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وصحبه  آله  وعلى  والمرسلين  األنبياء  أشرف  على  والسالم  والصالة  العالمين  رب  لله  الحمد 
أجمعين وبعد:

يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق االهتمام الذي توليه حكومة 
على  العالمية  التطورات  مواكبة  إلى  وسعيها  البشرية،  الموارد  بتنمية  الشريفين  الحرمين  خادم 

مختلف الصعد.

لقد تم تنظيم منهج علم البيئة في المرحلة الثانوية بحيث يغطي أبرز المفاهيم األساسية في علم 
البيئة، ويراعي التدرج في تقديم المحتو. وجاءت لغة الكتاب علمية يسيرة وممتعة تثير حب 
استطالع الطالب إلى مزيد من البحث واالستقصاء. كما استند تنظيم المحتو إلى معايير محددة 
 محتو يميز  ما  أهم  ومن  التربوية.  والدراسات  البحوث  من  كبير  عدد  بنتائج  مدعومة  وشاملة 
األحياء االهتمام بمنحى االستقصاء العلمي في التعلم، وهو النموذج المبني على حل المشكالت، 
والمنطلق من األسئلة واالستفسارات التي يثيرها الطالب، مع تأكيد استراتيجية التعلم التعاوني.

 ال لمحتو ا ومعينًا لمعلمي ومعلمات األحياء في التخطيط والتنفيذ الفعّ ويأتي دليل المعلم مرشدً
ودليالً  وأهدافه،  وأقسامه،  لمحتواه،  ا  تمهيديًّ ا  استعراضً المعلم  دليل  يتضمن  إذ  الطالب؛  كتاب 
ال داخل الغرفة الصفية. ويجد المعلم مخططًا  ألبرز األفكار األساسية الالزمة لتقديم تعليم فعّ
التعلم،  الطالب، يتضمن أهداف كل قسم، ومصادر تقويم  تنظيميًّا لكل فصل من فصول كتاب 
وقائمة بالمواد واألدوات المختبرية الالزمة، إضافة إلى قائمة المواد اإلثرائية الداعمة، ومنها أدلة 
حلول المسائل، والتجارب العملية، ومصادر الفصول، وكراسة المالحظات التفاعلية. ثم يجد 
إرشاداتٍ لتقديم الفكرة العامة للفصل، وكيفية االنتقال من خاللها إلى األفكار الرئيسة ألقسام 

الفصل.

نَظم عملية التدريس من خالل دورة التعليم الفعال التي تشتمل على خطوات التركيز والتدريس  تُ
بفاعلية.  الخطوات  هذه  لتنفيذ  الالزمة  والتعليمات  اإلرشادات  المعلم  يجد  حيث  والتقويم؛ 
وضمن   ،المستو دون  التحصيل  مستويات  تراعي  التي  النشاطات  الدورة  هذه  وتتضمن 
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خطوة  ففي  التعليم؛  دورة  خطوات  على  النشاطات  هذه  وتتوزع   .المستو وفوق   ،المستو
التركيز، يجد المعلم إشارة إلى توظيف شريحة التركيز، وكيفية تقديم الفكرة الرئيسة، والكشف 
تعد  التي  التدريس-  خطوة  وتتضمن  القسم.  موضوع  حول  الطالب   لد السابقة  المعرفة  عن 
الخطوة الرئيسة في دورة التعليم- إرشادات خاصة بتقديم المفاهيم الواردة في المحتو، ومنها 
الشائعة  المفاهيم  معالجة  وكيفية  التوضيحية،  العملية  العروض  أو  السريعة،  العملية  العروض 
 غير الصحيحة، وتطوير المفاهيم، وتقديم أمثلة إضافية في الصف، وخلفية نظرية عن المحتو
لتزويد المعلم بمعلومات إضافية. وفي خطوة التقويم، يجد المعلم مقترحات للتحقق من الفهم، 
التقويم  عمليات  أن  الثالث  الخطوات  خالل  من  المعلم  ويالحظ  والتوسع.  التدريس،  وإعادة 

تظهر بشكل مستمر بأنواعه الثالثة التمهيدي والبنائي والختامي.

 كما يقترح الدليل استراتيجياتٍ وطرائق تدريسٍ تساعد المعلم على تنويع التعلم بما يتناسب مع 
حاجات الطالب المختلفة، ويوفر اإلجابات لجميع األسئلة واالستفسارات المطروحة في كتاب 
ترتيبه بطريقة تسهل على  الذي تم  الطالب  الدليل كذلك على محتو كتاب  الطالب. ويشتمل 
المعلم التعامل مع كل بندٍ من بنوده؛ فهناك عدد كبير من الهوامش واإلرشادات الموجهة للمعلم 

توضح كيفية تقديم المحتو للطالب.

ا من   وإذ نضع هذا الدليل بين أيدي الزمالء والزميالت، فإننا نأمل أال يقيدهم، بل يكون مصدرً
المصادر الداعمة لهم إلبراز قدراتهم اإلبداعية، وتنمية مهاراتهم؛ لتحقيق أهداف المنهج. 

الوطن  فيه خير  الجميع لما  المتوخاة منه، وأن يوفق  الدليل األهداف  والله نسأل أن يحقق هذا 
وتقدمه وازدهاره.
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إطار عمل البرنامج
وعىل  األحياء،  يف  جلنكو  سلسلة  عىل  ا  اعتامدً أعد  الذي  األحياء،  معلم  دليل  يف  املعلم  عزيزي  بك  أهالً 
تزويدك  إىل  الدليل  هيدف  تربويني.  مستشارين  ومن  اخلربة،  ذوي  األحياء  معلمي  من  مستمدة  مدخالت 

بأنشطة واسرتاتيجيات تدريس تعتمد عىل البحث، وهي معنونة حتت زاوية مواقع لالستعامل.


القوالـب- دعـم مقـدم متـدرج • 

 -واملحتـو املهـارات  لتعزيـز 
وهو متداخل ضمن الدروس.

خيـتـبــر التقويم البـنائـي فـهـم • 
املفتاحيـة،  للمفاهيـم  الطـالب 
ا إلعادة التدريس يف  ويقدم فرصً

هناية كل قسم.


تطبق االسرتاتيجيات واألنشطة • 

.مبارشة عىل املحتو
تشري أحرف األيقونات املخترصة • 

أين يدرس كل مفهوم ومتى؟


املستويات •  أنشطة  تساعد 

طرائق  وخيارات  املختلفة 
التدريس املتنوعة عىل  تلبية 

حاجات مجيع الطالب.


د أقسـام الفصول بتامرين •  تُزوَّ

معيارية.
لـكل فصل أنـواع خمتلفة من • 

التقويم.
يقيـس التقويـم مـد إتقان • 

الطالب لألهداف.


األحياء •  موضوعات  تنظيم  تم   :١مستو

يف السلسلة حول مخسة موضوعات رئيسة: 
االستقصاء العلمي، التنوع، الطاقة، االتزان 

الداخيل، التغري.
فصل •  لكل  العامةالفكرة   :٢  مستو

فكرة عامة، تلخص حمتو الفصل يف مجلة 
ا. رئيسة موجزة جدًّ

قسم •  لكل  ٣:  الرئيسةالفكرة   مستو
موضوعه.  تصف  رئيسة  فكرة  الفصل  يف 
العامة  يف  الرئيسةُ األفكارَ  وتدعم األفكارُ 

الفصل.

الـفصـل 1
مبادئ علم البيئة

 العامةالفكرة


1-1 المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة 

  



2-1 انتقال الطاقة في النظام البيئي 

 

3-1 تدوير المواد  

 


 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

 التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عليا من مهارات التفكري لتطبيق ما تعلمه والتوسع فيه.

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوِّ

الصحيحة؛  غري  الشائعة  املفاهيم  وتوضيح  املفهوم،  تعلُّم  اسرتاتيجيات  ومنها  خمتلفة،  اسرتاتيجيات  تستعمل  نشاطات  املفاهيم    تطوير 
وذلك ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.
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الـفصـل 2
ــق الــحــيــويــة  ــاط ــن ــم الــمــجــتــمــعــات وال

وا�نظمة البيئية
  العامةالفكرة



1-2 علم بيئة المجتمعات الحيوية  

 

2-2 المناطق الحيوية البرية  

 



3-2 ا�نظمة البيئية المائية   

 




 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

 التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عليا من مهارات التفكري لتطبيق ما تعلمه والتوسع فيه.

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوِّ

الصحيحة؛  غري  الشائعة  املفاهيم  وتوضيح  املفهوم،  تعلُّم  اسرتاتيجيات  ومنها  خمتلفة،  اسرتاتيجيات  تستعمل  نشاطات  املفاهيم    تطوير 
وذلك ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.

ــق الــحــيــويــة  ــاط ــن ــم الــمــجــتــمــعــات وال
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الـفصـل 3
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    العامةالفكرة


1-3 ديناميكية الجماعة الحيوية

 

2-3 الجماعة البشرية (السكانية)   

 


 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

 التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عليا من مهارات التفكري لتطبيق ما تعلمه والتوسع فيه.

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوِّ

الصحيحة؛  غري  الشائعة  املفاهيم  وتوضيح  املفهوم،  تعلُّم  اسرتاتيجيات  ومنها  خمتلفة،  اسرتاتيجيات  تستعمل  نشاطات  املفاهيم    تطوير 
وذلك ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.
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الـفصـل 4
التنوع الحيوي والمحافظة عليه

 العامةالفكرة




1-4 التنوع الحيوي

   



2-4 أخطار تواجه التنوع الحيوي   

 



3-4 المحافظة على التنوع الحيوي    

 


 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

 التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عليا من مهارات التفكري لتطبيق ما تعلمه والتوسع فيه.

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوِّ

  تطوير املفاهيم نشاطات تستعمل اسرتاتيجيات خمتلفة، منها اسرتاتيجيات تعلُّم املفهوم، وتوضيح املفاهيم الشائعة غري الصحيحة؛ وذلك 
ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.
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الـفصـل 5
سلوك الحيوان

 العامةالفكرة


1-5 السلوكيات ا�ساسية

 

2-5 السلوكيات البيئية   

 


 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

 التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عليا من مهارات التفكري لتطبيق ما تعلمه والتوسع فيه.

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوِّ

الصحيحة؛  غري  الشائعة  املفاهيم  وتوضيح  املفهوم،  تعلُّم  اسرتاتيجيات  ومنها  خمتلفة،  اسرتاتيجيات  تستعمل  نشاطات  املفاهيم    تطوير 
وذلك ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.



