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ي موطنه الطبيعي :التكيف
صفات ووسائل تساعد الكائن الحي عىل العيش ف 

كلثم الهوتية.أ

يساعد الذيل 
ي 
عىل الحركة ف 

الماء

تساعد الزعانف عىل 
تمتص الخياشيم االحتفاظ باتزانها

األكسجي   المذاب 
ي الماء

ف 

يستشعر الخط 
ي 
ي أي حركة ف  الجانب 
الماء حول السمكة

ي وهو ما  الجسم االنسياب 
يقلل االحتكاك عندما 
تتحرك السمكة لألمام

الفراء السميك ة اآلذان الكبي 

العينان

ي  الفراء باللون البب 

الرجالن االماميتان

ي الليالي 
تدفئته ف 

الباردة 

ي 
يساعده عىل التخف 

فقد الحرارة ليصبح جسمه باردا
وسماع األصوات والعثور عىل الفريسة

الرؤية عند الضوء 
الخافت

.حفر الجحور
ي أخمص القدمي   يحميها من 

والفراء ف 
حرارة الرمل الساخن 
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الساق السميكة

األشواك

الجذور الطويلة

لتخزين الماء

لتمنع الحيوانات من أكل 
ءالصبار للحصول عىل الما 

ي 
للوصول إل الماء ف 
بة الخف العريضأعماق الير

ةالشفاه المشقوق

تحميه من غبار الرموش الطويلةالسنام
الصحراء

ليستطيع أكل 
ةالنباتات الشوكي

لتخزين الدهون

ي رمال 
ي ف  المش 

الصحراء

هو المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي  :الموطن الطبيعي 
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لة غذائيّةسلسيُمكننا أن نبيّن كيف وصلت الطاقة من الشمس إلى األرز، ومن ثَّم إلى جسم محمد برسم 
Food Chain.

.غذيتهترتيب لمخلوقات حية تعتمد كل واحد منها على اآلخر في تتصميم السلسلة الغذائيةيوضح -1
.في السلسلة الغذائيّة تبيّن انتقال الطاقة من كائن إلى آخر( ➔ ) األسهم-2
من األعلى طاقة إلى األقل طاقة(  ) السهم إتجاه-3

لجميع المخلوقات الحيةالغذاء، مصدر النبات -5لجميع المخلوقات الحية       الطاقة، مصدر الشمس-4
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.، والقمح من النباتاتقمًحافي الغداء أكل محمدالذي تناوله الدجاج1)
.لدجاجإلى محمد عندما أكل االشمستبّين كيف انتقلت الطاقة من ارُسم سلسلة غذائّية 

16األسئلة من كتاب الطالب ص 

الدجاج

.اإلفطارفيليباحشربتعندماإليكالشمسمنالطاقةانتقلتكيفتبّينغذائّيةسلسلةارُسم(2

عشب

.أي الكائنات يحتوي على أكبر قدر من الطاقة( 4
العشب( أ جراد( ب

صقر ( ج عنكبوت( د
المنتجات تحتوي على أعلى طاقة ضوئية -
يةآخر الكائنات في السلسلة يحتوي على أقل طاقة ضوئ-

خضراءالطحالب الالذي يتغذى على الربيانالسمكة تأكل ، السمكةتتغذى على الفقمة( 3
ارُسم سلسلة غذائيّة تبيّن كيف انتقلت الطاقة

فقمة

تنبأ بما سيحدث إذا تم اصطياد الطائر الصغير؟؟( 5
(.ختفىوأيضًا ستقل أعداد الصقور الن غذائها قد ا–ستزداد أعداد العنكبوت لغياب المفترس وهو الطائر ) -
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ة ؟كيف تكّون شبكة غذائية من السالسل الغذائي

خطأصح.أمام كل عبارة بما يناسبها ( ✓)  ضع عالمة •

يتغذى األرنب والسلحفاة على العشب
يفترس الثعبان األرنب ويفترس الصقر الثعبان

كاتمن المستهلالجراد والفأر والسلحفاة واألرنب آكالت اللحوم
العشب هو المنتج في الشبكة الغذائية

.تبين انتقال الطاقةأكتب سلسلتين غذائيتين من الشكل السابق•
................ ................ ................ ................................ : كائنات حية3سلسلة من ( 1•
................ ................ ................ ............................... : كائنات حية4سلسلة من ( 2•

:أدرس الشبكة الغذائية جيداً ثم أجب عما يلي •
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الكائنات المحللة

ما هي
أمثلة هي الكائنات التي تحصل على طاقتها من تحليل 

الحشراتيرقاتالحيوانات والنباتاتالكائنات الميتة وفضالت

ديدان األرض
االبكتيري

الفطريات
عن طريق إفراز إنزيمات لتحليل أو 
هضم الجزيئات الكبيرة كالبروتين 

والنشأ إلى جزيئات صغيرة

تقوم بتحليل األجسام الميتة1.

اناتتحليل الفضالت كفضالت الحيو2.

