
  

 

 

 

 

ن امّسط امبيئي ىن كائنات   ّّ : يتك

 .ىثه اإلنسان ، امحيّان ، امنبات  : حّية

 ...ىثه امتربة ، امياء ، امَّاء  : غير حّية

ن امكائنات امحّية سنسنة غذائّية ألّنَا تتغّذْ عنٓ بعضَا امبعض ٍِّي ىبنّية  ّّ            تك
 .(يتغّذْ عنٓ )عنٓ عٕقة 

ن امّسنسنة امغذائّية ىن  ّّ  : عناصر ٍاىة ٍِي 3تتك

 .ٍِي ىن امّنبات األخضر :  امينتج (1

 ...درجة ثانية .... درجة أِمٓ : ِتنقسً إمٓ درجات  : اميستَنك( 2

مَا إمٓ أىٕح ىعدنّية : اميفّكك(3 ّّ  .ٍِي كائنات ىجَرّية تتغّذْ عنٓ امنباتات ِامحيّانات ِتح

             

 

                                                  :    ىثال 

 

             

         

 

 

 

عناصر امّسط امبيئي   : 5ىنخص اإليقاظ امعنيي سنة 
امسنسنة امغذائية 

 ثعبان ضفدع حشرة عشب

 ىنتج
 ىستَنك
1 درجة   

 ىستَنك
2 درجة   

 ىستَنك
3 درجة   

 



 

نات امّسط امبيئي ؟  ::أنشطة ّّ  ىا ٍي ىك
 ...............................................................................................................................
 ...............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................

ن امّسنسنة امغذائية ىن   ّّ :  أذكرٍا .  عناصر ٍاىة3تتك
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................

رة ِ أذكر نّع كه عنصر  ّّ ن سنسنة غذائية بامكائنات امحية اميص ّّ : أك

  
 
 

 

 

       

:  أكيه 

................................................................................................ امكائنات امغير حية ٍي 

.................................................................................................... تتغّذْ امنباتات عنٓ 

..................................... تتغّذْ بعض امحيّانات عنٓ امنباتات فَي ىستَنكة ىن امدرجة 

 

 

 



 

 

  

 

ّّ ىثه امصقر  تعيش امحيّانات امتي تصطاد باميطاردة في امبّر ىثه امّنير ِ األسد ِفي امج
 .ِامّنسر  ِ في  امياء  ىثه امقرش 

    

 :ىراحه امّصيد باميطاردة 

 .امبحث عن امفريسة ( 1

 .يختار امحيّان اميَاجً فريستُ : امّترّصد  ( 2

 .أقتراب بحذر : أقتراب  ( 3

 .يتيّيز بامّسرعة ِ اميباغتة : امَجّو   ( 4

 .أنقضاض عنيَا  ( 5

 .امفتك قته امفريسة  ( 6

 

 :  أنشطة

: أذكر بعض امحيّانات امتي تعيش في امبر ِ تصطاد باميطاردة 

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

: أذكر ىراحه امصيد باميطاردة 

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

 

 

عناصر امّسط امبيئي   : 5ىنخص اإليقاظ امعنيي سنة 
 امحيّانات امتي تصطاد باميطاردة ِكيفية استَٕكَا منغذاء

 

 



 

 

 

 

ًّ تَاجً بعض امحيّانات  امتي تصطاد باميباغتة ٔ تٕحق فريستَا أي أّنَا تبقٓ في ىكانَا ث
 .فريستَا بسرعة  فائقة ٍِي تيتاز بقدرة عنٓ امتخّفي ِامّتنّكر 

 
.امحرباء                      امثعبان               امضفدعة                      امحّبار:    ىثال   

 

 

  :ىراحه امّصيد باميباغتة 

 انتظار امفريسة. امّترّصد  (1

 امَجّو (  2

امفتك بامفريسة  ( 3

 :  أنشطة

أذكر بعض امحيّانات امتي تصطاد باميباغتة  

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

: أذكر ىراحه امصيد باميباغتة 

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

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

 