136a
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كتاب علم البيئة







 افتتاحية الفصل: تقدم الفكرة العامة، من خالل توجيه الطالب إىل الصور والتجارب االستهاللية وعمل املطويات.
 تقديم أقسام الفصل: تقدم األفكار الرئيسة، والربط مع واقع احلياة، واألهداف، ومراجعة املفردات، واملفردات 

اجلديدة، التي تركز اهتامم الطالب عىل املواضيع الرئيسة .

9 ,8

20 ,10



 
 املطويات: تساعد الطالب عىل تنظيم املفاهيم الرئيسة ومعاجلتها يف صورة مرئية وحمسوسة .

 ماذا قرأت؟ تساعد الطالب عىل استيعاب ما يقرؤونه .
 املخططات التي توضح دورات احلياة وغريها من املفاهيم املهمة يف علم البيئة .

 إجابة أسئلة األشكال .

44 ,28

62 ,53

28 ,23

48 ,28




 
 اسرتاتيجيات التدريس املتنوعة، ورموز املستو: تقدم إرشادات لتلبية احتياجات الطالب.

وامتالك  لغوية،  مهارات  وبناء  األساسية،  األفكار  يف  الرتكيز  عىل  الطالب  تساعد  القراءة:  مهارة  اسرتاتيجيات   
القدرة عىل التعلم.

49 ,42

56 ,54







 الربط مع احلياة: يربط علم البيئة مع خربات الطالب.

 اإلثراء العلمي والتوسع بأشكاله كافة: يبني التقنيات العلمية احلديثة واالكتشافات والقضايا التي يواجهها العلم 
كل يوم.

 مهن يف علم البيئة: توضح أمهية العلم يف احلياة احلقيقية للطالب.

113 ,31

152 ,125

79 ,55






التجارب  بنفسك،  م خمتربك  البيانات، جتربة صمّ العملية - ومنها : جتارب، خمترب حتليل  التجارب  تنوع  يُساعد    

االستهاللية، العروض العملية وغريها - عىل تطوير مهارات استقصاء قوية لد الطالب.
ا لتطبيق األدوات واألجهزة املختربية املختلفة.  تُوفِّر التجارب العملية فرصً

18 ,9

29 ,22






 يقدم تقويم الفصل والقسم جمموعة من خيارات التقويم.

 تقدم أسئلة االختبار املقنن جمموعة من أنامط األسئلة املختلفة.
68 ,34

72 ,38
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إطار عمل البرنامج
ا عىل سلسلة (جلنكو) يف األحياء،  البيئة، الذي أعد اعتامدً أهالً بك عزيزي املعلم يف دليل معلم مقرر علم 
وعىل مدخالت مستمدة من معلمي األحياء ذوي اخلربة، ومن مستشارين تربويني، وهيدف هذا الدليل إىل 

تزويدك بأنشطة واسرتاتيجيات تدريس تعتمد عىل البحث، وتقع حتت عنوان "مواقع لالستعامل".


التوصـل إىل املفهـوم عبـارة عن • 

لتعزيـز  متـدرج؛  مقـدم  دعـم 
املهـارات واملحتــــــو. وهو 

داخلٌ ضمن الدروس.
خيـتـبــر التقويم البـنائـي فـهـم • 

الرئيسـة،  للمفاهيـم  الطـالب 
ا إلعادة التدريس يف  ويقدم فرصً

هناية كل قسم.


تطبق االسرتاتيجيات واألنشطة • 

.مبارشة عىل املحتو
تشري أحرف األيقونات املخترصة • 

إىل أين يدرس كل مفهوم ومتى؟


التدريس •  طرائق  تساعد 

املتنوعة، وتعدد مستويات 
األنشطة عىل تلبية حاجات 

مجيع الطالب.


بتامريـن •  الفصـول  د  تُـزوَّ

معيارية.
لـكل فصل أنـواع خمتلفة من • 

التقويم.
يكشـف التقويم مـد إتقان • 

الطالب لألهداف.


األحياء •  موضوعات  تنظيم  تمّ   :١مستو

يف السلسلة حول مخسة موضوعات رئيسة، 
والطاقة  والتنوع  العلمي  االستقصاء  هي: 

. واالتزان الداخيل والتغريّ
فصل •  لكل  العامةالفكرة   :٢  مستو

فكرة عامة، تلخص حمتو الفصل يف مجلة 
ا. رئيسة موجزة جدًّ

قسم •  لكل  ٣:  الرئيسةالفكرة   مستو
موضوعه.  تصف  رئيسة  فكرة  الفصل  يف 

وتدعم األفكارُ الرئيسةُ األفكارَ العامة.
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1 –3-3 1
ا�هداف 

  انتقـال املواد املغذية خـالل األجزاء
احليوية والالحيوية من النظام البيئي.

  أمهيـة املـواد املغذيـة للمخلوقـات
احلية.

  بـني الـدورات اجليوكيامئيـة احليوية
للمواد املغذية. 

مراجعة المفردات
 سلسـلة من األحداث التي حتدث يف 

نمط متكرر ومنتظم.

المفردات الجديدة
املادة

ية املواد املغذّ
الدورة اجليوكيميائية احليوية

تثبيت النيرتوجني
إزالة النيرتوجني 

Cycling of Matter تدوير المواد
 يعاد تدوير المواد المغذية األساسية بوساطة العمليات الجيوكيميائية الحيوية. 

 هل يعاد تدوير علب المشروبات الغازية الفارغة؟ إذا كان األمر كذلك فأنت  
ا أن المواد كالزجاج واأللمنيوم والورق يعاد استخدامها. وتقوم العمليات الطبيعية  تعرف إذً
.ا بإعادة تدوير المواد المغذية لتسـتعملها مخلوقات حية أخر في الدورات البيئية أيضً

الدورات في الغالف الحيوي
Cycles in the Biosphere
تتحـول الطاقـة إلـى أشـكال يمكن اسـتخدامها لدعـم وظائف النظـام البيئـي. ويحتاج 
الغالف الحيوي إلى دعم ثابت ومسـتمر من الطاقة القابلة لالسـتعمال، ولكن هذا األمر 
الينطبـق علـى المادة؛ إذ ينـص قانون حفظ الكتلة على أن المادة ال تفنى وال تسـتحدث 
إال بمشـيئة الله، لذا فإن العمليات الحيوية في الطبيعة، وبتقدير من الله سـبحانه وتعالى 
ا  تعيد تدوير المادة ضمن الغالف الحيوي.والمادة matter –وهي أي شـيء يحتل حيزً
ولـه كتلة– تـزود المخلوقات الحية بالمـواد المغذية التي تحتاج إليهـا لتؤدي وظائفها. 
أمـا المـادة المغذيـة nutrient فهـي مـادة كيميائيـة يجـب أن يحصل عليهـا المخلوق 
الحـي مـن بيئته للقيام بعملياتـه الحيوية واسـتمرار حياته. وتتكون أجسـام المخلوقات 
الحيـة جميعهـا من الماء والمـواد المغذية، ومنهـا: الكربون والنيتروجين والفوسـفور.

 فـي معظم األنظمة البيئية تحصل النباتات على المواد المغذية في 
ل النباتات بعض العناصر  صـورة عناصـر ومركبات من الهـواء أو التربة أو الماء. وتحـوِّ
والمركبات إلى جزيئات عضوية تستخدمها. وتنتقل المواد المغذية إلى المخلوقات الحية 
في النظام البيئي كما في الشـكل 17-1، حيث تحصل األعشـاب الخضراء على المواد 
لها إلى مواد مغذية مفيدة، فتوفر بذلك غذاءً  األساسـية من الهواء والتربة والماء، ثم تحوّ
 للبقرة، فإذا أكل مخلوق حي البقرة فإن المواد المغذية الموجودة فيها تنتقل إلى المستو
نتج –األعشاب– إلى المستهلكات. وتعيد  الثاني من المسـتهلكات، حيث تنتقل من المُ

.المحلالت المواد المغذية إلى الدورة عند كل مستو
 ويتضمـن إعادة تدوير المواد المغذية في الغالف الحيوي تدوير المواد في المخلوقات 
الحيـة، والعمليات الفيزيائية التي تحدث في البيئـة؛ ومنها التجوية؛ التي تفتت الصخور 
ا من التربة التي يسـتخدمها النبات والمخلوقات الحية  الكبيـرة إلـى حبيبات  تصبح جزءً
األخر. وتسمى عملية تبادل المواد ضمن الغالف الحيوي تسمى الدورة الجيوكيميائية 
الحيوية biogeochemical cycle. وتتضمن هذه الدورة المخلوقات الحية والعمليات 

الجيولوجية والعمليات الكيميائية.
ا للمخلوقات الحية. لماذا يعدّ إعادة تدوير المواد المغذية مهمًّ

الشـكل 17-1 يعاد تدوير املواد املغذية  يف الغالف احليوي بوسـاطة املخلوقات احلية. وهنا متثل  �
األعشاب املنتجات التي تبدأ الدورة بحصوهلا عىل الطاقة من الشمس. 

 كيف يستمر إعادة تدوير املواد املغذية خالل الغالف احليوي يف هذه الصورة؟

التركيز . 1
 

     

تحدث إلى الطالب: تنتقل الطاقة يف اجتاه واحد خالل 
ا عند كل  النظـام البيئـي. والكثـري من الطاقـة ال يكون متوافـرً
مسـتو غذائي. ولكن ليس هـذا هو احلال فيـام يتعلق باملواد 

املغذية األساسية.

تحدث إلى الطالب: ماذا حيدث لو ظلّت املادة مرتبطة 
دْ تدويرها؟ تتناقـص املواد املغذية يف  عَ مع املخلـوق احلي ومل يُ
النهايـة وتتوقف احلياة. مـاذا نعني بقولنا إعـادة تدوير املادة؟ 
تنتقـل املادة من خملوق حي إىل آخـر، أو إىل األجزاء غري احلية 

من الغالف احليوي ثم تعود ثانية إىل األجزاء احلية.

التدريس. 2

  تطوير المفاهيم
    

  رتـب الطالب يف جمموعـات صغرية، 
واطلـب إليهـم قراءة القسـم 3-1، ثـم دعهم يعملـوا نامذج 
للدورات يف الغالف احليوي. يمكنهم رسم صور عىل الورق، 

أو بناء نامذج ثالثية األبعاد باستخدام أنواع خمتلفة من املواد. 

دعم الكتابة
  اطلب إىل الطالب كتابة فقرة   
أو اثنتـني تلخص كل دورة. أخربهم أن يسـتخدموا املفردات 

اجلديدة يف ملخصاهتم.

اطلب إىل الطالب اسـتخدام التشابه يف  الدورات، مثل  
مالبس خمزنة أو مهرتئة ومغسولة. 

 جتعـل الـدورات املـواد املغذيـة متوافرة 
للمخلوقات احلية لكي تستعملها. 

