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 شكر وتقدير

شكرا جزيال إىل األصدقاء وأفـراد األرسة الـذين هـم جـزء مـن مقـدمي الرعايـة 

ديبـورا . تشاك وباتريشيا ماري وأنتوين بارث.  شون هابيل:الحالية واملستقبلية ألرضنا

آن وجيسيكا ماري باس؛ جون جو و آن نيكول، آرون مايكل بوتني؛ جايسون، كاليب، 

فيليـب . ميخا، كييس بريسون؛ يوحنا، ماثيو، وريبيكا تشامربز؛ فرانـسيس وتنـي كـوبر

دين وجاري جيلز سارة وشون كاريجيويل وجوي دوريس؛ راشيل، ربيكا، وآنا فيلدر؛ رو

هاربر باتيس روث هندرسـون لـني هنـدس متـشدد ديلـون تـايلور وكريـستني مـاري 

كريان؛ بيل، رويس كارول، لني تريلر، بروك ألكسندرا، جـيمس أنـدرو، رونـدا كيـسلر، 

كرتنـي كـار .  دان بورنن جونسون-أنتوين كالب، روبرت لوجان، جودي ميدور، وجور

 جريجـوري ليـا ديفيـد لينتينـي جينيفـر وكينـي وويليـام داسـتي، ديريـك، ودرو الد؛

ــارتن ــو. م ــاري أورس ــربيل وك ــدكيف كيم ــسون مي ــيوس. ألي ــومي باس ــارولني وت  . ك

 مــاجي بــوررش جــيمس . ريــان وميغــان بيرتســون. بريــان، جــود، وكيتلــني باترســون

ــد وســارة ويعقــوب ساكــشريي. و ــدهومل جاري ــا ري ــد؛ إيريك ــي شــو روجــر. ري  بين
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أريش روبـرت، نورمـا جـو، ديانـا لـني، وروبـرت جـون . كا برادفـورد شـول وكيت وربي

، فييك مـاري، جـويل آن، .مايكل، دارلني دي، وجوستني ويتاكر قوي؛ كورتيس. سميث

 .وكودي ألني ثورنتون
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 مقدمة 
 البيئـة الطبيعيـة التـي تحـيط علم البيئة هو دراسة سلوك الكائنات الحيـة يف

ًبهم، والطريقة التي يؤثرون بها يف بعضهم البعض، وهو أيـضا دراسـة العالقـات بـني 

ًالكائنات الحية واملوطن الفريد من نوعه الـذي يـشاركونه جميعـا، أال وهـو كوكـب 

األرض، وهذا الكتاب يرشح هذه العالقات والعواقب التي ميكن أن تحدث إذا اختـل 

 .ن  أطراف أية عالقة أو تم تدمريهأي طرف م

ْفهم أساسيات علم البيئـة ميكـن أن يـساعدك عـىل التفكـري يف مـدى أهميتـك 

وتأثريك عىل البيئة الطبيعية املحيطة بك، والقرارات والتغريات التي تقـوم بهـا ميكـن 

أن يكون لها تأثري إيجايب، فإذا كنت تعلم السبب الذي يجعـل النباتـات والحيوانـات 

ش يف بعض األماكن وليس يف أماكن أخرى، فإنك تـستطيع املـساعدة يف الحفـاظ تعي

، وإذا كنت تفهم ما يحدث لنـواتج )حاميتها من الهدر أو التدمري(عىل الحياة الربية 

النفايات، مثـل قاممـة املنـازل، واملـواد الكيميائيـة غـري املرغـوب فيهـا الناتجـة مـن 

 .ألرض أنظفْاملصانع، فيمكنك املساعدة يف جعل ا
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ال يقدم هذا الكتاب جميـع حلـول مـشكالت علـم البيئـة، بـل يقـدم مفـاتيح 

ْللطرق التي ميكنك بها أن تصبح مساهام يف جعل العـامل مكانـا أفـضل للحيـاة فيـه،  ً

 : ًليكون مرشدا لك الكتشاف إجابات لألسئلة املتعلقة بعلم البيئة، مثل

 ألشجار يف منطقة ما؟ ْكيف ميكن أن يؤثر قتل الثعالب عىل عدد ا -

 ًمتى تعترب الورود أعشابا ضارة؟  -

 هل تتنفس الهواء نفسه الذي ميكن أن تكون الديناصورات قد تنفسته؟  -

ما األساليب التي تستخدمها الحيوانـات والنباتـات للنجـاة مـن الحـرارة ونقـص  -

 املياه يف الصحراء؟

ــرتاتيج ــاهيم، واس ــائق، واملف ــدريس الحق ــصمم لت ــاب م ــذا الكت ــل ه يات ح

املشكالت، وميكن تطبيق املفاهيم العلميـة املقدمـة فيـه عـىل الكثـري مـن املواقـف 

املــشابهة، وقــد اختــريت الــتامرين، والتجــارب، واألنــشطة األخــرى إلمكانيــة رشحهــا 

باستخدام مصطلحات أساسية قليلة التعقيد، وأحد األهـداف الرئيـسة لهـذا الكتـاب 

 .   هو تقديم متعة العلم

 دم هذا الكتاب؟كيف تستخ

ٍّاقرأ كل قسم بتأن واتبع كل الخطوات بعناية، وسـتتعلم عـىل نحـو أفـضل إذا 

قرأت كل قسم بالرتتيـب، ألن هنـاك نوعـا مـن تـراكم املعلومـات كلـام تقـدمت يف 

 :الكتاب، وشكل كل قسم كام ييل
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 . يحدد ما يركز عليه هذا الفصل:عنوان الفصل 

 .التي تحتاج فهمها وتفسريها تعريف الحقائق :ما تحتاج معرفته 

 . ملساعدتك عىل تطبيق الحقائق التي تعلمتها:متارين 

 . مرشوع متعلق بالحقائق التي قدمت:نشاط 

 . مع رشح خطوة بخطوة لعملية التفكري يف الحل:حلول التامرين 

املـرة األوىل يف : باإلضافة إىل ذلك يحتوي هذا الكتـاب عـىل مـرسد املـصطلحات 

 ويتم تعريفه يف النص، املصطلح يف الكتاب، سيكتب بخط عريضالتي يقدم فيها 

 . ًوسيتم أيضا تضمني املصطلح والتعريف يف املرسد يف نهاية الكتاب

 :إرشادات عامة للتامرين

" ما تحتاج معرفتـه"ًاقرأ التمرين بعناية، وإذا مل تكن متأكدا من اإلجابات اقرأ  -1

 .للحصول عىل أدلة

 .وتقييم ما قمت به" الحلول" تها بـتأكد من إجاباتك مبقارن -2

 .ًقم بالتمرين مجددا إذا كانت أي من إجاباتك غري صحيحة -3

 :إرشادات عامة لألنشطة

 .اقرأ النشاط كامال قبل أن تبدأ -1

ــة -2 ــز األدوات الالزم ــة إذا: ّجه ــرث متع ــك وأك ــل إحباطــا ل ــك أق  ًســتكون تجربت

ــدأ ــل أن تب ــاهزة قب ــشطة ج ــة لألن ــواد الالزم ــع امل ــت جمي ــسينقطع كان  ، ف
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 . حبل أفكارك عندما تضطر إىل التوقف للبحث عن األدوات

ًال تترسع يف النشاط، واتبع كل خطوة بعناية شديدة، وال تتخط خطوات أبـدا،  -3

األمـان لـه األولويـة العظمـى، وبقرائتـك لكـل . وال تضف خطوات مـن عنـدك

ًقـا مـن أنـه نشاط قبل البدء، ثم اتباع اإلرشادات بالضبط  ميكنك أن تكـون واث

 .لن تحدث أية نتائج غري متوقعة

 ما مل تكن النتائج مثل تلك التي جاء وصفها يف النشاط اقـرأ التعلـيامت :الحظ -4

ًمرة أخرى بتأن وابدأ مجددا من الخطوة األوىل ٍّ. 
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1 
 مشاركو الكون 

  حوله علم البيئة رما يدو

 : معرفتهإىلما تحتاج 

يف لغـة اإلغريـق )  يعيش يف النبـات أو الحيـواناملكان الذي(كلمة املوطن الطبيعي 

-1834" (إيرنـست هايكـل" وضع عامل أحياء أملاين يـدعى 1869، ويف عام )oikos(هي 

ــي )  oekologie(مــصطلح ) 1919 ــا "ليعن ــة يف بيئته ــات الحي ــات (دراســة الكائن البيئ

زية لكلمة  هي النسخة اإلنجلي) ecology(وكلمة )" الطبيعية املحيطة بالكائنات الحية

)oekologie ( هايكل"التي وضعها." 

علامء البيئة هم املهتمون بدراسة الكائنـات الحيـة وبيئاتهـا، والكائنـات الحيـة هـي 

وتـضم . اإلنسان، والنباتات والحيوانات والبكرتيـا والفطريـات: جميع األحياء، مبا فيها

عـىل سـبيل املثـال، دراسـة البيئة كل األحياء وغري األحياء التي تؤثر يف الكائن الحي، 

 .عامل البيئة لبيئة فأر موجود يف منزلك
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ستشمل الحيوانات األخرى التي تنتمـي إىل النـوع نفـسه، مثـل املزيـد مـن الفـرئان، 

باإلضافة إىل حيوانات من أنواع أخرى والتي تشمل جميـع الحيوانـات األليفـة لـدى 

 .األرسة، وأنت وأرستك

بيئة الفرئان
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ت حية متشابهة ومرتبطة ببعضها، وعامل البيئة سيشمل النوع هو مجموعة من كائنا

الحيوانات التي تصطاد حيوانـات أخـرى (ًيف الدراسة أيضا أيا من الحيوانات املفرتسة 

للفأر، مثل القطط، وسيتم تسجيل ما يأكله الفـأر والقطـط ) وتقتلها من أجل الغذاء

 الفأر والبكترييا داخـل جـسم الرباغيث يف فراء. باإلضافة للهياكل املادية داخل املنزل

هـذه الدراسـة سـتعطي عـامل البيئـة . الرباغيث هي أيضا أجزاء مهمة من بيئة الفـأر

ًفهام أفضل لسبب ترصف الفأر بطريقة معينة، ومدى تأثره بالبيئة وكيف يـؤثر هـو 

 .بدوره يف بيئته

كـن أن ًوميكن أن تكون الكائنات الحية جـزءا مـن بيئـة أكـرب، ويف الوقـت نفـسه، مي

ًتكون موطنا لكائنات حية أخرى أصغر حجام، فاآلالف من الكائنات الحية الـصغرية،  ً

نعـم، . مثل البكترييا، تعيش داخل أجساد الحيوانات وعليها، مبـا يف ذلـك أجـسامكم

 .جسمك موطن طبيعي لكائنات حية أخرى

م، بعـض عىل عكس معظم الحيوانات، ينتقل البرش من بيئة إىل أخرى عىل مدار اليو

بيئاتك هي منزلك ومدرستك ومنتزهك ومركـز التـسوق ومنـزل صـديقك، يشء آخـر 

مثري لالهتامم يجعلك مختلًفا عن الحيوانات األخرى هو أن لديك القدرة عـىل تغيـري 

بيئتك، عىل سبيل املثال، يف فصل الصيف، ميكنـك تـشغيل مروحـة أو مكيـف هـواء، 

 .فئة لتغيري درجة الحرارة يف منزلكويف فصل الشتاء، ميكنك تشغيل جهاز التد
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 :متارين

 :ادرس األشكال وأجب عىل األسئلة اآلتية

 ما عدد الكائنات الحية املوضحة؟ -1

 كم عدد املواطن املمثلة للكائنات الحية املوضحة بالشكل؟ -2

منزلمدرسة

حديقة

ابعض البيئات التي تعيش فيه
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 املنترش: نشاط

 أى املواد تنجذب إىل املغناطيس؟: الغرض

 4 كواب ورقية سعة كل منها 4 -من تربة إصيصية) مل120( مالعق كبرية 8: تاألدوا

 - صـندوق أحذيـة - مفكـرة صـغرية - قلـم رصـاص- رشيط الصق -)  مل150(أوقية 

  ماء من الصنبور-للقياس )  مل15( ملعقة طعام معدنية -حذاء من املطاط 

 :الخطوات

 .ر أثناء الربيع أو الصيف يجب إجراء هذه التجربة بعد هطول األمطا:مالحظة

بكرتيا
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 .من تربة األصيص يف األكواب األربعة) مل 30(ضع ملعقتني كبريتني  -1

 .4إىل  1استخدم الرشيط والقلم الرصاص لتسمية األكواب من  -2

 .ضع األكواب والقلم الرصاص واملفكرة يف صندوق األحذية -3

 .ارتد الحذاء املطاط الخاص بك -4

 .ًوق األحذية واعرب منطقة موحلة متعمداقم بالتمشية يف الحديقة حامال صند -5
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 .من الطني من أسفل حذائك)  مل15(استخدم امللعقة لكْشط  ملعقة كبرية  -6

، واخلط الطني والرتبـة يف الكـوب، ثـم سـجل يف دفـرت 1أضف الطني إىل كوب  -7

 .1ْاملالحظات وصًفا للمنطقة التي تم فيها جمع الطني الخاص بكوب 

 

 يف منطقة موحلة مختلفة لكل كـوب مـن األكـواب 8إىل  5ّكرر الخطوات من  -8

 .الثالثة األخرى، ثم اذهب إىل املنزل

احتفظ بأكواب الرتبة والطـني فقـط داخـل صـندوق األحذيـة، وضـعه حيـث  -9

 .يكون دافئا وبدون تحريك، مثل قرب النافذة

 . الحظ محتويات األكواب يوميا ملدة أسبوعني، والحظ منو النبات -10

 ).وليست مبللة( كل كوب للحفاظ عىل الرتبة رطبة ارو الرتبة يف -11

 .سيالحظ عادة أن النباتات  تنمو يف بعض أو رمبا كل األكواب: النتائج

 ملاذا؟ 

تشري النباتات التي تنمو يف األكواب إىل وجود بذور موجودة  يف الطـني الـذي  

 .علق بحذائك

ا كنـت متـيش يف تسقط بذور النباتات وتخـتلط بالرتبـة املحيطـة بهـا، وعنـدم 

الطني التصق بأسفل حذائك، وسـقط بعـضه مـن حـذائك قبـل أن تـتمكن مـن 

كشطه ووضعه يف األكواب، ورمبا كان هذا الطني الـذي سـقط قـد احتـوى عـىل 

 . بذور
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إذا سقط الطـني يف بيئـة بهـا كميـة مناسـبة مـن الـدفء والرطوبـة، فـستنمو  

 .البذور، مثلام منت البذور يف الكوب

بـذوره عـن طريـق ) االنتـشار إىل مكـان آخـر(لنبات عىل نـرش لقد ساعدت ا 

 . حملها من مكان إىل آخر يف أسفل حذائك

أنت تنرش بذور النباتات يف كل مرة متيش فيها يف منطقة تنمو فيهـا النباتـات،  

 .وهذه مجرد واحدة من الطرق الكثرية التي تؤثر بها عىل بيئتك

 :حلول التامرين

 .ة هي كل ما هو حيالكائنات الحي...  - 1

 .شجرة، وسنجاب، وطفل، وبكرتيا: هناك أربعة كائنات ممثلة: اإلجابة

 .املوطن هو املكان الذي تعيش فيه الكائنات الحية... -  2

 .الشجرة موطن للسنجاب والبكرتيا: اإلجابة

ميكـن أن يعـيش يف (املنزل موطن للولد، والبكرتيا، وميكن أن يكون موطنا للسنجاب 

 ).ةالعلي

 .كال من السنجاب والولد موطنان للبكرتيا

ًالبكرتيا صغرية جدا لدرجة أنها ليست موطنا ألي كائن من الكائنات املوضحة ً. 

 .شجرة، ومنزل، وسنجاب، وولد: هناك أربعة مواطن ممثلة
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2 
  الروابط

كيف تعيش النباتات والحيوانات مع بعضهم البعض ويؤثرون يف بعضهم 
  البعض

 : إىل معرفتهما تحتاج

ًالكائنات الحية التي تنتمي إىل النوع نفسه وتعيش معا يف منطقة محددة تشكل ما 

ًيسمى تجمعا سكانيا، ومصطلح تجمع سـكاين يـشري أيـضا إىل العـدد الكـيل لألفـراد  ً ً

داخل هذا التجمع مثـل التجمـع الـسكاين ملدينـة مـا، فعـىل سـبيل املثـال، التجمـع 

 .ً شخصا يعيشون يف املدينة846 مام يعني أن 846" سرايسل بتكسا"السكاين يف 

عندما تعـيش تجمعـات سـكانية مـن أنـواع مختلفـة معـا يف املنطقـة ذاتهـا فـإنهم 

ًيشكلون ما يسمى مجتمعا، وهذه الكائنات الحية عادة تتفاعل مـع بعـضها الـبعض 

 .ًوتعتمد عىل بعضها بعضا من أجل البقاء
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نوع، واملوطن املنفرد هو موطن لنوع واحـد مثـل حفـر املوطن يعترب مبثابة عنوان لل

كالب الرباري املرتابطة، واملوطن املتعدد هو موطن الكثـري مـن األنـواع مثـل الـشجر 

ًالذي يسكنه الكثري من األنواع، وملا كانت األنواع املختلفة تشكل مجتمعا له العنوان 

البحرية، أوالشجرة املفـردة ًنفسه، فإن املوطن أيضا هو موطن املجتمع، فالصحراء أو 

 . أو الغابة، أو حتى الفناء الخلفي الخاص بك جميعها مواطن

والكائنات الحية ال تستطيع أن تبقى حية مبفردها، ففـي املجتمعـات الطبيعيـة كـل 

ويطلق عىل املوقع و الـدور أو الوظيفـة التـي . نوع ميثل أهمية لبقاء حياة املجتمع

اخل مجتمعـه اسـم التخـصص، والتخـصص يـضم مـوطن ًتناسب أحد األنواع جيدا د

النوع، وما يأكله، وأنشطته وتفاعله مع الكائنات الحية األخرى، وبعـض التخصـصات 

تضم الكثري من الكائنات الحية، عىل سبيل املثال، التخصص للسنجاب يبدأ من عشه 

بـوم، يف الشجرة، وهو يأكل املكرسات وبيض الطيور وكائنات حيـة أخـرى، ويأكلـه ال

وحيوانات أخرى، وفضالته تسمد الرتبة مام يشجع عىل منو النبات، وبعض املكرسات 

هـذه ليـست سـوى بعـض . التي يدفنها السنجاب تنمو متحولـة إىل أشـجار جديـدة

 .األنشطة التي تشكل التخصص للسنجاب داخل مجتمع الغابات الخاص به

 :متارين

 .ًادرس األشكال وحدد أيها ميثل مجتمعا -1
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يف الشكل، الرمـوز مـستخدمة لتمثيـل أصـناف مختلفـة مـن األنـواع يف أحـد  -2

ادرس العنـوان التفـسريي . يرشح العنوان التفسريي معنـى الرمـوز. املجتمعات

 : والشكل إلجابة ما ييل

  كم عدد التجمعات السكانية املختلفة؟ -  أ   

   أي األنواع له أكرب تجمع سكاين؟-ب 

 

 

 

 

العنوان التفسريي
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 تحركونامل: النشاط

 .تحديد التخصص لدودة األرض: الغرض

 - ماء من الصنبور - سلطانية كبرية -من تربة داكنة اللون ) مل500(كوبان : األدوات

من تربة فاتحة اللـون ) مل250( كوب -) لرت(برطامن ذو فوهة واسعة سعته كوارت 

مـن  ( دودة مـن ديـدان األرض12 إىل 10 مـن -من الشوفان ) مل15( ملعقة طعام -

 ربـاط - ورق قص ولصق داكن اللون -) ًمحل بيع الطعم أو احفر بحثا عنها بنفسك

 من املطاط

 :الخطوات

 .صب الرتبة يف السلطانية -1

 .أضف املاء ببطء أثناء قيامك بالتقليب إىل أن تصبح الرتبة مبللة قليالً -2

 .صب نصف الرتبة املبللة يف الربطامن -3

 .صب الرمل فوق الرتبة -4

 .املتبقيةأضف الرتبة  -5

 .انرث الشوفان فوق الرتبة -6

 .ضع الديدان يف الربطامن -7

 .لف الورق حول الربطامن وثبته برباط املطاط، وضع الربطامن يف مكان بارد -8

انزع الورق كل يوم ملدة أسبوع وراقب الربطامن لعدة دقاق، ثـم أعـد وضـع  -9

 .ًالورق فوق الربطامن وضع الربطامن بعيدا
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 الديدان حيـث وجـدتهم أو يف أيـة حديقـة خارجيـة أو يف نهاية األسبوع اترك -10

 .منطقة بها أشجار

 

 

تبدأ الديدان يف االهتزاز وتحفر يف الرتبة، وبعد أيام قليلة ميكن رؤية أنفـاق  :النتائج

 .يف الرتبة، وتختلط الرتبة الداكنة بالرمل

  ملاذا؟

ـــة  ـــصات البيئي ـــة بالتخص ـــدا مقارن ـــسيط ج ـــدودة األرض ب ـــصص ل  ًالتخ
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كائنات حية عديدة أخرى، حيث تعيش الدودة يف الرتبة وتشق طريقها فيها، وهي  ل

تحصل عىل غذائها من بقايا الكائنات الحية األخـرى، وخاصـة النباتـات املوجـودة يف 

 . الرتبة

تحرك حركة الـدودة الرتبـة بحيـث يـستطيع املـاء والهـواء الالزمـان للنباتـات  

 . التخلل يف الرتبة بسهولة

 .ًالدودة أيضا تضيف مغذيات إىل الرتبة تحتاجها النباتاتوفضالت  

 :حلول التامرين

هـو مجموعـة مـن ) ب( هو كـائن حـي منفـرد، والـشكل )أ(الشكل ... فكر   -1

) ج(الكائنات الحية املنتمية للنوع نفسه؛ ومن ثم فهو تجمع سكاين، والـشكل 

 .مجموعة من تجمعات سكانية مختلفة؛ ومن ثم فهو مجتمع

  كــم عــدد األنــواع املختلفــة مــن الكائنــات املدرجــة يف العنــوان )أ. (..فكــر  -2

 .هناك سبعة تجمعات سكانية مختلفة: اإلجابة.      التفسريي

ّ يف الشكل، عد كل رمز من الرموز املدرجة يف العنـوان التفـسريي )ب... (فكر  -3

 .وحدد التجمعات السكانية لكل نوع ممثل

 ...  .13 حرشات ،15عشب   ، 2أشجار ، 4طيور ، 3عابنيث  ،3 أسامك  ،2ضفادع : اإلجابة

 .العشب يشكل التجمع السكاين األكرب يف الرسم
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3 
  املعية

 تحديد العالقات بني الحيوانات التي تنتمي إىل النوع نفسه 

 :ما تحتاج إىل معرفته

قة، ًمعظم العالقات بني الحيوانات لها عالقة بالعمل معا ملساعدة جميع أطراف العال

وبعض هذه العالقات بسيط وبعضها معقد للغاية، فالتجمعـات الـسكانية الـصغرية 

ًالتي تعيش وترتحل معا وتعتمد عىل بعضها البعض بطريقة مـا مـن أجـل رفاهيتهـا 

تسمى مجموعات اجتامعية، والعديد من املجموعات االجتامعيـة تعمـل مبثابـة أرس 

عة اجتامعية شبيهة بالبرش يـريب فيهـا تشارك العمل بقدر متساو، فالقرود لها مجمو

الصغار يف وحدة أرسية، أما التجمعات الـسكانية الكبـرية التـي تعتمـد عـىل بعـضها 

 .البعض فيطلق عليها مستعمرات

الحيوانات التي تعيش يف مستعمرات تسمى حيوانـات املـستعمرات، وتظهـر 

ــني ــة ب ــن االعتامدي ــة م ــات متنوع ــة درج ــستعمرات املختلف ــات امل  حيوان
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 األفراد يف املستعمرة، فعىل سبيل املثـال، البطـاريق والنحـل حيوانـات مـستعمرات، 

ببـساطة أن  فالفائدة العظمى التي تعود عىل البطاريق من كونهم يف مستعمرة هو 

وجودهم يف أعداد يوفر لهم األمان، أما النحل عىل ناحيـة أخـرى، فهـو يعتمـد عـىل 

 . مستعمرته واستمراريتهابعضه البعض بطرق أخرى كثرية لبقاء 

هناك نوع آخر من حيوانات املستعمرة وهو الكائن الفائق، وهو يبـدو ككـائن حـي 

ًواحد، لكن يف الحقيقة هو عدد من حيوانات املستعمرة مرتبطـة معـا، وأحـد أمثلـة 

حيوانات املستعمرات جزء من املرجان الحي يحتوي آالف الحيوانـات الدقيقـة التـي 

املرجانية، وكل واحـدة منهـا لهـا جـسم يـشبه أنبـوب أحـد طرفيـه تسمى بالبوالب 

متصل بقاع البحر، أو بالصخور، أو  ببعضه البعض، والطرف املقابـل لهـا هـو فوهـة 

ًوهذه الحيوانات الشبيهة بالزهور مرتبطة معـا . محاطة مبخالب الذعة تشبه األصابع

بطريقــة متكنهــا مــن مــشاركة 

ــت هــو  الغــذاء، واملرجــان املي

هيكــل الــصلب القــايس الــذي ال

ــب،  ــوت البوال ــد م ــى بع يتبق

وهناك نوع آخر من الكائنـات 

الفائقــة وهــو رجــل الحــرب 

 الربتغـــــايل، فهـــــذا الكـــــائن

 

مقطع من 
 املرجان

بولب 
املرجان
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 الحي الطايف الذي يشبه البالون ذا املخالـب املتدليـة هـو يف الواقـع مـستعمرة مـن 

اة أكـرث بوالب متخصصة لكل منها وظيفة خاصة، وهذا الكائن الفائق هو شـكل حيـ

فاعلية من الكائنات املنفردة التـي 

 .يتكون منها

 :متارين

اســتخدم خيالــك لتــصميم  -1

كائن فائق مكـون مـن ثالثـة 

ــوع  ــن الن ــردة م ــات مف كائن

نفسه، كل منها يؤدي وظيفة 

مختلفـــة، البـــد أن يكـــون 

ــىل  ــادرا ع ــائق ق ــائن الف ًالك

ــن  ــل م ــه والتنق ــنع غذائ ص

مكان إىل آخـر، والـدفاع عـن 

 .نفسه

كال من األشكال اآلتية ادرس  -2

لتحديــد مــا إذا كانــت متثــل 

ـــــة أم  ـــــة اجتامعي مجموع

 .مستعمرة
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 البيت الزجاجي :النشاط

 .مراقبة مستعمرة منل: الغرض

 -مـن الرتبـة الجيـدة مـن حـوض زرع أو تربـة أصيـصية )  مل500(كوبان : األدوات

 -  قفـازات بـستنة محكمـة-) لـرت(برطامن زجاجي ذو فوهة واسعة سـعته كـوارت 

  تفاحـة - كرة من القطن مبللـة مبـاء مـن الـصنبور-ملعقة للخلط لها مقبض طويل 

  ربـاط مـن -مـن جـورب قـديم)  سم15 × 15( بوصة 6 × 6 مربع أبعاده -مقطعة 

   رشيط الصق شفاف- ورق قص ولصق أسود - مقص –املطاط 

 :الخطوات

يعاين بعض الناس . كّينبغي توخي الحذر لئال تسمح للنمل بالوصول إىل جلد: تحذير

 .من الحساسية من قرصات النمل فإذا كنت من أولئك الناس فال تقم بهذا النشاط

 .اسكب الرتبة يف الربطامن -1

يـاردة  1حدد موضع عش منل يف الخارج وضع الربطامن عىل األرض عىل بعـد  -2

 .من عش النمل)  مرت 1(

مرتـد قفـازك، حرك الجزء العلوي من كثيب النمل باسـتخدام امللعقـة وأنـت  -3

مالعـق مـن الرتبـة التـي  3إىل  2وعندما يجري النمل عـىل األرض  اغـرف مـن 

 إىل 15هدفك أن تجعل يف الربطامن حوايل مـن . تحتوي عىل النمل يف الربطامن

 . منلة20

 .أزل أية منلة خارج الربطامن بيدك التي ترتدي فيها القفاز -4
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أســقط كــرة القطــن  -5

املبللــــة، والتفاحــــة 

بــرسعة يف املقطعــة 

ـــم  ـــم ق ـــربطامن ث ال

ـــــة  ـــــة فوه بتغطي

  .الربطامن بالجورب

ـــــورب  -6 ـــــت الج ثب

ــــاط  ــــتخدام رب باس

 .املطاط

اســـتخدم املقـــص،  -7

والورق، والرشيط الالصق لعمل أنبوب يناسب أن يلف حـول خـارج الـربطامن 

 2الرتبة املوجودة داخل الربطامن بحوايل بحرية، وينبغي له أن يكون أعىل من 

 .ع الربطامن يف مكان رطب، ثم ض) سم5(بوصة 

لعدة مرات يف اليوم ملدة أسبوع أزل األنبوب عن الربطامن وراقـب محتوياتـه  -8

 .ثم أعد وضعه عىل الربطامن

ّيف نهاية األسبوع، أعد النمـل إىل املنطقـة التـي وجدتـه فيهـا عـن طريـق رج  -9

 .الربطامن برفق إلخراجهم

يـة، تحركـوا بجنـون، لكـنهم عندما وضع النمـل يف الـربطامن يف البدا :النتائج

 ًاســتقروا بعــد ذلــك، وبــدأ بعــضهم يف الحفــر مبــارشة تقريبــا بيــنام اســتمر

جورب

رباط من 
املطاط

أنبوب 
ورقي
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ً آخرون يف استكشاف سـطح الرتبـة، وبحلـول نهايـة األسـبوع سـرتى أنفاقـا محـددة 

أثنـاء مـشاهدتك لتحـرك . بوضوح يف الرتبة وكثبان منل صغرية منترشة عـىل الـسطح

 .ن لكل منلة وظيفة محددةالنمل رمبا تكون قد الحظت أ

  ملاذا؟
النمل حرشات تعيش يف مستعمرات، وكـل مـستعمرة تحتـوي عـىل كثـري مـن  .1

اإلناث العامالت، وملكة واحدة عىل األقل، ويتم إنتاج القليل مـن الـذكور عـىل 

اندماج حيـوان منـوي مـذكر مـع (نحو دوري، وظيفتهم الوحيدة هي تخصيب 

 .امللكة) بويضة مؤنثة

هي اإلناث التي تضع البيض بينام العامالت والـاليت يـشكلن معظـم وامللكات  .2

سكان املستعمرة فهن اإلناث الاليت ال يضعن البيض، وتقـوم الـنمالت العـامالت 

ببناء األنفاق يف املكان الذي تعـيش فيـه املـستعمرة تحـت األرض عـن طريـق 

ّحمل الطني إىل السطح وإخراجه مام يـؤدي إىل تكـون كثبـان منـل، و للعـامالت ْ

ًوظائف أخرى أيضا؛ فبعضهن  يحرس العش وبعـضهن يحـافظن عـىل نظافتـه، 

أنـت عـىل . وبعضهن يحمني امللكـة وصـغار النمـل وبعـضهن يجمعـن الغـذاء

األرجح قمت بجمع منل عامل فقط وشاهدتهن يؤدين بعـض هـذه الوظـائف، 

 .فالنمل واحد من أنواع قليلة من الحيوانات التي تقسم عملها
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 : التامرينحلول

كل فرد مـن الحيوانـات يف الكائنـات الفائقـة يـؤدي وظيفـة مـن هـذه .. فكر -1

أحدها يصنع الغذاء، واآلخـر يجعـل الكـائن الفـائق يتحـرك، : الوظائف الثالثة

والثالـث يـدافع عنـه، فالـشكل مـا هـو إال مثـال ممكـن لهـذا الكـائن الفـائق 

 .التخييل

 