 

 

عناصر امّسط امبيئي   : 5ىنخص اإليقاظ امعنيي سنة 
 امحيّانات امتي تصطاد باميباغتة ِكيفية استَٕكَا منغذاء

  



 

 

 

ًّ تنتَيَا  .بعض امحيّانات  تستعيه امحينة ِامفّخ مصيد فرائسَا أي تعّد مَا فّخا متقع فيُ ث  
ينسج شبكة ىن امخيّط ِينتظر فريستُ حّتٓ تعنق بامّشبكة فينقض عنيَا ِيشّه : امعنكبّت 

 .حركتَا بّاسطة ىاّدة ساّىة 

                          
 .يحفر حفرة تقع فيَا امحشرات ِٔ تستطيع امخرِج ىنَا فييسك بَا : امدعيّص 

 :ىراحه امّصيد بامحينة ِامفخ 
 نصب امفخ ِأختفاء (1
 ترّقب امفريسة  (2
 امفتك بامفريسة  (3
 :أنشطة  

: أذكر بعض امحيّانات امتي تصطاد بامحينة ِامفخ 
  .........................................   .........................................    ...................................

: أذكر ىراحه امصيد بامحينة ِامفخ 
 ..............................................................................................................................
 ..............................................................................................................................

: أصه بين كه حيّان ِطريقة صيدٌ 
امحينة ِامفخ *                          * األسد        
اميباغتة *                          *    امعنكبّت  
اميطاردة *                          * امحرباء      

 
 

  

عناصر امّسط امبيئي   : 5ىنخص اإليقاظ امعنيي سنة 
امحيّانات امتي تصطاد بامحينة ِامفخ ِكيفية استَٕكَا 

 منغذاء



  
 
 

 
ن امّتربة ىن  ّّ نات ييكن امحصّل عنيَا بعينّية امترسيب 7تتك ّّ  . ىك

 . ٍّ ىّاد عضّية ىصدرٍا بقايا امكائنات امحّية تطفّ فّق امياء :امّدبال  ( 1

 .حبيبات تخدش صفيحة ىن امزجاج: امّرىال   (2

 .عند خنط امّتربة بامياء نتحّصه عنٓ عجينة مزجة : امّطين  (3

 . عند تسخين امّتربة نٕحظ تصاعد امبخار:امياء  (4

  عند ِضع تربة في امياء نٕحظ تصاعد فقاعات ٍّاء:امَّاء  (5

 .عندىا نسّخن رشاجة امتربة حّتٓ امّتبّخر نٕحظ رأسا أبيضا : األىٕح  (6

. عندىا نسكب قنيٕ ىن كنّر امياء عنٓ امتربة يحدث فّرانا: امكنس  (7

 :أنشطة 
نات امتربة ؟  ّّ ىا ٍي ىك

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

:  أكيه 
. ٍّ ىّاد عضّية ىصدرٍا بقايا امكائنات امحية تطفّ فّق امياء.......................... 

.......................................... عند خنط امتربة بامياء نتحّصه عنٓ 
....................................................... عند تسخين امّتربة نٕحظ 

................................. عندىا نسكب قنيٕ ىن كنّر امياء عنٓ امتربة يحدث 
 
 

ناتَا ّّ  امتربة ِىك



 
 
 

 
بيفعّل امحرارة  (امبحار، امّسدِد ، امبحيرات ، األِدية  )تتبّخر اميياٌ اميّجّدة في امّطبيعة 

ل إمٓ تساقطات   ّّ  (أىطار ، ثنّج ، ضباب، َبَرد )فيتصاعد امبخار ِيتكّثف فتكّن امّسحب ِتتح
 .سائه ، غازي ، صنب :  حأت 3           يّجد امياء في امّطبيعة في 

حفر  )ِاميياٌ اميتسّربة إمٓ باطن األرض  (امّسدِد  )           يستغّه اإلنسان اميياٌ امجارّية 
. (آبار سطحّية ِعييقة 

              

 سائه                          غازي                             صنب                 
 :أنشطة 

ن األىطار ؟  ّّ كيف تتك
 .....................................................................................................................................
 .....................................................................................................................................