إجابــة أســئلة ا�شــكال الشـكل 15-1 تسـتمر عمليـة إعادة  �
تدويـر املواد املغذية من خالل فضالت األبقار. أو عندما يأكل اإلنسـان أو 

املفرتسات األبقار.

عـرض عملـي

اعـرض ملصقات أغذيـة خمتلفة من املنتجـات كاحلبوب 
واملـواد األخـر. بـنيّ للطـالب حمتوياهتا من املـواد املغذيـة املوجودة عىل 
امللصقـات، وبنيّ هلم أي املواد املغذية حيويـة كالكربوهيدرات والربوتني، 

وأهيا جيوكيميائي حيوي كالكالسيوم والفوسفور. 

الزمن املقرتح: 10 دقائق. 



The water cycle   ال تستطيع المخلوقات الحية العيش من دون الماء 
سـورة األنبياء.  وصدق الله في قوله:
ويـدرس العلمـاء المـاء الموجود فـي الغالف الجـوي وفي جـوف األرض، وعلى 
سـطحها على صورة بحيـرات وجداول وأنهار وجبـال جليدية وقمـم مغطاة بالثلج 

ومحيطات. استخدم الشكل 18-1 لتتبع دورة الماء خالل الغالف الحيوي.

 يتبخـر الماء باسـتمرار إلى الغـالف الجوي من 
المسـطحات المائية والتربة والمخلوقات الحية، ويسـمى عندئذٍ بخار الماء؛ فيرتفع 
ثـم يبـرد تدريجيًّا في الغالف الجوي، وتتشـكل الغيوم عندما يتكثـف بخار الماء في 

صورة قطرات حول دقائق الغبار الصغيرة الموجودة في الغالف الجوي.

ا بذلك الماء إلى سـطح  د، معيدً يسـقط الماء من الغيوم على صورة مطر أو ثلج أو بَرَ
التربة. وكما تر في الشكل 18-1، تتدفق المياه الجوفية والمياه الجارية على سطح 
التربة إلى الجداول واألنهار والبحيرات والمحيطات، ثم يتبخر الماء ثانيةً إلى الغالف 
ا. ينتـج %90 تقريبًا من بخار الماء من المحيطات  الجوي وتسـتمر دورة الماء مجددً
والبحيرات واألنهار، ويتبخر %10 تقريبًا من سطوح أوراق النباتات في عملية النتح.

تعتمـد المخلوقات الحية جميعها على الماء العذب، ويعتمد كل مخلوق حي يعيش 
في المحيط على الماء العذب المتدفق إلى المحيط حيث يقلل من تركيز األمالح في 
المحيط، كما يحافظ على حجم المحيط. ويشـكل الماء العذب %3 فقط من حجم 
الماء الكلي على األرض. وتبلغ نسبة الماء العذب المتوافر للمخلوقات الحية 31% 
فقـط من الحجم الكلي للمـاء العذب. ويوجد %69 تقريبًا مـن مجمل الماء العذب 

في القطبين والجبال الجليدية، لذلك فهو غير متاح الستخدام المخلوقات الحية. 

ثالث عمليات تحدث في دورة الماء. 

الشـكل 18-1 دورة املـاء عمليـة طبيعيـة تتبـع دورة مسـتمرة للـامء ضمـن الغـالف احليـوي. �
 ما أكرب مستودعات املاء عىل األرض؟


















مهن مرتبطة مع علم البيئة

Hydrologist يدرس 
العمليات املتنوعـة يف املياه، مثل: 
توزيعه يف الطبيعة، وتدفقه يف سد 
أو هنـر، أو تدفقه يف نظام املجاري 

أو نظام ماء الرشب ملدينة ما.

لتتعلـم املزيـد عـن الـدورات اجليوكيميائيـة 
احليوية ارجع إىل املوقع اإللكرتوين: 

www.obeikaneducation.com

التعلم الذاتي

  تطوير المفاهيم
 اطلب إىل الطالب مناقشة ما يعرفونه عن    

دورة املاء. اكتب هلم مفهوم النتح وارشحه.

  تطوير المفاهيم
  

قـد يعتقـد العديد مـن الطالب أن جـزيء املاء الواحد نفسـه 
ر بشكل غري متناهٍ خالل دورة املاء.  يدوَّ

ر يف  اســأل الطالب: كم مرة يمكن جلزيء املـاء أن يدوَّ
اجلـزء غـري احليـوي مـن دورة املاء؟ إىل مـا يشـاء اهللا. كم مرة 
ر يف اجلزء احليوي مـن دورة املاء؟  يمكـن جلزيء املاء أن يـدوَّ
ال تـدور جزيئات املاء خـالل املخلوقات احلية مـا عدا بعض 
جزيئـات املاء التـي تدخل النبات بوسـاطة اجلـذور ويفقدها 
مبارشة بوساطة الثغور يف أثناء عملية النتح. فتتحلل جزيئات 
املـاء يف أثناء عملية البنـاء الضوئي والتنفس، حيث يسـتخدم 

.األكسجني واهليدروجني يف بناء جزيئات أخر

سـاعد الطالب عىل فهـم أن جزيئات املاء تتكـون يف الغالف 
اجلـوي، وأن املـاء ال ينتقـل دائـامً برسعـة يف أثنـاء دورته، أو 
بالتسلسـل املبـني يف الصفحـة. فالثلـج املتسـاقط عـىل جبـل 

جليدي مثالً قد يتجمد، ويظل حمفوظًا هناك مئات السنني.

إجابة أســئلة ا�شكال الشـكل 16-1 أضخم  �
مستودعات املاء هي املحيطات.

 العمليـات الثالثة يف دورة املاء هي التبخر 
والتكثف واهلطل.  طرائق تدريس متنوعة

اطلب إىل الطالب رسـم 
دورة املـاء، عـىل أن تبـني فيهـا العمليات، 
وأجـزاء النظـام البيئـي التي حتـدث فيها، 
والفـرتات الزمنيـة املتوقعـة لـكل عملية، 

والعوامل التي تؤثر يف ذلك.



31%

 تقريبًا مـن مجمل الماء العذب 
لتتعلـم املزيـد عـن الـدورات اجليوكيميائيـة 

احليوية ارجع إىل املوقع اإللكرتوين:   تقريبًا مـن مجمل الماء العذب 


 تقريبًا مـن مجمل الماء العذب 


 تقريبًا مـن مجمل الماء العذب 


 تقريبًا مـن مجمل الماء العذب 


فهم أحرف ا�يقونات
يف هذا الدليل تم حتديد نوع االسرتاتيجية، أو النشاطات التي توضح لك أين تدرس كل مفهوم؟ ومتى؟ انظر إىل املفاتيح أدناه لتعرف املزيد عن أنواع 

االسرتاتيجيات والنشاطات املختلفة.

مفاتيح الستخدام دليل المعلم 
 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

ع فيه. ليا من مهارات التفكري؛ لتطبيق ما تعلّمه والتوسُّ  التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عُ

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوّ

 تطوير املفاهيم نشاطات تستعمل اسرتاتيجيات خمتلفة كاسرتاتيجيات تعلّم املفهوم، وتوضيح املفاهيم الشائعة غري الصحيحة، وذلك ملساعدة 

املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.
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  كيـف تؤثر كل مـن العوامل احليوية
والالحيوية غري املناسبة يف األنواع.

  ـل املخلوقات كيف يؤثر مـد حتمّ
احلية يف توزيعها . 

  مراحــل كـل مـن التعاقــب األويل
والثانوي.

مراجعة المفردات
 اجلزء غـري احلي من بيئة 

املخلوق احلي.

المفردات الجديدة
املجتمع احليوي 

العامل  املحدد
التحمل 

التعاقب البيئي 
التعاقب األويل 

جمتمع الذروة 
التعاقب الثانوي 

علم بيئة المجتمعات الحيوية
Community Ecology

 

ا   أينما عشـت فربما اعتدت على ظروف بيئتك، فـإذا كان الطقس باردً 
ا وقفازات. وكذلك الدببة لها تكيفات خاصة مع بيئتها،  في الخارج فإنك قد تلبس معطفً

منها وجود غطاء فرو دافئ يقيها من البرد القارس.

Communities المجتمعات الحيوية
عندمـا تصف مجتمعـك فإنك قد تذكر عائلتـك وزمالءك في المدرسـة، والناس الذين 
يعيشـون فـي الجـوار. المجتمع الحيـوي community هـو مجموعة مـن الجماعات 
ا. وتعيش في المسـاحة نفسـها فـي الوقت نفسـه. فالمجتمع  الحيويـة  التـي تتفاعـل معً
الحيوي لإلنسان يضم النباتات وبعض الحيوانات والبكتيريا والفطريات. وال يشمل كل 
ا؛ فالمجتمع الحيوي في الصحراء يختلف  مجتمع حيوي أنواع المخلوقات نفسـها دائمً

عن المجتمع الحيوي في المنطقة القطبية. 

ر الله سبحانه وتعالى للمخلوقات الحية أن يعتمد بعضها على بعض الستمرار حياتها،  قدّ
ا أن العوامل الالحيوية تؤثر فـي المخلوق الحي. فكيف تؤثر العوامل  كما تعلمت سـابقً
، وهي مـن العوامل الالحيوية. إذا  الالحيويـة في المجتمعـات الحيوية؟ خذ التربة مثاالً
أصبحـت التربـة حمضيةً فقد تمـوت بعض األنواع أو تنقرض، ومن ثـم قد تتأثر مصادر 

الغذاء لمخلوقات حية أخر، مما يؤدي إلى تغير في المجتمع الحيوي. 

مكـنّ اللّـه عز وجل المخلوقـات الحية أن تتكيف مـع الظروف التي تعيـش فيها. فمثالً 
لنبـات الصبّار قـدرة على االحتفـاظ بالماء وتحمل ظـروف الصحـراء الجافة. ويمكن 
للمخلوقات الحية أن تعيش في أنظمة بيئية معينة دون أنظمة بيئية أخر؛ بناءً على توافر 
العوامـل المالئمة لهـا وكمياتها، ومثال ذلك أن نسـبة النباتات في الصحـراء المبينة في 

الشكل 1-2 تتناقص كلما ابتعدنا عن مصدر الماء.

اجلامعـات  � أن  1-2 الحـظ  الشـكل 
ضمـن  تعيـش  احليـة  للمخلوقـات  احليويـة 

مساحة صغرية نسبيًّا حتيط بمصدر املاء.  
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اسأل الطالب: اذكر بعض العوامل الالحيوية التي حتدد 
نمو النبات. املاء، درجة احلرارة، املواد الكيميائية املغذية. اذكر 
بعـض العوامل احليوية التي حتـدد نمو النبـات. كثافة اجلامعة 

احليوية ودورة حياة آكالت األعشاب.