 
 

ً معـا ي تجمع سـكاين صـغري يعـيش ويتنقـلاملجموعة االجتامعية ه ... فكر) أ ( -2

ـــع ـــي تجم ـــستعمرة ه ـــضا، وامل ـــضه بع ـــىل بع ـــا ع ـــة م ـــد بطريق  ًويعتم
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سكاين كبري أعضاؤه يعتمدون عىل بعضهم البعض، واألسود يـشكلون مجموعـة 

 .اجتامعية

 يشري العـدد الهائـل مـن الغـاق إىل أنهـم ليـسوا مجموعـة اجتامعيـة ...فكر  ) ب(

مرات الطيور البحرية ميكن أن تحتوي عىل آالف الطيـور، بعض مستع. صغرية

 .والغاق يشكل مستعمرة

 قد تعـيش أرسة واحـدة يف مزرعـة منفـصلة، أو داخـل مجتمـع أو يف ...فكر  ) ج(

ًميكن اعتبار تجمع أكرب من النـاس مـستعمرة متامـا . مدينة بها مليون شخص

 .كام تشكل الطيور مستعمرة، واألرسة مجموعة اجتامعية
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4 
  أفضل األصدقاء أم أسوأهم؟

 ً وثيقا اتصاال بعض التفاعالت بني بعض األنواع املتصلة ببعضها  عىل تعرف

 :ما تحتاج إىل معرفته

يف عملية تبادل املنفعة، تكون العالقة بني نوعني مختلفني فيها يحقق كالهـام بعـض 

قـة بـني طـائر التمـساح، املنفعة، ومن األمثلة املثرية عىل عملية تبـادل املنفعـة العال

ومتساح النيل، فالتمساح يسمح للطـائر بـأن ينظـف لـه أسـنانه وفمـه باإلضـافة إىل 

العلقات والكائنات الحية األخرى الضارة بالتمساح، وهناك عالقة مشابهة وهي تلـك 

الـذي يجلـس عـىل ظهـر وحيـد القـرن، ويأكـل القـراد " ذيل الثور"القامئة بني طائر 

 الحيوانــات تحقــق املنفعــة يف هــاتني العالقتــني، حيــث يحــصل والــذباب،  فجميــع

 . ٌّالطائران عىل طعامهام وينظفا التمساح ووحيد القرن دون أن يتأذى أي منهام 

وهناك مثال آخر عىل عملية تبادل املنفعة وهو العالقة بني البقرة والبكرتيا التـي يف 

ـــذى البق ـــث تتغ ـــدة، حي ــــاملع ـــا الـ ـــات، لكنه ـــىل النبات ـــضغ رة ع ـــستطيع م  ت
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نسيج النبات الذي يطلق عليه اسم الـسليلوز، الـذي يـشكل جـدار الخاليـا النباتيـة، 

ًفهناك بكرتيا خاصة هاضمة للسليلوز موجودة يف معدة البقرة تطلق موادا كيميائية 

ًتغري يف السليلوز ما يكفي لجعل البقرة تهضمه، وبذلك تقدم البكرتيا مـوادا غذائيـة  ْ

مرة أخرى، . ها وتحصل يف املقابل عىل بيئة محمية، ورطبة وغنية بالغذاءقيمة ملضيف

 .كال الكائنني يحققان منفعة من عالقتهام

التطفل هي عالقة يقوم فيها كائن حـي، يطلـق عليـه اسـم الطفيـل، بتـأمني غذائـه عـن 

الطريق العيش عىل كائن حي آخر أو داخله، فالطفيل هو الضيف، والكائن الحـي الـذي 

يش عليه الطفيل أو داخله يسمى املضيف، وعادة هذه العالقة تحقق املنفعة للطفيل يع

وتكون مؤذية للمضيف، فمعظـم الطفيليـات ال تقتـل مـضيفها، والقمـل والرباغيـث مـن 

 الطفيليــات الــشائعة التــي تتغــذى عــىل دم مــضيفها، وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن 
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 .ليات شائعة تعيش داخل الحيواناتالديدان والكائنات الحية األخرى تعترب طفي

املعايشة هي عالقة بني كائنني حيني من نوعني مختلفـني فيهـا يعـيش الكـائن الحـي 

الضيف عىل الكائن الحي املـضيف أو داخلـه، حيـث يحقـق الكـائن الحـي الـضيف 

ًمنــافع مــن العالقــة دون أن يكــون ذلــك مفيــدا للمــضيف وال مــرضا، وأحــد أمثلــة 

ت الهوايئ وهو نبات ينمو عـىل نبـات آخـر دون أن يـؤذي النبـات املعايشة هو النبا

املضيف، وهو يحصل عىل املواد الغذائية من الهـواء واألمطـار بـدال مـن أن يحـصل 

عليها من املضيف، فاملضيف ال يوفر إال بنيـة يتـشبث بهـا النبـات، وهـذه النباتـات 

لنباتات لتحصل عىل ضوء الهوائية شائعة يف الغابات املطرية، حيث تعيش عىل أفرع ا

 .الشمس واملطر وإمداد الهواء

 :متارين

الكتشاف ) الصور والرسومات املستخدمة لتمثيل كلمة(استخدم الرسم الرمزي  -1

 :اسم كل كائن حي جاء وصفه فيام ييل

 هــذا الكــائن الحــي هــو طــائر يأكــل الحــرشات التــي تعــيش عــىل الظبــاء -أ 

 .تقرتب حيوانات أخرىوتضايقها، ويطري الطائر بصخب عندما 

هذا الكائن الحي يعيش يف أمعاء مضيفه ويتغذى عىل دمائه مام يجعل   -ب

املضيف يعاين من فقدان يف الـدم؛ حيـث يـصبح نحيًفـا وفريـسة سـهلة 

 . لألمراض
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 اخرت واحدة من الكلامت اآلتية لتحديد العالقـة بـني الطـائر والظبـي التـي -أ -2

 . تبادل املنفعة– التطفل –ايشة املع)  أ-1(ذكرت يف السؤال 

 أي الكلامت تصف العالقة بني الكائن الحي ومضيفه الذي ذكر يف الـسؤال -ب

  ب؟-1
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 الرشكاء :النشاط

 .فحص إحدى األشنات: الغرض

قشور خرضاء شـاحبة أو رقعـة ورقيـة (عينتان أو ثالث عينات من األشنات : األدوات

 - عدسـة مكـربة - مـصباح مكتـب-) ارتوجد عادة عىل الجانب الـشاميل مـن األشـج

  سحاحة- ماء من الصنبور - كوب رشب صغري -سلطانية صغرية 

 :الخطوات

 .امسك بإحدى عينات األشنات تحت مصباح املكتب -1

 .استخدم العدسة املكربة لفحص كامل السطح الخارجي لألشنة -2

 .ضع عينة أخرى من األشنات يف السلطانية -3

 .ءامأل الكوب حتى منتصفه باملا -4

 قطرات من املاء عىل سطح األشنة التـي 3إىل  2استخدم السحاحة إلضافة من  -5

 .يف السلطانية
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 .توجد مناطق خرضاء وبيضاء عىل السطح، ومتتص األشنة املاء كاألسفنج: النتائج

األشنة هي خليط من الطحالب الخرضاء وفطر عديم اللون، وهي مثـال عـىل : ملاذا؟

حالب الخرضاء عىل الكلوروفـل، وهـو صـبغ أخـرض مـاص تحتوي الط. تبادل املنفعة

للضوء يستخدم يف البناء الضويئ، والبناء الضويئ عملية بها تـستخدم النباتـات طاقـة 

الضوء املحتجزة يف الكلوروفل لتحويل غاز يف الهواء، وهو غاز ثاين أكـسيد الكربـون، 

 الـذي اليحتـوي عـىل تتم مشاركة غذاء الطحالب مـع الفطـر. واملاء إىل غذاء للنبات

كلوروفيل، ومن ثم ال يستطيع صنع غذائه، وبدال من ذلك، ميتص الفطـر املـاء الـذي 

يحتوي عىل معادن حيوية له ولحياة الطحالب، وللفطر خطـوط دقيقـة يـرتبط بهـا 

وكـال الكـائنني يحققـان منفعـة مـن . باألسطح، مثـل لحـاء األشـجار، لتثبيـت األشـنة

 ..عالقتهام ببعضهام البعض

 :حلول التامرين 

 !فكر)  أ( - 1

Africa + n = African 

fox - f + woodpecker - wood = oxpecker  

 الطائر هو األوكسبيكر األفريقي 

 فكر) ب( 

hook + worm = hookworm  

 الكائن الحي هو الدودة الخطافية 
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حـرشات التـي يحصل األوكسبيكر األفريقي عىل املواد الغذائية مـن ال... فكر ) أ( - 2

التنبيـه الـذي .. يزيلها من الظبي، ويتخلص الظبـي مـن الحـرشات املزعجـة

يعطيه الطائر عـن طريـق طريانـه مـع عمـل ضوضـاء يقـي الظبـي مـن أن 

يهاجمه مفرتسوه، ومن ثم يعيش الظبـي أطـول، ويـستطيع األوكـسبيكر أن 

ن يستمر يف الحصول عىل غذائه، فكـال الكـائنني الحيـني يحققـان منفعـة مـ

بعضهام البعض، والعالقة بني األوكسبيكر األفريقي والظبي هي عالقة تبادل 

 .منفعة

فقـدان الـدم . تحصل الدودة الخطافية عىل تغذيتها من دم املضيف... فكر   ) ب(

 .العالقة بني الديدان الخطافية ومضيفها هي عالقة تطفل. يؤذي املضيف
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5 
 سلسلة غذائية

   والحيوانات عن طريق الغذاء كيف ترتبط النباتات

 :ما تحتاج إىل معرفته

 الحية الثالثـة تأكل الحرشات أوراق الشجر، وتأكل الضفادع الحرشات، وهذه الكائنات

تشكل رابطني يف سلسلة طاقة أساسية تسمى سلـسلة غذائيـة، والسلـسلة الغذائيـة 

 بعـضهم عـىل هي سلسلة من الكائنات الحية املرتبطة معـا يف ترتيـب، يتغـذى فيـه

قبل الرابط األول، أو املستوى، يف معظم الـسالسل الغذائيـة املـصدر الرئيـيس . بعض

للطاقة هو الشمس، حيث تستخدم النباتات طاقة الشمس إلنتاج غذائها عن طريـق 

ألنهـا هـي " الكائنات املنتجة"عملية البناء الضويئ، ومن ثم يطلق عىل النباتات اسم 

 يف السلسلة التـي ميكنهـا اسـتخدام مـادة غـري حيـة إلنتـاج الكائنات الحية الوحيدة

 .الطعام
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ال تستطيع الحيوانات صنع غذائها بنفسها والبد لهـا مـن أكـل كائنـات حيـة 

، ويـصنف "كائنـات مـستهلكة"أخرى، ومن ثم يطلـق عـىل الحيوانـات اسـم 

ــشب  ــالت الع ــن آك ــانوا م ــإذا ك ــأكلون، ف ــا ي ــا مل ــستهلكون وفًق ــؤالء امل  ه

 فيطلـق علـيهم مـستهلكني مـن الرتبـة) وانات التي ال تأكـل إال نباتـاتالحي(
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) الحيوانــات التــي تأكــل الحيوانــات األخــرى(أمــا الحيوانــات آكلــة اللحــوم .  األوىل

فتسمى مستهلكني مـن الرتبـة الثانيـة، أمـا مـستهلكو الرتبـة الثالثـة فـإنهم يـأكلون 

الكائن الحي املوجود يف قمة سلـسلة و. أو الثانية وهلم جرا/مستهليك الرتبة األوىل و

 ". املستهلك األعىل"غذائية يطلق عليه 
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ًنادرا ما يكون هناك أكرث من خمس مستويات يف سلسلة غذائية، حيث  يـصبح كـل 

مستوى أكرب عند االنتقال من أعىل إىل أسفل؛ ألن كل كائن حي البد أن يأكل معظـم 

 . ي تحته ليحصل عىل طاقة كافية ليعيشالكائنات الحية املوجودة يف املستوى الذ

تتعفن ( ْتتسبب بعض البكرتيا والفطريات يف جعل النباتات والحيوانات امليتة تتحلل

، وهـذه الكائنـات الحيـة تعـرف باسـم الكائنـات املحللـة  وتـصبح املـواد )أو تتلف

هذه املواد الغذائية واملعادن يف املادة املتحللة جزءا من الرتبة، وتتغذى النباتات من 

املغذية واملعادن من الرتبة، وملـا كانـت الكائنـات املحللـة تفكـك الكائنـات املنتجـة 

واملستهلكة للمساعدة يف تغذية الكائنات املنتجة، فإنها جـزء مـن انتقـال الطاقـة يف 

سلـسلة غذائيـة، وهـذا االنتقـال للغــذاء مـن املنتجـني إىل املـستهلكني إىل الكائنــات 

 . إىل املنتجني حلقة مستمرةاملحللة ثم عودته

ميكن أن تكون النباتات والحيوانات طعاما ألنواع مختلفـة مـن الحيوانـات، ومعظـم 

الحيوانات يتغذى عىل أكرث من نـوع واحـد مـن الغـذاء، ومـن ثـم فـإن الكثـري مـن 

الحيوانات ينتمي إىل عدة سالسل غذائية، والسالسل الغذائيـة يف أي مجتمـع تـرتبط 

كة غذاء، ويف حني ميكن تعريـف شـبكات غـذاء محـددة داخـل كـل معا لتكوين شب

ــات  ــضا عــىل نبات ــشبكة غــذاء قــد تتغــذى أي ــة ل ــات املنتمي مجتمــع إال أن الحيوان

 .وحيوانات من شبكة أخرى

والقوارض هي الحيوانات التي تأكل كال من النباتات والحيوانات، وهذا االرتباط بـني 

متداخلـة مكونـة مـن جميـع األحيـاء عـىل شبكات الغذاء يكون شبكة غذاء هائلـة 

 .كوكب األرض
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إن إزالة أي جزء من شبكة غذائية ميكن أن يكون لـه تـأثريات بعيـدة املـدى، فعـىل 

ْسبيل املثال، املزارع الذي يفرط يف قتل الثعالـب ميكـن أن يغـري عـدد الـشجر الـذي 

ملزيـد مـن ينمو يف املنطقة، فبدون الثعالب التـي تأكـل الـسناجب سـيكون هنـاك ا

السناجب التي ستأكل جميع الجوز الذي عىل الشجر وهذا الجوز يحتوي عىل بـذور 

 .منها تنمو األشجار الجديدة، وألن جميع الجوز قد أكل فلن تنمو أشجار جديدة

 :متارين

اسـتخدم . يتنوع عدد الكائنات الحية يف كل مستوى من مـستويات سلـسلة غذائيـة

 : ططات إلجابة األسئلة التاليةالرسم البياين الرشيطي واملخ

 أي مستويات سلسلة غذائية فيه أكرب عدد من الكائنات الحية؟ ) أ( - 1
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 أي مستويات سلسلة غذائية فيه أقل عدد من الكائنات الحية؟ ) ب(

ميثـل عـدد الكائنـات يف كـل مـستوى مـن مـستويات ) ب(أم ) أ: (أي الهرمني

 سلسلة غذائية متثيال صحيحا؟
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  اللف والتدوير- :طالنشا

 بناء منوذج لسلسلة غذاء: الغرض

 ورقـة مـن ملـصقات – قلـم رصـاص – مقـص – ورق كتابـة –فرجار رسم : األدوات

 – مـسامر أوراق –مـسطرة –)سم20×45(بوصة  8×18اإلعالنات داكنة اللون أبعادها 

  مساعد بالغ-رشيط الصق شفاف 

 :الخطوات

 .  بوصة عىل الورقة7استخدم الفرجار لرسم دائرة قطرها  -1
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ّقــص الــدائرة ثــم اقــسم الــدائرة إىل ثالثــة أجــزاء متــساوية وضــع الحيوانــات  -2

وهذه الـدائرة سـنطلق عليهـا . والنباتات والبكرتيا وقم بتسميتها كام يف الرسم
 .اسم عجلة سلسلة غذائية

ــم  -3 ــصقات ق عــىل لوحــة املل
بقياس خطـوط الطـي وضـع 

 .عالمة عندها كام هو موضح
مللصقات  بطـول اطو لوحة ا -4

الجانــــب . Aخــــط الخــــط 
األطول من لوحـة امللـصقات 
ســيطلق عليــه اســم الجانــب 

 األمامي
عــىل الجانــب األمــامي مــن  -5

لوحة امللـصقات ضـع نقطـة 
) ســم15( بوصــة 6عــىل بعــد 

من إحدى الحـواف القـصرية 
ــة 4و ــم10( بوص ــن ل )  س م

 .حافة طويلة كام هو موضح
ـــــول -6 ـــــا بط ـــــم مثلث  ارس
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مـن كـل حافـة مـن الحـواف الطويلـة ) سـم2.5(بوصة 1 بعد  الطية يبدأ عىل

 ). سم0.6(وحتى نقطة تبعد عن النقطة املركزية بربع بوصة 

 . قص املثلث من كال سميك لوحة امللصقات -7

اجعل شخصا بالغا يستخدم الفرجار لعمل ثقب يف مركز عجلة سلسلة غذائية  -8

 .  كال سميك امللصقْيف نقطة مركز لوحة امللصقات وتأكد من عمل الثقب يف 

ــة بــني ســميك لوحــة امللــصقات بحيــث تكــون  -9 ــة سلــسلة غذائي أدخــل عجل

الرســومات مواجهــة للجانــب 

 .األمامي من لوحة امللصقات

أدخل املسامر يف الثقـوب يف  -10

الثالث طبقات جميعـا وثبتهـا 

يف الجانــب الخلفــي للوحــة 

 .امللصقات

اطو لوحـة امللـصقات بطـول  -11

ـــط  ـــرشيط Bالخ ـــه بال  وثبت

 .الصقال

 

 .امسك لوحة امللصقات بحيث يكون الجانب األمامي مواجها لك -12
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 .لف عجلة سلسلة غذائية يف اتجاه عكس عقارب الساعة -13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الحظ تسلسل الصور يف الفتحة املثلثة -14

 

 .يتكون منوذج يوضح انتقال الطاقة يف سلسلة غذائية: النتائج

ة مـن الفتحـة، وأثنـاء دوران العجلـة يظهر جزء من سلسلة غذائية يف كل مـر ملاذا؟

يظهر املستوى الثاين من سلسلة غذائية، وميكنك تتبع انتقـال الطاقـة مـن الكائنـات 

 .املنتجة إىل املستهلكة إىل املحللة ثم العودة إىل املنتجة مرة أخرى

 

كائن مستهلك
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 :حلول التامرين

 أي املستويات له أطول رشيط يف الرسم البياين؟ ... فكر) أ(  - 1

 .املستوى األول فيه أكرب عدد من الكائنات الحية: ابةاإلج

  أي املستويات له أقرص رشيط يف الرسم البياين؟...فكر) ب(  

 . املستوى الرابع فيه أقل عدد من الكائنات الحية:اإلجابة

 مـستوى لسلـسلة غذائيـة هـو األكـرب، واملـستوى األعـىل أو األكـرث أول... فكر  - 2

 .ًارتفاعا هو األصغر

هي ) النهاية املدببة( للهرم هي الجزء األكرب والقمة ) النهاية املستوية(القاعدة 

 .األصغر

 .  ميثل عدد الكائنات الحية يف سلسلة غذائيةAالهرم 
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6 
 املنبوذون

  اكتشاف ما هو العشب الضار وما هي فوائده

 :ما تحتاج إىل معرفته

ات ينمو يف مكـان يكـون غـري مرغـوب من املعتقد عامة أن العشب الضار هو أي نب

ًفيه، فشجرة البقان التي تنمو بني أشجار الربتقال تعترب عشبا ضارا إذا كانـت أشـجار  ً
ًالربتقال هي فقط املرغوب فيها، وحتى الزهرة تعترب عشبا ضارا إذا منت يف حقل قد  ً

تان البقـان ًزرعه املزارع قمحا لكن الزهرة يف حديقة األزهار، وأشـجار البقـان يف بـس

 . ًليسوا أعشابا ضارة

يف حني أن أي نبات غري مرغوب فيه هو نـوع مـن األعـشاب الـضارة، هنـاك 

 نباتات تعترب من األعشاب الضارة بغض النظـر عـن مكـان منوهـا، مثـل عـشب

الكرنب، وعشب الجوز، والرجيد، فالنباتات التي ليست مفيدة كغذاء أو تلك 

ويبــدو أن معظــم . ً أيــضا أعــشابا ضــارةالتــي يعجــب النــاس بجاملهــا تعتــرب

 األعشاب تنمو يف أي مكان وال تحتـاج إىل رعايـة خاصـة، حيـث تنتـرش بـذورها
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 التـي ترعـى يف الحـدائق بسهولة، وغالبا ما تنمو األعشاب بشكل أفضل مـن النباتـات

 .واملراعي

 

أخرج
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)أ(

)ب(

حديقة 
 طبيعية

مزرعة

)ج( مزرعة ذرة
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ُثـري مـن الوقـت ينفـق يف ًصحيح أن األعشاب الضارة عموما ليست مرغوبـة وأن الك

محاولة التخلص منها إال أن هناك شيئا جيدا ميكن قوله عنها وهـو أنهـا متنـع أحيانـا 

، وهـذا ينطبـق خاصـة يف األرايض )أي تآكل الرتبة بفعل الرياح أو املاء(تعرية الرتبة 

 . التي  أخليت  لبناء الطرق أو املنازل

تنمو جذورها برسعة، مام يثبت الرتبـة تنمو األعشاب بسهولة يف بعض املناطق التي 

 .يف مكانها ويحول دون تعريتها  خالل األمطار الغزيرة أو  تطايرها يف مهب الريح

 :متارين

تدعى الهندبونات والزهور الزرقاء والحوذان وغريها من النباتات املزهرة التـي تنمـو 

برية، وهذه النباتـات يف الغابات أو الصحاري أو غريها من املناطق الطبيعية أزهارا  

ادرس . ًاملزهرة نفـسها ستـسمى أعـشابا ضـارة يف حقـل الـذرة الـذي يزرعـه املـزارع

 .األشكال وحدد الشكل الذي يعترب فيه عباد الشمس من األعشاب الضارة

 الناقع :النشاط

 .بيان كيف تساعد األعشاب الضارة عىل ترطيب الرتبة: الغرض

أوقيـة  7با رشب من البالستيك سعة كل منهام  كو- رشيط الصق –مسطرة : األدوات

  مؤقت–  ماء صنبور -أعواد خشبية  3 - تربة أصيصية -  قلم تحديد -(  مل210(

 :الخطوات

 مـــن الـــرشيط الالصـــق عـــىل أحـــد جـــانبي كـــل ) ســـم 5( بوصـــة 2ضـــع  -1
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 .ًكوب بحيث يكون أحدد طريف الرشيط مالمسا لحافة الكوب         

 .من أعىل الكوب)  سم1.25( عىل بعد نصف بوصة ضع عالمة عىل الرشيط -2

 .كوم تربة يف الكوبني حتى الطرف السفيل للرشيط الالصق -3

ّحرك كل عود خشبي لألمام والخلف حركة خفيفة أثناء قيامك بإدخال األعواد  -4

 .الثالثة يف تربة أحد الكوبني

 

 

 

 االرتفـاع أضف املاء حتى العالمة املوجودة عىل كل كوب، ثم ضع عالمة عنـد -5

 .مرة أخرى بعد دقيقة واحدة

ارتفاع املاء يف الكوب الذي فيه األعواد أقل من الكوب الذي ال يحتوي عـىل : النتائج

 .أعواد

ــه أعــواد جــرى املــاء يف الفتحــات ملــاذا؟ ــذي ب  عنــدما أضــيف املــاء إىل الكــوب ال

ـــة ـــي تنمـــو، أو.  التـــي صـــنعتها األعـــواد يف الرتب ـــضارة الت   جـــذور األعـــشاب ال
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جذور جميع النباتات، مثلها مثـل إدخـال األعـواد يف أنهـا تكـون فتحـات صـغرية يف 

الرتبة أثناء حركة تلك الجذور يف الرتبة، وهذا يـسمح مليـاه األمطـار مبـلء الفتحـات 

والغوص يف الرتبة بدًال من الجريان عىل سطحها، واملاء الذي يغـوص يف الرتبـة ميكـن 

 .و النباتات األخرىأن تستخدمه األعشاب الضارة أ

 :حلول التامرين

 .. فكر

 .يف حديقة طبيعية، النباتات املزهرة، مثل عباد الشمس، تعترب زهورا برية 

عندما ينمو عباد الشمس يف مزرعة من أجل بذوره التي يأكلها النـاس فإنـه ال  

ًيعترب أزهارا برية وال أعشابا ضارة ً. 

منـوه فيـه مثـل حقـل الـذرة عباد الشمس الذي ينمو يف مكـان غـري مرغـوب  

 .يعترب من األعشاب الضارة

ًالشكل ج ميثل عباد الشمس فيه عشبا ضارا  ً 
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7 
  الديناصور يتنفس

 دورة األكسجني عىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

الجــزء الحــي مــن (جميــع الكائنــات الحيــة تعــيش داخــل الغــالف الحيــوي لــألرض 

عىل سطح األرض بقليل حتى أسفل سـطح ، وميتد هذا الغالف الحيوي من أ)الكوكب

األرض بقليل، وموارد األرض يف هذه الطبقـة تـوفر جميـع احتياجـات الكـائن الحـي 

 .باستثناء الطاقة القادمة من الشمس

، واملاء، واملـوارد )طبقة الهواء املحيط باألرض(لو كانت غازات الغالف الجوي 

لكانت قد نفدت برسعة، األخرى الرضورية للحياة تستخدم ملرة واحدة فقط 

لكــن هــذه املــوارد موجــودة حولنــا وتــستخدمها الكائنــات الحيــة لــسنوات 

ــدويرها  ــاد ت ــا يع ــدة، ألنه ــرى(عدي ــرة أخ ــستخدم م ــات)ت ــن العملي  ، وم

ــوارد يف  ــدوير امل ــادة ت ــا بإع ــن خالله ــات م ــات والحيوان ــوم النبات ــي تق   الت

  والحيوانــاتالغــالف الجــوي عمليــة التــنفس، فمــن خاللــه متــتص النباتــات
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وتطلـق غـاز ثـاين ) أحد غـازات الغـالف الجـوي، وهـو رضوري للتـنفس( األكسجني 

ًأكسيد الكربون، ويحدث التنفس يف النباتات والحيوانات ليًال ونهـارا، وعمليـة البنـاء 

الضويئ، هي العملية التي ميتص بها النبات ثاين أكسيد الكربون ويطلق األكسجني، ال 

تتطلـب : تـات، وعمليـة البنـاء الـضويئ هـي عمليـة ذات مـرحلتنيتحدث إال يف النبا

مرحلة الضوء يف البناء الضويئ وجـود ضـوء، لـذلك فهـي محـدودة بوقـت النهـار أو 

 .بالضوء الصناعي، ومرحلة الظالم تحدث يف غياب الضوء

ومتتص الحيوانات الغازات التـي تتطلقهـا النباتـات، ومتـتص النباتـات الغـازات التـي 

 الحيوانات، ويطلق عىل إعادة تدوير الغازات هذه اسم دورة األكسجني؛ ألن تتطلقها

األكسجني أو الغازات التي تحتوي عليه يتم تبادلها بني النباتات والحيوانات، وإعـادة 

استخدام األكسجني هذه تعني أنك ميكن أن يكون األكسجني الذي تتنفسه أنـت قـد 

 . منذ ماليني السننييكون هو نفسه الذي تنفسته الديناصورات
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 متارين

 .أي الرسومات التالية تصف العمليات اآلتية  1-

 . مرحلة الضوء-البناء الضويئ  -أ

  التنفس -ب

يف الرســم أربعــة أســهم،  لكــن اثنــني مــنهام   2-

فقط ميثل دورة األكـسجني متثـيال صـحيحا، 

 .حدد السهمني
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  وحده يف املنزل- :النشاط

 . ميكن للنباتات أن تعيش بدون الحيواناتبيان كيف: الغرض

) لـرت( برطامن ذو غطاء وسعته كوارت -من تربة إصيصية )  مل250(كوب : األدوات

 . ماء صنبور- مجموعة من العشب - مجرفة –

 :الخطوات

 .صب الرتبة يف الربطامن -1

ْبعد االستئذان، استخدم املجرفة للحفر ألخـذ مجموعـة مـن العـشب مناسـبة  -2

 . الربطامنلوضعها يف

 .ًبلل الرتبة باملاء بحيث تكون رطبة لكن ليست مبللة جدا -3

 .ثبت الغطاء عىل الربطامن -4
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 .ضع الربطامن بالقرب من نافذة لكن دون تعريضه لضوء الشمس املبارش -5

الحظ الربطامن أثناء وقت النهار والليـل أكـرب عـدد ممكـن مـن املـرات ملـدة  -6

 .أسبوعني

ًمن الداخل مغيام يف أوقات أثناء النهار، وتظهر قطـرات مـاء يظهر الربطامن : النتائج

 .عىل الزجاج من الداخل أثناء وقت الليل وأجزاء من اليوم

 ملاذا؟ 

عمليــة البنــاء الــضويئ هــي العمليــة التــي فيهــا يقــوم الكلوروفيــل يف النبــات  

بامتصاص طاقة الضوء ويستخدمها يف تحويـل ثـاين أكـسيد الكربـون واملـاء إىل 

يستخدم النبات السكر كغـذاء وينطلـق األكـسجني إىل الغـالف .  وأكسجنيسكر

 : الجوي، وميكن تلخيص البناء الضويئ كام ييل

 .سكر وأكسجني) طاقة ضوئية، وكلوروفيل(ماء + ثاين أكسيد الكربون  

أثناء عملية التنفس، يتحد الـسكر مـع األكـسجني لتكـوين املـاء، وثـاين أكـسيد  

 .ًالضوء ليس رضوريا لعملية تنفس النبات. الكربون، والطاقة

ينطلق املاء وثـاين أكـسيد الكربـون مـن النبـات والـذي يـستخدم الطاقـة ألداء  

 : أنشطته الحيوية، وميكن تلخيص التنفس كام ييل

 .طاقة+ ماء + ثاين أكسيد كربون           أكسجني + سكر  

زم لعملية البنـاء الحظ أن التنفس ينتج ثاين أكسيد الكربون واملاء الال 

الضويئ، والغيم وقطرات املاء عىل الربطامن من الداخل ناتجـة جزئيـا 

تتحـول مـن (ًكام تتبخـر امليـاه أيـضا . عن التنفس الخارج من النبات

 تتحول من غـاز(من الرتبة ثم تتكثف ) سائل إىل غاز نتيجة تسخينها
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ذه العمليـة  اسـم ، ويطلق عىل املـاء النـاتج مـن هـ) إىل سائل نتيجة تربيدها

