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 المنتجات  

هي الكائنات الحية التي  

 تصنع غذاءها بنفسها  

 مثل النباتات 

 المستهلكات

هي الكائنات الحية التي تتغذى  

 على كائنات حية اخرى 

 وتقسم الى ثالث أنواع  

 المحلالت

هي الكائنات الحية التي تتغذى 

بتحليلها  وتقومميته  كائناتعلى 

 الى مواد ابسط  

 الفطريات -البكتيريا -مثل الديدان 

 

 

 السالسل الغذائية  

 منوذج يبني كيف تنتقل الطاقة يف الغذاء من خملوق حي آلخر يف النظام البيئي 

 ترتيب المخلوقات الحية في السلسلة الغذائية  

  

 

 

 

 

 الغذائية   الشبكات

 يف النظام البيئي  تداخالت السالسل الغذائيةمنوذج يبني 

 

 النظام البيئي  العالقات بين المخلوقات الحية في 

  املنتجات(على  )تتغذىاكالت األعشاب  -1

  احليوانات(على  )تتغذىاكالت اللحوم  -2

 (الراكون  حيوانات مثالنباتات و تتغذى على )احليوانات القارتة  -3

 العقاب(مثال  اليت تتغذى على بقايا أو خملفات احليوانات امليتة )احليواناتاحليوانات الكانسة  -4

 

 

 مخلوقات حية أخرى و تقتلها للحصول على الغذاء الحيوانات التي تصطاد  المفترس:الحيوان 

 الحيوانات التي يتم اصطيادها من الحيوان المفترس :  )الفرائس(  الفريسةالحيوان 

 

 هرم الطاقة  

 كيف تنتقل الطاقة يف السلسلة الغذائية منوذج يبني 

 

 

 

 

 

 

 

 مستهلك أول 

الكائنات احلية اليت تتغذى على 

 املنتجات 

 اخلروف - مثال احلشرات

 مستهلك ثاني  

الكائنات احلية اليت تتغذى  

 على املستهلك األول 

 الضفدع -مثال احلمامة 

 

 مستهلك ثالث  

الكائنات احلية اليت  

 تتغذى على املستهلك الثاني 

 الذئب  -مثال الثعبان 
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 األنظمة البيئية  

 

 األنظمة البيئية على سطح األرض الى: تقسم

 االنظمة البيئية على اليابسة  -1

 األنظمة البيئية يف املاء  -2

 

   متوسط حالة الطقس يف منطقة جغرافية خالل فرتة زمنية طويلة المناخ:    

 الهطول   - الحرارة  درجة على: ويعتمد تحديد المناخ بشكل رئيس      

التي  ؤثر في المخلوقات الحية الظروف المناخية التي ت    

 معينة:تعيش في منطقة  

  احلرارة(متوسط درجة  -الرطوبة  -اهلطول - وشدتها)األشعة الشمسية     

 

 المنطقة الحيوية:     

   والنباتاتها أنواع معينة من احليوانات فيوتعيش هي نظام بيئي يشغل منطقة جغرافية واسعة على اليابسة يسود فيها مناخ معني 

 هي:عدة مناطق حيوية  األنظمة البيئية على اليابسة شمل وت

 

 األراضي العشبية الصحاري التاجيا التندرا
الغابات املتساقطة 

 األوراق

الغابات االستوائية 

 املطرية

   

 ؟ منطقة التايجا   ومنطقة التندرا  قارن بين 

 

 

 كبرية تنمو فيها أشجار خمروطية      هلا شتاء بارد           التجمد  دائمةبسبب وجود الرتبة         

              الصيف قصرية وفرتة            أشجار كبرية  ال تنمو فيها            

 

 

 الصحاري؟ و  والتايجا تندرا تشترك ال  افيم

 درجات حرارة مرتفعة او منخفضة و االمطار قليلة ( )هلامجيعها ذات مناخات قاسية 

 

 التايجا  التشابه  التندرا
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 وتشمل األنظمة البيئية في الماء عدة مناطق حيوية هي : 

 

 احمليطات مصبات األنهار األراضي الرطبة األنهار واجلداول والبحرياتالربك 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التربة  

  بقايا الكائنات امليتةو حية و خملوقات  ونباتاتخليط من فتات الصخور 

 : طبقات وتسمى كل طبقة بالنطاقالى عدة  التربة  تقسم

 :يتميز بـــالتربة السطحية  ) أ (   النطاق .1

 معظم جذور النباتات تنمو فيها •

 املتحللة(من الرتبة حيتوي على املواد العضوية  )جزءحيوي الدبال  •

 يتميز بــ : النطاق ) ب ( التربة تحت السطحية   .2

 املفتتة كبرية من الصخور  ونسبةيوجد به نسبة قليلة من الدبال 

 يتميز بــ : التربة الصخرية  النطاق ) ج (  .3

 كبرية معظمه يتكون من قطع صخرية 

 التربة:بعض أنواع 

 

 

 الطويلة؟ مناسبة فقط لنمو األشجار ذات الجذور تربة الغابات س/ لماذا  

 ال تستطيع النباتات قصرية اجلذور الوصول لتلك املعادن وبالتالييف األرض  أكربالن االمطار الغزيرة حتمل املعادن اىل أعماق 

   او املاء او اهلواءإضافة مواد ضارة اىل الرتبة  :التلوث

 ن طريق النفايات عاليت تستخدم يف املبيدات احلشرية او قد تتلوث الرتبة بفعل املواد الكيميائية  