التدريس. 5

تطوير المفاهيم
 

اسأل الطالب: اذكر بعض التغريات التي ترتبط مع تغري 
الفصـول؟ قد تشـمل اإلجابات التغري يف طـول اليوم ودرجة 
احلـرارة ونمـط هطل األمطـار. ملاذا حتـدث هـذه التغريات؟ 
بسـبب درجة احلرارة املنخفضة، دورة األرض السنوية، كمية 

هطل املطر، الرطوبة أو ضوء الشمس.

دعم الكتابة
 اطلـب إىل الطـالب تنفيذ  
جلسة عصف ذهني حول بعض أنامط الطقس غري الطبيعية يف 
منطقتهـم. اجعلهم يكتبوا رسـالة إىل صديق حول هذا النمط 
مـن الطقس. واخرت رسـالتني لقراءهتام أمـام الصف، واطلب 
إىل الطالب حتديد العوامل الالحيوية التي تسـاهم يف ظروف 

الطقس غري الطبيعية.

عـرض عملـي

 ما اهلدف من استخدام مقياس احلرارة والبارومرت 
(جهـاز قياس الضغـط اجلـوي)؟ وأي األدوات املتوافرة لديك تسـتخدم 
لقياس الضغط؟ يتعلم الطالب أن هذه األجهزة تسـتخدم لقياس العوامل 

الالحيوية املختلفة التي قد حتدد توزيع اجلامعات البرشية. 
الزمن املقرتح: 5 دقائق.

طرائق تدريس متنوعة

إن توفري اهليكلية والتسلسـل يسـاعدان الطالب الذين 
هم دون املسـتو عىل النجاح. راجع معهم مفاهيم الدروس السـابقة، 
وخلص األفكار الرئيسـة، واعمل نامذج لألنشطة التي يتوقع أن ينجزها 

الطالب.

عـرض عملـي

 ا أخر ازرع عرشة نباتـات فاصولياء أو بـذورً
يف أربعـة أصص بالسـتيكية حتوي رمالً. اسـقِ الوعـاء األول باملاء املقطر، 
والثاين بمحلول % 1  ملح، والثالث بمحلول % 10  ملح، والرابع بمحلول 
% 30 ملـح. اعرض النباتـات عىل الطالب كل يوم مدة أسـبوعني. اطلب 
إىل الطـالب حتديد مد حتمل البـادرات للملح من خالل عدِّ البذور التي 

تنمو، وحساب معدل نمو البادرات يف كل وعاء. 
الزمن املقرتح: 5 دقائق/يوم.

Limiting factors   يسـمى أي عامل حيوي أو الحيوي يحدد 
ا limiting factor . وتضـم  عـدد المخلوقـات وتكاثرهـا وتوزيعهـا عامـالً محـددً
العوامل الالحيوية المحددة: ضوء الشـمس والمناخ ودرجة الحرارة والماء والمواد 
المغذيـة والحرائق والتركيـب الكيميائي للتربة والحيز المتاح. أمـا العوامل الحيوية 
فتشمل المخلوقات الحية ومنها أنواع النباتات والحيوانات. والعوامل التي تحدّ نمو 
جماعة حيوية قد تسبب زيادة نمو جماعة حيوية أخر، فمثالً في الشكل 1-2، يعدُّ 
ا عامالً  ا للمخلوقات الحية جميعها، وقد تكون درجة الحرارة أيضً الماء عامالً محددً
ا آخر. وأنواع المخلوقات الحية التي تعيش في الصحراء يجب أن تكون قادرةً  محددً

على تحمل حرارة الشمس وبرودة الليل. 

Range of tolerance   لكلّ عامل بيئيّ حدٌّ أعلى وآخر أدنى يوضح 
الظـروف التي يمكـن أن يعيش فيها المخلوق الحي. فمثالً يعيش سـمك السـلمون 
المرقـط في مياه األنهار السـاحلية البـاردة النقية. إن المد المثالـي لدرجة الحرارة 
لهـذا السـلمون يتراوح بيـن C˚21-13 ، كما في الشـكل 2-2. ومـع ذلك فإن هذا 
السـلمون يمكنه العيش في مياه تتراوح درجة حرارتها بين C˚25-9؛ إال أن درجات 
الحرارة هذه قد تسبب إجهادات  فسيولوجية للسلمون ومنها عدم القدرة على النمو 
والتكاثر، حيث يموت إذا تجاوزت درجة حرارة الماء الحد األعلى أو الحد األدنى. 

ا على تحمل يوم حار أو نشـاط ممل؟ على نحو  هل حدث أن وجدت نفسـك مجبرً
مشـابه فـإن قدرة المخلوق الحي علـى البقاء عند تعرضه لعوامـل حيوية أو الحيوية 
ا. يتحمل سمك السلمون  تسـمى التحمل tolerance. انظر إلى الشكل 2-2 مجددً
ا من درجات الحرارة. ويتراوح مد تحمل السـلمون المرقط لدرجات   محددً مدً
الحـرارة بيـن C˚25-9. الحـظ أن العـدد األكثـر من السـلمون يعيش فـي المنطقة 
األفضـل التي تكون درجـة حرارتها هي الدرجة المثلى للعيش، وتقع منطقة اإلجهاد 
الفسـيولوجي بيـن المنطقـة المثلى وحـدود التحمـل، وتقل األسـماك عند درجات 
 25 ˚C فوق) الحرارة هذه. وال تعيش أسـماك السـلمون المرقط خارج هـذا المد
أو تحـت C˚ 9). وهكذا فإن درجة حرارة الماء هي عامل محدد للسـلمون المرقط، 

عندما تتجاوز درجات حرارة الماء  مد تحمله. 

العالقة بين العامل المحدد ومد التحمل.



الشـكل 2-2 سـمك السـلمون املرقـط  �
حمدد بدرجة حرارة املاء الذي يعيش فيه.  

 العوامل الالحيويـة األخر التي قد 
حتدد بقاء سمك السلمون املرقط. 
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مهن مرتبطة مع علم البيئة


Conservationbiologistيؤدي 

العامل املختص  بحامية املجتمعات 
، منها: وضع  احليوية مهـام عديدةً
عالمـات عـىل أجسـام خملوقات 
حية وتتبَّعهـا يف املجتمع احليوي. 
حيث يساعد فهم العوامل احليوية 
والالحيوية يف تفسري التغيريات التي 

حتدث يف اجلامعات احليوية. 

 ممارسة المهارة
 اطلب إىل الطالب دراسة  

الشكل 2-2.

اســأل الطالب: ما مد درجة احلرارة املثىل للسـلمون 
.13 ºC - 21ºC  املرقط؟

 تطوير المفاهيم
  الطالب يف مد التحمل لد بعض النباتات  
واحليوانات يف منطقتك. حدد مد التحمل األوسـع للهطل 

ولدرجات احلرارة بني هذه املخلوقات احلية.

اســأل الطالب: ملاذا يكون مد حتمل اإلنسـان للعديد 
من العوامل أكثر مما ملعظم املخلوقات األخر؟ اإلنسان لديه 
 القـدرة عـىل تغيري البيئة بطرائق تسـمح لـه بالتكيف مع مد

.أوسع من التغريات أكثر من معظم األنواع األخر

 التفكير الناقد
معرفتهـم  اسـتخدام  الطـالب  إىل  اطلـب     
باملفـردات (حتمـل) و(عامل حمدد) يف اسـتنتاج كيـف يرتبط 
أحدمهـا مع اآلخـر. التحمل هو القـدرة عىل البقـاء ومقاومة 

عامل حمدد بعينه.

إجابة أســئلة ا�شكال الشـكل 2-2 باإلضافة  �
ا  إىل درجـة احلرارة قـد يكون جمتمع السـلمون املرقط حمددً
بمحتـو األكسـجني املـذاب وعمق املـاء وأنـواع املعادن 

املوجودة يف املياه.

ف مـد التحمـل غالبًـا بالعوامـل   يعـرَّ
دة التي تؤثر يف األنواع. املحدِّ





). وهكذا فإن درجة حرارة الماء هي عامل محدد للسـلمون المرقط، 


). وهكذا فإن درجة حرارة الماء هي عامل محدد للسـلمون المرقط، 


). وهكذا فإن درجة حرارة الماء هي عامل محدد للسـلمون المرقط، 


). وهكذا فإن درجة حرارة الماء هي عامل محدد للسـلمون المرقط، 


). وهكذا فإن درجة حرارة الماء هي عامل محدد للسـلمون المرقط، 


طرائق تدريس متنوعة


معنيّ  رمز  باستخدام  تنافسيًّا   مستو نشاط  كل  أُعطي  كام  الطالب،  قدرة   مستو يالئم  بام  واالسرتاتيجيات  النشاطات  وضعت  لقد 
(األيقونات) كام ييل:

 أنشطة للطالب الذين فــوق املستو املتوسط.

 أنشطة للطالب الذين ضمن املستو املتوسط.

 أنشطة للطالب الـذين دون املستو املتوسط.


ستجد يف صفحات دليل املعلم ما ييل:

 إجابات عن األسئلة يف كتاب الطالب.• 
ا عملية ونشاطات تساعدك عىل طرح املفاهيم األساسية برسعة وسهولة.•   عروضً
دك بمعلومات إضافية عنه. •   خلفية نظرية للمحتو تزوّ
ا.•   اسرتاتيجيات وطرائق تدريس متنوعة تساعدك عىل تلبية حاجات الطالب مجيعً
 " توثيق البحث" حيث يلقي الضوء عىل اسرتاتيجيات تربوية حمددة، كام يوثّق البحث الذي يدعمها.• 

 اهلدف من استخدام مقياس احلرارة والبارومرت 
األدوات املتوافرة لديك تسـتخدم 
 يتعلم الطالب أن هذه األجهزة تسـتخدم لقياس العوامل 

الالحيوية املختلفة التي قد حتدد توزيع اجلامعات البرشية. 

عـرض عملـي

الطالب.

ما اهلدف من استخدام مقياس احلرارة والبارومرت 
(جهـاز قياس الضغـط اجلـوي)؟ وأي األدوات املتوافرة لديك

لقياس الضغط؟ يتعلم الطالب أن هذه األجهزة تسـتخدم لقياس العوامل 
الالحيوية املختلفة التي قد حتدد توزيع اجلامعات البرشية. 

5 دقائق. الزمن املقرتح:

2 – 1
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الـفصـل 1
مبادئ علم البيئة

 العامةالفكرة


1-1 المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة 

  



2-1 انتقال الطاقة في النظام البيئي 

 

3-1 تدوير المواد  

 


 اسرتاتيجية القراءة  نشاطات تساعدك عىل تدريس مهارات القراءة واملفردات.