 .ًالتكثيف، وهو ينتج أيضا قطرات وغيوم داخل الربطامن

يبقى العشب يف الربطامن عىل قيد الحياة ألن النباتات تصنع العديد من املـواد  

الرضورية لحياتها، فالنباتات تستطيع العيش دون حيوانـات لكـن الحيوانـات ال 

يع صـنع األكـسجني وال تستطيع العيش بـدون نباتـات ألن الحيوانـات ال تـستط

النباتـات عـىل وجـه األرض، سيـستهلك صنع غذائها الخاص، فلـو دمـرت جميـع 

 ما مل توجد طريقة الستبدال األكسجني واملاء الذي األكسجني وستموت الحيوانات

 .تنتجه النباتات

 :حلول التامرين 

نبـات يف  مرحلـة الـضوء عنـدما يكـون ال-تحدث عملية البناء الضويئ... فكر ) أ(  -1

 . الضوء

 مرحلة الضوء، متتص النباتات ثـاين أكـسيد الكربـون -أثناء عملية البناء الضويئ 

 .وتطلق األكسجني

 .  مرحلة الضوء-يوضح البناء الضويئ ) ج(الشكل  

 .يحدث التنفس أثناء وقت النهار والليل يف النباتات والحيوانات... فكر ) ب(

 . كسجني وتطلق ثاين أكسيد الكربونأثناء التنفس، متتص الحيوانات األ

 .  ميثالن التنفسD، وAالشكالن 

 . متتص الحيوانات األكسجني الذي تطلقه النباتات... فكر  -2

 . النباتات متتص ثاين أكسيد الكربون الذي يطلقه اإلنسان 

 .  ميثالن دورة األكسجني متثيال صحيحاD، وBالسهامن 
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8 
  أعىل وأسفل

  اء دورة املعىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

جميع الكائنات الحية تحتـاج إىل املـاء، ويف الواقـع، الحيـاة كـام نعرفهـا ال ميكـن أن 

ًتوجد بال مـاء، فاملـاء يف الغـالف الحيـوي لـألرض يـستخدم ويعـاد اسـتخدامه مـرارا 

 ًوتكرارا، وإعادة التدوير هذه تسمى دورة املاء، وهي الحركة املستمرة للامء مـا بـني

األرض والغالف الجوي، والشكل الذي أمامك يوضح حركـة املـاء وكيـف تتغـري أثنـاء 

 . دورة املاء

يعترب التبخر أحد التغريات يف دورة املـاء، وهـو تحـول املـاء مـن الحالـة الـسائلة إىل 

الحالة الغازية التي تسمى بخار املاء، حيث أنه بعد السباحة تجف مالبس الـسباحة 

يجف جلدك برسعة عندما تقف يف الشمس نتيجة التبخر، وكـام الرطبة الخاص بك و

 . هو موضح، يف رسم دورة املاء أنه دامئًا يتبخر من البحريات والجداول واألنهار
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تطلق أوراق النباتات أيضا بخار ماء يف الغالف الجوي يف عملية تسمى عملية النـتح، 

لرتبـة وينتـرش املـاء يف جميـع أجـزاء النبـات، وتقوم جذور النبات بتجميع املاء من ا

 .ويفقد أغلب هذا املاء عن طريق األوراق يف عملية النتح

ومبجرد أن يصبح بخار املاء يف الغالف الجوي فإنـه يـربد ويتحـول مجـددا إىل 

 ماء سـائل نتيجـة للتكثـف، فالـسحب تتكـون عنـدما يتكثـف بخـار املـاء يف

 

تكثف

دورة املاء

هطول أمطار

 خـرتب
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ي يتجمـع عـىل عبـوة مـرشوبات غازيـة بـاردة مـن  الغالف الجوي، وكذلك املاء الذ

 .الخارج هو أيضا مثال للتكثف

وعندما تصبح قطرات املاء يف السحب كبـرية مبـا يكفـي تـسقط عـىل هيئـة هطـول 

حيـث ) املاء الذي يعود إىل األرض عىل هيئة أمطار، أو ثلج، أو صقيع أو بـرد(أمطار 

نتقل إىل اليـابس، وبعـض املـاء الـذي يسقط املاء يف املسطحات املائية املفتوحة ثم ي

يسقط عىل اليابسة يشق طريقه إىل املسطحات املائية املفتوحة، ألنها متتد منحـدرة 

ًإىل جداول تصب يف بحريات وأنهار ومحيطـات، وميـتص أيـضا املـاء يف األرض، حيـث 

 .ًتستخدمه النباتات أو يتبخر أو يتحرك عائدا تحت األرض إىل مسطح مايئ مفتوح

ًه التغري للامء جيئة وذهابا من سـائل إىل غـاز يف دورة املـاء يـستمر يوميـا مـرارا هذ ً

يف الصحراء تكون كمية املاء الذي يتبخر أكرث من هطول األمطـار، والعكـس . ًوتكرارا

صحيح يف الغابات املدارية املطرية، وكمية املاء الذي يغـادر األرض ويعـود إليهـا قـد 

ذلـك، فـإذا أخـذنا يف االعتبـار األرض كاملـة سـنجد أن يختلف من مكان آلخر، ومع 

ًدورة املاء متزنة، وهذا يعني أن املاء ال يفنى أبـدا لكنـه فقـط يتغـري مـن شـكل إىل 

 .آخر

 :متارين

 يف املعادالت اآلتية،

   ماء جامد أو متجمد  طاقة -ماء سائل 

   بخار ماءطاقة + ماء سائل

  ماء سائل طاقة –بخار ماء 
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  ماء سائلطاقة + امد أو متجمد ماء ج

 . تكثف املاء2-.  تبخر املاء1-:  اذكر حرف املعادلة التي متثل ما ييل

 التنقيط: النشاط

 .رشح دورة املاء: الغرض

 صندوق تخزين شفاف حجمه تقريبـا مثـل حجـم -  مسطرة -ماء صنبور : األدوات

  مؤقت- قابل للغلق  كيس بالستيك- مكعب ثلج - غالف بالستييك -صندوق أحذية 

 :الخطوات

 .من املاء يف الصندوق)  سم2.5(بوصة  1صب  -1

 .قم بتغطية أعىل الصندوق بالغالف البالستييك -2

 .ضع مكعب الثلج يف الكيس وأغلقه -3

 .ضع الكيس يف منتصف الغالف البالستييك الذي يغطي الصندوق -4

 بحيـث مييـل الغـالف)  سـم2.5( بوصـة 1ادفع املكعـب ألسـفل برفـق حتـى  -5

 .البالستييك ألسفل نحو املنتصف

 .ضع الصندوق بالقرب من نافذة  بحيث تيضء أشعة الشمس الصندوق -6

 دقيقة ملدة 20الحظ سطح البالستيك املوجود مبارشة تحت مكعب الثلج كل  -7

 .ساعة أو إىل أن يذوب الثلج
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ض تتكون قطرات ماء عىل الجزء الـسفيل مـن البالسـتيك تحـت الـثلج، وبعـ: النتائج

ًقطرات املاء هذه يسقط مجددا عائدا إىل املاء يف الصندوق ً. 

ْتوفر حرارة الشمس طاقة تتـسبب يف جعـل بعـض املـاء الـسائل يف الـصندوق ملاذا؟ 

ّيتبخر، ويرتفع بخار املاء ثم يتكثف عىل الجانب السفيل من البالسـتيك الـذي بـرده 

حجـم القطـرات إىل أن يتـسبب وبتجمع املزيد من املاء عىل البالستيك يـزداد . الثلج

وزنها يف سقوطها عائدة إىل املاء يف األسفل، وهذا هو منوذج لدورة املاء عـىل األرض، 

األرض، والبالستيك ميثل الغالف الجوي لألرض، وطاملا ظـل فأسفل الصندوق ميثل سطح 

 مغلًقا تبقى كمية املاء يف الصندوق كام هي؛ فهي تتحول فقط مـن شـكل الصندوق

 .آخرإىل 
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 :حلول التامرين

 . ماء سائل  زائد طاقة تنتج بخار ماء: معادلة تبخر املاء تقرأ... فكر  -1

 .  متثل تبخر املاءBمعادلة  

 . بخار ماء ناقص طاقة ينتج ماء سائل: معادلة تكثف املاء تقرأ... فكر -2

 .   متثل تكثف املاءCمعادلة  
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9 
  املالمئة 

  مع بيئاتها مالحظة كيفية تكيف الكائنات الحية

 :ما تحتاج إىل معرفته

ًمعظم العالقات بني الحيوانات لها عالقة بالعمل معا ملساعدة جميع أطراف العالقة، 

وبعض هذه العالقات بسيط وبعضها معقد للغاية، فالتجمعـات الـسكانية الـصغرية 

ًالتي تعيش وترتحل معا وتعتمد عىل بعضها البعض بطريقة مـا مـن أجـل رفاهيتهـا 

ى مجموعات اجتامعية، والعديد من املجموعات االجتامعيـة تعمـل مبثابـة أرس تسم

تشارك العمل بقدر متساو، فالقرود لها مجموعة اجتامعية شبيهة بالبرش يـريب فيهـا 

الصغار يف وحدة أرسية، أما التجمعات الـسكانية الكبـرية التـي تعتمـد عـىل بعـضها 

 .البعض فيطلق عليها مستعمرات

  تــي تعــيش يف مــستعمرات تــسمى حيوانــات املــستعمرات، وتظهــرالحيوانــات ال

ــراد ــني األف ــة ب ــن االعتامدي ــة م ــات متنوع ــة درج ــستعمرات املختلف ــات امل  حيوان
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فالفائـدة  يف املستعمرة، فعىل سبيل املثال، البطاريق والنحل حيوانـات مـستعمرات، 

أن وجـودهم يف  العظمى التي تعود عىل البطاريق من كونهم يف مستعمرة هو ببساطة

يعتمـد عـىل بعـضه الـبعض أعداد يوفر لهم األمان، أما النحل عىل ناحية أخرى، فهـو 

 . بطرق أخرى كثرية لبقاء مستعمرته واستمراريتها

 

 

هناك نوع آخر من حيوانات املستعمرة وهو الكائن الفائق، وهـو يبـدو ككـائن حـي 

ًمرتبطـة معـا، وأحـد أمثلـة واحد، لكن يف الحقيقة هو عدد من حيوانات املـستعمرة 

حيوانات املستعمرات جزء من املرجان الحي يحتـوي آالف الحيوانـات الدقيقـة التـي 

تسمى بالبوالب املرجانية، وكل واحدة منها لها جسم يشبه أنبوبا، أحد طرفيه متـصل 

 بقاع البحر، أو بالصخور، أو  ببعضه البعض، والطرف املقابـل لهـا هـو فوهـة محاطـة
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ًوهــذه الحيوانــات الـشبيهة بــالزهور مرتبطــة معــا .  الذعــة تــشبه األصـابع مبخالـب

بطريقة متكنها من مشاركة الغذاء، واملرجان امليت هو الهيكل الصلب القـايس الـذي 

يتبقى بعد موت البوالب، وهناك نوع آخر من الكائنات الفائقة وهـو رجـل الحـرب 

لبـالون ذا املخالـب املتدليـة هـو يف الربتغايل، فهذا الكائن الحي الطايف الـذي يـشبه ا

الواقع مستعمرة من بوالب متخصصة لكل منها وظيفة خاصة، وهذا الكائن الفـائق 

 .هو شكل حياة أكرث فاعلية من الكائنات املنفردة التي يتكون منها

 :متارين

الكائنات الحية يف األشكال القادمة وضعت يف أماكن خاطئة، صل بني كل كائن حـي 

 .لتي يتكيف معها أفضل تكيفوالبيئة ا
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قرد:الكائن3-
 املحيط:  البيئة-ج

 شمبانزي البحر

صبار: الكائن2-
 غابة :  البيئـــة-أ

    مدارية مطرية
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 الحفار: النشاط

 .محاكاة التكيف الخاص لنقار الخشب للحصول عىل الغذاء: الغرض

 . عود أسنان دائري- قلم - لوح ورقي -بسكويت الزبيب : األدوات

 :الخطوات

 .ال تأكل املواد الغذائية املوجودة يف هذه التجربة: تنبيه

 ضع البسكوت عىل اللوح -1

استخدم السن املدبب للقلم للحفر واستخراج أجزاء البسكويت من حول أحد  -2

 .حبات الزبيب

 .استخدم عود األسنان اللتقاط حبة الزبيب وإزالتها من البسكويت -3
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عود األسـنان  سن القلم يتسبب يف تكرس قطع البسكويت من حول الزبيب، أما: النتائج

 .إزالتها من البسكويتفيلتصق بسهولة بحبة الزبيب مام يتيح لك 

 ملاذا؟ 

ميثل القلم منقار نقار الخشب القوي الذي يشبه اإلزميل والذي يستخدمه يف الحفـر 

الستخراج الحرشات من الخشب، أما عود األسنان فيمثل لـسان نقـار الخـشب الـذي 

 .يشبه الرمح والذي يستخدم يف التقاط الحرشات املكشوفة

يفان فيزيائيان خاصان لهذا الطائر، والطيور التـي منقار نقار الخشب ولسانه هام تك

تعيش يف بيئات مختلفة لها تكيفاتها الفيزيائية الخاصة لتأمني الغـذاء، فعـىل سـبيل 

املثال، لدى البجعة منقار كبري عىل شكل مغرفة لتجرف األسامك من املـاء، فالبجعـة 

شب يـستطيع أن ال تستطيع الحفر السـتخراج الحـرشات مـن األشـجار وال نقـار الخـ

 .يجرف السمك من املاء، فكل متكيف مع بيئته

 :حلول التامرين

 .للسمك خياشيم تسمح له بالتنفس تحت املاء... فكر  

  C هي 1         أفضل بيئة للكائن الحي 

 . الصبار ال يحتاج الكثري من املاء... فكر  

 A هي 2         أفضل بيئة للكائن الحي 

 . تساعدها عىل التحرك بني األشجارللقرود أذيال... فكر  

 B هي 3         أفضل بيئة للكائن الحي 
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 الحدود 

 فهم النظم اإليكولوجية واملناطق الحيوية 

 :ما تحتاج إىل معرفته

 :ما تحتاج معرفته

النظام البيئي هو منطقة مميزة تـضم مجتمعـات حيـة، والبيئـات غـري الحيـة التـي 

الحية تضم جميع الكائنات الحيـة داخـل النظـام البيئـي، تتفاعل معها، واملجتمعات 

ًوهذه الكائنات تتفاعل مع بعضها البعض وتتفاعل أيضا مع البيئـة غـري الحيـة التـي 

ضوء الشمس، والرتبة، والرطوبة، واملواد الغذائية، ودرجة الحرارة، : تشمل أشياء مثل

ن أو أكـرث باسـم املنطقـة وما شابه، وتسمى املنطقة التي فيها ينـدمج نظامـان بيئيـا

 . االنتقالية، وقد يكون هناك حيوانات ونباتات من عدة أنظمة بيئية يف هذه املنطقة

 يحـدد أنـواع النباتـات التـي) الطقـس خـالل فـرتة زمنيـة ممتـدة(مناخ أي منطقـة 

 ميكنهــا الحيــاة هنــاك، والنظــام البيئــي الــذي يغطــي منطقــة جغرافيــة كبــرية حيــث 
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ن النباتات نتيجة مناخ معني يف املنطقة يسمى منطقة أحيائيـة،  يعيش نوع واحد م

، والحيوانات )جميع النباتات يف منطقة معينة(وكل منطقة أحيائية تتحدد بالنباتات 

وتنقـسم األرض إىل منـاطق أحيائيـة أرضـية ). جميع الحيوانات يف منطقـة معينـة( 

، وهـذه املنـاطق )نباتيـةالحيـاة ال(توصف بخمسة تصنيفات رئيسة للغطـاء النبـايت 

 : األحيائية األساسية موصوفة باختصار كام ييل

ًمنطقــة أحيائيــة عدميــة األشــجار توجــد أساســا يف املنــاطق القطبيــة : تنــدرا -1

الشاملية ذات الشتاء القارس الطويل والصيف الوجيز، ويعيش فيهـا األعـشاب 

 .تات املزهرةوالحزازيات واألشنات، والشجريات املنخفضة والقليل من النبا

تحتوي الغابة عىل مجموعة كبـرية مـن األشـجار التـي عـادة مـا تنمـو : الغابة -2

ًمتقاربة من بعضها مبا يكفي لدرجة أن الكثري من أعاليها يالمس بعـضه بعـضا 

أو يتداخل مع بعضه البعض مام يلقي ظالال عىل األرض، والغابات هـي النـوع 

 .ب أكرب قدر من األمطارًاألكرث شيوعا يف الحياة النباتية ويتطل

الحياة النباتية األساسية هي األعشاب أو النباتـات الـشبيهة : األرايض العشبية -3

باألعــشاب، فالــسافانا هــي أراض عــشبية معهــا أشــجار قليلــة أو مبعــرثة، ويف 

املناطق شديدة الجفاف ينمـو العـشب يف مجموعـات تـسمى الـسهوب وبـني 

ملنـاطق األكـرث رطوبـة ميكـن أن يكـون هذه املجموعات أراض جرداء، أمـا يف ا

 ).مرت 2 إىل 1(قدم  6 إىل 3 طول العشب من
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الصحراء هي منطقة أحيائية فيها هطول األمطار كل سنة يكون أقل : الصحراء -4

، وبعض الصحاري بها نباتات قليلة أو ليس بهـا نباتـات ) سم25( بوصة 10من 

ــه أشــجار  ــنام بعــضها اآلخــر ب ــصغرية (منخفــضة عــىل اإلطــالق بي األشــجار ال

 الـصحراوية طـرق مختلفـة للتكيـف مـع ، ورقع عشبية، وللنباتـات)والشجريات

املناخ الجاف، فبعـضها يخـزن املـاء لفـرتات طويلـة مـن الوقـت مثـل الـصبار، 

 .يف البذور إىل أن تسقط أمطار كافية) غري نشط(ًوبعضها اآلخر يبقى كامنا 

النباتات فعة بها أنواع مختلفة من الجبل منطقة أحيائية ذات أرض مرت: الجبل -5

، ثـم يتحـول إىل بناء عىل ارتفاعها، فالجبل الواحد قد يبـدأ بـصحراء عنـد سـْفحه

 .ًغابة، ثم يصبح أرضا عشبية وينتهي بتندرا عند قمته

تضم األنظمة البيئية للامء نباتات املاء العذب يف األنهار والبحريات وحولهم باإلضافة 

الح يف املحيطات وحولها، وتشكل امليحطات أكرب نظام بيئـي ألنهـا إىل نباتات املاء امل

 .ًجميعا متصلة ببعضها البعض

ًوجميع األنظمة البيئية متحدة معا تشكل الغالف الحيوي لألرض، وهو يغطي سطح 

  تأيت مـن كلمـة Biosاألرض كله وهو الجزء من األرض الذي توجد فيه حياة، وكلمة 

)  مـرت9000( يـاردة 10000تد الغالف الحيـوي لـألرض حـوايل إغريقية تعني حياة، ومي

 يـاردة 500وحـوايل ) مـستوى سـطح املحـيط(فوق سطح األرض عند مستوى البحـر 

 )  مرت450(

تحت سطح األرض، واألرض هي الكوكب الوحيد الذي يعـرف بوجـود غـالف حيـوي 

 .فيه
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 :متارين

 أماكن األنـواع التاليـة مـن استخدم املناطق األحيائية لخريطة أسرتاليا لتحديد -1

 : املناطق األحيائية

 .غابة)  ب   .صحراء ) أ  
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ًصل بني كل منطقة أحيائية والشكل الذي يعرب عنها تعبريا صحيحا -2 ً. 

 .صحراء )  ج   .أرض عشبية ) ب   .غابة  ) أ  

 

أ 

ب

ج
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 ْأخد العينات: النشاط

 .دراسة قسم من أحد األنظمة البيئية: الغرض

 ورق -)  مـرت21( قدم 70 حبل طوله - أقالم رصاص مدببة 9 -رشيط قياس : واتاألد

  ترمومرت- بوصلة – قلم تحديد -رسم بياين 

 :الخطوات

اخرت منطقة دراسة بها مجموعة متنوعة من الحياة النباتيـة، ميكـن أن تكـون  -1

غابة، أو حقال مفتوحا أو الساحة التي حول منزلك، ثم استخدم رشيط القيـاس 

، و أدخل قلـام رصاصـا يف األرض )مرت3×  مرت3(قدم  10× قدم10قياس منطقة ل

)  سـم12.5(بوصـة  5عند كل ركن من األركان األربعة للرقعة تاركًا منـه حـوايل 

فوق األرض، ثم استخدم رشيـط القيـاس لتقـسيم كـل جانـب مـن الرقعـة إىل 

 ). مرت 1.5(قدم  5أقسام كل منها 

) م1.5( أقدام 5ة األرض عند كل فاصل يبلغ طوله حدد بالقلم الرصاص يف رقع -2

 .عىل طول جوانب رقعة األرض، وقم بالتحديد يف وسط رقعة األرض

قـسم الرقعـة إىل ) املتجـاورة(باستخدام الحبل لربط األقالم الرصـاص القريبـة  -3

 .أربعة رقع فرعية متساوية

م  وحـدد ارسم الرقعة عىل ورقة الرسم البياين، وحـدد كـل رقعـة فرعيـة بـرق -4

 .بأسهم عىل الرسم) شامل، وجنوب، ورشق، وغرب(اتجاهات البوصلة 
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ارسم كل رقعة فرعية، والحـظ عـدد املعـامل البـارزة وحجمهـا مثـل الـصخور،  -5

 .واألشجار، واملسارات، واملناطق املفتوحة، والتعرية، والحيوانات وما شابه

 مـن كـل رقعـة استخدم الرتمومرت لتحديـد درجـة الحـرارة يف أمـاكن مختلفـة -6

 .فرعية

 

 

تم تحديد رقعة أرضية وقياسها وتقسيمها كعينة من نظام بيئي، وقد لوحظ : النتائج

 .وصف عام لعدد املعامل البارزة وحجمها يف كل رقعة فرعية
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ــة ملــاذا؟  ــة دراســة املعــامل الحيوي ــك الرقــع الفرعي ــيح ل ــات، (تت ــات، والحيوان النبات

، واملمرات، والصخور، والقاممة، ودرجة الحرارة وما الرتبة(وغري الحيوية ) والحرشات

ويف هذه الدراسة ميكن الحصول عـىل حجـم املعـامل الحيويـة وغـري الحيويـة، ) شابه

واملعلومات املنفصلة املأخوذة من كل رقعة فرعية، عند دراستها ككـل تقـدم صـورة 

وهـذه . قعـةداخـل الر) تفاعل الكائنات الحيـة مـع بيئتهـا(واضحة للمجتمع البيئي 

املعلومات تعطيك أدلة عىل النظام البيئي املحـيط، ومـع ذلـك فإنـه للحـصول عـىل 

معلومات أكرث صالحية عليك أن تحذو حذو علامء البيئة وتدرس املزيـد مـن الرقـع، 

 .ًوهذه الرقع ينبغي اختيارها عشوائيا من مواقع مختلفة داخل النظام البيئي

 :حلول التامرين

 2 القـسم -بها حياة نباتية قليلة أو لـيس بهـا حيـاة نباتيـة الصحاري ... فكر  -1

 .صحراء

 . غابات4 و3 القسامن -تحتوي الغابات عىل أشجار ... فكر ) ب( 

 -السمة األساسية للغابة هي أنهـا لـديها عـدد كبـري مـن األشـجار ... فكر ) أ( -2

 .  ميثل غابةBالشكل 

  A الـشكل -نها بها أعـشاب السمة األساسية لألرض العشبية هي أ... فكر ) ب(

 .أرض عشبية

 الـشكل -الصحراء بها القليل من النباتات، والصبار نبات صحراوي ... فكر ) ج(

Cصحراء  . 
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11 
  األرايض الجليدية

   النباتات والحيوانات يف املناطق األحيائية القطبية والتندرا  عىل تعرف

 :ما تحتاج إىل معرفته

ف شاميل ونصف جنويب عن طريـق حـد وهمـي يـسمى خـط تنقسم األرض إىل نص

االستواء، ويطلق عىل املنطقة من الكرة األرضية التي تقع فـوق خـط االسـتواء اسـم 

نصف الكرة األرضية الشاميل، واملنطقة التي أسفل خط االسـتواء اسـم نـصف الكـرة 

شاملية يف األرضية الجنويب، والدائرة القطبية هي الحد الوهمي للمنطقة القطبيـة الـ

نصف الكرة األرضية الـشاميل، أمـا الـدائرة القطبيـة الجنوبيـة فهـي الحـد الـوهمي 

 .للمنطقة القطبية الجنوبية يف نصف الكرة األرضية الجنويب

يف املناطق القطبية الجو بارد لدرجة التجمد واليابـسة واملـاء يغطـيهام الجليـد عـىل 

درجة أنه ال يدعم معظـم الحيـاة النباتيـة ًمدار العام، وهذا املناخ القايس بارد جدا ل

إال أن الباحثني قد وجدوا القليل من أنواع الحزازيـات واألشـنات يف الـدائرة القطبيـة 

 . الجنوبية
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حـني أن ًتوجد املناطق األحيائية للتندرا غالبا يف شامل الدائرة القطبية الـشاملية، ويف 

 زراعة قصري ومكثـف إال أن هناك فصلفصول الشتاء يف التندرا ميكن أن تكون طويلة، 

بسبب ساعات النهار الطويلة جدا يف الصيف، وتربة التندرا متجمدة معظـم الـسنة، 

لكن الثلج املنصهر يوفر الرطوبة الالزمة لنمو النبـات، ولـيس هنـاك نباتـات طويلـة 

لكن هناك أعشاب، وأشنات، وحزازيات، وشجريات منخفضة وبعض النباتات املزهرة 

 يع الحيــاة يف هــذه البيئــة القاســية، وألن هــذه النباتــات منخفــضة وقريبــةتــستط
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 .من األرض فهي محمية من الرياح القوية الباردة القادمة من املناطق القطبية

طبقة مـن الرتبـة املجمـدة دامئًـا (من السامت املهمة يف التندرا سمة التجمد الدائم 

ـــت األرض ـــصل)تح ـــاء ف ـــة، فأثن ـــن الرتب ـــة م ـــة العلوي ـــذوب الطبق ـــدفء ت   ال

 

لشتاءا

الصيف
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 بينام الطبقات التي أسفل منها أو الرتبة التحتية تبقى متجمدة، والبـد للنباتـات أن 

بعـض . ًتجتاز دورة منوها وتكاثرها برسعة قبـل أن تتجمـد الطبقـة العلويـة مجـددا

بـذور يف أقـل النباتات تنتقل من مرحلة البذور إىل اإلنبات والنمو والزهور وإنتـاج ال

 .ً يوما40من 

تقيض الشتاء يف حالة من عدم النـشاط (الحيوانات يف التندرا تقوم بالسبات الشتوي 

، أو تعـيش تحـت )تنتقل من مكان إىل آخـر(، أو تهاجر )الجزيئ أو الكيل تشبه النوم

الكـاريبو، والثعالـب، واألرانـب، : ومن الحيوانات املوجودة يف هـذه املنطقـة. الجليد

لقوارض، وثور املسك، والذئاب، ومعظـم الطيـور تـأيت أثنـاء فـرتة الـدفء القـصرية وا

 .لتتكاثر ثم تهاجر إىل مناطق أكرث دفئا لبقية العام

 :متارين

ادرس الخريطة وأجـب   1-

 : عىل ما ييل

 أين تقع املنطقـة األكـرب -أ

 للتندرا؟

 أين تقع أكـرب منطقـة -ب

 يابسة مغطاة بالجليد؟

 

 خط األستواء

 الدائرة القطبية 

 الدائرة القطبية 

 يابسة مغطاة بالجليد
تندرا
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 كلني ميثل نباتات ميكن أن توجد يف التندرا؟أي الش  2-

 

 

 القشعريرة: النشاط

 .تحديد كيف يحمي غطاء الجلد الحيوانات من الربد: الغرض

 –ترمـومرت  – ماء مـن الـصنبور - سلطانية كبرية -مكعبات ثلج  6 إىل 5من : األدوات

 . كيس من البالستيك- قفاز من الصوف - منشفة ورقية -مؤقت 

 :الخطوات

 .ضع مكعبات الثلج يف السلطانية وامأل السلطانية ماء -1

 دقائق ليسجل درجة الحرارة الصحيحة للهواء 10اترك الرتمومرت يف الهواء ملدة  -2

 .يف الغرفة
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امسك الرتمومرت يف يدك وضـع إبهامـك عـىل  -3

 .انتفاخه

 5اضغط إبهامـك برفـق عـىل االنتفـاخ ملـدة  -4

 . ثوان

رس االنتفــاخ ال تــضغط بــشدة وإال قــد ينكــ: تنبيــه

 .الزجاجي

ــاء  -5 ــراءة درجــة الحــرارة أثن الحــظ التغــري يف ق

 . باالنتفاخإمساكك

 . ثوان5ضع اليد نفسها يف سلطانية املاء الذي به ثلج ملدة  -6

ًجفف يدك باملنشفة الورقية، وامسك فورا الرتمومرت يف يـدك البـاردة واضـغط  -7

 .ثوان 5إبهامك يف االنتفاخ ملدة 

 .  درجة الحرارةالحظ التغري يف قراءة -8

ضـع يـدك التـي . أثناء ارتـدائك قفـاز مـن الـصوف 6 إىل 3كرر الخطوات من  -9

لتحمـي القفـاز مـن  6ترتدي فيها القفاز داخل الكيس البالسـتييك يف الخطـوة 

 .البلل

ًاخلع الكيس والقفاز من يدك وامسك الرتمومرت فورا يف يدك البـاردة واضـغط  -10

 . ثوان5إبهامك يف االنتفاخ ملدة 

اإلمساك بالرتمومرت يف يدك يف درجة حرارة الجسم العادية يتسبب يف زيـادة : النتائج

القراءة، وتقل القراءة عندما تضغط يدك الباردة عىل االنتفاخ، واليد الباردة التي بها 

 .ًقفاز تبقى أكرث دفئا من اليد الباردة التي ليس بها قفاز
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ًم األكرث دفئا إىل األجسام األبرد، ويـشري الرتمـومرت تنتقل الطاقة الحرارية من األجساملاذا؟ 

إىل ما إذا كان الجسم يطرد حرارة أم ميتص حرارة، ففي بدايـة التجربـة، كـان إبهامـك يف 

، وعـادة ) درجة مئويـة37( درجة فهرنهيت 98.6درجة حرارة الجسم العادية وهي حوايل 

ة ومـن ثـم ينبغـي أن تـزداد ما تكون درجة حرارة الجسم أعىل من درجـة حـرارة الغرفـ

ــاخ ــىل االنتف ــة ع ــدك الدافئ ــضع ي ــدما ت ــومرت عن ــراءة الرتم ــرث . ق ــة األك ــراءة الثاني  والق
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ًانخفاضا تشري إىل أن جلدك بعد وضعه يف الثلج قد فقد طاقة حراريـة وأصـبح أبـرد 

مادة ال تكتـسب ( من درجة حرارة الجسم اعادية، وقفاز الصوف يعمل مبثابة عازل 

من حيث أنه حفظ حرارة يدك من أن تفقد يف املـاء البـارد، ) د طاقة بسهولةأو تفق

ًفالقفاز أبقى يدك دافئة متاما مثلام يبقي الفـراء العـازل أو الـريش عـىل الحيوانـات 

 .ًجلودهم أكرث دفئا

 :حلول التامرين

املنـاطق املظللـة بخطـوط : ما هو رمز التندرا عىل الخريطـة؟ اإلجابـة... فكر  -1

 املنطقة األكرب للتندرا فوق الـدائرة القطبيـة الـشاملية، أو خـط طـول -متصلة 

 ).  شامًال66.5( شامل خط االستواء 66.5

املنـاطق : ما هو رمز اليابسة املغطـاة بالجليـد عـىل الخريطـة؟ اإلجابـة... فكر ) ب(

 أكرب منطقة يابسة مغطاة بالجليد تحـت الـدائرة القطبيـة -املظللة بخطوط منقطة 

 ).ً جنوبا66.5( جنوب خط االستواء 66.5وبية أو خط طول الجن

 ميثـل النباتـات التـي قـد B الـشكل -ال توجد أشجار طويلة يف التندرا ... فكر  -2

 .توجد يف التندرا
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  الغابات 

  النباتات والحيوانات يف املناطق األحيائية للغاباتعىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

 والغابـات الغابات الصنوبرية، والغابـات النفـضية،: سة من الغاباتهناك ثالثة أنواع رئي

نباتـات بـذورها (تحتوى الغابات الصنوبرية عـىل نباتـات صـنوبرية . املدارية املطرية

 ومعظم الصنوبريات دامئة والتي عادة لها أشواك بدًال من األوراق،) تنتج يف مخروطات

وهـذا النـوع مـن ) اء طـوال العـامنباتات أشـواكها أو أوراقهـا تظـل خـرض(الخرضة 

ًالغابات يوجد حيث تكون فصول الشتاء باردة جدا وطويلـة وهنـاك هطـول أمطـار 

قليل مثل األجزاء الشاملية ألمريكا الشاملية، وأوربا وآسيا، ويف املناطق الجبلية حـول 

 ً وأحياناًالغابات متثل رشيطا جنوب التندرا يف نصف الكرة األرضية الشاميل،العامل، وهذه 

نــسبة إىل االســم اإلغريقــي للريــاح ) (غابــة شــاملية(تــسمى الغابــات الــصنوبرية ب

 .، وتسمى بالغابات الصنوبرية الشاملية أو التايجا)الشاملية
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ًالغابات النفضية تحتوي عىل أشجار نفضية والتي تنفض أوراقها مرة سنويا وعادة ما 

عتدلة، والتي بها وفـرة مـن األمطـار خـالل توجد يف املناطق ذات درجات الحرارة امل

وميكن أن توجد هذه الغابات يف اليابـان، ومعظـم الـدول األوربيـة، ويف آسـيا . العام

 .وشامل أمريكا

، )ً جنوبـا23.5دائرة عرض (الغابات املدارية املطرية تقع بني مدار الجدي 

م ، ودرجـة الحـرارة يف معظـ)شـامالً 23.5دائـرة عـرض (ومدار الـرسطان 

  درجـة70الغابات املطرية تختلف قليًال خـالل الـسنة حيـث تـرتاوح بـني 
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، وهذه الدرجات )درجة مئوية 29و درجة مئوية، 21(درجة فهرنهيت  85 فهرنهيت و

يف العام تجعل الغابات املطرية )  سم200(بوصة  80الدافئة وسقوط األمطار أكرث من 

ب يف وجود الكثري من األنـواع املختلفـة رطبة جدا، وهذه البيئة الدافئة الرطبة تتسب

 .من النباتات والحيوانات

وتتنوع الحياة يف الغابات املختلفة نتيجة اختالفات املناخ، لكـن جميعهـا تتـشابه يف 

أنها عدة مجتمعات يف مجتمع واحد، وتتكون الغابات من طبقـات مختلفـة يعتمـد 

ثل مـا إذا كانـت األشـجار تقطـع عددها عىل املناخ، والرتبة، والعمر وأشياء أخرى، م

 : للحصول عىل األخشاب، وفيام ييل وصف مخترص للطبقات الستة األساسية للغابة

 10(ً قـدما 30هذه هي قمم أطول األشجار التـي قـد ترتفـع : الطبقة الظاهرة -1

أو أكرث عن جميع األشجار األخرى املوجودة يف الغابة، وألن هذه األشـجار ) مرت

ً األخرى فإنها غالبا تتحمل درجات الحـرارة املتغـرية والريـاح بارزة عن األشجار

 .القوية

 غطـاء هذه هي سقف الغابة، وهي شبكة من األوراق التي تكـون: طبقة املظلة -2

ًيحجب بعضا من أشعة الشمس عن النباتات األكرث انخفاضا ً. 