 كيف تتم المحافظة على التربة  

   

 

 تربة الغابات

ذات طبقة رقيقة حتوي القليل من 

 الدبال تنمو فيها األشجار طويلة اجلذور 

 تربة األراضي العشبية

 صاحلة للزراعة ألنها غنية بالدبال 

 

 الرتبة الصحراوية

رملية ال حتوي الكثري من الدبال وهي 

 غنية باملعادن 

 

 التسميد
الدورة 

 الزراعية

األشرطة 

 املتبادلة
 املصاطب

احلراثة 

 الكنتورية

مصدات 

 الرياح

اجلهود  القوانني

 الفردية

 التعليم
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 حماية الموارد  

 المصادر البديلة للطاقة

 

 القواعد الثالث للمحافظة على موارد البيئة 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 والشمس نظام األرض 

 علم يهتم بدراسة الكون الفلك: علم 

 بعض األدوات التي يستخدمها العلماء في دراسة الكون  

   

 

 

 

 

 األرض: ران دوينتج عن 

 والنهار: تعاقب الليل   -1

 لتكمل دورة كاملة ( ساعة  24يوم كامل )األرض  وتستغرقينتج بسبب دوران األرض حول حمورها 

 األربعة:الفصول  -2

 الشمس  دورة كاملة حول يوم لتكمل 356,24و تستغرق األرض حول الشمس  اعند دورانهاألرض ميل حمور تنتج بسبب 

 الطاقة احلرارية اجلوفية

 

 الكتلة احلرارية

 

 ةالكهرومائيالطاقة 

 

 اخلاليا الشمسية

 

 الرتشيد

إطفاء اإلضاءة بعد اخلروج 

 من املنزل

 

 التدوير

 العلب املعدنيةإعادة استخدام 

 بعد معاجلتها يف املصانع 

 

 إعادة االستخدام

استخدام االطباق اليت 

 واستخدامهاميكن غسلها 

 مرة اخرى

 

 األقمار الصناعية

 

 املنظار الفلكي

 

 الفضاءمسابري 

 

 املنظار الفلكي الضوئي

 يعتمد على الضوء املرئي

 

 املنظار الفلكي الراديوي

 يعتمد على املوجات غري املرئية

 ) االشعة حتت احلمراء ( 

 

 املنظار الفلكي العاكس

 يعتمد يف عمله على املرايا

 

 املنظار الفلكي الكاسر

 يعتمد يف عمله على العدسات
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   والقمر والشمس نظام األرض 

 القمر؟ لماذا يتغير شكل 

 الشمس  بدورها تدور حول واليتبسبب دوران القمر حول األرض 

 

 خسوف القمر : 

 عن القمر بني الشمس و القمر فتحجب اشعة الشمس حيدث عندما تقع األرض عند دورانها 

 كسوف الشمس : 

 فيقع ظله عليها حيدث عندما يقع القمر اثناء دورانه حول األرض بني األرض و الشمس 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 النظام الشمسي 

 يتكون النظام الشمسي من : 

 الشمس  -1

 ( نبتون ،اورانوس  ،زحل  ،املشرتي  ،املريخ  ،األرض  ،الزهرة  ،الكواكب ) عطارد  -2

 الكويكبات ( ،النيازك  ،الشهب  ،املذنبات اجرام أخرى )  -3

 

 الشمس؟ الدوران حول لماذا تستمر الكواكب في 

 بسبب جاذبية الشمس هلا  -1

 مستقيم(القصور الذاتي )اجلسم املتحرك يبقى متحرك يف خط  -2

 

 تصنف الكواكب الى  

 الكواكب القزمة  الكواكب الخارجية   الكواكب الداخلية 

 تركيب معظمها صخري

 املريخ ،األرض  ،الزهرة  عطارد،

 تركيبها من غازات

 نبتون ،اورانوس  زحل، املشرتي،

 كواكب صغرية احلجم 

 بلوتو
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 وم النج

 من ذاتها بفعل اجلاذبية تطلق الضوء واحلرارةاملرتابطة  امللتهبة كرة ضخمة من الغازات

 

 المجموعات النجمية    

 العقرب-صغرالدب األ-: الدب األكرب معينا يف السماء مثلمن النجوم يأخذ شكل جتمع معني  

   أهمية المجموعات النجمية

 حتديد االجتاهات-2              حتديد الفصول األربع-1

 وحدة قياس املسافات بني النجوم: الضوئيةالسنة  

 : أوجه االختالف بين النجوم 

 احلجم: -1

 جنم قزم-جنم متوسط-جنم عمالق-عمالق  جنم فوق

 اللون ودرجة حرارة سطحه: -2

 األبيض املزرق-األصفر-الربتقالي-األمحر 

 البعد عن األرض: -3

 عاأكثر سطوكلما كان النجم قريبا من األرض كان 

 :ما أهمية الشمس لنا 

 مصدر الطاقة الرئيسي على األرض-1

 تساهم يف دورة املاء-2

 املنتجات يف صنع غذائهاتستخدمها -3

 المجرة 

 اليت ترتبط معا باجلاذبية من النجومجدا جمموعة كبرية 

 وتصنف الى ثالثة أنواع  

 

 

 

 اجملرة غري املنتظمة

 

 درب التبانة( )جمرةاجملرة اللولبية 

 

 اإلهليجيةاجملرة 
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