 التفكري الناقد اسرتاتيجيات تتطلب من الطالب استعامل مستويات عليا من مهارات التفكري لتطبيق ما تعلمه والتوسع فيه.

 ممارسة املهارة اسرتاتيجيات تساعد الطالب عىل تنظيم املعلومات، واستعامل الوسائل البرصية لالستيعاب.

.د الطالب بفرص للكتابة، وتساعدهم عىل فهم املحتو  دعم الكتابة  نشاطات تزوِّ

الصحيحة؛  غري  الشائعة  املفاهيم  وتوضيح  املفهوم،  تعلُّم  اسرتاتيجيات  ومنها  خمتلفة،  اسرتاتيجيات  تستعمل  نشاطات  املفاهيم    تطوير 
وذلك ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.

1  












1-1

الفـرق بـني العوامـل احليويـة والعوامـل . 1
الالحيوية.

مستويات التنظيم احليوي.. 2

بني موطن املخلوق احلي وإطاره البيئي. . 3

 وعاء فيه جمموعة من ذباب الفاكهة. 

 جذع شجرة مكسور أو غصن تنمو عليه فطريات.

15 د/يوم

5 د

1-2

انتقال الطاقة يف نظام بيئي ما.. 1

مصدر الطاقـة للمنتِجات التـي تعتمد عىل . 2 
هيا. عملية البناء الضوئي يف تغذّ

السالسـل الغذائيـة والشـبكات الغذائية، . 3
واهلرم الغذائي. 

 نشارة خشب أو حشائش، دورق حيوي ماء وطحالب.

 ورقة وأقالم. 

 طحالب، يرقات البعوض، أسامك املنوه أو صور هلا. 

5 د

30 د

10 د

1-3

انتقال املواد املغذية خـالل األجزاء احليوية . 1
والالحيوية من النظام البيئي. 

أمهية املواد املغذية للمخلوقات احلية. . 2

بني الـدورات اجليوكيميائية احليوية للمواد . 3
املغذية.  

عن  معلومات  تبني  التي  األغذية  علب  ملصقات    
املحتويات الغذائية.

ا عليه ملصق يوضح مكونات السامد.  وعاء حيوي سامدً

 (kits) جاهزة  ألواح  خمتلفة،  مصادر  من  ماء  عينات   
لفحص النرتات. 

 مواد مناسبة هلذه التجربة.

10 د

5 د

30 د

60 د


 أنشطة للطالب الذين فوق 

املستو (املتميزين).
 أنشـطة للطالب الذين 

.ضمن املستو
للطـالب  أنشـطة   

.الذين دون املستو
ممت ملجموعات   أنشطة صُ

عمل صغرية متعاونة.

تظهر صفحات ختطيط الفصل يف بداية كل فصل، وتشمل: 

د مجيع األهداف، واملواد التي حتتاج  الذيحيدّ
إليها  بالتفصيل؛ لتدريس موضوعات الفصل.

تقدم األدوات واملواد الالزمة والزمن املقرتح   
لتنفيذ التجارب.

تخطيط الفصل

يصف طرائق التدريس املتنوعة املستعملة 
يف نسخة املعلم.

 



الصحيحة؛  غري  الشائعة  املفاهيم  وتوضيح  املفهوم،  تعلُّم  اسرتاتيجيات  ومنها  خمتلفة،  اسرتاتيجيات  تستعمل  نشاطات  املفاهيم    تطوير 
وذلك ملساعدة املعلم عىل تقدير تطور املفهوم لد الطالب والتخطيط له.

املستو (املتميزين).

يصف طرائق التدريس املتنوعة املستعملة يصف طرائق التدريس املتنوعة املستعملة يصف طرائق التدريس املتنوعة املستعملة 
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مقدمة الفصل 


ا بيئيًّا  تحدث إلى الطالب: متثل الصورة املجاورة نظامً
يضم العديد من املخلوقات احلية املتنوعة. 

اســأل الطالب: ما مصدر الطاقة التـي حتافظ عىل حياة 
املخلوقـات احلية؟ الشـمس. كيـف حتصل املخلوقـات احلية 
الواضحـة يف الصـورة عـىل الطاقة؟ من الغذاء الـذي تأكله أو 
تنتجه. يوضح هذا الفصل العالقـات املتبادلة بني املخلوقات 
احليـة والطريقـة التي تنتقل هبـا الطاقة واملـواد خالل األنظمة 

البيئية.

العامةالفكرة

 نظـم الطالب يف جمموعـات ثنائية، 
وخصـص لـكل جمموعة العدد نفسـه مـن الصفحـات تقريبًا 
مـن هذا الفصـل. اطلب إىل الطـالب أن يتصفحـوا العناوين 
وتعليقات األشكال يف الصفحات املخصصة هلم للبحث عن 
مفاهيم جديدة. اطلب إليهم مشاركة املعلومات التي حصلوا 

عليها مع بقية الصف حسب تسلسلها يف الفصل.

اســأل الطــالب: مـا األفـكار الرئيسـة التـي تظهـر يف 
الفصـل؟ العالقـات املتبادلـة بـني املخلوقـات احليـة وانتقال 
الطاقة يف النظام البيئي وتنوع املخلوقات احلية يف النظام البيئي 

واالتزان الداخيل.







مبادئ علم البيئة
Principles of Ecology

 يحتـاج تدويـر المـواد في 
األنظمة الحيّة وغير الحية إلى طاقة.

1 المخلوقات الحية 1-
وعالقاتها المتبادلة 

 تتفاعـل العوامـل الحيويـة  

بطـرائـق  ــا  معً الالحيـويـة  و العوامـل 
معقـدة في المجتمعات الحيوية واألنظمة 

البيئية.

1 انتقال الطاقة في 2-
النظام البيئي

 تحصـل المخلوقات الحية  

الذاتيـة التغذية على الطاقـة، فتوفرها لكل 
أفراد الشبكة الغذائية. 

1 تدوير المواد3-

 يعاد تدويـر المواد المغذية  

األساسية بوساطة العمليات الجيوكيميائية 
الحيوية. 

يغير ضفدع األشـجار الباسـيفيكي لون  •
جسـمه بسـرعة من الفاتح إلـى الداكن. 
وقـد يكون هـذا اسـتجابةً للتغيرات في 

درجة الحرارة والرطوبة. 
توجد أعشـاش البوم المرقط في غابات  •

األشـجار المعمـرة فقط، وقـد يتعرض 
هذا الطائـر لالنقراض نتيجـة إزالة هذه 

الغابات. 



ملراجعة حمتو الفصل ونشاطاته ارجع إىل املوقع:
www.obeikaneducation.com

هو ســؤال عـــن الصورة 
االفتتاحية للفصل. إن الصورة والسؤال جيعالن 

الطالب يركزون يف موضوع الفصل.

فهم  عىل  الطالب  تُساعد  أنشطة  العامةالفكرة 

الفكرة  من  ابتداءً  للفصل،  املفاهيمي  الرتكيب 
األفكار  إىل  وصوالً  الفصل،  تشمل  التي  العامة 
الرئيسة التي هي حمور موضوعات  كل قسم فيه.

تدريس الفصل 
يقدم يف بداية كل فصل األفكار العامة، ممّا يساعدك عىل حتقيق أهداف املنهج.
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للمفاهيم  ا  ملخصً الطالب  يعطي     
واألسئلة التي ترتبط مع أهداف كل قسم.

 عن أسئلة التقويم مجيعها موجودة يف دليل املعلم.

األمحـر  � البحـر  29-2 يمتـاز  الشـكل 
بوجود تنوع كبري يف الشعاب املرجانية. 

وقـد وجد العلماء مجتمعـات حيوية من البكتيريا تعيش في هذه المواقع وتسـتخدم 
جزيئات كبريتيد الهيدروجين إلنتاج الطاقة. وتوجد هذه البكتيريا عند قاعدة السلسلة 

الغذائية التي تشمل الالفقاريات مثل المحار والسلطعون، وفقاريات كاألسماك. 

  Coastal ocean and coral reefs 
ـا بين األنظمـةِ البيئيـة؛ فهي موزعـة على نحوٍ  عً تعـدُّ الشـعاب المرجانيـة األكثر تنوُّ
ل هذه الشـعاب حواجزَ طبيعيةً على  كبيـر فـي المياه البحرية الضحلة الدافئة. وتشـكِّ
طول القارات تحمي الشـواطئ من التعرية. والمرجـان حيوان الفقاري طري يعيش 
داخل تركيب يشـبه الحجـارة. ويرتبط المرجـان بعالقة تكافلية مع طحالب تسـمى 
Zooxanthellae، تـزوده بالغـذاء، وفـي المقابل يوفـر لها المرجـان الحماية، كما 

يمكنهـا من التعـرض للضوء. ومـن الحيوانات التـي تعيش بين الشـعاب المرجانية 
بعـض أنـواع المخلوقـات الحيـة الدقيقـة واألخطبـوط وقنافـذ البحر ونجـم البحر 
ا فقط من تنوع الشعاب المرجانية في  ا صغيرً واألسـماك. ويبين الشـكل 29-2 جزءً

مياه البحر األحمر. 

والشـعاب المرجانيـة، كغيرها من األنظمة البيئية، تتأثر بالتغيـرات البيئية. فالتغيرات 
التي تنجم عن االختالالت الطبيعية -كزيادة الرسوبيات من أمواج تسونامي- يمكن 
أن تسبب موت الشعاب، كما أن نشاطات اإلنسان كتطوير األراضي وجمع الشعاب 
المرجانيـة للحصول على كربونات الكالسـيوم يمكن أن تتلف الشـعاب أو تدمرها. 

ويراقب علماء البيئة اليوم الشعاب وبيئاتها لحماية هذه األنظمة البيئية الهشة. 