تحت طبقة املظلة هناك أشجار أقرص، والكثري من هذه : طبقة املظلة التحتية -3

ًاألشجار متكيف مع النمو يف الظل وسيبقى قصريا، لكن بعـضها سـيأخذ مكـان 

واألشجار التي تسقط توفر فتحة لضوء . األشجار األكرب التي قد ماتت وسقطت

 . الشمس ينفذ من خاللها ومساحة ميكن أن تنمو فيها شجرة أخرى
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ات تحت طبقة املظلـة التحتيـة توجـد الـشجريات، والـشجري: طبقة الشجريات -4

أقرص من األشجار وعادة ما يكون لها العديد من الجذوع بدًال من فـرع واحـد 

 .رئييس

النباتات التي تنمو بالقرب من األرض مثل األزهـار، واألعـشاب : طبقة العشب -5

 .والرساخس والشتالت هي التي تكون هذه الطبقة

األشـنات هذه هي الطبقة السفلية للغابـة، وهـي تتكـون مـن : طبقة األرضية -6

 . واألوراقوالحزازيات التي تنمو يف بقايا األشجار الساقطة، والفروع،

كل طبقة من طبقات الغابة لها مجتمعها الخـاص مـن النباتـات والحيوانـات،  -7

وحيوانات الغابة تبني منازلها، وتتغذى وتقوم مبعظم أنشطتها يف طبقة واحدة 

جه للبقاء عىل قيـد أو طبقتني من الغابة، وكل نوع من الحيوانات يجد ما يحتا

ًالحياة يف طبقة معينة، فالكثري من حيوانات طبقة األرضية ال يرتفع أبـدا فـوق 

مستوى األرض، ويف حني أن الطيور يف الطبقة الظاهرة قد تفتش عن الغـذاء يف 

 .طبقة األرضية إال أنها عادة تأخذه عائدة إىل أعشاشها يف الطبقة الظاهرة

 :متارين

 . وحدد املنطقة التي تعيش فيها الكائنات الحية للغاباتادرس األشكال  - 1

تبني النسور املخادعة أعشاشها يف األشجار األكرث طوال والتي منها يراقبون   - أ 

 .بانتباه الحيوانات التي يتغذون عليها

 .توجد يف األشجار امليتة) الحرشات آكلة الخشب( النمل األبيض -ب
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النباتات التي تنمو عىل نباتات أخرى دون أن تؤذيها، وهي النباتات املعلقة هي   -2

ادرس الـشكل . تحتاج إىل ضوء الشمس، وتحصل عىل الغذاء من األمطار والهواء

 .وحدد املنطقة ذات أقل احتامل لوجود النباتات املعلقة

)أ(

)ب(

)ج(

)د(

)هـ(

)و(
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 املنزلق: النشاط

 عمل منوذج للسنجاب الطائر: الغرض

 مـشبك - قلـم تحديـد أسـود اللـون -رقـة كتابـة  و-قلم تلوين بني اللون : األدوات

 أوراق كبري

 :الخطوات

 .ّلون أحد جوانب الورقة باللون البني -1

 .ْضع الورقة عىل منضدة مع جعل الجانب بني اللون ألعىل -2

 .اطو الورقة نصفني من ناحية الطول مرتني -3

قـم بوضـع . ْافرد الورقة وضعها عىل املنضدة مع جعل الجانب األبـيض ألعـىل -4

 C، و B، وAامء لخطوط الطي أس
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 Bاطو الورقة بحيـث تتالقـى األركـان العلويـة لهـا عنـد خـط الطـي املركـزي  -5

 .D  اسم النقطة Bوسنطلق عىل النقطة عند نهاية خط الطي 

 

 

  وضـع الورقـة عـىل املنـضدة Bاقلب الورقة وأعد طيها عىل طول خط الطـي  -6

 .  عىل اليمنيBبحيث يكون خط الطي

 

♥  èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^ ♥ 



  
البيئــــة 

 
108 

 
 

 .Aالطي    ألسفل بحيث تتالقى مع خط Dنقطة اطول ال -7

 

 

، وباسـتخدام Aأعد طي الجانب املواجه ألعىل للورقة فقط بطول خط الطـي  -8

ًالقلم ارسم سنجابا طائرا عىل الورقة كام هو موضح ً. 
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 .ّعلق مشبك األوراق يف الجزء السفيل كام هو موضح -9

 

 

 .تنزلق الورقة يف الهواء : النتائج

اء تحرك الورقة لألمـام يرفعهـا الهـواء املتـدفق عـىل األجنحـة املمتـدة مـام أثنملاذا؟ 

والسناحب الطائرة، مثل النمـوذج الـورقي، تنزلـق بـدال مـن أن . يسمح لها باالنزالق

تطري، ولها قالبات من الجلد متتد من أرجلها األمامية وحتى أرجلها الخلفية، وعنـدما 

. الجلد مثل األرشعة ليـساعده عـىل االنـزالقيقفز السنجاب من فرع إىل آخر يتمدد 

 .السناجب الطائرة موجودة يف غابات شامل أمريكا، وأوربا، وآسيا وأفريقيا
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 :حلول التامرين

 تعيش  النسور املخادعة-أطول األشجار موجودة يف الطبقة الظاهرة ... فكر  -1

 .Aيف الطبقة 

 النمــل -لغابـة معظـم األشـجار امليتــة موجـودة يف أرضـية ا... فكـر ) ب(

  .Fاألبيض عىل األرجح يوجد يف الطبقة 

 النباتات املعلقة تحتـاج إىل -النباتات املعلقة ال تنمو عىل األرض ... فكر  -2

 -أي الطبقات فيها مقدار ضوء الشمس األقل؟ . ضوء

 .Fأقل احتامل لوجود النباتات املعلقة هو يف الطبقة  
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13 
  األرايض العشبية

 تات والحيوانات يف ااملناطق األحيائية العشبية النباعىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

األرايض العشبية، وهي منطقة أحيائية كبرية من كوكب األرض، شبه قاحلة مام يعني 

أن املناخ جاف لكنه ليس بقدر جفاف مناخ الصحراء، فاألرايض العشبية تحصل عـىل 

ً السنة، وهذا املناخ جاف جدا لدرجة ال يف) مرت50 إىل 25( بوصة 20 إىل 10أمطار من 

تكفي لنمو األشجار بينام تنمو فيه النباتات العشبية والتي تشبه األعشاب عىل نحـو 

وعادة ما توجد األشجار القليلـة والـشجريات التـي تعـيش يف األرايض العـشبية . جيد

 . عىل طول الجداول أو يف املناطق املنخفضة حيث يوجد املزيد من الرطوبة

 توجـد يف األرايض العشبية يف الغالب مسطحة مع وجود بعض املناطق املتعرجة، وهـي

 املنطقـــة املداريـــة ويف املنطقتـــني الـــشاملية املعتدلـــة والجنوبيـــة املعتدلـــة،

ــرض  ــريت ع ــني دائ ــا ب ــع م ــي تق ــة الت ــي املنطق ــة ه ــة املداري   شــامال 23.5 واملنطق
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 شـامال 23.5هي املنطقة ما بني دائريت عرض ً جنوبا، املنطقة الشاملية املعتدلة 23.5و

 23.5 شامال، واملنطقة الجنوبية املعتدلـة هـي املنطقـة مـا بـني دائـريت عـرض 66.5و 

ً جنوبـا، واألرايض العـشبية املعتدلـة بهـا مواسـم حـارة وبـاردة مميـزة، 66.5ًجنوبا و

صل جـاف فاألرايض العشبية املدارية بها درجات حرارة عاليـة عـىل مـدار العـام وفـ

طويل يف الصيف، وبـسبب جفـاف جميـع األرايض العـشبية يـشيع انتـشار الحرائـق 

ًالدورية فيها وهي تخيل املنطقة مؤقتا من الشجريات واألشجار، وتنجو األعشاب من 

ًالحرارة وتنمو مجددا ألن كمية كبـرية مـن األجـزاء الناميـة مـن األعـشاب موجـودة 

 .تحت األرض

 أنحاء األرض مجموعة متنوعة من الحياة الربيـة، مبـا فيهـا تدعم األرايض العشبية يف

العديد من الحيوانات ذات الحوافر، مثل التيتل األفريقي، والغزالن، وحيوان اإلمبالة، 

والحامر الوحيش، والظبي، وهذه الحيوانات تدوس بذور العشب يف األرض  وتخصب 

 الجحور مثل سناجب األرض، وحيوانات. الرتبة بفضالتها مام يساعد عىل منو العشب

 والقوارض تعيش تحت األرض حيث تكون آمنة من الحيوانات املفرتسة ومن النـريان، 
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ًكام أن اختباءهم يـساعد أيـضا عـىل تفكـك الرتبـة واختالطهـا  مـام يـساعدها عـىل 

امتصاص املاء ومن ثم يساعد العشب والنباتات األخرى عىل النمو، وإىل جانب هذه 

يش يف األرايض العشبية مجموعـة كبـرية متنوعـة مـن الحيوانـات آكلـة األعشاب تع

 .اللحوم

جميــع الكائنــات الحيــة يف األرايض العــشبية متكيفــة مــع الفــصول املميــزة الرطبــة 

فرتات طويلـة مـن انخفـاض غـري معتـاد يف (والجافة مبا فيها فرتات الجفاف الطويلة 

 الفصل الجـاف وتـستكمل منوهـا ، فبعض النباتات تقوم بالسبات يف)هطول األمطار

عندما متطر السامء، وبعضها ينمـو لـه جـذور طويلـة متكنهـا إيجـاد املـاء يف أعـامق 

كبرية، ومعظم الحيوانات تهاجر إليجاد الغذاء واملاء أثناء فرتات الجفاف وتعـود مـع 

 .سقوط األمطار التي تعيد الحياة لألرض

 دليل آكالت العشب: صندوق أدوات علم البيئة

  قلم تحديد- ورقة كتابة - مقص –مسطرة : األدوات

 :الخطوات

قم بقياس خريطة آكالت العشب يف األرايض العشبية املدارية ثم قص قطعـة  -1

 .من الورقة لها نفس الطول لكن عرضها ضعف عرض الخريطة

 .اطو الورقة  نصفني من ناحية الطول -2

 .مرتني)  إىل أسفلمن أعىل(افرد الورقة ثم اطوها نصفني من ناحية العرض  -3
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افرد الورقة ثم استخدم املسطرة والقلـم لرسـم خـط يف الورقـة بطـول خطـوط   -4 

اجعل الخطوط منقوطـة عـىل يـسار الطيـة . 3الطي الثالثة التي صنعت يف الخطوة 

 .املركزية من ناحية الطول ومتصلة عىل الجانب األمين من هذه الطية
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وقم برتقيم األقسام الثالثة التـي "  دليل آكالت العشب"أضف عالمة عليها كلمة  -5 

 .فوق العالمة وارسم نبات عشبي عىل الجانب األمين للطية املركزية كام هو موضح

 .قص بطول الخطوط املتقطعة بحيث تصبح األقسام املرقمة قالبات

 :متارين

ن حيوانـات يطلق عىل األرايض العشبية املداريـة يف رشق أفريقيـا اسـم الـسافانا، وأل

الرعي يف هذه املناطق تتغذى عىل أجزاء مختلفة من النباتات العشبية فإنه عادة ما 

يكون هناك ما يكفي للجميع ما عـدا يف الفـصول الجافـة عنـدما تـضطر الحيوانـات 

 .باستمرار للحصول عىل الغذاء واملاء

ضع . أكلهاستخدم دليلك آلكالت العشب للتوصيل بني جزء العشب والحيوان الذي ي

الدليل فوق مخطط آكالت العشب يف األرايض العـشبية املداريـة، وارفـع كـل قـالب 

مرقم وقم بطيه فوق النبات، واكتب اسمه يف عمود الحيوان يف الجدول الذي اسـمه 

 ".الغذاء للجميع"

 

 الغذاء للجميع

 الحيوان جزء العشب رقم القالب

  الجزء العلوي 1

  الجزء األوسط 2

  ء السفيلالجز 3
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 القاضمون: النشاط

تحديد سبب قدرة العشب عـىل البقـاء عـىل قيـد الحيـاة بعـد أن تقـضمه : الغرض

 .الحيوانات

 مجموعـة - مجرفة –)  مل210( أوقية 7 كوب ورقي سعته -تربة إصيصية : األدوات

  قلم تحديد- مسطرة – ماء من الصنبور – طبق صغري - قلم رصاص -من العشب 

 :الخطوات

 . الرتبة يف الكوبضع -1

بعد االستئذان، قم باستخدام املجرفـة للحفـر ألخـذ مجموعـة مـن األعـشاب  -2

مناسبة لوضعها يف الكوب الورقي، واخرت مجموعة لها عىل األقل ثالثة سـيقان 

 .وتأكد أنك استخرجت أكرب عدد ممكن من جذور األعشاب

 .ازرع العشب يف الرتبة -3

 أربعـة ثقـوب يف جانـب الكـوب حـول استخدم القلم الرصاص لعمل ثالثة أو -4

 .الحافة السفلية

 .ضع الكوب يف الطبق -5

 .بلل الرتبة باملاء مع املحافظة عىل الرتبة رطبة لكن ليست مبللة أثناء التجربة -6

عىل كل ) مكان منو األورق من الساق( استخدم املخطط لتحديد مكان العقد  -7

 .ساق من العشب
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 عىل ثالثة أقـسام متـساوية عـىل أحـد استخدم املسطرة والقلم لعمل عالمات -8

 .السيقان بني عقدتني يف أعىل الساق

 للساقني اآلخرين مع عمل عالمات عىل ثاين وثالـث أعـىل زوج 8كرر الخطوة  -9

 .من العقد عىل الرتتيب

 .ضع النبات يف منطقة يتلقى فيها ضوء الشمس طوال اليوم أو معظمه -10

 .التي عىل السيقانبعد سبعة أيام، قس املسافة بني العالمات  -11

املسافة بني العقدة املنخفضة وأول عقدة فوقها تزداد بأكرب قدر من الزيـادة : النتائج

يف جميع السيقان، وأية زيادة يف املسافة بني العالمات املتبقية ترتاوح ما بني القليلـة 

 .واملنعدمة كلام اقرتبت العالمات من العقدة األعىل

 

عقدة

عقدة
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ق كل عقدة عىل طول الساق وليس من األطراف كـام تفعـل تنمو األعشاب فوملاذا؟ 

النباتات األخرى، وحتى عند فقدان األجزاء األكرب من الساق  فإن املناطق املنخفـضة 

 .تستمر يف النمو، وهذا النوع من النمو يتيح للعشب أن ينجو من قضم الحيوانات

 :حلول التامرين

ر الوحـيش يأكـل أعـىل سـيقان  الحـام-تحت القالب األول حامر وحيش ... فكر  

 .العشب

 التيتل األفريقـي يأكـل الجـزء األوسـط - التيتل األفريقي 2تحت القالب ... فكر  

 .من سيقان العشب

 غزال طومسون يأكل الجزء السفيل من -غزال طومسون  3تحت القالب ... فكر  

 .سيقان األعشاب
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14 
 البقعة الساخنة 

 انات يف املناطق األحيائية الصحراوية النباتات والحيوعىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

ًغالبا ما ينظر إىل الصحراء عىل أنها شديدة الحرارة، وشديدة الجفاف وال حياة فيهـا، 

ويف حني أن الصحاري هي أكـرث املنـاطق جفافـا عـىل كوكـب األرض إال أنهـا ليـست 

وليـا، وصـحراء الحـوض ًجميعا حارة، فـبعض الـصحاري مثـل صـحراء جـويب يف مانغ

العظيم يف شامل أمريكا تكون مغطاة بالثلوج يف وقت من العام، وتنقسم الـصحاري 

صـحراء تكـون فيهـا درجـات (الـصحراء البـاردة : إىل نوعني من حيث درجة الحـرارة

صحراء تكون (، والصحراء الحارة )ًالحرارة نهارا أقل من درجة التجمد لجزء من العام

 ).ًها نهارا مرتفعة معظم أوقات السنةدرجات الحرارة في

تفقد الصحاري كمية أكرب من املاء من خالل عملية التبخر أكـرث مـن الكميـة 

ــحراوية إذا ــا ص ــة م ــرب منطق ــار، وتعت ــول األمط ــن هط ــسبها م ــي تكت  الت
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يف العـام، ومعظـم )  سـم 25( بوصـة 10كانت تتلقـى كميـة مـن األمطـار أقـل مـن 

 .يف العام)  سم10( بوصة 4مطار أقل من الصحاري تتلقى كمية من األ

 بوصـة 2ًالغطاء الجليدي القطبي مثال للصحراء الباردة التي غالبا ما تتلقى أقل من 

 .ًمن األمطار سنويا) سم 5( 

ليس هناك نقص يف هطول األمطـار يف الـصحراء فحـسب بـل إن األمطـار ال تـسقط 

قد ال تهطـل األمطـار العـام بكميات متساوية عىل مدار العام، ففي بعض الصحاري 

أو أكـرث مـن ) سـم 12.5( بوصـة 5كله ثم تحدث عاصفة رعدية عنيفـة قـد تـسقط 

األمطار يف مرة واحـدة، ومعظـم هـذا املـاء يـضيع أو يتبخـر قبـل أن تتـاح الفرصـة 

 بوصـة 10للنباتات والحيوانات باستخدامه، واملناطق التي قد يهطل عليها أكـرث مـن 

ًسنويا لكن بها معدالت تبخـر مرتفعـة خـالل العـام أكـرب مـن من األمطار ) سم 25(

ًالكمية السنوية لألمطار التي تهطل،  تعترب أيضا صحاري، ويزيد معدل التبخر بفعل 

 .درجات الحرارة املرتفعة والرياح القوية

إن االعتقاد بأن جميع الصحاري هي أراض مهدرة ال حياة فيها اعتقاد أبعد ما يكون عـن 

بعض املناطق الصحراوية تتمتع مبجموعات متنوعـة مـن النباتـات والحيوانـات الصحة، ف

أكرث من املناطق األكرث رطوبة، وهذه الكائنات الحية بها تكيفات خاصة تتيح لها تخـزين 

كائنـات حيـة لهـا (الكثري من النباتـات رسيعـة الـزوال . املاء أو الحصول عليه من غذائها

ــصرية ــاة ق ــات )دورة حي ــاء، والنبات ــذور أثن ــتج الب ــو وتن ــا أن تنم ــزوال ميكنه ــة ال  رسيع
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 موسم مطـري قـصري أو أثنـاء الـصيف القـصري الـذي يـذوب فيـه الجليـد والـثلج يف 

الصحاري الباردة، أما يف الـصحاري الحـارة فـإن أوراق وسـيقان العديـد مـن نباتـات 

 .الصحراء لها غطاء سميك يشبه الشمع مينع فقد املاء

د املاء من خالل فتحات صغرية عـىل سـطحها تـسمى املـسامات، جميع النباتات تفق

وهذه املسامات قادرة عىل االنفتاح واالنغالق  لتمتص بخار املاء أو لتطلقه، والعديد 

من نباتات الصحراء لها مسامات أقل وبعضها ال يفتح مسامه إال عنـدما يتبخـر مـاء 

وبعـض نباتـات . حرارةأقل، وهو ما يحدث بعد أن تغرب الشمس وتنخفض درجة ال

الصحراء لها أوراق أقل أو ليس لها أوراق عىل اإلطالق، وأوراق نباتـات الـصحراء قـد 

تلتف أو تستدير يف اتجاه بعيد عن الشمس أثناء حرارة النهار لتقليل مقدار مـا هـو 

 .معرض للشمس من سطح الورقة

ة قد تحـصل عليـه تحصل نباتات الصحراء عىل املاء بطرق متنوعة، فالنباتات الصغري

النباتـات (من الطعام الذي تأكله، فالجريوذ، عىل سبيل املثال، يأكل النباتات النـرضة 

أمـا الحيوانـات . مثل الصبار) التي لها أوراق أو سيقان سميكة وممتلئة لتخزين املاء

األكرب فتحصل عىل بعض من املاء الـذي تحتاجـه مـن الطعـام لكـن بعـضها البـد أن 

بعض الحيوانات تقوم بالـسبات . ار بحثا عن فتحات مياه ليرشب منهايتجول باستمر

إىل أن ) تقيض الصيف يف حالة من عدم النشاط الجزيئ أو الكيل تشبه النوم(الصيفي 

وينبغي عدم الخلط بني السبات الصيفي والـسبات الـشتوي الـذي هـو . يهطل املطر

 . واناتحالة تشبه النوم مشابهة تحدث خالل الشتاء لبعض الحي
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 أثنـاء النهـار الكثري من الحيوانات يف الصحاري الحارة تبقى باردة باالبتعاد عن الـشمس

وهم يجدون أماكن أقل حرارة وظليلة تحـت الـصخور . والبحث عن الطعام يف الليل

ًواألشجار والشجريات، وبعضها يحفر أنفاقا تحت الرتبة، وتبقي بعض التكيفات أيـضا  ً

 مثل اآلذان الكبرية لآلرانب الربية والثعالب، ففي هـذه الحيوانـات الكائن الحي أبرد

يعمل الهواء الذي يتدفق عـىل آذانهـا عـىل تلطيـف درجـة حـرارة الـدم يف األوعيـة 

الدموية القريبة من جلد األذن، وهذا الدم البارد يحمـل بعـد ذلـك إىل بـاقي أجـزاء 

 .الجسم

 :متارين

 :ديد ما ييلاستخدم الرسم البياين الرشيطي لتح -1

  كم عدد املناطق التي تعترب صحاري؟ - أ  

 ً أي هذه املناطق أكرث جفافا؟-ب 
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 . لتحديد أي املناطق تعترب صحراءالتايلاستخدم الرسم البياين الرشيطي  -2

 

 

 

 

 

 

 

 

األمطار

املناطق

صة
بو

بال
ي 

نو
لس

ل ا
عد

امل
 

هطول األمطار والتبخر

العنوان التفسريي
هطول أمطار
تبخـــر

امل
وي

سن
 ال

دل
ع
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 الجلد القابل للتمدد: النشاط

 .بيان كيف تخزن بعض نباتات الصبار املاء: الغرض

مثل أكياس ) ( لرت4(جالون  1 كيس طعام من البالستيك سعته -قة كتابة ور: األدوات

 . رشيط الصق-) اإلنتاج

 :الخطوات

ًقم بطي الورقة عىل شكل مروحة بادئا بإحدى الحواف القـصرية، وينبغـي أن  -1

 ). سم1.3(تكون كل طية عرضها حوايل نصف بوصة 

 .قم بطي الكيس البالستييك إىل أثالث -2

ً أعىل الورقة املطوية بحيث يكون أسـفل الكـيس متـساويا ضع الكيس املطوي -3

 .الصق أسفل الكيس بحافة الورقة. مع حافة الورقة

 

 

 

لف الورقة بحيث تكون أسطوانة حول الكيس، وثبت حواف الورقة بالـرشيط  -4

 .الالصق

ْأوقف األسطوانة الورقية عىل منضدة مع جعـل الطـرف املفتـوح مـن الكـيس  -5

 .البالستيك ألعىل
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 .الحظ حجم األسطوانة الورقية -6

 .افتح الكيس من أعىل وانفخ فيه وأنت ممسك به يف يدك -7

 .ْابق الهواء داخل الكيس عن طريق الضغط عىل الفوهة وغلقها بيدك -8

 .الحظ مرة أخرى حجم األسطوانة الورقية -9

 .اترك الكيس، ثم استخدم يدك برفق لضغط طيات الورق إلعادتها إىل مكانها -10

 .ى حجم األسطوانةالحظ مرة أخر -11
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ًتتضخم األسطوانة عندما يكون الكيس داخلها ممتلئا بالهواء، والـضغط عـىل : النتائج

 .األسطوانة يعيدها إىل شكلها املطوي الصغري

إضافة الهواء إىل الكيس يتسبب يف تضخمه، وعنـدما يتـضخم الكـيس يـضغط ملاذا؟ 

ْيتسبب يف جعل طيـات الـورق عىل األسطوانة الورقية للخارج، وهذا الضغط للخارج 

تفرد فيزداد حجم األسطوانة، وأثناء فرد  الطيات يتغري شكل األسطوانة حيث يـصبح 

الشكل أكرث انسيابية، وهذه التجربة تبني الطريقة التـي تحـتفظ بهـا النباتـات مثـل 

ًالصبار باملزيد من املاء، والصبار الصحراوي ينمو بأطوال مرتفعة جـدا ولـه خـراطيم 

 100قـد يخـزن أكـرث مـن )  مـرت6( قـدم 20ة مثل الورقة، فالنبات الذي طولـه مطوي

ْمن املاء، وهذا املاء يضغط نحو الخارج مام يتسبب يف جعل سطح )  لرت380(جالون 

. أثنـاء فـصل األمطـار% 20وقد يزداد حجـم الـصبار مبقـدار . الصبار الصحراوي يفرد

الصبار املاء الذي خزنه وينكمش ليعود وأثناء األوقات التي ليس بها أمطار يستخدم 

إىل حجم وشكل أصغر، وميكن للصبار أن يبقى حيا أثناء فرتات طويلة مـن الجفـاف 

 .بسبب قدرته عىل تخزين املاء

 :حلول التامرين

مـن ) سـم 25( بوصة 10الصحراء هي املنطقة التي تتلقى أقل من ... فكر ) أ( .1

 .األمطار يف السنة

 ؟)  سم25( بوصة 10قرص من عالمة الـكم عدد األرشطة األ 

  C، و Aهناك منطقتان صحراويتان هام  
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 .ً  هي األكرث جفافاCأي األرشطة أقرص طوال؟ املنطقة ... فكر ) ب( 

عندما يكون معدل التبخر السنوي أكرب من معدل هطول األمطار فإن ... فكر  .2

 .املنطقة تعترب صحراء

 معدل التبخر أعىل من املعرب عن معـدل هطـول أي املناطق فيها الرشيط املعرب عن

 األمطار؟ 

 .  صحراءBاملنطقة 
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15 
 املرتفعات 

  النباتات والحيوانات يف املناطق األحيائية الجبلية  عىلتعرف

 :ما تحتاج إىل معرفته

كلام صعدت أعىل الجبل أصبح املناخ أكرث بـرودة، وهـذا يرجـع إىل أن كميـة املـواد 

لغالف الجوي والتي تعكس طاقة الشمس ومتتصها، مثل الـرتاب وبخـار املوجودة يف ا

 .املاء، تقل مع االرتفاع، وهذا يتسبب يف نقص عام يف درجة الحرارة

يتغري نوع النبات الذي ينمو من السفح إىل القمة بسبب تغريات املناخ، وهذا يعنـي 

وانـات النموذجيـة أن الجبال لها مناطق مناخية مختلفـة لكـل منهـا النباتـات والحي

الخاصة بها، ومن املمكن أن نجد الكثري من األنظمة البيئية عـىل الجبـل نفـسه مـن 

الصحراء عىل املنحدرات املنخفضة إىل الغابات واألرايض العشبية والتنـدرا والـصخور 

 .الجرداء والثلج كلام ارتفعت نحو األعىل
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شجار هو االرتفـاع الـذي بعـده الكثري من الجبال له خط أشجار وخط ثلج، وخط األ

ًيصبح املناخ باردا جدا لدرجة أن األشجار ال تنمو، أما خط الثلج فهـو االرتفـاع الـذي 

االرتفـاع فـوق مـستوى (فوقه يبقى الثلج موجودا عىل مدار السنة، ويعتمد ارتفـاع 

خطي األشجار والثلج لجبل ما عىل مدى قرب الجبـل مـن خـط االسـتواء ألن ) البحر

 .ًخ الكيل بالقرب من خط االستواء أكرث دفئااملنا

ًالحياة الربيـة الجبليـة تختلـف أيـضا عنـد املنحـدرات املنخفـضة عنهـا عنـد القمـة، 

فحيوانـات الــصحاري والغابــات واألرايض العــشبية والتنــدرا يف الجبــل لهــا خــصائص 

ت مشابهة للحيوانات التـي تنتمـي للنـوع نفـسه مـن املنـاطق األحيائيـة يف ارتفاعـا

 .ًاألرض األكرث انخفاضا

ــة  ــد األمثل ــة، وأح ــة خاص ــامت تكيفي ــضا س ــا أي ــال له ــات الجب ــض حيوان ــن بع  ًلك

خط الثلج

خط األشجار
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هو حيوان الطاكن الذي له أرجل قوية وحـوافر كبـرية ليتـسلق املنحـدرات شـديدة 