عندما تقوم بذلك فإنها تتيح الفرصة إلعادة استخدام الذرات 
الموجودة فيها بواسطة الكائنات األخرى

ما أهمية الكائنات المحللة

كيف تتغذى
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االنسان اآلن 
المزارعون والمربون

االنسان قبل التاريخ
الصيادون والجامعون

يحصل اليوم معظم الناس على . 1
.غذائهم من المزارع والحدائق

بزرع المحاصيل يقوم المزارعون. 2
تمت في األراضي التيوتربية الحيوانات 
إزالة األشجار منها

مه قديما كان االنسان يحصل على طعا. 1
صيد الحيوانات وقتلها عن طريق 

ثير وكانوا حريصين على أال يصطادوا الك
؟لماذا..ت الحيوانامن 

يجمعون الثمار كما انهم كانوا . 2
والبذور واألوراق والجذور من النباتات 

التي تنمو ليأكلوها
وكانوا حريصين أال يجمعوا اكثر مما 

لماذا ؟.. تالنباتاينبغي من 

إزالة النباتات ذا تم إ
سوف تتأثر الحيوانات التي تتغذى عليها ويقل عددها فإما تموت -1

أو تنتقل إلى أماكن أخرى بحثا عن الغذاء
يتأثر االنسان نفسه لعدم حصوله على الطعام الكافيس-2

أنشطة االنسان والسالسل الغذائية
ي من األنشطة البشرية التي تؤثر على الكائنات الحية وبالتال

تؤثر على السالسل الغذائية

إدخال أنواع جديدة. 2صيد األسماك. 1
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عندما يتم اصطياد األسماك بشكل 
جائر لن يتبقى الغذاء الكافي 

للحيوانات التي تتغذى على هذه 
األسماك وقد تموت

عندما تم ادخال حيوان األبوسوم 
إلى نيوزلندا للحصول على فرائه
ة فإنه تغذى على الكائنات الصغير

التي تنمو على األشجار



التلوث هو إضافة مواد ضارة إل البيئة

بعض طرق تلوث الماء بسبب االنسان
مخلفات االنسان والحيوان 

مياه األمطار الحمضية

المواد الكيميائية والمبيدات 
الحشرية

تسرب مشتقات النفط

مخلفات المصانع

مياه الصرف الصحي

تلوث الهواءتلوث الماء

21 3

بعض الطرق التي يساعد بها اإلنسان في منع 
حدوث المزيد من تلوث الماء

معالجة مياه الصرف
لجعلها آمنة الصحي

وال تلوث البيئة

عدم رمي الزيوت 
ة والمواد الكيميائي

واالوساخ في الماء

وضع القوانين
والحفاظ على 
موارد المياه

الغبار والحرائق دخان المصانع

مبيدات اآلفات الزراعيةعوادم السيارات

بعض طرق تلوث الهواء بسبب االنسان

ي منع 
ي يساعد بها اإلنسان ف  بعض الطرق البر
حدوث المزيد من تلوث الهواء

زيادة التشجير

21 3

استخدام مصادر 
الطاقة المتجددة

ركوب الدراجات او 
المشي بدال من 

السيارات
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عند احراق الوقود مثل الفحم الحجري
تج ينوحرق الغاباتوالنفط والبنزين

CO2غاز ثاني أكسيد الكربون

غاز ثاني أكسيد الكربون سيتراكم 
في الغالف الجوي وسيمنع الحرارة 

من التسرب إلى خارج األرض

1 2 3

يحتوي بعض أنواع 
الفحم الحجري على 

الكبريت بكميات 
كبيرة

عندما يحترق ينتج 
غاز ضار يسمى 
تثاني أكسيد الكبري

اه في ميثاني أكسيد الكبريت يذوب 
وينتج عنه المطر الحمضي األمطار 

الذي يضر بالكائنات الحية

1 2

ظاهرة االحتباس الحراري-1

ظاهرة المطر الحمضي-2

ثاني أكسيد الكبريتغاز 
+

ماء المطر
=

By. AlMuza7mi Mahaالمطر الحمضي
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قد يسبب تآكل في المباني 

تكون صدأ–تكون راسب –تغير اللون –تصاعد غازات 

حجم انابيب االختبار–حمض الكبريتيك 
تأثير المطر الحمضي على مواد البناء
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يتكون المطر الحمضي عندما يذوب غاز ثاني أكسيد الكبريت في مياه األمطار

حمض الكبريتيك المخفف

الخشب

الخشب       ألومنيوم     حديد      رخام      أسمنت

52314
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األوزون
 O3غاز يرمز لههو

عد في الغالف الجوي على بيوجد
25 Kmفوق سطح االرض

حماية كوكب األرض والكائنات أهميته
الحية من االشعة فوق البنفسجية

:بباالشعة فوق البنفسجية تس
سرطان الجلد-1
العين( ضرر)اعتام -2
نقص المحاصيل الزراعية-3

كيف تحمينا طبقة األوزون؟
تمتص طبقة األوزون االشعة فوق 
البنفسجية القادمة من الشمس وال

يصل منها إلى األرض إال القليل

األوزون عن المعدل الطبيعي( مساحة)هو نقص كمية ثقب األوزون

(  CFC)كلوروفلوروكربونسببه مركبات 
تستخدم في مكيفاتكانت هي من صنع البشر وو

الهواء والثالجات والعبوات البخاخة

، اشرةيحرص الناس اليوم على ارتداء النظارات الواقية وتجنب أشعة الشمس المب
العالقة )ين بسرطان الجلد وأضرار العتقل أعداد المصابين لذا يتوقع في المستقبل 

(صاباتعكسية، كلما زاد حرص الناس في المستقبل لتجنب اشعة الشمس قلت اإل

مهم
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