وقـد وجد العلماء مجتمعـات حيوية من البكتيريا تعيش في هذه المواقع وتسـتخدم 
جزيئات كبريتيد الهيدروجين إلنتاج الطاقة. وتوجد هذه البكتيريا عند قاعدة السلسلة 

ـا بين األنظمـةِ البيئيـة؛ فهي موزعـة على نحوٍ  عً تعـدُّ الشـعاب المرجانيـة األكثر تنوُّ
ل هذه الشـعاب حواجزَ طبيعيةً على  كبيـر فـي المياه البحرية الضحلة الدافئة. وتشـكِّ
طول القارات تحمي الشـواطئ من التعرية. والمرجـان حيوان الفقاري طري يعيش 
داخل تركيب يشـبه الحجـارة. ويرتبط المرجـان بعالقة تكافلية مع طحالب تسـمى 
، تـزوده بالغـذاء، وفـي المقابل يوفـر لها المرجـان الحماية، كما 
يمكنهـا من التعـرض للضوء. ومـن الحيوانات التـي تعيش بين الشـعاب المرجانية 
بعـض أنـواع المخلوقـات الحيـة الدقيقـة واألخطبـوط وقنافـذ البحر ونجـم البحر 
ا فقط من تنوع الشعاب المرجانية في  ا صغيرً  جزءً

والشـعاب المرجانيـة، كغيرها من األنظمة البيئية، تتأثر بالتغيـرات البيئية. فالتغيرات 
التي تنجم عن االختالالت الطبيعية -كزيادة الرسوبيات من أمواج تسونامي- يمكن 
أن تسبب موت الشعاب، كما أن نشاطات اإلنسان كتطوير األراضي وجمع الشعاب 
المرجانيـة للحصول على كربونات الكالسـيوم يمكن أن تتلف الشـعاب أو تدمرها. 
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الخالصة

• تضـم األنظمـة البيئية للمـاء العذب
البرك والبحيرات والجداول واألنهار 

واألراضي الرطبة. 

• ل األراضي الرطبة والمصبات تشـكّ
 . أنظمةً بيئيةً مائيةً انتقاليةً

• البحريـة البيئيـة  األنظمـة  تقسـم 
ـا للعوامل  إلـى مناطـق تصنـف وفقً

الالحيوية فيها.

• المصبات والشـعاب المرجانية هي
ـا بيـن األنظمـة البيئيـة  األكثـر تنوعً

جميعها.

فهم ا�فكار الرئيسة
  بالعوامل  1. 

فـي  تسـتخدم  التـي  الالحيويـة 
تصنيف األنظمة البيئية المائية. 

 مـا تعلمتـه عـن البـرك. هل  2. 
تعتقـد أن المخلوقـات الحية التي 
تعيش في بركة موسـمية سـتعيش 
علـى مـدار العام في بركـة دائمة؟ 

وضح ذلك. 
 الوظيفة البيئية للمصب. 3.
 نطاقات المحيط المفتوح. 4.

التفكير الناقد
كيف تختلف المخلوقات  5.

الحيـة الذاتيـة التغذيـة الموجودة 
ُّجة عن تلك التي في  فـي منطقة الل

المنطقة الضوئية.
فـي  6.  

عـام 2004 فتحـت بوابـات أحـد 
السدود؛ لتحسين بيئة أحد األنهار 
المجـاورة، فكانـت كميـة الميـاه 
المتدفقـة m3/s 1161؛ أي أربعة 
أضعاف التدفـق اليومي الطبيعي. 
بنـاءً على هـذه المعلومات، ما هو 
مقـدار تدفـق المـاء الطبيعـي عبر 

السد في اليوم الكامل؟  

  تطوير المفاهيم
.مرر قطعة من املرجان عىل الطالب 

اسأل الطالب: ما االختالف بني هذه القطعة وما يوجد 
يف الشـعاب املرجانيـة؟ إهنا ميتة. فال يوجـد فيها بوليب حي. 
ثم مرر عىل الطالب رمالً من الشاطئ حيوي أصدافًا صغرية.

اسأل الطالب: صف البيئة التي توجد فيها هذه االشياء. 
املنطقة السـاحلية غالبًا ما حتوي شـواطئ رمليـة هبا أصداف. 

ناقش كال النظامني البيئيني مع الطالب.

التقويم. 3

تقويم بنائي   

 صف األنظمـة البيئية املائية بذكر واحـدة أو اثنتني 
من اخلصائص أو العوامل الالحيوية، اخرت الطالب عشـوائيًّا 
لتسمية النظام البيئي املائي. ارجع إىل النظام البيئي املائي نفسه 
عـدة مرات بإعطاء خصائص خمتلفـة وعوامل الحيوية خمتلفة 

كل مرة بوصفها دليالً.

 اطلـب إىل جمموعات الطـالب الثنائيـة عمل لوحة 
تبـني كل نظام بيئي مائـي وخصائصه الالحيويـة وخصائصه 

ا معلومات من هذا الفصل. احليوية العامة، مستخدمً

التقويم 2-3
العمق، وكمية ضوء الشمس التي تنفذ إىل املاء، وامللوحة.. 1
تكون األنواع خمتلفة يف بركة موسمية. فمثالً ال تستطيع األسامك . 2

التي تعيش طويالً العيش يف الربكة التي جتف كل سـنة. األنواع 
األخـر – ومنها احلـرشات والنباتات - قد تكـون قادرة عىل 

العيش يف الربك املوسمية ويف الربك التي تستمر طوال العام.
املصبات مناطق مناسبة للتكاثر واحلضانة للعديد من األنواع.. 3
املنطقـة الضوئية: يمر عربها الضـوء؛ املنطقة املظلمة: ال يصلها . 4

ضوء، درجات حرارة املاء متدرجة؛ منطقة اللُّجة: حيث يكون 
ا  وأكثر برودة؛ منطقة القاع: عىل طول قاع املحيط. املاء عميقً

املخلوقـات احليـة الذاتية التغذيـة يف منطقة اللُّجة هـي بكترييا . 5
ع غذاءهـا مـن مـواد كيميائيـة) أمـا  كيميائيـة التغذيـة (تصنـّ
املخلوقـات احليـة الذاتية التغذيـة املوجـودة يف املنطقة الضوئية 

فهي طحالب ذاتية التغذية تقوم بعملية البناء الضوئي.
التدفق اليومي بالثانية هو 

  
1161  _____ 
 4

   = 290.25 m3/s

معدل التدفق يف اليوم (24 ساعة) 
 = 290.25 × 60 s × 60 m × 24 h 

= 250٫776٫600 m3/يوم

التقويم: أقسامه
ا للتقويم البنائي (التكويني)، والتقويم العالجي. نة يف الكتاب فرصً توفر نشاطات الطالب واألسئلة املتضمّ

جميعها. كل مرة بوصفها دليالً.

 اطلـب إىل جمموعات الطـالب الثنائيـة عمل لوحة 
تبـني كل نظام بيئي مائـي وخصائصه الالحيويـة وخصائصه 

ا معلومات من هذا الفصل. احليوية العامة، مستخدمً

2-3 تقويمالتقويمالتقويم
إالعمق، وكمية ضوء الشمس التي تنفذ إالعمق، وكمية ضوء الشمس التي تنفذ إىل املاء، وامللوحة.. 1
تكون األنواع خمتلفة يف بركة موسمية. فمثالً ال تستطيع األسامك . 2

التي تعيش طويالً العيش يف الربكة التي جتف كل سـنة. األنواع 
ومنها احلـرشات والنباتات - قد تكـون قادرة عىل – ومنها احلـرشات والنباتات - قد تكـون قادرة عىل – ومنها احلـرشات والنباتات - قد تكـون قادرة عىل   األخـر

العيش يف الربك املوسمية ويف الربك التي تستمر طوال العام.
املصبات مناطق مناسبة للتكاثر واحلضانة للعديد من األنواع.. 3
املنطقـة الضوئية: يمر عربها الضـوء؛ املنطقة املظلمة: ال يصلها . 4

ضوء، درجات حرارة املاء متدرجة؛ منطقة اللُّجة: حيث يكون 
ا  وأكثر برودة؛ منطقة القاع: عىل طول قاع املحيط. املاء عميقً

املخلوقـات احليـة الذاتية التغذيـة يف منطقة اللُّجة هـي بكترييا . 5
ع غذاءهـا مـن مـواد كيميائيـة) أمـا  كيميائيـة التغذيـة (تصنـّ
املخلوقـات احليـة الذاتية التغذيـة املوجـودة يف املنطقة الضوئية 

فهي طحالب ذاتية التغذية تقوم بعملية البناء الضوئي.
التدفق اليومي بالثانية

/s

معدل التدفق يف اليوم (
h

يوم

فهي طحالب ذاتية التغذية تقوم بعملية البناء الضوئي.
التدفق اليومي بالثانية هو 

1161 _____
 4

 = 290.25 m1161  = 290.25 m1161 _____ = 290.25 m_____

معدل التدفق يف اليوم (24 ساعة)
= 290.25 × 60 s × 60 m

= 250٫776٫600

للمفاهيم  تقويامً  يقدم    
عيد تدريس الطالب الذين يواجهون  الرئيسة، ويُ

صعوبات يف حتقيق أهداف التعلّم.
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أسئلة بنائية 

استخدم الشكل أدناه إلجابة السؤال 22.

 صـف المنطقـة الحيويـة التـي توجد في  22.

C03-39A-869510

الجزء المظلل من الرسم. 

 في ديسـمبر عـام 2004م أدّ تحطم جبل  23.
جليـدي ضخم إلى مـوت أعداد كبيرة من فـراخ البطاريق 
نتيجة الجوع؛ فقد تحطمت الحواف الجليدية في المناطق 
التي ارتفعت فيها درجة حرارة الهواء مسبِّبةً عزل األمهات 
عـن مصـادر غذائها. فكيـف تعدّ درجـة الحـرارة في هذا 

ا؟ المثال عامالً محددً

التفكير الناقد 

 لمـاذا تصنـف المناطـق الحيويـة البرية بنـاءً على  24.
خصائص النباتات التي تعيش فيها وليس حسب خصائص 

الحيوانات التي تقطنها. 

 منطقةً حيويـة دافئةً إلى حارة فـي الصيف، وباردة  25. 
ا في الشـتاء، ومعـدل الهطل السـنوي فيها  إلـى باردة جـدًّ

cm 89-50 تقريبًا. 
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مراجعة المفردات  

ضع مـكان الكلمات التي تحتها خط المصطلحات المناسـبة 
من دليل مراجعة الفصل. 

المنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب والماء المالح تشكل  26.
بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. 

ا مـن المحيـط حيث تعيـش فيها  27. المنطقـة المضـاءة جيـدً
المخلوقات الحية الذاتية التغذية الضوئية كلها. 

تحتوي منطقة الشـاطئ للمحيـط مجتمعات حيوية تترتب  28.
علـى صـورة طبقات بناءً علـى طول المدة التـي تبقى فيها 

مغمورةً تحت الماء. 

تثبيت المفاهيم الرئيسة 

أين توجد النسبة األكبر من الماء؟ 29.

.a.المياه الجوفية.c.المحيطات

.b.األنهار.d.الجبال الجليدية

استخدم المخطط أدناه إلجابة السؤال 30.

ا من العوالق؟  30. ا كبيرً أي مناطق البحيرة قد تحوي تنوعً









C0327A869510A .a.الشاطئية.c.العميقة
.b.المضيئة.d.المظلمة
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أسئلة بنائية
جيـب أن يصف الطـالب الغابـة االسـتوائية املطرية أو . 33

الغابة االستوائية املوسمية أو السافانا.