، مثل املاعز الجـبيل )الحوافر املنقسمة(االنحدار، والحيوانات ذات الحوافر املشقوقة 

قدرة عىل الحفاظ عىل توازنها عىل سفح الجبل، ألن حوافرها املشقوقة واألغنام، أكرث 

 .تتحرك حركة مستقلة وتتكيف مع السطح غري املستوي من سفح الجبل

عىل املنحدرات العاليـة البـد أن تتكيـف بعـض الحيـاة الربيـة مـع درجـات الحـرارة 

 وطبقات الـدهون طريقتـان تبقـى بهـام الحيوانـات الباردة، فأغطية الفراء السميكة

التي تعيش يف أعايل الجبال دافئة، وباإلضافة إىل برودة الهواء عند االرتفاعات العالية 

ًهو أيضا يحتوى عىل أكسجني أقل، والكثري من الحيوانات التي تستنشق هـذا الهـواء 

اء األكـرب متكـنهم مـن ًالرقيق لها قلب ورئتان أكرب حجام من الطبيعي، وهذه األعـض

 . الحصول عىل الكمية الالزمة من األكسجني من هذا الهواء الرقيق

دراسة النباتات والحياة الربية لجبل ميكـن أن تكـون متنوعـة مثـل دراسـة النباتـات 

 .والحياة الربية يف أنحاء األرض من خط االستواء وحتى القطبني

 :متارين

 : ييلادرس أشكال مناطق الجبال لتحديد ما  -1

 .الجبل األبعد عن خط  االستواء  )   أ

 .جبل كينيا، الجبل األقرب إىل خط االستواء)  ب
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ادرس الرســم البيــاين الــرشيطي لتحديــد أي الجبــال يوضــح توضــيحا صــحيحا  -2

 .العالقة بني محتوى األكسجني يف الهواء واالرتفاع

 

 

 

 

 خط الثلج
خط األشجار

)()( )(
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 ممتصو الصدمات: النشاط

ذي يجعل املاعز الجبيل قادرا عىل التحرك عىل املنحـدرات تحديد السبب ال: الغرض

 .الصخرية دون أن ينزلق

 كـوب رشب مـن -)  مـل250( كوب من األرز غـري املطبـوخ -جورب طفل : األدوات

  قلم تحديد- ورقة بيضاء -ذو قاع مستو )  مل270( أوقية 9البالستيك سعته 

 :الخطوات

 .ًمناسبا لوضعه يف الكوبامأل الجورب بأرز كاف بحيث يكون حجمه  -1

 .اربط عقدة أعىل الجورب -2

 .ضع الجورب يف الكوب -3

ضع الكـوب عـىل منتـصف الورقـة عـىل  -4

ســطح متــساو مثــل أعــىل منــضدة، وقــم 

باســتخدام القلــم لتتبــع الخــط الخــارجي 

 .لقاع الكوب عىل الورقة

) سم15(بوصة  6ارفع الكوب حتى حوايل  -5

 أعـــىل الـــدائرة املرســـومة عـــىل الورقـــة،

 ًابـــذل جهـــدا يف وضـــع الكـــوب فـــوق و
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 . الورقة بحيث تسقط ألسفل يف وضع مستقيم وتهبط يف الدائرة عند إسقاطها

 .اسقط الكوب -6

الحظ أين يهبط الكوب ودون  -7

 .أية حركة يحدثها بعد الهبوط

أربع  7 إىل 5كرر الخطوات من  -8

 .مرات

 .أخرج الجورب من الكوب -9

ــدائرة  -10 ــىل ال ــورب أع ــع الج ارف

وابـذل ) سم 15(ة بوص 6حوايل 

ًجهــدا يف وضــع الجــورب فــوق 

 .الورقة بحيث يسقط ألسفل يف وضع مستقيم ويهبط يف الدائرة عند إسقاطه

 .أسقط  الجورب -11

 .الحظ أين يهبط الجورب ودون أية حركة يحدثها بعد الهبوط -12

 . أربع مرات12 إىل 10 منكرر الخطوات  -13

لـدائرة، لكـن الكـوب عـادة يرتـد عندما يكون الجورب يف الكوب، يهبط يف ا: النتائج

 الدائرة، أما الجورب وحـده فيـسقط ًعند الهبوط، وإما يسقط أو يتحرك جزئيا خارج

 .يف الدائرة يف كل مرة وال يرتد
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  ملاذا؟ 

ينص قانون نيوتن الثالث للحركة عـىل أن لكـل فعـل رد فعـل مـساو لـه يف املقـدار  

أعـىل املنـضدة يـضغطان ألعـىل عـىل ومضاد له يف االتجاه، وهذا يعنـي أن الورقـة و

الكوب والجورب بالقوة نفسها التي يـضغط بهـا الكـوب والجـورب علـيهام ألسـفل، 

وهذا الضغط ألعىل يتسبب يف جعل الكوب يرتد، وأعىل املنضدة والورقـة يـضغطان 

ًأيضا ألعىل عىل الجورب مبفرده، لكن الجورب ال يرتد ألنه، عـىل عكـس الكـوب، لـه 

ن، فاملرونة تسمح ألجزاء مـن الجـورب بالحركـة ألعـىل وأسـفل دون سطح ناعم ومر

تحرك الجورب بأكمله، وهذه الحركة املستقلة تتيح للجورب امتصاص صدمة الهبوط 

 .وعدم االرتداد

الحشوات الناعمة املوجودة يف مركز الحوافر الجامدة للامعز، مثـل الجـورب، تعمـل  

 املاعز أو يقفز مـن صـخرة للـصخرة التـي ًأيضا مبثابة ماص للصدمات، فعندما مييش

 .تليها متتص األقدام الناعمة املرنة أي ارتداد

 :حلول التامرين

الجبل األبعد عن خـط االسـتواء بـه األشـجار وخطـوط ثلـج األقـل ... فكر ) أ( -1

 .   هو األبعد عن خط االستواءC الجبل -ًارتفاعا 

جار وخطـوط الـثلج األكـرث الجبل األقرب لخط االسـتواء بـه األشـ... فكر ) ب( 

 .  هو األقرب لخط االستواءA الجبل -ًارتفاعا 
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 .يقل محتوى األكسجني يف الهواء مع االرتفاع...  فكر  -2

عىل الجانب األميـن ) محتوى األكسجني(أي رسم بياين رشيطي يظهر الرشيط األقرص 

 ؟ )أعىل ارتفاع(للرسم البياين 

ً يوضح توضيحا صحيحا العالقAالجبل   .ة بني محتوى األكسجني يف الهواء واالرتفاعً
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16 
 املنزل املايئ 

  النباتات والحيوانات يف النظم البيئية للمحيطات عىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

حوايل ثالثـة أربـاع الكـرة األرضـية مغطـى باملـاء، وأكـرب املـسطحات املائيـة تـسمى 

يـة منفـصلة بـل محـيط واحـد املحيطات، واملحيطات بالفعل ليست مـسطحات مائ

 . كبري، مام يجعل املحيط أكرب نظام بيئي عىل سطح األرض

تسمى نباتات وحيوانات املحيطات باسم الحياة البحرية، وميكن تقـسيمها إىل ثالثـة 

 : مجموعات حسب العمق الذي توجد عنده

تضم هذه املجموعة الحيوانات مثل املحـار، ونباتـات مثـل : أحياء قاع املحيط -1

شب البحر الذي يعيش يف قاع املحيط بغض النظر عن عمـق املـاء، ومعظـم ع

 .النباتات تعيش يف مياه ضحلة

هذه هـي الحيوانـات مثـل األسـامك والحيتـان التـي تتحـرك : األحياء السابحة -2

 .مستقلة عن تيارات املاء بني قاع املحيط وسطحه
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ة إىل امليكروسـكوبية هذه الكائنات الحية التي ترتاوح ما بني الـصغري: العوالق -3

ويطلـق عـىل الحيوانـات . تعيش بالقرب من سطح املحيط وتحملهـا التيـارات

 .العالقة اسم العوالق الحيوانية، وعىل النباتات العالقة اسم العوالق النباتية

يف خندق مريانـا يف )  كم10.9( قدم 36000يتنوع عمق املحيط، ويصل أكرب عمق إىل 

من الحيـاة البحريـة جميعهـا يوجـد يف ال  % 90حوايل . املحيط الهادئ جنوب غوام

العلويـة  للمحـيط، حيـث تكـون امليـاه دافئـة ويخرتقهـا ضـوء )  مـرت150(قدم  488

الشمس، وتسمى هذه املنطقة من املحيط باسم منطقة ضوء الشمس، وهناك أنـواع 

ىل مختلفة من الحيوانات عىل أعامق مختلفة من هذه املنطقة، وبعـضها يتحـرك أعـ

ًأو أسفل هذه املنطقة، فعىل سبيل املثال، بعض األسـامك تبقـى بعيـدا عـن الـسطح 

 .أثناء سطوع النهار وتصعد ألعىل ليال للغذاء

ًهناك منطقة أخرى أعمق وأبرد وأكرث إعتاما تسمى منطقة الشفق متتـد مـن أسـفل 

لنمـو ، وال تستطيع النباتات ا) مرت900( قدم 3000منطقة ضوء الشمس حتى حوايل 

ًيف مثل هذه الطبقة الظليلة، والحيوانات يف هذه املنطقة أقل عـددا مـن تلـك التـي 

ًتعيش يف الطبقة الدافئة املشمسة، وبعض األسامك يف هذه املنطقة يسبح صاعدا إىل 

منطقة ضوء الشمس يف الليل للغذاء، إال أن بعضها اآلخر يفـرتس األسـامك املوجـودة 

 .واد امليتة التي تنجرف من منطقة ضوء الشمسأو يأكل امل/ يف منطقته و 
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منطقة املحيط السفلية التي تسمى منطقة منتصف الليل باردة وال ضوء فيها، وهي 

حتى قاع املحيط، وال يستطيع البقاء تحت عمق ) مرت 900(قدم  3000متتد من حوايل 

 أسـايس عـىل من الحياة البحرية وهم يتغذون عىل نحو% 1إال )  مرت900(قدم  3000

 .األجسام امليتة املتساقطة للكائنات الحية التي تعيش يف املستويات األعىل

ترتاوح مواطن الحياة البحرية من حافة املاء عىل الشاطئ وحتى أعامق املحيط ومن 

أحد الشواطئ للذي يليه، وكام هو الحال يف اليابسة فـإن الحيـاة يف املحـيط ليـست 

ياه املفتوحـة مهجـورة، وأكـرث املنـاطق اآلهلـة بالحيـاة متساوية التوزيع، فمعظم امل

 .البحرية تقع مبحاذاة السواحل ويف مياه القطب الشاميل والجنويب

 :متارين

باستخدام الحروف التـي تجـدها يف رسـم الـسمكة فقـط، فكـر كـم عـدد الكلـامت 

 . الخاصة باملحيط التي تستطيع الحصول عليها

 :عدك عىل البدءإليك القليل من التلميحات لتسا

ًكل فراغ ميثل حرفا واحدا عىل قشور السمكة  ً. 

كـل حـرف ميكـن (الحروف املعطاة لكل كلمة تقدم دليال عىل الحروف الناقصة  

 ).استخدامه أكرث من مرة واحدة

امأل الحروف الناقصة الكتشاف الكلـامت الخاصـة بـاملحيط، والتـي اسـتخدمت  

 .ًجميعا يف هذا الفصل
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 ــسم 2 ء. مـــ 1

 يط. ع امل.ياء ق. أ 4 سمــ 3

 ري. ب. عشـ 6 ي..د 5

 و ت 8 ء. أحي 7

 

 

 

 غابة تحت املاء: النشاط

 .بناء منوذج لعشب البحر: الغرض

 –)  لـرت2( كـوارت 2 زجاجتا صـودا بالسـتيكيتان فارغتـان سـعتهام -مقص : األدوات

كيان دائريتـان مـن  قطعتا صيد بالستي- منظف األنابيب - رقائق ألومنيوم -مسطرة 

 مـاء صـنبور - حجر – مشبكني من النوع الزنربيك -)  سم2.5(بوصة  1الفلني قطرهام 

 . مساعد بالغ-
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 :الخطوات

اطلب من املساعد البالغ أن يقص الجزء العلوي من زجاجة الصودا لصنع وعاء  -1

 ). سم20( بوصة 8مفتوح طوله حوايل 

 ). سم15 × 20( بوصة 6×  8قص رشيط من رقائق األلومنيوم أبعاده  -2

 .قم بطي رشيط رقاقة األلومنيوم إىل نصفني من ناحية الطول أربع مرات -3

مـن أحـد طـريف رشيـط األلومنيـوم حـول منتـصف ) سم5(بوصة  2لف حوايل  -4

 .منظف األنابيب

 2اشبك الجزء السفيل من إحدى قطعتي الفلني بـرشيط األلومنيـوم عـىل بعـد  -5

 .بأعىل منظف األنابي)  سم5(بوصة 

 5(بوصـة  2اشبك الجزء السفيل من قطعة الفلـني الثانيـة فـوق األوىل بحـوايل  -6

 ) سم

)  سـم2(بوصـة  1قص مثلثني طويلني من رقائق األلومنيوم قاعـدة كـل مـنهام  -7

 ).  سم15( بوصة 6وطول الضلع 

 .اشبك الجزء العلوى لكل قطعة من الفلني بقاعدة أحد مثلثي األلومنيوم -8

 .ل الحجرلف منظف األنابيب حو -9

 .امأل حوايل ثالثة أرباع زجاجة الصودا باملاء -10

 .أنزل الحجر وملحقاته بحرص يف املاء -11
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 .تطفو قطعتا الفلني عىل أعامق مختلفة مع مثلثي األلومنيوم املربوطني بهام: النتائج

نباتـات بـسيطة (تنمو الغابات املوجودة تحت املاء واملكونة من طحالب بنية  ملاذا؟

والتي تسمى بعشب ) نات الحية التي توجد يف املاء أو عىل األسطح الرطبةمثل الكائ

البحر يف املياه الساحلية الباردة، وهذه الخيـوط الـسميكة مـن عـشب البحـر تـوفر 

مساحات حية ملئات األنواع املختلفة من الكائنات الحية يف املحيطات، ويرتاوح طول 

 ).مرت 60(دم  ق198حتى ) مرت 4.5( قدم 1.5عشب البحر من 
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 نصل

سويق

 عوامة

ماسك
 جذري

 عشب بحري

معظــم أعــشاب البحــر تتكــون 

مــن أربعــة أجــزاء مميــزة عــىل 

ميثلــه (املاســك الجــذري : األقــل

ــب ــف األنابي ــسويق )منظ ، وال

، والعوامــة )رشيــط األلومنيــوم(

مثلـث (، ونصل النبات )الفلني(

املاســك الجــذري ) األلومنيــوم

هيكــل يــشبه الجــذر يتعلــق 

بالــصخور واألســطح الجامــدة 

املحـيط لـيحفظ األخرى يف قاع 

العشب من الـسطح، والـسويق 

هو هيكل يشبه الجـذع يـرتبط 

به نصل النبات، والعوامـة هـي 

هيكـــل مملـــوء بـــالهواء عنـــد 

قاعــدة كــل نــصل وهــي ترفــع 

ًالعشب ليك يقف منتصبا، والنصل هـو هيكـل يـشبه ورقـة النبـات يحـدث فيـه البنـاء 

 .الضويئ

 :حلول التامرين

 عشب – بحرية – أحياء قاع املحيط – العوالق –مك  س–ماء : (الكلامت هي... فكر 

 ) حوت– األحياء السابحة -البحر 
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17 
  مشكالت املياه 

  مشكالت تلوث املياه وكيفية حلها 

 :ما تحتاج إىل معرفته

املاء هو أحد أكرث املوارد قيمة، والبد أن يكون هناك إمداد كـاف مـن املـاء النظيـف 

ًبقاء النباتات والحيوانات، وغالبا مـا يـستخدم النـاس لبقائك عىل قيد الحياة وكذلك 

ًأكرث مام يحتاجونه بالفعل من املاء، فالشخص األمرييك العادي يستهلك يوميا حـوايل 

من املاء للرشب، والطبخ، والتنظيـف، والـرصف، كـام يـستخدم )  لرت500(ً جالونا 125

نتــاج املحاصــيل التــي املزارعــون لزراعــة املحاصــيل التــي تأكلهــا أنــت، والــصناعة إل

 .للشخص)  لرت7200( جالونا أخرى 1800تستخدمها أنت 

غـسل  عندما تقوم برصف الفضالت، أو االسـتحامم، أو غـسل أسـنانك، أو

مالبسك أو شـطف أي يشء يف الحـوض فـإن امليـاه تـذهب إىل محطـات 

 املـواد التـي(معالجة الرصف الصحي لتطهر، حيـث تـتم إزالـة امللوثـات 
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مثل فضالت الطعـام والقـاذورات، ثـم تعـالج ) ىل نقاء املاء واليابسة والهواءتقيض ع

املياه لقتل البكرتيا الضارة قبل أن يتم إطالقها يف املجاري املائية ومع ذلـك ال تكـون 

 .جميع امللوثات قد أزيلت من هذه املياه

يميائيـة، تغسل األمطار شوارع املدينـة وتنظفهـا مـن الـنفط، واألوسـاخ، واملـواد الك

والقاممة، وهذه املياه القذرة تتدفق عـادة يف املـصارف املوجـودة تحـت األرض ويف 

ًنهاية املطاف تنطلق، دون معالجـة، إىل املجـاري املائيـة، كـام تجـرف األمطـار أيـضا 

املخصبات الزراعية املضافة إىل الرتبة إىل املجـاري املائيـة، ويف بعـض الـدول يـتحكم 

اد التي يسمح للمصانع بتفريغها يف املجـاري املائيـة، ومـع ذلـك، القانون يف نوع املو

ًحتى يف وجود التنظيامت، ال تزال املصانع تتخلص من فضالتها إما خطئا أو عمدا، يف  ً

ًاملجاري املائية، وامللوثات التي تجد طريقهـا إىل املجـاري املائيـة تـشكل خطـرا عـىل 

 .القرب منهالنباتات والحيوانت التي تعيش يف املاء وب
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بعض النفايـات الكيميائيـة التـي يـتخلص منهـا يف املـسطحات املائيـة تـوفر 

ًبالفعل مـوادا غذائيـة تعـزز النمـو املفـرط للطحالـب، وعنـدما متـوت هـذه 

 الطحالب تعمل الكائنات الحية املحللة عـىل نـزع األكـسجني مـن املـاء مـام 
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 .كيتسبب يف موت كائنات حية أخرى مثل األسام

ًما الذي تستطيع فعله؟ قـد ال يحـدث الفـرد إال تغيـريا بـسيطا، لكـن هنـاك ماليـني  ً

عديدة من الناس يعيشون عىل سـطح األرض، وإذا قمنـا بـرضب التغيـري البـسيط يف 

اليوم عن طريق الحفاظ عـىل ابدأ بصنع فرق . املاليني العديدة ستحدث تغريات كبرية

 إىل املـرصف قلـت املـواد الكيميائيـة اء الذي يجـرياملاء، وتذكر أنك كلام قللت من امل

التي تضيفها إىل املجاري املائية لكوكب األرض، والنصائح التالية ستـساعدك وأرستـك 

 : عىل الحفاظ عىل املياه

قم مبساعدة أحد البالغني، بوضع حجر . قلل من املاء املستخدم يف ترصيف الفضالت

حاضك، فهذه األجسام تشغل مساحة وتقلل أو زجاجة مملوءة بالصخور يف خزان مر

 .من كمية املاء الالزم مللء الخزان

 . احذر من أن تتلف آلية الترصيف يف الخزان:مالحظة
ًخذ حامما قصريا بدال من االستحامم يف الحوض، فالكمية الالزمة ألخذ   حامم قـصري ً

 .عادة تكون نصف الكمية الالزمة مللء حوض االستحامم

 .ه جارية وأنت تغسل أسنانكال ترتك امليا 

 .أغلق الصنابري  حتى ال تنقط 

 .ال تشغل غسالة األطباق إال عندما يكون لديك حمولة كاملة 

 .ال تشغل غسالة املالبس إال عندما يكون لديك حمولة كاملة 

 :متارين

من املياه تهـدر مـن صـنبور يقطـر يف كـل )  لرت2(إذا كان هناك نصف جالون  -1

 اء املهدر يف األسبوع؟ساعة، فام كمية امل
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ً جالونـا 5يف كل مرة يتم ترصيف الفضالت يف املرحـاض يـستخدم يف املتوسـط  -2

مـرات  8من املاء، فـإذا كنـت يف املتوسـط تقـوم بتـرصيف الفـضالت )  لرت20(

 ًيوميا، فكم عدد الجالونات التي تستخدمها يف األسبوع؟

 تخفيف التلوث: النشاط

 . مواد إىل املاء عىل التلوثتوضيح كيف تؤثر إضافة: الغرض

 -له غطاء )  لرت4( إبريق سعته جالون -) لرت( برطامن سعته كوارت -كوب : األدوات

  مساعد بالغ- ملعقة – صبغة طعام حمراء -ماء صنبور 

 :الخطوات

 .امأل كال من الكوب، والربطامن، واإلبريق إىل ثالثة أرباعها ماء -1

 .ء إىل املاء يف الكوب وقم بالتقليبأضف قطرتني من صبغة الطعام الحمرا -2

 .اسكب كل ماء الكوب ماعدا كمية صغرية يف الربطامن وقم بالتقليب -3

 .اسكب كل ماء الربطامن ماعدا كمية صغرية يف اإلبريق -4

اطلب من شـخص بـالغ أن يـضع الغطـاء عـىل اإلبريـق ويقـوم برجـه لألمـام  -5

 .والخلف لتختلط مكوناته جيدا
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 . املتبقي يف الكوب والربطامن وبني لون املاء يف اإلبريققارن بني لون املاء -6

لون املاء الذي يف الكوب أحمر داكن، والذي يف الربطامن أحمر باهت والذي : النتائج

 .يف اإلبريق من وردي باهت إىل عديم اللون

 -ملاذا؟ 

أصـغر جـزء مـن (اللون األحمر أكرث كثافة يف الكوب ألن جزيئـات الـصبغة الحمـراء 

قريبة مـن بعـضها الـبعض وتعكـس كميـة أكـرب مـن ) ادة يحمل جميع خصائصهاامل

الضوء األحمر إىل عينيك، وعندما أضيفت هذه  املياه امللونة إىل ماء نظيف انتـرشت 

جزيئات اللون بالتساوي يف املاء، وبحلول الوقت الذي أضيفت فيـه جزيئـات اللـون 

غري مريئ  ً يكفي ليصبح اللون باهتا جدا أوإىل املاء امللون يف اإلبريق كانت بعيدة مبا

 .بسبب حجمها الصغري
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هذا هو ما يحدث مع بعض ملوثات املاء، فاملادة قـد تكـون مرئيـة يف املكـان الـذي 

ًألقيت فيه يف النهر ابتداء لكن مع جريانها مـع التيـار واختالطهـا باملزيـد مـن املـاء 

 .  ال يعني أن امللوثات قد ذهبتاإلمكان رؤيتها بالعني املجردة، وهذااليعد يف 

تتأثر الحياة الحيوانيـة والنباتيـة يف األنهـار بامللوثـات عـىل بعـد أميـال عديـدة مـن 

املصدر، وتعتمد درجة الرضر الذي يصيب الحيوان عـىل نـوع امللـوث ومقـدار املـاء 

مـن ) تقليل الشدة عن طريق الخلط مبادة أخرى عادة املاء( الذي أضيف للتخفيف 

 .وثاملل

 :حلول التامرين

نـصف × 24 ساعة، فتكون كميـة امليـاه املهـدرة كـل يـوم 24اليوم به ... فكر  -1

 ).  لرت48( جالون 12) =  لرت2(جالون 

 األسبوع به سبعة أيام، فتكون كمية املياه املهدرة يف األسبوع 

 ؟) =  لرت48( جالون 12×7 

 . بوعيف األس)  لرت336( جالون 84يهدر الصنبور الذي يقطر 

 160 ( جـالون 40)=  لـرت20( جـالون 5× 8ًكمية املاء املستخدم يوميا ... فكر  -2

 ) لرت

 أيـام 7يف األسبوع الواحد سـبعة أيـام، وكميـة املـاء الالزمـة لتـرصيف الفـضالت يف  

 ؟)=  لرت160( جالون 40× 7تساوي 

 .من املاء لترصيف الفضالت)  لرت1120( جالون 280يف أسبوع واحد يستخدم 
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18 
  االحتباس الحراري العاملي 

  ما هو تأثري االحتباس الحراري؟

 :ما تحتاج إىل معرفته

التـي تـصل إىل األرض ) الطاقة القادمة مـن الـشمس(تسمى كمية الطاقة الشمسية 

وحـدة طاقـة  340باسم اإلشعاع الشميس، ويوضح مخطط الدخل هنا أنه مـن أصـل 

 238لغالف الجوي، والـسحب، وسـطح األرض إال موجهة نحو األرض ال متتص غازات ا

 . وحدة املتبقية تنعكس للفضاء مرة أخرى102 وحدة فقط، أما الـ

تبقى حرارة األرض دافئة نتيجة الغالف الجوي، والغـازات املوجـودة فيـه 

 تتكون عىل نحو رئييس من ثاين أكسيد الكربون( والتي تسمى غازات دفيئة 

ت تحتفظ بالـدفء مـن الـشمس ومتنـع بعـض ، وهذه الغازا)وبخار املاء

 تدخل الطاقـة الشمـسية. ًاإلشعاع الشميس من االنعكاس مرتدا إىل الفضاء

 ًبنـاء يـصنع غالبـا مـن (إىل الزجاج وتدفئ الصوبة الزراعية مـن الـداخل 
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، ) املبـاينالزجاج أو البالستيك الشفاف يوفر بيئة محمية محكومة لزراعة النباتات داخل

 . سبب يسمى دفء األرض بتأثري الصوبات الزراعيةولهذا ال

      

 

 وحـدة طاقـة 300 وحـدة طاقـة تخـرج مـن األرض، منهـا 435يوضح مخطط الخرج 

 وحـدة املتبقيـة 153تنعكس مرتدة إىل األرض بفعل السحب والغازات الدفيئة، والــ 

 وحـدة طاقـة تهـرب إىل 238 وحدة التي خرجت من الـسحب أي مجمـوع 85مع الـ

الفضاء، وهذا يعني أن كمية الطاقة الداخلة تساوي كميـة الطاقـة الخارجـة، وطاملـا 

 . بقيتا متساويتني فإن متوسط درجة حرارة سطح األرض ستبقى كام هي
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يعتمد متوسط درجة حرارة سطح األرض عـىل كميـة الغـازات الدفيئـة املوجـودة يف 

وسط  درجـة الحـرارة، ونقـصها الغالف الجوي، فزيادة الغازات تؤدي إىل زيادة يف مت

 .ًيسبب نقصا يف درجة الحرارة

غاز ثاين أكسيد الكربون، وهو أحد الغازات الدفيئة، مـسؤول عـن كميـة كبـرية مـن 

االحتباس الحراري يف كوكب األرض، وهو ناتج من عملية التنفس إال أن كميـة كبـرية 

ستودع مـن املـواد منه تنتج بفعل حرق الوقود الحفري، والوقود الحفري هـو أي مـ

الحفرية مثل البرتول، أو الغاز الطبيعي، أو الفحم الذي ميكن إحراقه للحـصول عـىل 

طاقة، والحفريات هي آثار بقايا حيوانات ونباتات عرص ما قبل التاريخ، ومـع زيـادة 

عدد سكان كوكب األرض تزداد كمية الوقود الحفـري الـذي يـتم إحراقـه، ومـن ثـم 

ًيد الكربون الناتجة، ويتنبأ الكثري من العلامء ارتفاعا يف متوسـط تزداد كمية ثاين أكس

 .درجة حرارة كوكب األرض إذا مل يتم تغيري كمية الوقود الحفري الذي يتم إحراقه

تستطيع األشجار تقليل كمية غاز ثاين أكسيد الكربون يف الهـواء، فهـي تـستخدمه يف 

باإلضـافة إىل ) قطع األشجار(ة الغابات تساهم إزال. تفاعل البناء الضويئ لصنع الغذاء

حرق الوقود الحفري يف زيادة ثاين أكسيد الكربون يف الجو، وإعادة تدوير املنتجـات 

الورقية وزراعة شتالت األشجار يف األماكن التي أزيلت منها األشـجار الناضـجة ميكـن 

 .أن يساعد عىل منع إزالة الغابات
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 بشأن تأثري ارتفاع متوسط درجة حرارة كوكـب األرض، ًمن الصعب التنبؤ تنبؤا دقيًقا

إال أن هناك بعض االحتامالت، فالتغري الكبري يف أمناط الطقس، مثـل حـدوث جفـاف 

عىل نحو أكرث، أو عواصف مدارية، ميكن أن يجعل املناطق الدافئة حارة عىل نحو ال 

ي إىل ذوبـان ًيحتمل، وهناك مشكلة أخرى أيضا هي أن ارتفـاع درجـة الحـرارة يـؤد

الغطاءين الجليديني القطبيني واألنهار الجليدية، مام يؤدي إىل زيـادة حجـم املحـيط 

ويتسبب يف حدوث فيضانات يف املناطق الساحلية، وهـذا يـؤثر عـىل شـبكة غذائيـة 

 .بأكملها عىل طول الخطوط الساحلية

 ميكنـــك املـــساعدة يف تقليـــل التهديـــد الـــذي يـــشكله االحتبـــاس الحـــراري عـــن 
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طريق إعادة تدوير املنتجات الورقية، وتقليل استخدام الوقـود الحفـري، واسـتخدام 

مصادر بديلة للطاقة ال ينتج عنها غاز ثاين أكسيد الكربـون، وتـذكر أن إحـدى طـرق 

إنتاج الكهرباء هي من خالل احرتاق الوقود الحفري، ومن ثم فـإن تقليـل اسـتخدام 

 . حفريالكهرباء يقلل من استخدام الوقود ال

فكر يف هذه القامئة من الطرق املمكنة لتقليل اسـتخدام الوقـود الحفـري، وفكـر يف 

 : املزيد من الطرق

اركب حافلة املدرسة أو سيارة جامعية بدًال من الـذهاب إىل املدرسـة يف سـيارة  

 .األرسة

 .اخفض درجة حرارة املدفأة وارتد مالبس أثقل يف فصل الشتاء 

 .ًفتوحا وأنت تقرر ما ستأكله أو سترشبهال ترتك باب الثالجة م 

قم بإطفاء املصابيح، واملسجالت وأجهزة التلفـاز، ومـا شـابه طاملـا انتهيـت مـن  

 .استعاملهم

 .ال تستخدم مكيف الهواء أكرث من الالزم 

 :متارين

ادرس املخطــط وأجــب عــن األســئلة التاليــة، والحــظ أن الطاقــة الشمــسية القادمــة 

 . من الطاقة الكلية% 10تساوية، كل منها ميثل  أجزاء م10منقسمة إىل 

ما هي نسبة الطاقـة الشمـسية التـي تعكـسها الغـازات والـسحب يف الغـالف  -1

 الجوي؟
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 ما هي نسبة الطاقة الشمسية التي يعكسها سطح األرض؟ -2

 ما كمية الطاقة الشمسية التي ال تنعكس مرتدة إىل الفضاء؟ -3

 

 

 االرتداد: النشاط

 ري الصوبات الزراعيةمحاكاة تأث: الغرض

طويـل مبـا يكفـي لوضـع ( برطامن ذو غطـاء -من الرتبة )  مل500(كوبان : األدوات

  ترمومرتان-) أحد الرتمومرتين فيه
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 :الخطوات

 .ضع الرتبة يف الربطامن -1

 .ضع أحد الرتمومرتين داخل الربطامن وأغلقه بالغطاء -2

ضع الرتمومرت اآلخـر ضع الربطامن بالقرب من نافذة يف أشعة الشمس مبارشة و -3

 .بجوار الربطامن

 . دقيقة30الحظ قراءات درجة الحرارة عىل كال الرتمومرتين بعد  -4

 