: أكيه 
: يحصه اإلنسان عنٓ احتياجاتُ اميائية ىن ىصدرين أساسيين 

................................................... ىثه ...................................... ىياٌ 
................................................. ىثه ....................................ِ ىياٌ 

 
 
 

  
 

 امياء في امّطبيعة



 
 

 

 

 

قد يبدِ امياء صافيا نظيفا ِمكن قد يكّن غير صامح منّشرب ألّن امجراثيً ٔ ييكن رؤيتَا 
 .بامعين اميجّردة 

 .           ىاء امبحر ِىاء اميستنقع ِامغدير غير صامحة منّشرب 

منحصّل عنٓ .          امياء امّصامح منّشرب ٍّ ىاء صافي ٔ طعً ِٔ مّن مُ ِخال ىن امجراثيً 
 .ىاء صامح منّشرب يجب أن نقّو بامعينّيات امتامية 

 .منّتخّنص ىن امّشّائب تترّسب األجساو امّثقينة ِتطفّ امخفيفة : امّترسيب  (1

 .امّترشيح يتخّنص امياء ىن األجساو امخفيفة امعامقة بُ  (2

ًّ بامّتغذية ميّدة  (3 .  دق عنٓ األقه ِ إضافة قطرات ىن امجافال مقته امجراثيً 15امّتعقيً يت

  :أنشطة 

: أذكر بعض اميياٌ امتي تكّن غير صامحة منشرب 

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

كيف يكّن امياء صامحا منشرب ؟ 
 ......................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................

ىا ٍي اميراحه امتي نقّو بَا منحصّل عنٓ ىاء صامح منشرب ؟ 
1) ................................................................................................................................. 
2) ................................................................................................................................. 
3) ................................................................................................................................. 

 
 
 

 

 امياء امّصامح منّشراب ِكيفّية امحصّل عنيُ



 

 

 

ن امّنبتة ىن جذِر ساق ، أِراق ، زٍرة  ّّ ل ثيرة )تتك ّّ  .(تتح

تشتيه امّثيار عنٓ بذِر ىنَا ىا ٍّ صامح مٕستَٕك ىثه امفّل ، امجنّبان ، امنّبيا ، امّنّز ، 
 .امحيص ِىنَا ىا ٍّ غير صامح ىثه امّتير امّزيتّن ، امخّخ ، اميشياش ِامّتّفاح 

ن امجزء امخارجي منبذرة ىن  ّّ محافة صنبة تحيي األجزاء امّداخنية منبذرة ِعند نزعَا :           يتك
ن ىن ُجَذْير  ّّ ن ىن فنقتين يّجد بينَيا جنين ٍِّ يتك ّّ نٕحظ أّن امجزء امداخني منبذرة يتك

ْيَقة ُِبَرْيَعً  َّ  .ُِس

 ىراحه اإلنبات أِ اإلنباش

 .اىتصاص امبذرة منياء ِانتفاخَا  (1

 .تيّزق امّنحافة ِبرِز امُجَذْير ( 2

ّّ امبريعً ِامّسّيقة  (3  .ني

. سقّط امفنقتين  (4

 :  أنشطة

ىا ٍي ىكّنات امنبتة ؟ 

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

ىا ٍي ىراحه اإلنبات ؟ 

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

 

 امّتكاثر بامبذِر



 

 

 

ًّ اإلنبات بصف سنيية ٔ بّد ىن تّّفر ظرِف ىٕئية   .ميت

 : امّظرِف اميٕئية مإلنبات 

 .بذرة سنيية ِناضجة ِجاّفة  (1

 (امّسقي بانتظاو ) تّّفر امياء  (2

 .تّّفر امحرارة  (3

. تّّفر امَّاء (4

 .تّفر امضّء (5

 :أنشطة 

........................................ ِ .....................................إّن إنبات امبذرة يتطّنب تّّفر  

