ 
ذاتھا تحصل على الطاقة من ھذه األوراق المّیتة والدیدان .
ُیمكن للطیور أوللحیوانات األخرى أن تتغّذى على الدیدان وتحص�ل 

على الطاقة لذاتھا كجزء من سلسلة غذائّی�ة، وبالت�الي ل�یس ھن�اك 
.أّي ھدر



تحلُّل الثمرة 4-7نشاط  
ض���ع ثم���رة، مث���ل تفاح���ة أو برتقال���ة أو 

. ص��حن أو طب��ق علىم��انجو نص��ف ثم��رة
ُم��دّوًنا علیھ��ا اس��مك  ألص��ق علی��ھ بطاق��ة

واتركھ���ا ف���ي .ال تغ���ط الثم���رة. والت���اریخ
.أو في أّي مكان آخر دافئ برالُمخت

أل���ق نظ���رة عل���ى الثم���رة ك���لّ ی���ومین أو 
ت تس����تطیع أن ی����راأّي تغ س����ّجل. ثالث����ة ت تس����تطیع أن ی����راأّي تغ س����ّجل. ثالث����ة
ص�����ور ووض�����ع  یمكن�����ك رس�����م. تراھ�����ا

 تس���میات عل���ى ھ���ذه الص���ور ف���ي بع���ض
. األیام، أو التقاط صور رقمّیة

عم�ل ف�یلم ذي  ا في نف�س الموض�ع ك�لّ ی�وم فق�د تس�تطیعیرالكام إذا وضعت
الثم�رة بم�رور  ی�رالص�ور یب�ّین كی�ف تتغ فواصل زمنّیة قصیرة من ُمسلس�ل

؟ما نوع الكائنات الُمحلِّلة التي نمت على ثمرة البرتقال.الوقت



ملخص
 الكائنات الُمحلِّلة ما ھي إ كائنات تحصل عل�ى الطاق�ة م�ن الكائن�ات

.المّیتة أو من مخلفاتھا
 تعمل الكائنات الُمحلِّلة على إعادة تدویر المواّد من الكائنات المّیتة

.األخرى االستفادة منھا وفضالتھا بحیث تستطیع الكائنات الحّیة



تحلل جزرة؟ ما العوامل التي تؤثر على معدل 4-7ورقة العمل 

معظم ھذه الكائنات بكتیریا وفطریات . كثیر من الكائنات المحللة تعیش في التربة
ستستقص��ي كی��ف . الكائن��ات المحلل��ة تتس��بب ف��ي تحل��ل الم��واد العض��ویة.مجھری��ة

.تحلل قطعة الجزر، أو أي نبات آخر یؤثر عامل متغیر واحد على معدل
فیما یلي طریقة جیدة لعمل ذلك:
احسب كتلة الجزرة.
اتركھا لبضعة أیام.الكیس واغلق تربةفیھ  ضع الجزرة في كیس بالستیكي.

ض�ع الج�زرة م�رة . أخرج الجزرة م�ن الك�یس واغس�لھا واحس�ب كتلتھ�ا م�ن جدی�د
إذا كررت ذل�ك ك�ل بض�عة أی�ام فس�تتمكن م�ن .وأغلقھ مرة أخرى أخرى في الكیس

.عمل رسم بیاني لكتلة الجزرة مقارنة بالزمن



التخطیط لتجربتك1) 
اختر واحًدا من العوامل المتغیرة اآلتیة الستقصاءه، وارس�م دائ�رة ح�ول المتغی�ر ال�ذي 

 .اخترتھ
م��ا إذا كان��ت ، الس��ماد م��ا إذا كان��ت الج��زرة نیئ��ة أم مطھی��ة، الم��اء ، درج��ة الح��رارة [

]نوع التربة،  الجزرة كاملة أم مقطعة لقِطع عدیدة 
اش��رح كی��ف س��تبدل العوام��ل المتغی��رة الت��ي . ِص��ف بوض��وح ض��من خطت��ك م��اذا س��تفعل

.اخترتھا لالستقصاء،وكیف ستحاول تثبیت العوامل المتغیرة األخرى
ھل ھناك أي مخاطر في تجربتك؟. علیك أیضا أن تفكر في األخطار والمخاطر

إن كان األمر كذلك، فكیف ستتحكم فیھا؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

مراجعة خطتك2)
.أدخل أي تعدیالت ترى أنك في حاجة إلیھا. اطلب إلى معلمك أن یتحقق من خطتك



القیام بالتجربة3) 
.ُكن على استعداد أنھا سوف تستغرق عدة أسابیع. اآلن یمكنك القیام بتجربتك

اس��تخدم المس��احة أدن��اه لرس��م ج��دول نت��ائج، وس��جل النت��ائج الت��ي تحص��ل علیھ��ا كلم��ا 
.تقدمت التجربة

كتابة االستنتاج4)
ما الذي یمكنك استنتاجھ من النتائج التي حصلت علیھا؟

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

شرح نتائجك5)
.استخدم ما تعرفھ عن الكائنات المحللة كي تقترح تفسیًرا لنتائجك

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



تقییم طریقتك6) 
ما مدى موثوقیة نتائجك ف�ي نظ�رك؟ اقت�رح كی�ف یمكن�ك تحس�ین طریقت�ك إذا م�ا 

.أخرى قمت بالتجربة مرة
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

مقارنة نتائجك مع اآلخرین7)
كی�ف تختل�ف . تحدث مع المجموعات األخرى ف�ي ص�فك بش�أن ط�رقھم ونت�ائجھم كی�ف تختل�ف . تحدث مع المجموعات األخرى ف�ي ص�فك بش�أن ط�رقھم ونت�ائجھم

تجربة من كانت األفضل في نظرك، ولماذا؟ عن طرقك ونتائجك؟
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................