 .قراءة درجة الحرارة داخل الربطامن املغلق أعىل منها خارجه: النتائج

 ملاذا؟ 

الــربطامن منــوذج صــغري لــصوبة زراعيــة، والــصوبة الزراعيــة تــصنع مــن  

  مـام يـسمح للطاقـة الشمـسية باخرتاقهـا الزجاج أو البالستيك الـشفاف
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 .وتسخني محتوياتها       

ومثلام يحـدث يف الـصوبة الزراعيـة، تـدخل الطاقـة الشمـسية الغـالف الجـوي  

ًترتفع درجة حـرارة الـصوبة الزراعيـة أساسـا ألنهـا . لألرض وترفع درجة حرارته

لدافئ داخلها، أمـا مغلقة والهواء البارد يف الخارج ممنوع من االختالط بالهواء ا

األرض فرتتفــع درجــة حرارتهــا، ألن الطاقــة الشمــسية تــصطدم بــسطح األرض، 

ويطلق سطح األرض حرارة، ومتتص الغازات الدفيئة معظـم هـذه الحـرارة مـام 

ُيؤدي إىل احتجاز الحرارة بالقرب من األرض، وللمزيد من املعلومات عـن تـأثري 

 .الصوبة الزراعية

 :حلول التامرين

 .تنعكس ثالثة أجزاء من الطاقة الشمسية من السحابة... فكر  -1

مجموع النـسب املئويـة لألجـزاء الثالثـة جميعهـا يـساوي املجمـوع الكـيل للطاقـة 

 . املنعكسة

 ؟%= 5 + 10% + 10%

 %25نسبة الطاقة الشمسية التي يعكسها الغالف الجوي لألرض تساوي 

 .ينعكس من سطح األرضمن الطاقة الشمسية % 5جزء واحد نسبته ... فكر  -2

  %5نسبة الطاقة الشمسية التي يعكسها سطح األرض  

 تتلقى السحابة ثالثة أجزاء من الطاقة الشمسية... فكر  -3
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مجموع النسب املئوية لألجزاء الثالثة جميعها يساوي املجموع الكـيل للطاقـة التـي 

 .متتصها السحابة

10+%10+%5=%25 % 

 .اقة الشمسية أجزاء من الط5يتلقى سطح األرض 

ًمجموع النسب املئوية للخمسة أجزاء جميعـا يـساوي الطاقـة الكليـة التـي ميتـصها 

 سطح األرض؟

10% + 10% + 10% + 10% + 5% = 45% 

الكمية التي متتصها السحابة باإلضافة إىل الكمية التي ميتـصها سـطح األرض تـساوي 

 .الطاقة الكلية املمتصة

 ؟%= 45 + 25%

 %70سية املمتصة، أو التي مل تنعكس مرتدة إىل الفضاء تساوي نسبة الطاقة الشم
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19 
 الجيد واليسء 

  كيف تؤثر املواد البالستيكية عىل البيئة؟

 :ما تحتاج إىل معرفته

املواد البالستيكية مواد مفيدة جدا وعـادة مـا تكـون غـري مكلفـة، وميكـن أن تكـون 

سهولة، وملا كانت رغوة البالسـتيك تـسلك مقاومة للامء، وخفيفة الوزن، وال تنكرس ب

ًسلوك العوازل، فإنها تستخدم للحفاظ واإلبقاء عـىل حـرارة الطعـام، كـام أنهـا أيـضا 

خفيفة للغاية لدرجة أنها تطفو، ومن ثم ميكن استعاملها لصنع أدوات الحفاظ عـىل 

 .الحياة

ئـة لكن عىل الرغم من كل فوائد البالسـتيك إال أنـه قـد يكـون مـرضا للبي

ًأيضا، فمعظم املواد البالستيكية تبقى لوقت طويل، وعىل الرغم مـن أنـه 

من الجيد الحصول عىل منتجات طويلة األمد إال أنه قد يكون أمـرا سـيئا 

أيضا ألنه من الصعب التخلص من املواد البالسـتكية، فلـيك يـتم الـتخلص 

 تـسمىمنها فإنها إما أن تدفن يف منطقة للتخلص من املخلفـات الـصلبة 
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 مكب النفايات أو يعاد تدويرها، أما الحرق فينتج ملوثات هواء سامة، فـالحرق قـد 

يخفي البالستيك عن نواظرنا، لكن معظـم املـواد البالسـتيكية ليـست قابلـة للتحلـل 

قادرة عىل التفكك إىل مواد غـري ضـارة بفعـل الكائنـات الحيـة وخاصـة (البيولوجي 

 البالستيكية يف أمـاكن دفـن النفايـات سـتبقى هنـاك، ، وهذا يعني أن املواد)البكرتيا

دون تغيري، ملئـات الـسنني، كـام أن نفايـات البالسـتيك ميكـن أن تنتهـي إىل مياهنـا، 

وميكــن أن تظــن األســامك والــسالحف، والكائنــات املائيــة األخــرى قطــع البالســتيك 

 .الصغرية الطافية غذاء فيقتل البالستيك هذه الكائنات

ًعىل إيجاد طرق لجعل املـواد البالسـتيكية أقـل رضرا للبيئـة، فإضـافة يعمل العلامء 

السليلوز إىل املواد البالستيكية يجعلهـا تتحلـل عـىل نحـو أسـهل، لكـن مل يـتم بعـد 

تحديد مدى جودة تحلل هذه املواد أو ما إذا كانت ستجد طريقها إىل أنظمة امليـاه 

 .وتتسبب يف تلوثها

كل املواد البالستيكية، حيث ينظف ويقطع إىل أجـزاء يتم إعادة تدوير بعض، وليس 

: صغرية ويـصهر ويعـاد تـشكيله عـىل هيئـة العديـد مـن املنتجـات املختلفـة، مثـل

الزحافات ولوحات ركوب األمواج واألنابيب ومقاعد املنتزه وحـشو األليـاف الجافـة، 

لتدوير ال تعترب وألن ليست جميع املواد البالستيكية يعاد تدويرها حاليا، فإن إعادة ا

حال كامال ملشكلة التخلص من البالستيك، ومع ذلك فهـو حـل أفـضل مـن الحـرق أو 

 .الدفن
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غذائـه عـن التطفل هي عالقة يقوم فيها كائن حي،يطلق عليه اسم الطفيـل، بتـأمني 

 والكائن الحي الذي الطريق العيش عىل كائن حي آخر أو داخله، فالطفيل هو الضيف،

 عيش عليه الطفيل أو داخله يسمى املضيف، وعادة هذه العالقة تحقق املنفعة ي

للطفيـل وتكــون مؤذيــة للمــضيف، فمعظــم الطفيليــات ال تقتــل مــضيفها، والقمــل 

والرباغيث مـن الطفيليـات الـشائعة التـي تتغـذى عـىل دم مـضيفها، وهنـاك أنـواع 

يـات شـائعة تعـيش داخـل مختلفة من الديدان والكائنات الحية األخرى تعترب طفيل

 .الحيوانات

 املعايــشة هــي عالقــة بــني كــائنني حيــني مــن نــوعني مختلفــني فيهــا يعــيش الكــائن 

مصنع إعادة تدوير
 البالستيك

منتج
معاد 
تدويرة
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الحي الـضيف عـىل الكـائن الحـي املـضيف أو داخلـه، حيـث يحقـق الكـائن الحـي 

ًالضيف منافع من العالقة دون أن يكون ذلك مفيدا للمضيف وال مرضا، وأحد أمثلـة 

 املعايشة هو 

ات الهوايئ وهو نبات ينمو عىل نبات آخر دون أن يؤذي النبـات املـضيف، وهـو النب

يحصل عـىل املـواد الغذائيـة مـن الهـواء واألمطـار بـدال مـن أن يحـصل عليهـا مـن 

املضيف، فاملضيف ال يـوفر إال بنيـة يتـشبث بهـا النبـات، وهـذه النباتـات الهوائيـة 

النباتـات لتحـصل عـىل ضـوء شائعة يف الغابـات املطـرية، حيـث تعـيش عـىل أفـرع 

 .الشمس واملطر وإمداد الهواء

 :متارين

ًيف كل صورة حدد ما إذا كان استخدام البالستيك جيدا أم سيئا -1 ً. 

ــا -2 ــتيك متام ــتخدام البالس ــب اس ــصعب تجن ــن ال ــة . ًم ــال التالي ــدد أي األفع ح

 سيساعدك عىل املساعدة يف مشكلة البالستيك

 .استخدام أوعية بالستيكية )  أ

 .حرق البالستيك املهمل ) ب

رشاء منتجات مصنوعة من مـواد طبيعيـة مثـل الـورق أو الخـشب بـدًال مـن  ) ج

 .البالستيك

 .استخدام أقياس قامشية يف رشاء الخرضوات بدًال من األكياس البالستيكية )  د
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)أ(

 )ب(

)ج(

 )د(

 رغوة البالستيك

بالستيك

 وة البالستيكرغ
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 املادة الرغوية: النشاط

 عمل محاكاة للرغوة البالستيكية: الغرض

 -) لـرت 2( كـوارت 2 سلطانية سـعتها -من ماء صنبور بارد )  مل250(كوب : األدوات

 كـوب - ملعقـة مـزج - خفاقـة –من سـائل غـسل الـصحون )  مل30(ملعقتا طعام 

 ). مل15( ملعقة قياس عبارة عن ملعقة طعام - مؤقت –)  مل 250(قياس سعته 

 :الخطوات

 .صب املاء يف السلطانية -1

 .حون إىل املاء الذي يف السلطانيةأضف سائل غسل الص -2

 .استخدم الخفاقة لخفق السائل إىل أن تتكون كومة كبرية من الرغوة -3

 .استخدم ملعقة املزج مللء كوب القياس بالرغوة -4
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 . احذر من أن تنقل أي سائل إىل الكوب:الحظ

 .ضع الكوب يف مكان بحيث ال يتحرك -5

 .ساعات 4الحظ الرغوة أكرب عدد ممكن من املرات ملدة  -6

 ساعات أو عندما تكون جميـع الرغـوة قـد تحولـت إىل سـائل اسـتخدم 4بعد  -7

 .ملعقة القياس لقياس حجم السائل الذي يف الكوب

عندما تكون الفقاعات رغوية فإنها متأل الكوب، وبعـد أن تنفجـر الفقاعـات : النتائج

 .سائلمن ال)  مل30(تتحول الرغوة التي متأل الكوب إىل حوايل ملعقتي طعام 

تنتج عـن خفـق الـسائل فقاعـات مملـوءة بـالهواء، والرغـوة معظمهـا هـواء، ؟ ملاذا

وعندما يرتك الكوب ليهدأ تتوقف هذه الفقاعات، ويترسب الهواء، وتتحـول الرغـوة، 

فتعود إىل حالة السائل الصابوين، رغوة البالستيك، مثلها مثل رغوة الصابون، مملـوءة 

لصابون فإن فقاعات البالستيك ال تنكـرس إال بتطبيـق بالهواء، لكن عىل عكس رغوة ا

وملـا كانـت رغـوة . ضغط عليها، ومن ثم تبقـى فقاعـات البالسـتيك بـالحجم نفـسه

البالستيك تتكون معظمها من الهواء فإن املواد الكبرية املصنوعة من البالستيك تكون 

، لـذلك فـإن الهـواء ال ينقـل الطاقـة بـسهولة. خفيفة الـوزن للغايـة، وسـهلة النقـل

البالســتيك اململــوء بــالهواء عــازل جيــد، وهــذا أمــر جيــد، إال أن مثــل هــذه املــواد 

 .البالستيكية يشغل كميات كبرية من الفراغ يف مقالب القاممة وهو أمر يسء
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 :حلول التامرين

 سرتة النجاة املصنوع من رغوة البالستيك سيطفو، وهذا مـن شـأنه ...فكر )  أ( -1

 اسـتخدام سـرتة Aيف الشكل . فل أو الطفلة إذا سقط يف املاءأن ينقذ حياة الط

 .نجاة من البالستيك أمر جيد

 ستظن السمكة أن القطعة املكسورة من العوامة املـصنوعة مـن رغـوة ...فكر ) ب(

 البالســتيك B يف الــشكل -البالســتيك غــذاء، ســتموت الــسمكة إذا أكلــت البالســتيك 

 .كطعام لألسامك أمر يسء

هـذا يـسمح ,  رغوة البالستيك املـستخدمة لـصنع الكـوب مـادة عازلـة...فكر ) ج (

 استخدام البالستيك كـامدة Cيف الشكل . ًللسائل يف الكوب أن يبقى دافئا ملدة أطول

 .عازلة للكوب أمر جيد

 معظـم املـواد البالسـتيكية غـري قابلـة للتحلـل البيولـوجي، والبالسـتيك ...فكر )  د(

  البالسـتيك كـامدة يف Dيف الشكل . ن النفايات ملئات السننياملدفون سيبقى يف مداف

 .مدافن النفايات أمر يسء

 . إعادة استخدام البالستيك تقلل من مشكلة التخلص منه...فكر )   أ( -2

 . حرق البالستيك ميكن أن ينتج ملوثات هواء سامة...فكر )  ب(

لية للتحلل البيولوجي مـن  املواد الطبيعية مثل الورق والخشب أكرث قاب...فكر )  ج(

 .البالستيك

ً كيس القـامش ميكـن أن يـستخدم مـرارا وتكـرارا  وهـو قابـل للتحلـل ...فكر )   د( ً

 تـسمح لـك C، وB، وAاألفعـال . البيولوجي عندما يلقى يف القاممة يف نهاية املطاف

 .باملساعدة يف مشكلة البالستيك
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20 
  األمطار الحمضية 
  ر الحامضية أسباب وتأثريات األمطا

 :ما تحتاج إىل معرفته

املطر الحميض هو أي نوع من هطول أمطار تحتوي عىل كمية مـن الحمـض تفـوق 

خليط يتكون عن طريـق إذابـة مـادة يف سـائل مثـل (الكمية الطبيعية، وأي محلول 

ًإما أن يكون حمضيا أو قاعديا أو متعادًال، ووحدة القيـاس التـي تحـدد مـا إذا ) املاء ً

ًحلــول حمــضيا أو قاعــديا أو متعــادًال تــسمى األس الهيــدروجيني، واملقيــاس كــان امل ً

املستخدم لقياس هذا األس الهيدروجيني يسمى مقياس األس الهيدروجيني، وتـرتاوح 

، فاملحلول الحميض، مثل الخل، أو مياه األمطـار 14 إىل 0القيم عىل هذا املقياس من 

ا املحاليل التي لهـا قـيم أس هيـدروجيني ، أم7العادية، له أس هيدروجيني أقل من 

عكس األحامض، وهي (، مثل هيدروكسيد املاغنسيوم، والبيض فهي قواعد 7أكرب من 

 ). قادرة عىل تقليل كمية الحمض يف املادة
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 هو أعـىل قيمـة 14األس الهيدروجيني، هو أعىل قيمة للحمض، واألس الهيدروجيني 

لـيس حمـضا، وال (فيشري إىل أن املحلـول متعـادل  7للقاعدة، أما األس الهيدروجيني 

 .، واملياه النقية متعادلة)قاعدة

يشري كـل فـرق عـدد صـحيح بـني قـيم األس الهيـدروجيني إىل عـرشة أضـعاف قـوة 

ـــه  ـــذي ل ـــول ال ـــإن املحل ـــم ف ـــن ث ـــاورة، وم ـــيم املج ـــدة للق ـــض أو القاع  الحم

، 3هيـدروجيني  مرات مـن الـذي لـه أس 10 أكرث حمضية مبقدار 2أس هيدروجيني 

 رقامن صحيحان، ومن ثم فإن املحلول الـذي لـه 4 و2والفرق بني األس الهيدروجيني 

 10×10مبقدار  4 يكون أكرث حمضية من الذي له أس هيدروجيني 2أس هيدروجيني 

 . ضعف100أي 

أس (ًاملــاء الــذي يتبخــر مــن األرض لــيس حمــضيا وال قاعــديا بــل متعــادال 

ف بخار املـاء يخـتلط املـاء الـسائل مـع غـازات ، وعندما يتكث)7هيدروجيني

املاء مع كميات عادية مـن ثـاين . الغالف الجوي مثل غاز ثاين أكسيد الكربون

ــني  ــدروجيني ب ــه أس هي ــعيفا ل ــضا ض ــتج حم ــون ين ــسيد الكرب  ، 6 و 5أك
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والحمض املوجـود يف األمطـار . ومن ثم فإن مياه األمطار العادية هي حمض خفيف

 يفتت الصخور لكنه قد يستغرق مئات أو حتى آالف السنني ليفعل العادية ميكن أن

 . ذلك

 يف األمطــار - مــستويات عاليــة مــن الحمــض-القــيم املنخفــضة لــألس الهيــدروجيني

الحمضية يسببها وجود ملوثات الهواء مثل ثاين أكسيد الكربيت، وأكاسيد النيرتوجني، 

وتهطل هذه األمطار الحمضية عـىل ًوهذه الغازات تنتج أحامضا عند اتحادها باملاء، 

 .األرض وبعضها يف النهاية يجد طريقة إىل املجاري املائية

تنتج بعض ملوثات الهواء، مثل الغازات، واألتربة الناتجة مـن االنفجـارات الربكانيـة، 

ًعىل نحو طبيعي، وملوثات الهواء الناتجة مـن أفعـال البـرش غالبـا تنـتج مـن حـرق 

لفحم والبرتول، ويحرق هذا الوقود إلنتاج الطاقة ألشـياء مثـل الوقود الحفري، مثل ا

السيارات، واملنازل، والـرشكات، وحـرق الوقـود الحفـري يطلـق ماليـني األطنـان مـن 

ًامللوثات يف الهواء سـنويا، وتكـون الكميـة أكـرب كثـريا يف املنـاطق التـي بهـا مـصانع،  ً

 .لشاحنات، والحافالتومحطات طاقة كهربية، وأعداد كبرية من السيارات، وا

ويف حني أن ملوثات الهـواء عـادة ترتفـع وتـنخفض يف املنـاطق القريبـة مـن 

األماكن التي تنـتج فيهـا، إال أن الريـاح ميكـن أن تحملهـا ألميـال عديـدة إىل 

أماكن ليس بها صناعات ملوثة، ويطلق عىل ملوثـات الهـواء التـي تلقـي بهـا 

رياح السائدة من اتجـاه واحـد، وهـي تهب ال"  السقاطة القذرة"الرياح اسم 

 مثل جميع الرياح، تسمى باسـم االتجـاه الـذي تـأيت منـه، فالريـاح الـسائدة
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 الرشقية تأيت من الرشق وتهب نحو الغـرب، وهـذا يعنـي أن املنـاطق التـي تقـع يف 

غرب منطقة صناعية بها رياح سائدة رشقية ورشق مناطق بهـا ريـاح سـائدة غربيـة 

 .لتلقي سقاطة قذرة أكرثأكرث احتاملية 

بعض ملوثات الهواء تهبط إىل األرض برسعة دون أن تتحد بالرطوبة، وهذه امللوثات 

تسمى الرواسب الجافة، وبعضها ميكنه أن يرتاكم ويتحد فيام بعد مع ميـاه األمطـار 

ليكون محاليل حمضية قوية، وامللوثات التي تبقى يف الهواء ميكن أن تبقى فيه ملـدة 

أو أكرث، وخالل هذه الفرتة يخـتلط بعـضها بالرطوبـة التـي يف الهـواء ليكـون أسبوع 

ًأحامضا قبل أن يسقط يف نهاية املطاف، ويطلق عليها رواسـب رطبـة، وغالبـا تتحـد  ً

هذه امللوثات، قبل سـقوطها، مـع مـواد كيميائيـة أخـرى يف الهـواء لتكـون ملوثـات 

 . إضافية، مثل غاز األوزون
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ًأيضا تعتمد عىل البحريات للحصول عىل الغذاء، ومن ثم فإن املستويات العالية مـن 

 .الحمض تقتل األسامك الصغرية التي تفقس من بيضها

ًميكن لألحامض أيضا أن تتسبب يف فصل املعادن الـسامة، مثـل األلومنيـوم والزئبـق، 

ة عندما تجري األمطار الحمضية عـىل هـذه األرض، وتحمـل هـذه من األرض املحيط

ًأيــضا التــي تأكــل األســامك مــن  امللوثــات  مــن األرض إىل البحــريات فتعــاين الطيــور

البحريات التي تحتوي عىل معادن سامة، وتتأثر قشور بيـضها فتـصبح أكـرث هـشاشة 

 .هة أو متوت تفقس ميكن أن تكون عظامها مشووسهلة الكرس، وصغار الطيور ايل

هناك أدلة مـن جميـع أنحـاء العـامل تفيـد بـأن املطـر الحمـيض يـؤثر عـىل األشـجار 

والغابات، ففي الغالب يضعف املطر الحميض األشجار بحيـث أنهـا متـوت إذا هبـت 

عليها الرياح، أو هاجمتها الحرشات والفطريـات، وواحـدة مـن العالمـات الخارجيـة 

لفهـا نتيجـة األمطـار الحمـضية هـي قلـة عـدد التي تظهر عىل األشجار وتدل عىل ت

 .األوراق

 :متارين

أي املناطق عىل الخريطة تستقبل أكرب قدر من السقاطة القـذرة نتيجـة ريـاح  -1

 سائدة رشقية؟

 16(ميـل يف الثانيـة  10حدد املسافة التـي تحمـل إليهـا ريـاح تتحـرك بـرسعة  -2

 .أحد ملوثات الهواء بعد خمسة أيام) ساعة/كم
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  ضبايب: النشاط

 .بيان تأثري األمطار الحمضية عىل النباتات: الغرض

 - قلم تحديد -  رشيط الصق- ماء  مقطر -) لرت( كوارت 2زجاجتا رش سعتهام : األدوات

 .نباتات منزلية صغرية متشابهة قدر اإلمكان 3 –خل أبيض 

 :الخطوات

 .امأل إحدى زجاجتي الرش باملاء املقطر، وأغلق الغطاء -1

عىل الزجاجة، وسيشار إىل " ماء"يط الالصق وقلم التحديد لكتابة استخدم الرش -2

 .هذا املحلول باسم املاء

♥  èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^ ♥ 



  
 األمطار الحمضية

 
179 

 
 

 

امأل زجاجة الرش األخرى حتى نصفها باملاء املقطر، ثـم أضـف مـا يكفـي مـن  -3

 .الخل مللء الزجاجة

 .أغلق الغطاء ورج الزجاجة للخلف واألمام عدة مرات ليك تختلط محتوياتها -4

 .، وسيشار إىل هذا املحلول باسم الحمض"حمض"  الثانيةقم بتسمية الزجاجة -5

 املتبقيـة ، ويف الخطـوات"جـاف"، و"حمـض"، و"مـاء: "قم بتسمية النباتات باسـم -6

 .عامل النباتات الثالثة املعاملة نفسها فيام عدا الري

ًإىل أن يـصبح رطبـا ولـيس " مـاء"رش املاء عىل الرتبة يف النبات املكتوب عليـه  -7

 .ّعد عدد رشات املاء التي أضفتها للنباتمبلال، وقم ب

 ".حمض"أضف كمية متساوية من الحمض إىل تربة النبات املكتوب عليه  -8

 ".جاف"ال ترو النبات املكتوب عليه  -9

ضع النباتات الثالثة بالقرب من نافذة بحيث تتلقى كميات متساوية من ضـوء  -10

 .الشمس

بثالثـة رشـات  مـن " حمـض"، و"مـاء"قم برش أوراق النباتني املكتوب علـيهام  -11

 .ًاملحلول املناسب مرة يوميا

، "ماء"قم برش كميات متساوية من املحلول عىل تربة النباتني املكتوب عليهام  -12

 . حسب الحاجة للحفاظ عىل رطوبة الرتبة" حمض"و

أسابيع أو إىل ثم راقب النباتات ملدة أربعة " جاف"ال ترو النبات املكتوب عليه  -13

 .اتني نصف أوراقه عىل األقل أو ميوتأن يفقد أحد النب
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النبات الجاف ميوت، حيث تـصبح أوراقـه باهتـة وتتـساقط يف النهايـة، أمـا : النتائج

أوراق النبات الذي رش بالحمض فأصبحت باهتة وبعـدها تحـول إىل اللـون األصـفر 

ًقبل أن يسقط، وهذا النبات مات أيضا، لكن كمية الوقت التي لزمت للحصول عـىل 

تني النتيجتني تختلفان باختالف نوع النبات املستخدم، أما النبات الـذي رش باملـاء ها

 .ًظل سليام

 هذه هي النتائج املتوقعة، لكن النبات غري السليم قد ميوت حتى وإن رش :مالحظة

 .باملاء

ــاذا؟  ــدروجيني مل ــه أس هي ــر ل ــاء املقط ــادل7امل ــه متع ــضا وال-، أي أن ــيس حم  ً ل

ــدة ــ.  قاع ــك أن ت ــاة ألن ميكن ــد الحي ــىل قي ــات ع ــاء النبات ــاء رضوري لبق  رى أن امل
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ع النباتات أن تبقى سليمة يف األمطـار يالنبات الجاف مات بدون ماء، ويف حني تستط

الحمضية منخفضة الحمضية إال أنهـا ال تـستطيع البقـاء عـىل قيـد الحيـاة يف القـيم 

توى الحمـض يف  مـستويات عاليـة مـن الحمـض، مـس-املنخفضة لألس الهيدروجيني

محلول الخل أعىل من معظم األمطار الحمضية وأعىل مـن املـستوى الـذي تـستطيع 

ّمعظم النباتات الشائعة تحمله، لكن بعض النباتات أكرث تحمال للحمض وتبقى عـىل 

 .قيد الحياة ملدة زمنية أطول

 :حلول التامرين

 .غربتهب الرياح الدامئة الرشقية من الرشق وتتحرك نحو ال... فكر 

 .  تتلقيان أكرب قدر من السقاطة القذرة بسبب الرياح السائدةC وAاملنطقتان 

 120= 24×5 ساعة، فإن عدد الساعات يف خمسة أيـام هـو 24إذا كان اليوم ... فكر 

 .ساعة

يف سـاعة فـإن امللوثـات التـي )  كـم 16( أميـال 10إذا كانت الرياح تحمل امللوثات 

 ؟= 120×10 ساعة هي 120ستحمل يف 

 . أيام5يف )  كم1920( ميل 1200تحمل الرياح امللوثات 
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 الواقي 

  ماهية األوزون وكيف يؤثر عىل الكائنات الحية 

 :ما تحتاج إىل معرفته

الجـسيامت الدقيقـة التـي تتكـون (األكسجني الذي تتنفسه مكون من ذريت أكسجني 

كل آخـر مـن األكـسجني يـسمى ، وهنـاك شـO2 ، ورمز األكسجني)منها جميع األشياء

، أحـد أجـزاء أشـعة الـشمس عاليـة O3  ذرات أكـسجني ورمـزه3األوزون مكون مـن 

الطاقة يسمى ضوء األشعة فوق البنفسجية، وهو املسؤول عن إنتاج معظم األوزون، 

)  كم50ـ ل 15( ميل 30 إىل 9ففي طبقات الغالف الجوي العليا عىل ارتفاع يرتاوح بني 

، تتسبب األشعة فوق البنفـسجية يف جعـل األكـسجني ينفـصل إىل فوق سطح األرض

ذرات منفصلة، وعندما تتحد ذرتا األكسجني مع جزيئات أكـسجني أخـرى يف الغـالف 

 . الجوي تتكون جزيئات األوزون

ـــا  ـــاألرض مكون ـــالف الجـــوي املحـــيط ب ـــا للغ ـــة العلي ـــع األوزون يف الطبق  يتجم
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زا متصال؛ بل جزيئات مبعرثة من غـاز طبقة تسمى طبقة األوزون، وهي ليست حاج

8 األوزون، فلو ضغط األوزون ليكون طبقة متصلة فسيكون سمكها حوايل
بوصـة 1

 . فقط) سم 0.3(

متنع طبقة األوزون معظم أشعة الشمس فـوق البنفـسجية مـن الوصـول إىل األرض، 

الكثري منها ميكـن يف الواقـع فالقليل من األشعة فوق البنفسجية رضوري للحياة لكن 

 .أن  يطهوك
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ُرمبا تكون قد جربت أن تطهى بفعل األشعة فوق البنفسجية إذا سبق لك أن مكثت 

 .يف الشمس ملدة طويلة فأصبت برضبة شمس

متتص طبقة األوزون األشعة فوق البنفسجية لكن يف هـذه العمليـة تتـسبب األشـعة 

ن ثم هناك دورة أوزون طبيعية فيها يتفكـك فوق البنفسجية يف تفكيك األوزون، وم

 .األوزون ثم يتكون مرة أخرى

إذا تركت دورة األوزون وحدها فستكون متزنة وستبقى الكميـة الكليـة لـألوزون يف 

طبقة األوزون بال تغيري، إال أن ملوثات الهواء التـي تـسمى بـالكلور وفلوروكربونـات 

ــات هــي غــازات قــد تــسببت يف نقــص حجــم طبقــة األوزون، والكلوروف لوروكربون

استخدمت يف عبوات الرش، ومكيفات الهـواء، ورغـوة البالسـتيك املنفوخـة، وعنـدما 

ترتفع إىل طبقـة األوزون تتـسبب األشـعة فـوق البنفـسجية يف جعـل جزيئـات غـاز 

يسمى الكلور يف االنفصال عن الكلوروفلوروكربونات، وتستطيع ذرة واحدة حرة من 

 تفكك آالف ذرات األوزون مكونة أكسجني عادي الكلور أن تتسبب يف 

ليست جميع تأثريات نقص طبقة األوزون معروفة، لكن من املؤكد أنك تـستطيع أن 

تتوقع أ يصاب جلدك بالرضر بسبب الزيادة يف األشعة فوق البنفـسجية التـي تـصل 

غـالف إىل األرض، لكن ليس األوزون رائعا كليـا، فـاألوزون يعتـرب أحـد امللوثـات يف ال

الجوي السفيل حيث ينتج أثناء عواصف الربق بفعـل املعـدات الكهربائيـة وكنتيجـة 

للملوثات الصادرة من السيارات، كـام أن استنـشاق حتـى مـستويات منخفـضة مـن 

 .األوزون ميكن أن يؤدي إىل التهاب الحلق والسعال ومشاكل أخرى يف التنفس
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 :متارين 

ألكسجني كدليل امأل األجزاء الناقـصة يف مستخدما املعلومات املقدمة عن ذرة ا -1

 .الجدول

 النموذج الرمز االسم

 ذرة أكسجني
  

 
 

 

  

 

 

ميكن لثقب يف طبقـة األوزون أن يـسمح ملـستويات عاليـة مـن األشـعة فـوق  -2

البنفسجية يف النفاذ، وهذه الكمية الزائـدة مـن األشـعة فـوق البنفـسجية قـد 

ادرس املخطط وحدد أيا مـام يـأيت . ك متوتمتنع العوالق من صنع غذائها ولذل

 . يصف نتيجة ممكنة لحدوث ثقب يف طبقة األوزون

 .العوالق فقط متوت   -  أ 

 .Aمتوت العوالق والسمكة  -ب

 .B، وAمتوت العوالق، والسمكة  -ج
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  واق من الشمس: النشاط