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

: اذكر بعض امنباتات امتي تتكاثر بامبذِر 

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

غير صامحة منزراعة  / صامحة منزراعة : أكيه 

........................................ امبذرة امجافة 

............................... امبذرة غير امسنيية 

...................................... امبذرة امناضجة 

 

  

 

 

 امّظرِف اميٕئية مإلنبات

 



 

 

 

 .تيتّص امنبتة امياء بّاسطة جذِرٍا فتصعد عبر امّساق إمٓ كاىه أجزاء امّنبتة 
ًّ ذمك في ىستّْ :            تصعد امّنبتة امياء امّذي تيتّصُ ِتسّيٓ ٍذٌ امعينّية  امّنتج ِيت

 .األِراق ِتقّو بتعّيضُ بفصه ىا تيتّصُ بّاسطة جذِرٍا 
 حاجة امّنبتة إمٓ امياء ِاألىٕح اميعدنّية 

األىٕح اميعدنّية ضرِرية متنعش امّنبتة ِتنيّ فييتّصَا بّاسطة جذِرٍا ٍِي تكّن ىنحّنة 
 .في امياء 

 .          ٔ تنيّ امّنبتة في تربة ٔ تتّّفر فيَا أىٕح ىعدنّية 
ض اإلنسان األىٕح اميعدنّية امّتي تيتّصَا امّنباتات باألسيدة امكيييائية  ّّ فسفاط ،  )يع

( فضٕت امحيّانات ) ِباألسيدة امعضّّية  (أىّنيتر ، بّتاسيّو
 :أنشطة 

كيف تيتّص امنبتة امياء ؟ 
 .....................................................................................................................................

        كيف تيتّص امنبتة األىٕح اميعدنية ؟ 
 ........................................................................................................................................

ٍه تنيّ امنبتة في تربة ٔ تتّفر فيَا أىٕح ىعدنية ؟ 
 ........................................................................................................................................

ض اإلنسان األىٕح اميعدنية امتي تيتّصَا امنباتات ؟  ّّ كيف يع
 .......................................................................................................................................

: أذكر بعض أنّاع األسيدة امكيييائية 
 .......................................................................................................................................

: أذكر بعض أنّاع األسيدة امعضّية 
 .......................................................................................................................................

 
 
 
 
 

 اىتصاص امياء ِعينّية امّتبّخر عند امّنبتة 



 
 

 
 

 
 .يتيّثه امّتّازن امبيئي في استقرار امعٕقة امّنفعّية بين جييع امكائنات امحّية 

         ترتبط امكائنات امحّية فييا بينَا في سٕسه غذائّية تتأّثر ببقّية عناصر امّسط امبيئي 
 .غير امحّية 

 .        امّتكاثر اميفرط معنصر بيئي أِ امّنقص اميفرط يضّر بامّتّازن امبيئي
        يساًٍ امغطاء امّنباتي في حياية امّتربة ىن أنجراف ِتنشيط دِرة امياء في امّطبيعة 

 .ِتنقية امَّاء
 : منيحافظة عنٓ امّتّازن امبيئي يجب 

 ٖ اميحافظة عنٓ امّثرِة امحيّانية
 (امياء ، امَّاء ، امتربة )ٖ امحّد ىن امّتنّث 
. ٖ إنشاء اميحيّيات 

 :أنشطة 
ىا ٍي عّاىه أنجراف ؟ 

 ......................................................................................................................................
: أكيه 

................................................................................. منيحافظة عنٓ امتّازن امبيئي يجب 
 .......................................................................................................................................

 .بامتّازن امبيئي .................................... امتكاثر اميفرط معنصر بيئي 

 امتّازن امبيئي