ارتفاع درجة احلرارة عىل مسـتو املنطقة البيئية يسبب . 34
حتطـم احلـواف اجلليديـة يف القـارة املتجمـدة اجلنوبية. 
وعندمـا ترتفـع درجـة احلـرارة متنـع اجلبـال اجلليديـة 
املتكـرسةُ األمهـاتِ مـن احلصـول عـىل الغـذاء الكايف 

لتغذية صغارها.

التفكير الناقد
يمكـن دراسـة املجتمعات النباتيـة بسـهولة أكرب، وقد . 35

تتشـابه مع نباتـات مناطق حيوية يف أماكـن أخر. أما 
ا  احليوانـات املوجودة يف منطقة حيويـة فقد ختتلف كثريً

عنها يف منطقة حيوية مشاهبة يف موقع بعيد.

املناطق العشبية املعتدلة.. 36

2-3 
مراجعة المفردات

املصب.. 37

املنطقة الضوئية.. 38

منطقة املد واجلزر.. 39

تثبيت المفاهيم الرئيسة
40 . c 

41 .b 

تقويم إضافي

 اختر منطقـة حيوية غير التي  37.   
تعيش فيها، واكتب مقالةً تشرح فيها األشياء التي تعتقد أنك 

ستحبها واألشياء التي لن تحبها لو عشت فيها.

أسئلة المستندات 
تسـتخدم عملية حسـاب كتلـة ورقة النبات لكل وحدة مسـاحة 
(Leaf mass per area - LMA) يف قيـاس مقـدار اسـتخدام 
كتلـة الورقة اجلافة لكل وحدة مـن الطاقة الضوئية التي تتعرض 
 ،LMA هلا سـطح الورقة. واألنواع التي تكون هلا قيمة عالية من

ا أو أنسجة كثيفة أو كالمها.  مكً يكون هلا نصل ورقة أكثر سُ
لألنواع التي تعيش يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة أوراق جلدية 
وقيمـة عالية مـن LMA. إن تكويـن أوراق هلا قيمـة عالية من 
LMA حتتاج إىل اسـتثامر أكثر ضمن وحدة املسـاحة يف الورقة. 

وختتلف كمية املواد واجلزيئات الكيميائية البنائية املستخدمة يف 
ا قليالً بني األنواع: فاألوراق  كل وحدة من كتلة الورقة اختالفً
ذات املحتو العايل من الربوتني (هلا أوراق ذات قيمة قليلة من 
LMA) حتـوي تركيز منخفض من املركبات األخر كالدهون 

أو اللجنني والتي تسـتهلك الطاقة يف بنائها، وتركيز مرتفع من 
املكونات التي ال تستهلك الطاقة كاملعادن. وتم تفسري العالقة 
بني تركيب الورقة (مثالً نصل الورقة السـميك، خاليا صغرية 
وسـميكة اجلدران) واملقدار العـايل من LMA عىل أهنا تكيفات 
تسـمح لـألوراق باالسـتمرار يف أداء وظائفهـا (أو عىل األقل 
تبطئ عملية جفاف األوراق وسقوطها) حتت ظروف اجلفاف 

الصعبة يف األنواع الدائمة اخلرضة عىل األقل". 
بناءً عىل املعلومات أعاله هل تتوقع أن حتتوي أوراق أشجار  38.

الغابات االسـتوائية املطرية عـىل كميات كبرية من الدهون؟ 
الطاقـة).  مـن  االسـتفادة  أسـاس  (عـىل  إجابتـك  ارشح 

كون فرضيةً حـول تكيفات األوراق ذات القيمة العالية من  39.
LMA مع ظروف اجلفاف.

مراجعة تراكمية 
وضـح الفرق بـني املخلوقـات احليـة الذاتيـة التغذية وغري  40.

الذاتية التغذية. 

أي مما يلي يعد الوصف األمثل لمنطقة المد والجزر على  31.
شاطئ صخري؟

.a قد يبـدو المجتمع الحيوي السـائد قليـل الطاقة كأنه
مصب.

.b تكيفـت المجتمعات الحيوية مـع الرمل الذي تجرفه
األمواج المتحركة.

.c المجتمعات الحيوية مرتبة من خط المد األعلى حتى
خط المد األدنى على شكل طبقات.

.d المخلوقـات الحيـة فـي المجتمـع الحيـوي تحتـاج
األكسجين المذاب باستمرار.

أسئلة بنائية 

ا فـي  32.  كيـف يعـد الضـوء عامـالً محـددً
المحيطات؟ 

 صف خصائص المصبات.  33.

 صـف تكيفـات مخلوق حـي يعيش في  34.
منطقة اللُجة في المحيط. 

التفكير الناقد

النتائج المترتبة على جفاف النهر.  35.

 بيـن منطقة المد والجزر والمنطقة الضوئية من حيث  36.
تأثير المد والجزر عليهما. 
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42 .c

أسئلة بنائية
تعتمـد املخلوقات احلية الذاتية التغذيـة التي تقوم بعملية البناء الضوئي . 43

عـىل الضوء إلنتـاج طاقتهـا. عندما تقـل كميـة الضوء تتناقـص أعداد 
العوالـق التـي تقوم بعمليـة البنـاء الضوئـي واملخلوقات احليـة الذاتية 

.التغذية األخر

املصبات بيئات طاقاهتـا منخفضة حيث يمتزج املاء العذب باملاء املالح. . 44
يبـدأ العديد من السالسـل الغذائية يف التفكك، ويكـون التنوع احليوي 

ا بسبب االختالط بني البيئات. ا جدًّ كبريً

تتنوع اإلجابات ولكن قد يشـري الطالب إىل وجود تكيفات تسـاعده عىل . 45
البقـاء ومقاومة الضغط احلاد واإلضاءة احليوية جلذب الفريسـة أو يكون 
لدهيا القدرة عىل حتديد املخلوقات امليتة التي تسقط من طبقات املياه العليا.

التفكير الناقد
ينخفض مستو النهر ويتناقص مستو التدفق وكذلك . 46

مسـتويات األكسـجني. بعض األنـواع - ومنها يرقات 
احلرشات - قد تدخل يف منطقة إجهادها الفسـيولوجي 
بينـام قد تتحمـل أنـواع أخـر - ومنها السـمكة القط 

والشبّوط - التقلبات دون تغريات ملحوظة.

يكـون تأثري املـد واجلزر أكرب يف منطقـة املد واجلزر ألن . 47
اليابسة تُغمر باملاء ثم ينزاح عنها بشكل متناوب يف هذه 
البيئـة ذات الطاقة العالية. متتد املنطقة الضوئية إىل عمق 

يصل إىل m 200 بغض النظر عن املد واجلزر.

تقـويـم إضـافـي

 تعتمـد اإلجابـات عـىل . 48 

املنطقـة احليوية التي خيتارها الطالب وعىل رغبته أو عدم 
رغبتـه يف العيش فيها. وجيـب أن يذكر الطالب العوامل 

احليوية والعوامل الالحيوية فيها.

أسئلة المستندات
ا يف األوراق . 49 ال، ستكون االستفادة من الطاقة كبرية جدًّ

غري الدائمة اخلرضة.

ختلـط األوراق ذات قيمـة LMA العاليـة كميات كبرية . 50
مـن املركبات العاليـة الطاقة ومنهـا اللجنني والدهون. 
ولكـي حتصـل عىل اسـتفادة كبـرية من الطاقـة جيب أن 
تتكون األوراق بطريقة تسمح هلا بأن تُعمر فرتة أطول.

مراجعة تراكمية
الذاتية التغذية خملوقات يمكن أن تنتج غذاءها بنفسها. . 51

أما غري الذاتية التغذية فيجب أن حتصل عىل غذائها من 
.خملوقات حية أخر

 يتطلب من الطالب 
ا عايل التنظيم، ويستعملوا املهارات الكتابية. أن يظهروا تفكريً


مان استيعاب املفردات الرئيسة واملفاهيم يف أقسام الفصل مجيعها. يقوّ

تقويم الفصل

تربط الطـالب مع تطبيقات العـامل احلقيقي 
من خـالل تقويم بيانات حقيقية من األبحاث احلديثة، وعىل الطالب 
حتليـل الرسـوم البيانية، واجلـداول، وأي بيانات تعـرض من أيِّ جملة 

علمية مميزة ووثائق تارخيية مصنّفة.

م هذه األسـئلة ما يعرفـه الطالب عن  تقوّ
الفصول السابقة.

مراجعة المفردات  

 صـف المنطقـة الحيويـة التـي توجد في 22.
الجزء المظلل من الرسم. 

 في ديسـمبر عـام 2004م أدّ تحطم جبل 23.
جليـدي ضخم إلى مـوت أعداد كبيرة من فـراخ البطاريق 
نتيجة الجوع؛ فقد تحطمت الحواف الجليدية في المناطق 
التي ارتفعت فيها درجة حرارة الهواء مسبِّبةً عزل األمهات 
عـن مصـادر غذائها. فكيـف تعدّ درجـة الحـرارة في هذا 

ا؟ المثال عامالً محددً

التفكير الناقد 

 لمـاذا تصنـف المناطـق الحيويـة البرية بنـاءً على 24.
خصائص النباتات التي تعيش فيها وليس حسب خصائص 

الحيوانات التي تقطنها. 

 منطقةً حيويـة دافئةً إلى حارة فـي الصيف، وباردة 25. 
ا في الشـتاء، ومعـدل الهطل السـنوي فيها  إلـى باردة جـدًّ

cm 89-50 تقريبًا. 

المنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب والماء المالحالمنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب والماء المالحالمنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب والماء المالح تشكل  تشكل  تشكل 
بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. 

ا مـن المحيـط حيث تعيـش فيها  حيث تعيـش فيها  ا مـن المحيـطالمنطقـة المضـاءة جيـدً المنطقـة المضـاءة جيـدً
المخلوقات الحية الذاتية التغذية الضوئية كلها. 

تحتوي منطقة الشـاطئ للمحيـط مجتمعات حيوية تترتب 
علـى صـورة طبقات بناءً علـى طول المدة التـي تبقى فيها 

مغمورةً تحت الماء. 

تثبيت المفاهيم الرئيسة 

أين توجد النسبة األكبر من الماء؟29.

.a.المياه الجوفية.c.المحيطات

.b.األنهار.d.الجبال الجليدية

استخدم المخطط أدناه إلجابة السؤال 30.

ا من العوالق؟ 30. ا كبيرً أي مناطق البحيرة قد تحوي تنوعً











.a.الشاطئية.c.العميقة

.b.المضيئة.d.المظلمة
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أسئلة بنائية 

.32

.33

.34

التفكير الناقد

النتائج المترتبة على جفاف النهر. 35.