 محاكاة تأثري طبقة األوزون عىل الضوء: الغرض

 غـسول  واق مـن الـشمس ذو تقيـيم عـال -قارير بالستيك شفاف مجلد ت: األدوات

 – طـني تـشكيل - رشيـط الصـق - ورقـة مـن جريـدة -لعامل الحامية من الشمس 

 مؤقت

 :الخطوات

 .ُ تنجح التجربة عىل نحو أفضل إذا بدئت يف ظهرية يوم مشمس:مالحظة

 مـن استخدم إصبعك لتغطية أحد جوانب املجلد بالغسول مـع مراعـاة التأكـد -1

 .أنك تغطيه بطبقة زوجية،  واغسل يديك بعد وضع الغسول

 .ضع الجريدة عىل منضدة خارج املنزل -2

 .ثبت الجريدة عن طريق لصق أركانها باملنضدة -3

)ب(السمكة العوالق )أ(السمكة
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استخدم العدد الالزم من كرات الطني يف حجـم جـوز الهنـد لتثبيـت املجلـد يف  -4

ركز املجلد وثبت م. منتصف الجريدة مع جعل الجهة املدهونة بالغسول ألعىل

 .بالطني إذا لزم األمر ملنعه من ملس الجريدة

 أنت فقط تريد أن تختـرب تـأثريات تقليـل ضـوء األشـعة فـوق البنفـسجية :ملحوظة

 .وليس تقليل الهواء، لذا يرفع املجلد بحيث ميكن للهواء التدفق عىل الورقة
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ة التـي كـان بعد ساعتني انزع املجلد، وقارن لون الجريدة التـي تحـت املنطقـ -5

 .املجلد موضوعا فيها مع لون املنطقة التي خارج املجلد

املساحة املغطاة باملجلد مـن الجريـدة بقيـت بيـضاء، بيـنام املـساحة التـي : النتائج

 .خارج البالستيك تحولت إىل اللون األصفر

  ملاذا؟ 

الـورق املــستخدم يف صـناعة الجرائــد كـان لونــه أصـفر قبــل أن يـتم تبييــضه بنــزع 

ألكسجني، وتتحول أوراق الجرائد إىل اللون األصفر بالقـدم، ألنـه مبـرور فـرتة زمنيـة ا

يضاف األكسجني املوجود يف الهواء مجددا إىل الورق، وضوء األشعة فوق البنفـسجية 

القادم من الشمس يرسع من معدل اتحاد األكسجني مع الورق ومن ثم فإنـه يقلـل 

ن األصفر، والغـسول الـواقي مـن الـشمس مثـل الوقت الالزم لتحويل الورق إىل اللو

 .طبقة األوزون منع معظم ضوء األشعة فوق البنفسجية من االصطدام بالورقة

 :حلول التامرين 

 النموذج الرمز االسم

 ذرة أكسجني
  

 أكسجني
  

 أوزون
 

 

-1 
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 B، والتي هي غذاء للسمكة Aالعوالق هي غذاء السمكة ... فكر    -2

  B، متوت A، بدون السمكة Aلق متوت السمكة بدون العوا 

 . جميعهم إذا قتلت العوالقB، وA ستموت العوالق والسمكة C: اإلجابة 
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22 
 الرتاكم 

  أين تذهب القاممة؟

 :ما تحتاج إىل معرفته

ما الذي يحدث للقاممة التي تخلفها أرستـك؟ عنـدما تقـوم شـاحنة القاممـة بجمـع 

 !جعلها تختفي بالسحر؟ بالطبع القاممتك، هل هناك ساحر ي

تحـرق (قاممتك وقاممة ماليني من اآلخرين إما تـدفن يف مقالـب صـحية، أو تحـرق 

 .أو يعاد تدويرها) لتتحول إىل رماد

تحتوي املكبات املفتوحة عىل نفايات يسمح لها بالبقاء مكـشوفة عـىل مـدى فـرتات 

 والفـرئان والحيوانـات األخـرى زمنية طويلة، وتعترب املكبات أماكن لتغذية الحرشات،

الحاملة لألمراض، كام أن رائحتها تفوح وتشكل خطر حدوث حرائق، كام أن املكبات 

خلـيط مـن ميـاه األمطـار والـسوائل األخـرى التـي تـأيت مـن (ًتسمح أيضا للرشـاحة 

 .بالترسب إىل املياه الجوفية) القاممة
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قالب الصحية محـل املكبـات املفتوحـة، وهـي يف الواليات املتحدة األمريكية تحل امل

ًتختلف عن املكبات املفتوحة يف أنها تحتوي عىل بطانات مـصممة خصيـصا لحاميـة 

البيئة عن طريق اإلبقاء عىل النفايات والرشاحة محكمة يف األرض، وترصف الرشـاحة 

 إىل أسفل مدفن النفايات حيث يتم ضخها خارجه، ثم تعالج بعد ذلك إما يف مـدفن

 .النفايات أو يف محطة معالجة مياه الرصف الصحي قبل إطالقها يف املجاري املائية

تلقى القاممة يف مدافن النفايات ثـم تـضغط باسـتخدام الجرافـات، وعنـدما يـصبح 

ًمدفن النفايات ممتلئا يغطى بالطني ثم توضع الرتبة فـوق الطـني، ويـزرع يف الرتبـة 

خدم هذه املناطق يف الحدائق أو غريهـا مـن عشب، ونباتات وأشجار، وميكن أن تست

 . املناطق الرتفيهية

غطاء تربة

غطاء تربة

حة
شا

لر
ة ا

ضخ
م

 

غطاء تربة
بطانة واقية
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 مـن أنهـم  مدفن نفايات يف الواليات املتحدة األمريكية، وعـىل الـرغم6000هناك حوايل 

أفضل مـن املكبـات املفتوحـة إال أنهـم ليـسوا الحـل الكامـل ملـشكلة الـتخلص مـن 

ًهـا تتطلـب أنواعـا معينـة مـن القاممة، فالبد أن تكون قريبة من املجتمعات، كام أن

مثل هذه املـساحات، وتلـك الرتبة والظروف الجيولوجية، وتتزايد صعوبة العثور عىل 

 النفايات ليست مصممة عىل نحـو التي تستخدم متتلء أرسع مام هو متوقع، ومدافن

 .صحيح أو مدارة لئال تحمي البيئة

 :متارين

 :آلتية عن التخلص من القاممةاستخدم الرسم البياين الرشيطي إلكامل الجمل ا -1

 .معظم القاممة)   أ  

 .فقط من معظم القاممة% 13) ب
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 .استخدم الرسم لتحديد أي املواد يتخلص منها أكرث من املواد األخرى -2
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 االمتالء: النشاط

 .لرؤية كيف تتغري املواد املختلفة يف مدفن النفايات: الغرض

 رشيـط - صـندوقا أحذيـة -ة من البالسـتيك  كيس قامم- مسطرة –مقص : األدوات

ــة -الصــق  ــة ملــلء صــندوقي األحذي ــة كافي ــرية - ترب  - مــاء صــنبور - ســلطانية كب

جريدة، وقرش برتقال، ورقـائق ألومنيـوم، وغطـاء مـن : (مجموعتان من مواد اختبار

 )البالستيك عدسة مكربة

 :الخطوات

 .القاممةمن كيس )  سم55×55( بوصة 22×22قص قطعتني أبعادهام  -1

 .بطن  كل صندوق من صندوقي األحذية بإحدى القطعتني -2

 .ثبت البطانة البالستيكية بالرشيط الالصق -3

ًضع الرتبة يف السلطانية وأضف ماء كافيا لجعلها رطبة -4 ً. 

 .بوصة من الرتبة الرطبة يف كل صندوق 2ضع حوايل  -5

 

 

 

 

 

 

 بطانة بالستيك
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دوق، ووزع املـواد ضع واحدة من كل مادة اختبار عىل سطح الرتبة يف كل  صن -6

 بحيث ال تلمس بعضها البعض

 

 .امأل كل صندوق بالرتبة لتغطية مواد االختبار -7

ً يومـا قادمـة حـافظ عـىل رطوبـة 28ضع الصندوقني يف مكان مشمس، وملـدة  -8

. الرتبة يف كل صندوق عن طريق إضافة كميات متساوية مـن املـاء لكـل منهـا

 . ًعامل الصندوقني معاملة متامثلة متاما

 .ًيوما األوىل اكشف مواد االختبار بعناية من أحد الصندوقني 14ـ بعض ال -9

 .استخدم العدسة املكربة لدراسة تلك املواد -10
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 . وق اآلخرد يوم إضافية اكشف املواد التي يف الصن14بعد  -11

 .ادرس املواد مجددا بالعدسة املكربة -12

بدون تغري، أما البالستييك ً يوما بقيت رقائق األلومنيوم والغطاء 14بعد مرور : النتائج

ً يومـا  ال زالـت 28 وبعـد الجريدة وقرش الربتقال فظهر عليهام بعض عالمـات التحلـل،

رقائق األلومنيوم وغطاء البالستيك بـال تغيـري، وظهـر عـىل الجريـدة وقـرش الربتقـال 

 .عالمات أكرث للتحلل

  ملاذا؟ 

 الحيـة أن تقـوم الكائنـاتعندما تلقى القاممة يف مدفن نفايات يكون من املأمول  

يف الرتبـة بالتـسبب يف تحلـل املـواد، ) الكائنات الحية امليكروسـكوبية(الدقيقة 

ًوبعض املواد تستغرق وقتا أطول من مواد أخرى لتتحلـل، واملـواد مثـل الـورق 

واملواد الغذائية ميكن أن تستغرق بضعة أيام، بيـنام املـواد البالسـتيكية وعلـب 

تنبـأ أن تـستغرق مئـات الـسنني إذا تحللـت عـىل اإلطـالق، األلومنيوم فمـن امل

واملواد التي تتحلل بسهولة بفعل الكائنات الحيـة الدقيقـة تـسمى مـواد قابلـة 

 .للتحلل البيولوجي

أو البالسـتيك /يف هذه التجربة الصندوق مبطن بالبالستيك وهذا مياثل الطـني و 

ًصحية، ومتامـا كـام مينـع الصناعي السميك املستخدم لتبطني مدافن القاممـة الـ

البالستيك داخل الصندوق الصندوق من التلف بفعل الرتبة الرطبة، فإن بطانـة 

مـن التـرسب يف امليـاه ) غـازات وسـوائل(مدفن القاممـة متنـع املوائـع الـضارة 

 .الجوفية
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 :حلول التامرين

 مـدافن  معظم القاممة تدفن يف-ما أطول رشيط يف الرسم البياين؟ ... فكر ) أ(   -1

 .النفايات

 ؟%13أي الرشائط ارتفاعه يساوي ارتفاع العالمة عند ... فكر ) ب( 

 فقط من معظم القاممة تتم إعادة تدويرها% 13     

 ما أكرب قسم يف الكيس؟... فكر   - 2

 .يتم التخلص من الورق أكرث من أي مادة أخرى 
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23 
  قابل إلعادة االستخدام

  تجددة مصادر الطاقة املعىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

يزداد الطلب عىل الطاقة بتزايد عدد سكان كوكب األرض، وتشري األدلة إىل أن كميـة 

ًالوقود الحفري التي تستخدم للحصول عىل الطاقة أكرب كثريا من املعدل الذي يتكون 

 به بفعل الطبيعة، وعدد كبري من الناس يستخدمون الكثري من الطاقة مام يـؤدي إىل

 .نفاد الوقود الحفري

وملا كان الوقود الحفري محددودا وغري متجدد لزم أن نحافظ عىل ما نستخدمه وأن 

نجري املزيد من البحث حول استخدام مصادر الطاقة املتجددة املتاحة مثل الطاقـة 

 .الحرارية الجوفية، وطاقة املياه وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الشمسية

حراريـة الجوفيـة هـي الطاقـة الحراريـة داخـل األرض، وعنـدما الطاقة ال

 الـصخور(تتالمس املياه الجوفية املوجـودة يف عمـق األرض مـع الـصهارة 
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، فإنهــا ميكــن أن تتحــول إىل بخــار، والفــوارات ) املنـصهرة، أو الذائبــة، داخــل األرض

ذا احتجـز الحارة مثال للطاقة الحرارية الجوفيـة التـي تطلـق عـىل سـطح األرض، وإ

البخار فيمكن  حفر برئ وتوجيـه البخـار إىل شـفرات آالت تـسمى تربينـات البخـار، 

وهذه الرتبينات الدوارة تنتج كهرباء، الطاقة الحرارية الجوفيـة مـصدر مـن مـصادر 

الطاقة النظيفة، لكن لسوء الحظ ليس هناك إال القليل من األماكن التي فيهـا تكـون 

 نعلم ما يكفي عن تأثري إزالة كميات كبـرية مـن طاقـة هذه الطاقة متاحة، ونحن ال

 .الحرارة الجوفية عىل كوكب األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألواح 
 شمسية

صوبة زراعية
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، )املراكز الثقيلة املوجـودة يف الـذرات(الطاقة النووية تنتج من تغريات يف نواة الذرة 

وتنتج هذه التغريات حرارة تستخدم يف تـسخني املـاء للحـصول عـىل بخـار تـدار بـه 

 التي تولد كهرباء، وميزة استخدام طاقة نووية هـي أن كميـات قليلـة مـن الرتبينات

الوقود تنتج كميات كبرية من الطاقة النافعة، وميزة إضافية هي أنها ال تنتج غـازات 

ملوثة تدمر البيئة، أمـا مـساوئ اسـتخدامها هـي أن النفايـات النوويـة، واملفـاعالت 

 .النووية ميكن أن تكون خطرة

قة شمسية عىل هيئة حرارة وضوء، والطاقة الشمسية التي تصل إىل تشع الشمس طا

األرض تدفئ سطحها والهواء املحـيط بهـا، والطاقـة الشمـسية التـي تـستحوذ عليهـا 

النباتات توفر الطاقة الغذائية للعامل كله، والطاقة الشمسية ميكن أن تكون نشطة أو 

األلواح الشمـسية التـي تحـول سلبية، ومن أمثلة الطاقة الشمسية النشطة استخدام 

الطاقة الشمسية إىل كهرباء، ومن أمثلة الطاقة الشمسية الـسلبية اسـتخدام الزجـاج 

يف الصوبات الزراعية للسامح بدخول املزيد من الطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية 

نظيفة وليست ملوثة للبيئة، لكن الطاقة الشمسية النشطة ليـست مـستخدمة عـىل 

 .نها باهظة الثمن وال تعمل يف األيام الغامئةنطاق واسع أل

الطاقـة (، وطاقـة الريـاح )الطاقـة املتولـدة مـن امليـاه املتحركـة(طاقة املياه 

مـصدران مـن أقـدم مـصادر الطاقـة، وكالهـام ) املتولدة من الرياح املتحركـة

يــستخدم إلنتــاج الكهربــاء، وهــذه املــوارد ال ميكــن أن تنفــد وال ينــتج عنهــا 

 هواء لكن لها مساوئ، فتسخري طاقة املياه يتطلب تغيري البيئة لبنـاء ملوثات 
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سدود، وهذا ميكن أن يؤثر عىل األسـامك والحيـاة الربيـة يف منطقـة الـسد، والعيـب 

 .الرئييس لطاقة الرياح هي أن الرياح ال تهب دامئًا

 :متارين

 : استخدم الخط الزمني لإلجابة عىل ما ييل

، ما هو الجهاز الـذي جربـه األوربيـون لحاميـة النباتـات يف القرن السابع عرش -1

 املدارية التي جلبها املستشكفون إىل الوطن؟

يف الواليـات املتحـدة بنيـت يف ) طاقة امليـاه(أول محطة للطاقة الهيدروجينية  -2

 والية ويسكنسون، يف أي تاريخ بنيت؟

 أول مفاعل نووي تجاري بني يف بنسلفانيا، يف أي تاريخ بني؟ -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخط الزمني للطاقة
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 طاقة الرياح: النشاط

 .بيان كيف ميكن استخدام الرياح لبذل شغل: الغرض

 -ثاقبـة أوراق  - عملـة معدنيـة - قلم رصاص سـميك - ورقة كتابة -مقص : األدوات

 - بكـرة مناشـف ورقيـة  أنبوب من الـورق املقـوى مـن- طني تشكيل -شفاطة رشب 

 . مروحة– مشبك أوراق - خيط –رشيط الصق 

 :طواتالخ

 ). سم15 ×15( بوصة 6 × 6ًقص مربعا من الورق أبعاده  -1

 .Xارسم خطي القطر بعرض املربع الورقي بحيث يتكون لديك شكل حرف  -2

 .استخدم العملة لرسم دائرة يف منتصف الورقة -3

 .قص خطوط القطر األربعة حتى حافة الدائرة -4

كل ركن كام هـو ًباستخدام ثاقبة األوراق، اثقب ثقبا يف منتصف الدائرة وعند  -5

 .موضح

قم بطي كل ركن بحيث ينطبق ثقبه عىل الثقب الذي يف املنتصف، وستـسمى  -6

 .األركان املطوية باسم الشفرات

ًأدخل شفاطة الرشب يف الثقوب جميعا، وضع الشفرات بالقرب من أحد طـريف  -7

 .الشفاطة بحيث تكون األركان املطوية  غري مواجهة للشفاطة

 حول كال جانبي الشفاطة القـريبني مـن الـشفرات لف قطعة صغرية من الطني -8

 .إلبقائها يف مكانها
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باستخدام ثاقبة األوراق، اثقب ثقبني مـواجهني لبعـضهام الـبعض بـالقرب مـن  -9

 .أحد طريف أنبوب الورق املقوى

أدخل القلم الرصاص يف الثقوب التي يف األنبوب، ولـف القلـم لجعـل الثقـوب  -10

 .فاطةأكرب قليًال من الش

 .الصق الطرف اآلخر لألنبوب بالقرب من حافة منضدة -11

أدخل الطرف الحر من الشفاطة يف الثقوب يف األنبوب بحيث تقابل الـشفرات  -12

 . منتصف املنضدة

 ). سم60(قدم  2قص قطعة من الخيط طولها  -13

 .من طرف الشفاطة)  سم5( بوصة 2الصق أحد طريف الخيط عىل بعد  -14

 . الحر للخيطاربط مشبك األوراق بالطرف -15

 .أمام الشفرات)  سم30( قدم 1ضع املروحة عىل بعد  -16

دائرة مرسومة 
 لعملةبا

قص من الركن
 حتى الدائرة

ثقوب
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 .افتح املروحة بحيث تكون رسعتها منخفضة -17

 .الحظ حركة الشفرات، والشفاطة، ومشبك األوراق -18

 تدور الشفرات والشفاطة، ويلتف الخيط حول الشفاطة الدائرة مام يتسبب :النتائج

 .يف رفع مشبك األوراق

  ملاذا؟

ورقية منوذج آللة بسيطة تسمى العجلة واملحور، وهـذه اآللـة التـي الشفرات ال 

تتكــون مــن عجلــة كبــرية مربــوط بهــا عجلــة أصــغر أو محــور تــستخدم لرفــع 

 .األجسام، ويرشح هذا النموذج طريقة عمل طاحونة الهواء
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مـام ) العجلة(الهواء القادم من املروحة يصطدم بشفرات منوذج طاحونة الهواء  

) املحـور(رانها، وتدور العجلة يف دائرة كبرية  مام يجعل الشفاطة يتسبب يف دو

تدور يف دائرة أصغر، وعندما تكمل العجلة لفة واحدة كبرية يلـف الحبـل مـرة 

طاحونة الهواء التي يف النموذج، مثلها مثل طـواحني . واحدة حول املحور الدائر

تخدامها لـضخ املـاء، الهواء الحقيقية، تسخر طاقة الرياح لبذل شغل، وميكن اس

 .أو طحن الحبوب، أو الحصول عىل طاقة كهربية

 :حلول التامرين

 . عىل الخط الزمني1600اعرث عىل ... فكر  -1

 ما هو التطور الذي يوافق هذا التاريخ؟

جرب األوربيون ألول مرة الصوبة الزراعية، وهي أحد أشكال الطاقة الشمـسية 

 .السلبية

 .د الطاقة الهيدروجينية عىل الخط الزمنياعرث عىل محطة تولي... فكر  -2

 ما هو التطور الذي يوافق هذا التاريخ؟

 1882بنيت أول محطة توليد طاقة هيدروجينية يف والية ويسكونسن عام 

 .اعرث عىل املفاعل النووي عىل الخط الزمني... فكر 

 ما هو التطور الذي يوافق هذا التاريخ؟

 .1957لفانيا عام بني أول مفاعل نووي تجاري يف بنس
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24 
   محدود

كيف يقوم املزارعون والفالحون بإنتاج الغذاء مع حامية املوارد الطبيعية 
  املحدودة لألرض 

 :ما تحتاج إىل معرفته

الزراعة هي علم إنتاج نباتات، وحيوانات سليمة من أجل الغـذاء واملالبـس والـورق 

ت األخرى، وتعترب امليـاه والرتبـة واألدوية ومستحرضات التجميل والعديد من املنتجا

خبـري يف الزراعـة، مثـل (أهم مصدرين من املـصادر التـي يحتاجهـا الخبـري الزراعـي 

، هذه املوارد محدودة، ولكن إذا متت إدارتها إدارة صحيحة، فإنهـا )املزارع أو الفالح

 .تكون قابلة إلعادة االستخدام

زراعة نباتات وحيوانات سـليمة، وفـيام يقوم املزارعون بإدارة الرتبة بعناية من أجل 

 :ييل أربعة أمثلة إلدارة الرتبة هي
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عىل التالل املنحدرة، تزرع املحاصيل عىل التل بدالً مـن أعـاله : زراعة الكونتور -1

 .وأسفله، وهذا مينع تعرية الرتبة بفعل املياه

بعــض املحاصــيل تحتــاج إىل مغــذيات مختلفــة مــن الرتبــة، : دوران املحاصــيل -2

 .وزراعة محاصيل مختلفة يف كل موسم يعطي الرتبة الوقت لتجديد نفسها

عن طريق إطالق املاء مبـارشة عـىل قاعـدة النباتـات ومـن ثـم : الري بالتنقيط -3

 .تهدر كمية أقل من املياه

زراعة األشجار والشجريات تحمي الحقـول مـن الريـاح ومتنـع : مصدات الرياح -4

 . تعرية الرتبة

ــرباء الزرا ــوم الخ ــدون يق ــم يعي ــة، فه ــساعدة البيئ ــياء مل ــن األش ــد م ــون بالعدي  عي

ــورق  ــىل ال ــصول ع ــجار للح ــا األش ــع فيه ــي تقط ــات الت ــجار يف الغاب ــة األش  زراع
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واملنتجات الخشبية، كام أنهم يحافظون عىل الغابـات واملراعـي التـي تـوفر الطعـام 

 .واملأوى لكثري من الحياة الربية يف البالد

وقدميـة للحفـاظ عـىل األرض عـىل نحـو مناسـب دون يتم اسـتخدام طـرق جديـدة 

اإلرضار بالبيئة، وميكن استخدام الحيوانات املفرتسة الطبيعيـة مثـل الخنفـساء لقتـل 

ويعمل العلـامء عـىل تطـوير نباتـات . اآلفات غري املرغوب فيها التي تدمر املحاصيل

 الزراعـة أكرث مقاومة للحرشات، ويتم استخدام أجهـزة الكمبيـوتر لتـشغيل معـدات

ِقد تكون أنـت عـالم . والحصاد وحتى للمساعدة يف إدارة تغذية الحيوانات ورعايتها

مـواد تـذيب (ّاملستقبل الذي ينتج أو يحسن منتجات جديدة، مثل مذيبات الطـرق 

مــصنوعة مــن الــذرة، أو الوقــود املــصنوع مــن الحبــوب، أو املــواد ) الــثلج والجليــد

 .ولوجي املصنوعة من املنتجات الزراعيةالبالستيكية القابلة للتحلل البي

 :متارين

 :رتب حروف الكلامت التالية والتي يستخدمها الخرباء الزراعيون  -1

wiknbdare 

oruoctn ngafmri 

 egairtluruc 

 

 .    صل كل كلمة أعدت ترتيب حروفها بالشكل الذي ميثلها  -2
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 جزء صغري: النشاط

 .بيان مقدار األرض املتاحة للزراعة: رضالغ

يجـب أال يـستخدمها سـوى ( سكني –) أحمر، وأزرق، وأخرض(طني تشكيل : األدوات

 . مساعد بالغ-) شخص بالغ

 :الخطوات

ًشكل قطعة من الطني األحمر عـىل شـكل كـرة حجمهـا تقريبـا يـساوي حجـم  -1
 .تفاحة

 .ًاطلب من شخص بالغ أن يقطع جزءا مقداره ربع الكرة -2

4قم بتغطية السطح املنحني للجزء الذي مقداره  -3
 . بطني أزرق3

 

 

 

4قم بتغطية السطح املنحني للجزء الذي مقداره  -4
 . بطني أصفر1

اطلب من شخص بالغ أن يقطع الجزء الذي مقداره ربع إىل نصفني من ناحيـة  -5

8 منهام  الطول للحصول عىل جزأين مقدار كل
1. 
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8اطلب من شخص بالغ أن يقطع أحد الجزأين الذين مقدارهام -6
 إىل أربعـة 1

32أجزاء متساوية للحصول عىل أربعة أجزاء مقدارها 
1 . 

 

 

 

32 قم بتغطية السطح املنحني ألحد األجزاء التي مقدارها -7
 .بالطني األخرض 1

 أجزاء منفـصلة، وغطيـت األسـطح املنحنيـة 6قسمت كرة الطني الحمراء إىل : النتائج

أحدها أزرق، وأربعة منها أصفر، وواحدة خرضاء، وبقيـت : بألوان مختلفة من الطني

 .جميع األسطح املسطحة حمراء

4الـذي حجمـه الكرة الحمراء متثل الكرة األرضـية، و ميثـل الجـزء  ملاذا؟ 
3 

ــات ــا املحيط ــي تغطيه ــساحة األرض الت ــاللون األزرق م ــى ب ــل. املغط  وميث
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8 الجزء األصفر الذي حجمه 
مناطق يابـسة مثـل القطـب الجنـويب، والـصحاري، 1

ومتثـل األجـزاء الثالثـة . والجبـال، واملـستنقعات حيـث ال ميكـن زراعـة أي محاصـيل

32الصفراء التي حجمها 
ً مناطق أرضية رطبة جدا أو حارة جدا أو صـخرية جـدا 1 ً ً

أو تحتوي عىل تربة شديدة الفقر لدرجة تجعلهـا ال تـصلح للزراعـة، والجـزء األخـري 

32 الذي حجمه
تـاج  املغطى باللون األخرض ميثل منطقة اليابسة التي فيها يتم إن1

 .جميع املواد الغذائية واملنتجات الزراعية األخرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أزرق 
أخرض

أحمـر
 أصفر
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 :حلول التامرين 

 مصدة رياح، وزراعة الكونتور، والزراعة: الكلامت بعد الرتتيب هي... فكر  -1

WINDBREAK wiknbdare 

CONTOUR FARMING oruoctn ngafmri 

AGRICULTURE egairtluruc 

 . ميثل زراعة الكونتورAحول التل، الشكل تزرع املحاصيل ... فكر ) أ( -2

تـــرىب الحيوانـــات وتـــزرع النباتـــات للحـــصول عـــىل الغـــذاء ... فكـــر ) ب(

 .والستخدامات أخرى

   ميثل  الزراعةBالشكل 

األشجار التي تزرع بالقرب مـن حقـل مـزروع تحمـي الحقـل مـن ... فكر ) ج(

 .  ميثل مصدة رياحCالرياح، الشكل 
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25 
 ددة باالنقراض الحيوانات امله

  الحيوانات املهددة باالنقراض عىل تعرف 

 :ما تحتاج إىل معرفته

االنقراض هو موت نوع من أي كائن حي، فهو اختفاء كامل لنوع ما من عـىل الكـرة 

ًوالحيوانات املهددة باالنقراض هي تلك التي تواجه خطرا مبارشا . األرضية، وإىل األبد ً
 .جل إلنقاذهمباالنقراض ما مل يفعل يشء عا

تظهر الحفريات، التي هي بقايا حيوانات ونباتات مـا قبـل التـاريخ، أن االنقراضـات 

حدثت طوال تاريخ األرض، والكوارث الطبيعية، مثل الثورات الربكانية أو التغريات يف 

 .املناخ، تسبب االنقراض، والكائنات التي ال تستطيع التكيف مع التغريات متوت

مليـون سـنة، عنـدما  65قبل حوايل ) واسع النطاق (حدث انقراض جامعي

ماتــت الديناصــورات، وإحــدى النظريــات الحاليــة هــي أن نيــزك اصــطدم 

 بــاألرض، مــام أدى إىل تكــوين ســحابة مــن الغبــار حــارصت األرض لعــدة 
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سنوات، وحجبت هذه السحابة ضوء الشمس وتسببت يف انخفاض درجات الحـرارة، 

 .من أنواع النباتات والحيواناتمام أدى إىل وفاة العديد 

ًيحدث االنقراض ألسباب طبيعية منذ ماليني السنني، وال يزال مستمرا، لكـن املـشكلة 

الحالية هي أن انقراض األنواع أصبح سببه البرش، فأحد األسباب أن عدد البـرش عـىل 

األرض يتزايد كل يوم، واملزيد مـن البـرش يتطلبـون املزيـد مـن املـساحات ليعيـشوا 

املــاء، واألخــشاب، واملعــادن، والــنفط، : عليهــا، واملزيــد مــن املــوارد الطبيعيــة، مثــل

ومنتجات أخرى من األرض، ويتعني عىل الكائنات األخـرى التنـافس مـع البـرش عـىل 

 .املساحات واملوارد الطبيعية، وعادة ما يربح البرش
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تغيـري البيئـة، وهناك طريقة أخرى يهدد بها البرش الحيوانات باالنقراض وهي  

فلكل نوع تكيفات خاصة تناسب موطنه، وإذا تم تغيري هذا املوطن برسعة، فقـد ال 

انظر حول الحي الذي تقطـن فيـه، . يتمكن الكائن الحي من التكيف، ومن ثم ميوت

تغطي املباين الخاصة باملنازل واملتـاجر ومواقـف الـسيارات والـشوارع األرايض التـي 

أثناء تشييد هذه املباين والطرق، . ًموطنا للنباتات والحيواناتكانت يف يوم من األيام 

انتقلت الحيوانات إىل مكان مختلف، ولكن إذا مل تكن قادرة عىل العثور عىل الطعام 

إن بناء حي واحد ال يسبب انقـراض نـوع مـا إال إذا كـان هـذا . واملأوى، فإنها متوت

 النـوع، لكـن  بنـاء العديـد مـن املكان هو الوحيد عىل األرض الذي يوجد فيـه هـذا

 .األحياء ميكن أن يجعل األنواع مهددة باالنقراض أو يجعلها تنقرض

ًميكن أيضا أن يحدث االنقراض بسبب التلوث، وأيضا ميكـن أن يكـون البـرش مـصدر 

 :هذه املشكلة، وفيام ييل أمثلة عىل امللوثات االصطناعية التي تهدد الحيوانات

، ولكن الـسم يتعـدى "الحرشات"ية للتخلص من أنواع تستخدم املبيدات الحرش 

 .رضره مجرد اآلفة

املواد الكياموية التي تلقى يف املجاري املائية ال تؤثر عىل إمدادات مياه الـرشب  

ًللبرش فحسب، بل ميكنها أيضا أن تسمم الطيـور واألسـامك والنباتـات وأشـكال 

 .كائناتالحياة األخرى، وكذلك الحيوانات التي تأكل هذه ال
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اع ألنود حياة الكثري مـن اتهدبيئات املياه العذبة واملالحة لنفط في ت انسكاباا 

ميكن أن يتسبب النفط يف اختناق الحياة البحرية ورفـع . ألمداطويلة ر لها آثاو

درجة حرارتها، وميكن أيضا أن يتسبب يف جعل األسامك ال تفقس من بيـضها أو 

 .أن تكون مشوهة

انظـر . ن حرق الوقود الحفري تؤثر عىل جميع الكائنات الحيةالغازات امللوثة م 

ملزيـد مـن املعلومـات عـن تـأثريات تلـوث " األمطار الحمضية "20النشاط رقم 

 .الهواء

النفايات التي تجد طريقها إىل املحيطات والبحريات والربك ميكن أن تظنها الحيوانات 

 ميكــن أن تكــون مميتــة غــذاء عــن طريــق الخطــأ، والبالســتيك والنفايــات األخــرى