 بيـن منطقة المد والجزر والمنطقة الضوئية من حيث 36.
تأثير المد والجزر عليهما. 

أو اللجنني والتي تسـتهلك الطاقة يف بنائها، وتركيز مرتفع من 
املكونات التي ال تستهلك الطاقة كاملعادن. وتم تفسري العالقة 
بني تركيب الورقة (مثالً نصل الورقة السـميك، خاليا صغرية 

وسـميكة اجلدران) واملقدار العـايل من 
تسـمح لـألوراق باالسـتمرار يف أداء وظائفهـا (أو عىل األقل 
تبطئ عملية جفاف األوراق وسقوطها) حتت ظروف اجلفاف 

الصعبة يف األنواع الدائمة اخلرضة عىل األقل
بناءً عىل املعلومات أعاله هل تتوقع أن حتتوي أوراق أشجار 38.

الغابات االسـتوائية املطرية عـىل كميات كبرية من الدهون؟ 
الطاقـة).  مـن  االسـتفادة  أسـاس  (عـىل  إجابتـك  ارشح 

كون فرضيةً حـول تكيفات األوراق ذات القيمة العالية من 39.
LMA

مراجعة تراكمية 

النتائج المترتبة على جفاف النهر. 

 بيـن منطقة المد والجزر والمنطقة الضوئية من حيث  بيـن منطقة المد والجزر والمنطقة الضوئية من حيث 
تأثير المد والجزر عليهما. 

 ملزيد من املعلومات ارجع إىل املوقع: 

42 .c

أسئلة بنائية
تعتمـد املخلوقات احلية الذاتية التغذيـة التي تقوم بعملية البناء الضوئي . 43

عـىل الضوء إلنتـاج طاقتهـا. عندما 
العوالـق التـي تقوم بعمليـة البنـاء الضوئـي واملخلوقات احليـة الذاتية 

.التغذية األخر

املصبات بيئات طاقاهتـا. 44
يبـدأ العديد من السالسـل الغذائية يف التفكك، ويكـون التنوع احليوي 

ا بسبب االختالط بني البيئات. ا جدًّ كبريً

تتنوع اإلجابات ولكن قد يشـري الطالب إىل وجود تكيفات تسـاعده عىل . 45
البقـاء ومقاومة الضغط احلاد واإلضاءة احليوية جلذب الفريسـة أو يكون 
لدهيا القدرة عىل حتديد املخلوقات امليتة التي تسقط من طبقات املياه العليا.

تربط الطـالب مع تطبيقات العـامل احلقيقي 

لألنواع التي تعيش يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة أوراق جلدية 
LMAوقيمـة عالية مـن LMAوقيمـة عالية مـن LMA. إن تكويـن أوراق هلا قيمـة عالية من 

 حتتاج إىل اسـتثامر أكثر ضمن وحدة املسـاحة يف الورقة. 
وختتلف كمية املواد واجلزيئات الكيميائية البنائية املستخدمة يف 
ا قليالً بني األنواع: فاألوراق  كل وحدة من كتلة الورقة اختالفً
ذات املحتو العايل من الربوتني (هلا أوراق ذات قيمة قليلة من 
) حتـوي تركيز منخفض من املركبات األخر كالدهون 
أو اللجنني والتي تسـتهلك الطاقة يف بنائها، وتركيز مرتفع من 

ا فـي 32.  كيـف يعـد الضـوء عامـالً محـددً
المحيطات؟ 

 صف خصائص المصبات. 33.

 صـف تكيفـات مخلوق حـي يعيش في 34.
منطقة اللُجة في المحيط. 

التفكير الناقد

لألنواع التي تعيش يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة أوراق جلدية 
وقيمـة عالية مـن 

LMA حتتاج إىل اسـتثامر أكثر ضمن وحدة املسـاحة يف الورقة. 

وختتلف كمية املواد واجلزيئات الكيميائية البنائية املستخدمة يف 
ا قليالً بني األنواع: فاألوراق  كل وحدة من كتلة الورقة اختالفً
ذات املحتو العايل من الربوتني (هلا أوراق ذات قيمة قليلة من 
LMA) حتـوي تركيز منخفض من املركبات األخر كالدهون 

أو اللجنني والتي تسـتهلك الطاقة يف بنائها، وتركيز مرتفع من 

ا فـي  ا فـي  كيـف يعـد الضـوء عامـالً محـددً  كيـف يعـد الضـوء عامـالً محـددً

 صـف تكيفـات مخلوق حـي يعيش في  صـف تكيفـات مخلوق حـي يعيش في 

.31

اختر منطقـة حيوية غير التي 
تعيش فيها، واكتب مقالةً تشرح فيها األشياء التي تعتقد أنك 

ستحبها واألشياء التي لن تحبها لو عشت فيها.

تسـتخدم عملية حسـاب كتلـة ورقة النبات لكل وحدة مسـاحة 
) يف قيـاس مقـدار اسـتخدام 
كتلـة الورقة اجلافة لكل وحدة مـن الطاقة الضوئية التي تتعرض 

هلا سـطح الورقة. واألنواع التي تكون هلا قيمة عالية من 
ا أو أنسجة كثيفة أو كالمها مكً يكون هلا نصل ورقة أكثر سُ أسئلة بنائية 

أي مما يلي يعد الوصف األمثل لمنطقة المد والجزر على 31.
شاطئ صخري؟

.a قد يبـدو المجتمع الحيوي السـائد قليـل الطاقة كأنه
مصب.

.b تكيفـت المجتمعات الحيوية مـع الرمل الذي تجرفه
األمواج المتحركة.

.c المجتمعات الحيوية مرتبة من خط المد األعلى حتى

تقويم إضافي

اختر منطقـة حيوية غير التي 37.  

تعيش فيها، واكتب مقالةً تشرح فيها األشياء التي تعتقد أنك 
ستحبها واألشياء التي لن تحبها لو عشت فيها.

أسئلة المستندات 
تسـتخدم عملية حسـاب كتلـة ورقة النبات لكل وحدة مسـاحة 
Leaf) يف قيـاس مقـدار اسـتخدام  mass per area - area - area

كتلـة الورقة اجلافة لكل وحدة مـن الطاقة الضوئية التي تتعرض 
هلا سـطح الورقة. واألنواع التي تكون هلا قيمة عالية من 

ا أو أنسجة كثيفة أو كالمها مكً يكون هلا نصل ورقة أكثر سُ

أي مما يلي يعد الوصف األمثل لمنطقة المد والجزر على أي مما يلي يعد الوصف األمثل لمنطقة المد والجزر على 

قد يبـدو المجتمع الحيوي السـائد قليـل الطاقة كأنه 

تكيفـت المجتمعات الحيوية مـع الرمل الذي تجرفه 

المجتمعات الحيوية مرتبة من خط المد األعلى حتى 
خط المد األدنى على شكل طبقات.

.d المخلوقـات الحيـة فـي المجتمـع الحيـوي تحتـاج
األكسجين المذاب باستمرار.

أسئلة بنائية 

تسـتخدم عملية حسـاب كتلـة ورقة النبات لكل وحدة مسـاحة 
 - LMA)

كتلـة الورقة اجلافة لكل وحدة مـن الطاقة الضوئية التي تتعرض 
هلا سـطح الورقة. واألنواع التي تكون هلا قيمة عالية من 

ا أو أنسجة كثيفة أو كالمها مكً يكون هلا نصل ورقة أكثر سُ

خط المد األدنى على شكل طبقات.
المخلوقـات الحيـة فـي المجتمـع الحيـوي تحتـاج 

األكسجين المذاب باستمرار.

ضع مـكان الكلمات التي تحتها خط المصطلحات المناسـبة 
من دليل مراجعة الفصل. 

مراجعة المفردات  

 صـف المنطقـة الحيويـة التـي توجد في 

المنطقة التي يلتقي فيها الماء العذب والماء المالح26.
بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. بيئةً للعديد من المخلوقات الحية. 

ا مـن المحيـط27. ا مـن المحيـطالمنطقـة المضـاءة جيـدً المنطقـة المضـاءة جيـدً
المخلوقات الحية الذاتية التغذية الضوئية كلها. 

تحتوي 28.
علـى صـورة طبقات بناءً علـى طول المدة التـي تبقى فيها 

مغمورةً تحت الماء. 

تثبيت المفاهيم الرئيسة 

مراجعة تراكمية 
وضـح الفرق بـني املخلوقـات احليـة الذاتيـة التغذية وغري 

الذاتية التغذية. 

com :ملزيد من املعلومات ارجع إىل املوقع 

تعتمـد املخلوقات احلية الذاتية التغذيـة التي تقوم بعملية البناء الضوئي 
عـىل الضوء إلنتـاج طاقتهـا. عندما تقـل

العوالـق التـي تقوم بعمليـة البنـاء الضوئـي واملخلوقات احليـة الذاتية 

 منخفضة حيث يمتزج املاء العذب باملاء املالح. 
يبـدأ العديد من السالسـل الغذائية يف التفكك، ويكـون التنوع احليوي 

ا بسبب االختالط بني البيئات. ا جدًّ كبريً

تتنوع اإلجابات ولكن قد يشـري الطالب إىل وجود تكيفات تسـاعده عىل 
البقـاء ومقاومة الضغط احلاد واإلضاءة احليوية جلذب الفريسـة أو يكون 
لدهيا القدرة عىل حتديد املخلوقات امليتة التي تسقط من طبقات املياه العليا.



مراجعة تراكمية 
وضـح الفرق بـني املخلوقـات احليـة الذاتيـة التغذية وغري 40.

الذاتية التغذية. 

 ملزيد من املعلومات ارجع إىل املوقع: 

تعتمـد املخلوقات احلية الذاتية التغذيـة التي تقوم بعملية البناء الضوئي 
عـىل الضوء إلنتـاج طاقتهـا. عندما 

العوالـق التـي تقوم بعمليـة البنـاء الضوئـي واملخلوقات احليـة الذاتية 

طاقاهتـا منخفضة حيث يمتزج املاء العذب باملاء املالح. 
يبـدأ العديد من السالسـل الغذائية يف التفكك، ويكـون التنوع احليوي 

ا بسبب االختالط بني البيئات. ا جدًّ كبريً

تتنوع اإلجابات ولكن قد يشـري الطالب إىل وجود تكيفات تسـاعده عىل 
البقـاء ومقاومة الضغط احلاد واإلضاءة احليوية جلذب الفريسـة أو يكون 
لدهيا القدرة عىل حتديد املخلوقات امليتة التي تسقط من طبقات املياه العليا.
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