 .للحيوانات

مثـل (القطـط الكبـرية : من الحيوانات املوجودة عىل قامئة األنواع املهددة باالنقراض

، والتامسيح، والكنغر الرمادية الـرشقية، والحيتـان، والبلـشون، وطيـور الجنـة، )الفهد

 .وبومة الحفر، والعديد من األنواع املختلفة من األسامك

 عـن ناء املنـازل واملكاتـب ومراكـز التـسوق والطـرق أو التوقـفهل الحل هو وقف ب

قيادة السيارات؟ ال، لكن ميكن إجـراء التغيـريات، وهـي يجـرى القيـام بهـا، فإحـدى 

الطرق التي يساعد بها البرش هي عن طريق توفري موائل طبيعية  يف شكل محميات 

 .حميات الطبيعيةمن املراعي يف حدائق املدينة، ومحميات الحياة الربية، وامل
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ومن الطرق األخرى التـي قـد تكـون مفيـدة  تقليـل اسـتخدام امللوثـات الكيميائيـة 

الضارة أو استخدام بدائل تخدم الغرض ذاتـه، فتلـوث الهـواء يقـل عنـدما يـستخدم 

الناس الحافالت أو السيارات الجامعية، كام متكـن الـسيطرة عـىل حـرشات الحديقـة 

بيعية بـدال مـن املـواد الكيميائيـة الخطـرة، عـىل سـبيل املزعجة باستخدام وسائل ط

املثال، الثوم املعمر الـذي يـزرع حـول غـصن الـوردة يـستطيع حاميتهـا مـن بعـض 

 .الحرشات التي تهاجمها

 الكثري من الحلول هي قرارات يتخذها البالغون، لكن ما الذي ميكنك أنت فعله؟

، وضـع النفايـات يف الحاويـات عندما تزور املحميـات الطبيعيـة ال تقطـف النباتـات

املخصصة لها، ورس عىل املسارات املخصصة للسري، وتذكر أنك زائر فاترك املكان كـام 

 .وجدته

 :متارين

ُوفقا للرسم البياين لقطاع النمو السكاين، ما هـو عـدد األشـخاص الـذين يقـدر  -1

 أكـرث مـن عـدد الـذين عاشـوا يف عـام 2000أنهم سيسكنون األرض بحلول عام 

 ؟1650

وفًقـا للرسـم البيـاين الـرشيطي، بـني . يرتبط معدل االنقراض مبـارشة بالـسكان -2

 التواريخ التي من املرجح أن تنقرض فيها أكرب عدد من األنواع؟
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 كثري جدا ورسيع جدا: النشاط

 .بيان تأثري الصيد الجائر لألسامك: الغرض

 مـصفاة – ماء صنبور – كبرية  سلطانية– إسفنجتا تنظيف صحون –مقص : األدوات

 . مساعد– مصفاة شاي كبرية – سلطانية صغرية –شاي صغرية 

 :الخطوات

 ). سم2.5( بوصة 1قطع كل إسفنجة إىل  مكعبات طول حرفها  -1

 .امأل السلطانية الكبرية باملاء -2

 .مكعبات إسفنجية يف املاء، مع توزيعها فوق سطح املاء 10ضع  -3
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 وتحريك املصفاة الصغرية يف املاء مرة واحـدة اطلب من مساعدك إغالق عينيه -4

 .لتجميع أكرب عدد ممكن من املكعبات

 .أزل املكعبات من املصفاة وضعها يف السلطانية الصغرية -5

ًعد عدد املكعبات املتبقية يف املاء، وأضف عددا مكافئا من املكعبات ملـضاعفة  -6 ً ّ

 .كمية املكعبات يف املاء

يف آخـر مـرة تجمـع فيهـا املكعبـات، ال . مرات ثالث 6 إىل 4كرر الخطوات من  -7

 .تضف أي مكعبات

 . مكعبات يف املاء10ابدأ  من جديد بوضع  -8

 أربـع مـرات باسـتخدام املـصفاة 5 و 4اطلب من مساعدك القيـام بـالخطوتني  -9

ًبعد آخر مرة، عد املكعبات املتبقية يف املاء وأضف عـددا مـساويا مـن . الكبرية ً ّ

 .املكعبات يف املاءاملكعبات ملضاعفة كمية 
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وإضـافة  يزداد عدد املكعبات يف الـسلطانية عنـد اسـتخدام املـصفاة الـصغرية،: النتائج

 بدرجة كبـرية وقـد ويتناقص عدد املكعبات. مكعبات بعد كل عملية تجميع للمكعبات

 .يصل إىل الصفر بعد أربعة مرات تجميع للمكعبات باملصفاة الكبرية

سـفنج األسـامك واملـصفاتان متـثالن شـباك الـصيد التجاريـة، متثل مكعبـات اإلملاذا؟ 

ويشبه التجميع باملصفاة الصغرية الـصيد باسـتخدام عـدد أقـل مـن الـشباك وصـيد 

أسامك أقل، وإضافة مكعبات متثل تكاثر األسامك، ومـع الحاجـة إىل تـوفري األسـامك 

د املزيـد مـن إلطعام العدد املتزايد من البـرش  تقـوم قـوارب الـصيد التجاريـة بـصي

األسامك، وتعترب املصيدات الكبـرية مـشكلة عنـدما ال تـتمكن األسـامك املتبقيـة مـن 

وضع بيضها بالرسعة الكافية للحفاظ عليها، فالصيد الجائر يزيل األسـامك أرسع مـام 

ميكنها أن تتكاثر كام يتضح من خالل استخدام املصفاة الكبرية وعدم إضافة مكعبات 

، فبعض األسـامك يف خطـر أن تـصبح منقرضـة بـسبب الـصيد بعد كل عملية تجميع

 .الجائر

  :حلول التامرين

  ؟ 2000ما عدد سكان األرض التقديري لعام ... فكر  -  1

 .مليون 6200:  اإلجابة

 ؟1650ماذا كان عدد السكان يف 

 . مليون550كان : اإلجابة

♥  èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^ ♥ 



  
 الحيوانات املهددة باالنقراض 

 
223 

 
 

 

  ما الفرق بني هذين الرقمني؟

 ؟=يون  مل550 - مليون 6200 اإلجابة

ً مليــون شخــصا إضــافيا ســوف يــسكنون األرض 5650، فــإن 2000بحلــول عــام  ً

 .1650مقارنة بالسكان الذي عاشوا يف عام 

 ... فكر    -2

 بني التواريخ التي يتغري فيها السكان أكرث؟

 .2000 و1950املزيد من األنواع من املحتمل أن تنقرض بني : اإلجابة
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 .ليس بها حياة :غري حية 

 .7محلول قيمة األس الهيدروجيني له  :حمض

 .أي نوع من هطول أمطار حمضية: أمطار حمضية

خاصية فيزيائية أو سلوك يسمح للكائن الحي بالتـأقلم مـع ظـروف بيئـة  :التكيف

 .معينة

علم إنتاج نباتات وحيوانات سليمة للحـصول عـىل الغـذاء والسـتخدامات  :الزراعة

  .أخرى

 .خبري يف علم الزراعة مثل املزارع أو الفالح : زراعيخبري

كائنات حيـة بـسيطة تـشبه النبـات موجـودة يف املـاء أو عـىل األسـطح  :الطحالب

 .الرطبة

 .الحد الوهمي ملنطقة القطب الجنويب :الدائرة القطبية الجنوبية

 .الحد الوهمي ملنطقة القطب الشاميل :الدائرة القطبية الشاملية
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 .طبقة الهواء املحيط بالكرة األرضية :جويالغالف ال

 .إحدى الجسيامت الدقيقة التي تتكون منها جميع األشياء :  الذرة

، ولـه القـدرة عـىل تقليـل 7محلول قيمة األس الهيدروجيني له أكرب مـن  :القاعدة

 .كمية الحمض يف املادة

 الـذي يعـيش الحيوانات مثل املحار، ونباتات مثل عشب البحـر :أحياء قاع املحيط

يف قاع املحيط  بغض النظر عن عمق املاء، ومعظم النباتات تعـيش يف ميـاه 

 .ضحلة

قـادرة عـىل التفكـك إىل مـواد غـري ضـارة بفعـل  :مادة قابلـة للتحلـل البيولـوجي

 .الكائنات الحية، وال سيام البكرتيا

 نظام بيئي يغطي مساحة جغرافية كبرية حيث تعيش نباتـات مـن :منطقة أحيائية

 .نوع واحد بسبب املناخ املحدد يف املنطقة

الجزء الحي من الكوكب، وهو يتكون من طبقـة رقيقـة متتـد مـن  :الغالف الحيوي

أعــىل ســطح األرض بقليــل حتــى أســفل ســطح األرض بقليــل، وهــو اتحــاد 

 .األنظمة البيئية عىل كوكب األرض

 الفـروع، واألوراق الطبقة الثانية للغابة، أو سقفها، وهي شـبكة مـن :طبقة املظلة

ًالتي تكـون غطـاء يحجـب بعـضا مـن أشـعة الـشمس عـن النباتـات األكـرث  ً
 .ًانخفاضا

غاز موجود يف الهواء، ويستخدم يف عملية البناء الضويئ، وهو  :ثاين أكسيد الكربون

 .ينتج من عملية التنفس، وهو أحد الغازات الدفيئة
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 . عىل حيوانات أخرىالحيوانات التي تتغذى :الحيوانات آكلة اللحوم

 ألياف النبات :السليلوز

غازات الكلوروفلوروكربون التي تطلـق يف الغـالف  :)CFCs(الكلوروفلوروكربونات 

الجوي بصفتها ملوثات للهـواء والتـي تحـول األوزون إىل أكـسجني يف طبقـة 

 .األوزون

 .صبغ أخرض ماص للضوء يستخدم يف عملية البناء الضويئ :الكلوروفل

 .طقس منطقة ما خالل فرتة زمنية ممتدة : املناخ

 .حوافر متشققة :حوافر منقسمة

ًصحراء تكون فيها درجات الحرارة نهارا أقل من درجة التجمد لجـزء  :صحراء باردة

 .من العام

 .حيوانات تعيش يف مستعمرات :حيوانات املستعمرة

 .تجمع سكاين كبري يعتمد أعضاؤه عىل بعضهم البعض :مستعمرة

هي عالقة فيها يعيش كائن حي ضيف عىل كائن حي مضيف أو داخلـه  :شةاملعاي

حيث يحقق الكائن الحي الـضيف منـافع مـن العالقـة دون أن يكـون ذلـك 

 .ًمفيدا للمضيف وال مرضا

 .مجموعة من تجمعات سكانية مختلفة :مجتمع

ده؛ العملية التي فيها يتحول الغاز، مثـل بخـار املـاء، إىل سـائل عنـد تربيـ :التكثف

 .ًوهو يطلق أيضا عىل املاء الناتج من هذه العملية
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 .يتحول من غاز إىل سائل نتيجة لتربيده :يتكثف

هي غابة تحتوي عىل نباتات صنوبرية، وهذا النوع مـن الغابـات  :غابات صنوبرية

ًيوجد حيث تكون فصول الشتاء باردة جدا وطويلة وفصول الصيف قـصرية، 

يف األجزاء الشاملية ألمريكا الـشاملية، وأوربـا وهناك هطول أمطار قليل كام 

ًوآسيا، ويف املناطق الجبلية حول العامل، وهذه الغابات متثـل رشيطـا جنـوب 

ًالتندرا يف نصف الكرة األرضية الشاميل، وهي تسمى أيـضا بغابـة شـاملية أو 

 .الغابات الصنوبرية الشاملية أو التايجا

ة، تنتج بذوره عىل شكل مخروطات، وعادة نبات، عادة دائم الخرض :نبات صنوبري

 .لها أشواك بدال من األوراق

 .يحمي من الهدر أو التدمري :يحافظ

ال قدرة لها عـىل إنتـاج غـذائها ) ًتحديدا، حيوانات(كائنات حية  :كائنات مستهلكة

 .بنفسها، والبد لها من تناول حيوانات أخرى

 من الزراعة فوق التل وتحته، وذلـك زراعة النباتات عىل التل بدًال :زراعة الكونتور

 .ملنع تعرية الرتبة بفعل املياه

يتكون املرجان الحي من بوالب، واملرجان امليت هـو املـادة الـصلبة التـي  :املرجان

 .تتكون من هياكل البوالب

ًزراعــة محاصــيل مختلفــة كــل فـصل بحيــث تأخــذ الرتبــة وقتــا  :دوران املحاصـيل

 .لتجديد نفسها
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غابة تحتوي عىل نباتات نفضية، وتوجـد يف املنـاطق ذات درجـات  :ضيةالغابة النف

 .الحرارة املعتدلة، والتي بها وفرة من األمطار

 .ًنبات ينفض جميع أوراقه أو تقريبا جميع أوراقه كل عام :النبات النفيض

 .يتعفن أو يتلف نتيجة تفككه بفعل الكائنات الحية الدقيقة :يتحلل

ــة ــات املحلل ــات ال: الكائن ــل النبات ــي تحل ــات، الت ــا والفطري ــل البكرتي ــات، مث كائن

 .والحيوانات امليتة

 .قطع األشجار :إزالة الغابات

مـن املطـر يف ) سـم 25( بوصـة 10هي منطقة من اليابسة تتلقى أقل مـن  :صحراء

السنة وتفقد ماء أكرث يف عمليـة التبخـر مـن املـاء الـذي تحـصل عليـه مـن 

 .الحرارة فيها عالية يف الصيفهطول األمطار، وتكون درجات 

 .يقلل من شدة مادة ما عن طريق خلطها مبادة أخرى، عادة املاء :يخفف

 .ملوثات هواء تسقط بفعل الرياح السائدة: السقاطة القذرة

 .ينتقل إىل مكان آخر :  ينترش

 .غري نشط :كامن/نائم

مية املـاء الالزمـة رش املاء مبارشة عىل قاعدة النباتات مام يجعل ك :الري بالتنقيط

 .ملساعدتهم عىل النمو أقل

 .فرتة ممتدة من انخفاض غري معتاد يف كمية األمطار :الجفاف

 .تفاعل الكائنات الحية مع بيئتها: مجتمع بيئي
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 .ًملوثات هواء تسقط رسيعا إىل األرض دون أن تتحد بالرطوبة :رواسب جافة

 .عامل يدرس الكائنات الحية وبيئتها :عامل بيئة

 .العلم الذي يعني بدراسة الكائنات الحية يف بيئتها :علم البيئة

منطقـة مميـزة تـضم مجتمعـات حيـة، والبيئـات غـري الحيـة التـي  :النظام البيئي

 .تتفاعل معها

 .املنطقة التي فيها يندمج نظامان بيئيان أو أكرث :املنطقة االنتقالية

 .مقدار االرتفاع عن مستوى سطح البحر :االرتفاع

 .أعىل طبقة يف الغابة، تتكون من أطول األشجار :طبقة الظاهرةال

 .يف خطر مبارش بأن تنقرض :مهددة باالنقراض

البيئة الطبيعية للكائن الحي والتي تضم كل يشء حي وغري حي يـؤثر عـىل  :البيئة

 .الكائن الحي

 .كائن حي له دورة حياة قصرية :كائن رسيع الزوال

 . عىل نبات آخر يف عالقة تعايشنبات ينمو :النبات الهوايئ

 .الخط الوهمي الذي يقسم األرض إىل نصفني؛ شاميل وجنويب :خط االستواء

قضاء الصيف يف حالة من عـدم النـشاط الجـزيئ أو الكـيل تـشبه  :السبات الصيفي

 .النوم

 .يتحول من الحالة السائلة إىل الحالة الغازية نتيجة للتسخني :يتبخر
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 . أشواكه أو أوراقه تبقى خرضاء طوال العامنبات : دائم الخرضة

موت نوع من أي كائن حي، فهو اختفاء كامل لنوع مـا مـن عـىل الكـرة  :االنقراض

 .األرضية، وإىل األبد

 .جميع الحيوانات يف منطقة محددة :حيوانات املنطقة

 .اندماج حيوان منوي مذكر مع بويضة مؤنثة :تخصيب

 .ات التي تتغذى عىل النباتاتالحيوان :مستهلكو الرتبة األوىل

هي الطبقة السادسة، والسفلية للغابة، وهي تتكـون مـن األشـنات  :طبقة األرضية

 .والحزازيات التي تنمو يف بقايا األشجار الساقطة، والفروع، واألوراق

 .جميع النباتات يف منطقة محددة :نباتات املنطقة

 .مادة يف حالة غازية أو سائلة :مائع

سلسلة من الكائنات الحيـة املرتبطـة معـا يف ترتيـب فيـه يتغـذى  :يةسلسلة غذائ

 .بعضهم عىل بعض

 .ًجميع سالسل الغذاء يف مجتمع أو نظام بيئي متحدة معا :شبكة غذائية

منطقة أحيائية يتكون الغطاء النبايت األسايس فيها من مجموعـات كبـرية مـن  :غابة

ْعض لدرجـة تكفـي لجعـل األشجار التي تنمو عادة بـالقرب مـن بعـضها الـب

 .أعاليها تتالمس مام يلقي ظالًال عىل األرض

أي مستودع ملواد حفرية، مثل البرتول، والغاز الطبيعي والفحم ميكن : وقود حفري

 .حرقها إلنتاج طاقة
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 .هي آثار بقايا حيوانات ونباتات عرص ما قبل التاريخ :حفريات

 .خل األرضالطاقة الحرارية دا :الطاقة الحرارية الجوفية

منطقة أحيائية الغطاء النبايت األسايس فيها هو العشب أو النباتات  :األرض العشبية

 .التي تشبه العشب

بناء عـادة مـصنوع مـن الزجـاج أو البالسـتيك الـشفاف يـوفر بيئـة  :صوبة زراعية

 .محمية، ومحكومة لزراعة النباتات داخل املباين

 .رة األرض بفعل الغازات الدفيئةزيادة درجة حرا :تأثري الصوبة الزراعية

غازات يف الغالف الجوي، يف الغالـب ثـاين أكـسيد كربـون وبخـار  :الغازات الدفيئة

ًماء، تحتجز حرارة الشمس متاما مـثلام يحتجـز الزجـاج الحـرارة يف الـصوبة 

 .الزراعية

 .كائن حي يعيش عىل مضيف أو داخله؛ أي كائن طفييل :ضيف

مثل الصحراء أو الغابة أو األشجار املنفردة، الـذي يعـيش هو املكان املادي  :موطن

ًفيه نبات أو حيوان ما وهو عادة يوصف بخصائـصه الفيزيائيـة، وهـو أيـضا 

 .املوئل الطبيعي ملجتمع ما

 .الحيوانات التي ال تأكل إال النباتات؛ مستهلكو الرتبة األوىل : آكالت العشب

 .النشاط الجزيئ أو الكيل تشبه النومقضاء الشتاء يف حالة من عدم  :سبات شتوي
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كائن حي عليه أو داخله يعيش كائن طفييل، ودعمه لهذا الكائن الطفييل  :مضيف

 .ًغالبا يؤدي إىل اإلرضار بنفسه

ًصحراء تكـون درجـات الحـرارة فيهـا نهـارا مرتفعـة معظـم أوقـات  : صحراء حارة

 .السنة

 .يحرق اليشء إىل أن يتحول إىل رماد:  يحرق

 .كمية الطاقة الشمسية التي تصل إىل األرض :شعاع الشميساإل

 .مادة ال تكتسب أو تفقد طاقة بسهولة:  عازل

غابات موجودة تحت املاء ومكونة من طحالب طويلـة بنيـة اللـون  : عشب البحر

 .تنمو يف  يف املياه الساحلية الباردة

 . من القاممةخليط من مياه األمطار والسوائل األخرى التي تأيت : الرشاحة

مزيج من اثنني من الكائنـات الحيـة هـام الفطريـات والطحالـب الخـرضاء : األشنة

 .بينهام عالقة معايشة

 .نباتات وحيوانات املحيطات: الحياة البحرية

كائنات حية صغرية للغاية لدرجـة أنهـا ال تـرى إال  :الكائنات الحية امليكروسكوبية

 .بامليكروسكوب

منطقة املحيط  التي تقع أسفل منطقة الشفق، وهـي متتـد  :منطقة منتصف الليل

حتى قاع املحيط، حيث ال يـستطيع البقـاء )  مرت1000( قدم 3000من حوايل 

 .من الحياة البحرية% 1عىل قيد الحياة إال 
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 .الصخور املنصهرة، أو الذائبة، داخل األرض: الصهارة

 .ينتقل من مكان آلخر: يهاجر

 .دة له جميع خصائصهاأصغر جزء من املا:  جزئ

الجبل منطقة أحيائية ذات أرض مرتفعة بها أنواع مختلفة من النباتـات بنـاء : جبل

 .عىل ارتفاعها

عالقة فيها كائنان من نوعني مختلفـني يحقـق كلـيهام بعـض : عملية تبادل املنفعة

 .املنفعة

ة عـن هي الحيوانات مثل األسامك والحيتان التي تتحـرك مـستقل :األحياء السابحة

 .تيارات املاء بني قاع املحيط وسطحه

 .ً، ومن ثم فهو ليس حمضا وال قاعدة7له أس هيدروجيني يساوي  :متعادل

ًاملوقــع و الــدور أو الوظيفــة التــي تناســب أحــد األنــواع جيــدا داخــل : التخــصص

مجتمعه مبا فيها موطنه، وما يأكل، وأنشطته، وتفاعله مـع الكائنـات الحيـة 

 .األخرى

 . املكان الذي تنمو منه األوراق يف ساق النبات:العقدة

املنطقـة مـن الكـرة األرضـية التـي تقـع فـوق خـط :نصف الكرة األرضية الـشاميل

 .االستواء

 . شامًال66.5 شامًال و 23.5املنطقة ما بني دائريت عرض  : املنطقة الشاملية املعتدلة

♥  èÊ⁄¡ Å⁄• U Ï¬iπ Ï¬’]�Ÿ ♥ Ï¢]ê ÎÊ¡Åd È›Ö—Ç^ ♥ 



  
 قاموس املصطلحات 

 
235 

 
 

 

 .لذرةالطاقة التي تنتج من تغريات يف نواة ا :الطاقة النووية

 .املراكز الثقيلة للذرات :األنوية

 .هي الحيوانات التي تأكل كال من النباتات والحيوانات: القوارض

جميـع الكائنـات الحيـة مبـا فيهـا البـرش، والنباتـات، والحيوانـات، :الكائنات الحيـة

 .والبكرتيا، والفطريات

 رضوري غاز من غازات الغالف الجوي يتكون مـن ذريت أكـسجني، وهـو :األكسجني

 O2لعملية التنفس، ورمزه 

إعــادة اســتخدام الغــازات التــي تحتـوي عــىل األكــسجني مــا بــني : دورة األكـسجني

 .النباتات، والحيوانات

أحد أشكال األكـسجني، ويتكـون مـن ثـالث ذرات أكـسجني، وهـو يكـون  :األوزون

 O3طبقة األوزون ورمزه 

يف طبقـة الغـالف الجـوي ذرات متفرقـة مـن غـاز األوزون تتجمـع  :طبقة األوزون

 .العليا يف طبقة تحمي كوكب األرض من األشعة فوق البنفسجية الزائدة

كائن يعيش عىل كائن حـي مـضيف أو داخلـه ويحـصل عـىل غذائـه مـن  :الطفيل

 .مضيفه عىل حساب هذا املضيف

عالقة يقوم فيها كائن حي، يطلق عليه اسـم الطفيـل، بتـأمني غذائـه عـن  :التطفل

 .يش عىل كائن حي آخر أو داخله عىل حساب هذا املضيفالطريق الع
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 .أكرب مسطحات مائية عىل كوكب األرض: املحيطات

طبقة من الرتبة تكون مجمدة دامئًا تحت األرض، وهي سـمة : سمة التجمد الدائم

 .مهمة من سامت التندرا

ًقاعديا ًوحدة القياس التي تحدد ما إذا كان املحلول حمضيا أو  :األس الهيدروجيني

 .أو متعادًال

 واملـستخدم لقيـاس 14إىل  0املقياس الذي يرتاوح مـن : مقياس األس الهيدروجيني

 .األس الهيدروجيني للمحلول

العملية التي فيها تستخدم النباتـات طاقـة الـضوء املحتجـزة بفعـل : البناء الضويئ

 .الكلوروفل يف تحويل ثاين أكسيد الكربون إىل أكسجني

 .النباتات العالقة: تيةالعوالق النبا

كائنات حية ترتاوح ما بني الصغرية إىل امليكروسكوبية تعيش بـالقرب مـن : العوالق

ويطلق عىل الحيوانات العالقة اسم العوالق . سطح املحيط وتحملها التيارات

 .الحيوانية، وعىل النباتات العالقة اسم العوالق النباتية

 .هواء أو املاء، أو األرضاملواد التي تدمر نقاء ال: امللوثات

طـريف  حيوان بحري دقيق يشبه األنبـوب يتكـون منـه املرجـان الحـي، وأحـد :البولب

، والطرف املقابل لها األنبوب متصل بقاع البحر، أو بالصخور، أو  ببعضه البعض

 .هو فوهة محاطة مبخالب الذعة تشبه األصابع
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ً الفـصيلة نفـسها وتعـيش معـا يف الكائنات الحية التي تنتمـي إىل: التجمع السكاين

ًمنطقة محددة، وهو أيضا العدد الكيل لألفراد يف منطقة معينة مثل التجمع 

 .السكاين يف مدينة ما

املاء الذي يعود إىل األرض عـىل هيئـة أمطـار، أو ثلـج، أو صـقيع أو  :هطول أمطار

 .برد

للحـصول عـىل الحيوان الذي يصطاد الحيوانـات األخـرى أو يقتلهـا  :حيوان مفرتس

 .الغذاء

 .الرياح التي تهب باستمرار من اتجاه واحد :الرياح السائدة

التـي تـستطيع صـنع غـذائها ) ًنباتـات تحديـدا(الكائنات الحيـة  :الكائنات املنتجة

 .بنفسها

 .الصور والرسومات املستخدمة لتمثيل كلمة :الرسم الرمزي

 .إعادة االستخدام مرة أخرى :التدوير

ة مستمرة بها متتص النباتات والحيوانات األكسجني وتطلق غـاز ثـاين عملي :التنفس

 .أكسيد الكربون

 مـن منطقـة للـتخلص مـن النفايـات الـصلبة تحمـي البيئـة: مدفن النفايات الصحي

 .الرشاحة

الكثـري مـن نباتات مثل األشجار الـصغرية والـشجريات عـادة لهـا  : أشجار منخفضة

 .ا جذع واحد رئييسالسيقان عىل عكس األشجار التي له

 .مستوى سطح املحيط :مستوى سطح البحر
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 .الحيوانات التي تأكل مستهليك الرتبة الثانية :مستهلكو الرتبة األوىل

 .منطقة جافة املناخ لكنه ليس بقدر جفاف مناخ الصحراء :منطقة شبه قاحلة

 .الطبقة الرابعة من طبقات الغابة وتتكون من شجريات :طبقة الشجريات

 .االرتفاع الذي فوقه يبقى الثلج موجودا عىل مدار السنة :لثلجخط ا

ًالتجمعات السكانية الصغرية التي تعيش وترتحل معا وتعتمـد  :مجموعة اجتامعية

 .عىل بعضها البعض بطريقة ما من أجل رفاهيتها

 .تآكل الرتبة بفعل الرياح أو املاء :تعرية الرتبة

 .الشمسالطاقة القادمة من  :الطاقة الشمسية

 .خليط يتكون عن طريق إذابة مادة يف سائل مثل املاء :محلول

املنطقة من الكـرة األرضـية التـي تقـع تحـت خـط :  نصف الكرة األرضية الجنويب

 .االستواء

 .ً جنوبا66.5ً جنوبا و23.5املنطقة ما بني دائريت عرض  :املنطقة الجنوبية املعتدلة

 .ومرتبطة ببعضها البعضمجموعة من كائنات حية متشابهة  : نوع

  لتمـتص فتحات صغرية عىل سطح النبات قـادرة عـىل االنفتـاح واالنغـالق :املسامات

 .بخار املاء أو لتطلقه

الطبقة الثالثة من طبقـات الغابـة، وهـي تتكـون مـن أوراق : طبقة املظلة التحتية

 .وفروع األشجار األقرص تحت طبقة املظلة
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 .تي لها أوراق أو سيقان سميكة وممتلئة لتخزين املاءالنباتات ال :النباتات النرضة

العلوية  للمحيط  حيـث ينفـد ضـوء )  مرت150( قدم 488 ـال :منطقة ضوء الشمس

 .من جميع األحياء املائية% 90الشمس، وفيها يعيش حوايل 

كائن يبدو ككائن حي واحد، مثل املرجان أو رجل الحرب الربتغـايل،  :الكائن الفائق

 .ًالحقيقة هو عدد من حيوانات املستعمرة مرتبطة معالكنه يف 

 .الحيوانات التي تتغذى عىل مستهليك الرتبة األوىل والثانية: مستهلكو الرتبة الثالثة

 .الكائن الحي الذي يوجد يف قمة سلسلة غذائية :املستهلك األعىل

 .فقدان ماء يف الجو عن طريق مسام النباتات:  النتح

ًفاع عىل الجبل والذي بعده يصبح املنـاخ بـاردا جـدا لدرجـة أن االرت: خط األشجار

 .األشجار ال تنمو

غابة تحصل عىل ماء مـن املطـر أكـرث مـن الـذي تفقـده  :الغابات املدارية املطرية

 درجـة فهرنهيـت 70خالل عملية التبخر، ومتوسط درجة حرارتها يرتاوح بني 

، ومتوسـط سـقوط )ويةدرجة مئ 29درجة مئوية، و 21(درجة فهرنهيت  85و

 .يف العام)  سم200( بوصة 80األمطار عليها  أكرث من 
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 .شامًال 23.5ًجنوبا و 23.5املنطقة التي تقع ما بني دائريت عرض : املنطقة املدارية

ًمنطقة أحيائية عدمية األشجار توجد أساسـا يف املنـاطق القطبيـة الـشاملية  : تندرا

ــصيف  ــل وال ــارس الطوي ــشتاء الق ــا األعــشاب ذات ال ــوجيز، ويعــيش فيه ال

 .والحزازيات واألشنات، والشجريات املنخفضة والقليل من النباتات املزهرة

منطقة محيط ظليلة متتد من أسـفل منطقـة ضـوء الـشمس حتـى  :منطقة الشفق

، وال تستطيع النباتات النمو فيهـا،  والحيوانـات ) مرت1000( قدم 3000حوايل 

 .أصغرًيف هذه املنطقة أقل عددا و

 .أشعة شمس عالية الطاقة: األشعة فوق البنفسجية

 .الحياة النباتية :الغطاء النبايت

 .إعادة تدوير املاء ما بني األرض والغالف الجوي :دورة املاء

 .الطاقة املتولدة من املياه املتحركة :طاقة املياه

 .الحالة الغازية للامء :بخار املاء

 . مكان غري مرغوب منوه فيهأي نبات ينمو يف :األعشاب الضارة

ملوثات الهواء التي تختلط بالرطوبـة يف الهـواء قبـل أن تـسقط إىل  :رواسب رطبة

 .األرض

نباتات مزهرة تنمو يف الغابـات أو الـصحاري، أو املنـاطق الطبيعيـة  :الزهور الربية

 .األخرى
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بة بفعـل زراعة األشجار والشجريات لحامية الحقول من تعرية الرت :مصدات الرياح

 .الرياح

 .الطاقة املتولدة من حركة الرياح :طاقة الرياح

 .الحيوانات العالقة: العوالق الحيوانية
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