
 

 

 

  ccc.ilalw9.www عالقات بين الكائنات الحية وتفاعلها مع الوسطال

وهو علم ميداني يحتاج  ،L´écologieم الحياة يسمى علم البيئة وضمن فرع من فروع عل تندرج هذه الوحدة

 تفاعلها مع مكونات أوساط عيشها.و ،الحظة المباشرة للكائنات الحيةلدراسته القيام بخرجات ميدانية قصد الم

 طبيعي وسط استكشاف                          :1الملف

 وضعية االنطالق:

وعن ضرورة حمايتها والحفاظ عليها من أجل  ،"شاهدت فاطمة برنامجا وثائقيا عن أهمية تنوع األوساط الطبيعية

 ضمان التوازن البيئي، فتساءلت:

 ما المقصود بالوسط الطبيعي؟ 

 ؟ما هي مكونات الوسط الطبيعي 

  ؟حيائيةإللطبيعية بالنسبة للمكونات اوساط األهمية اأما 

 هي مكونات الوسط الطبيعي؟ ما

بد من القيام بخرجات ميدانية من أجل المالحظة المباشرة ف األوساط الطبيعية ومكوناتها الللتعرف على مختل

 .لمكوناتها ودراستها

 :التحضير لخرجة بيئية

 :ستكشاف وسط طبيعيإلالتقنيات الضرورية  -أ 

في تحديد للحصول على معلومات تساعدنا  …، تصاميمفوتوغرافيةد على خرائط متنوعة، صور يمكن االعتما

 مكبر المذكرة،المصيدة، :مختلفة مثل استكشاف، ونستعين بوسائل )يتميز بكثرة الكائنات الحية( وسط طبيعي مالئم

 …يدوي

 :الخرجة خالل نشطتناأ -ب 

 :التالية ةباألنشطخالل زيارتنا لوسط طبيعي معين، نقوم 

  في ورقة الرسم 1الوثيقة ( تصميما مبسطا للوسط الطبيعيننجز( 

 بواسطة جمل بسيطة المعلومات نِّندو. 

 غير الحية للوسط الطبيعينات الحية وِّنجمع بعض العينات من المكو. 

 نات الوسط الطبيعي?ِّماهي مكو

 :تمرين -أ 

 :سفلهأ ينمعين الحظه، ثم قم بإتمام الجدول في ورقة الرسم تصميما مبسطا لوسط طبيعي 1تبين الوثيقة 

 :جواب -ب 

 ∙في ورقة الرسم 1أنظر الوثيقة 

 

 

 

 

 

 

 المكونات االحيائية

 الحيوانات النباتات

، النباتات المائيةاألشجار، 

 الطحالب، الحشائشاإلعشاب، 

 ، األزهارالفطريات

، عقرب الماء/ الضفدعة، سمكة الزنجور

األيل، ،البومةاألرنب، ، الطوبين، الوزغة

 أربعينو أربع ، أمحمار، البطة، الخفاش

 البلشون، الديتيك

 

 المكونات الفزيائية المكونات االحيائية

 النباتات، الحيوانات

 المجهرية المتعضيات

 الهواء، الماء، التربة

http://www.9alami.com/


 

 

 

 استنتاج:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ملحوظة

،على ماذا يدل )الحية الكائنات (الحيةالطبيعية وتباين تواجد المكونات  األوساطبين  اكبير انالحظ وجود اختالف

 ذلك?

مكونات (حيائية إلاوسط طبيعي معين هي المكونات خرى في أكم في تواجد مكونات إحيائية دون إن الذي يتح

 .....اختالف درجة الحرارة اختالف المناخ، اختالف تركيز الملوحة، : )غير حية

 ماهي الوحدة التركيبية للكائنات الحية?

 

 
 البنية التركيبية

 البنية المجهرية لمتعضي مجهري
 للحيوانات للنباتات

ت
ال
مناو

 

لبصلة الداخلية   الرقيقة البشرة نزيل

نضع جزءا صغيرا منها في قطرة و

 زجاجيتين صفيحةبين صفيحة و ماء

 المتعادل حمرألتلوينها با بعد

الوجه  نظيفظفر واسطة نخدش ب

نضع ما نحصل عليه و ،الداخلي للخد

ُصفيحة فيحة وبين ص   في قطرة ماء

 بأزرق الميتيلين بعد تلوينها

بعد تحضير وسط زرع مالئم لتكاثر الكائنات 

نضع قطرة من ماء  ،) 11 ص 9و ( المجهرية

نالحظها وسط الزرع بين صفيحة وصفيحة وفي 

 بالمجهر

ت
ظا
ح
ال
م

 

عدة وحدات  نها تتكون منأنالحظ 

تركيبية مجهرية متماسكة فيما بينها 

 les célulasومتشابهة إنها الخاليا 

 )في ورقة الرسم 2و(

نالحظ مجموعة من الخاليا المتشابهة 

مكونة النسيج الظهاري الفموي كذلك 

 )في ورقة الرسم 3و(

 

كل  نالحظ كائنات حية صغيرة تتحرك بسرعة،

من خلية يتكون كائن يتحرك بواسطة أهداب و

 )في ورقة الرسم 4و(واحدة إنه البراميسيوم 

 

ج
ستنتا

ا
 

حيوانات و أ كائنات وحيدة الخليةتسمى بالرغم من تنوع الكائنات الحية النباتية والحيوانية وغيرها فهي تتكون إما من خلية واحدة 

 ∙كائنات عديدة الخالياوإما من عدة خاليا تسمى  ليةَّوأ

 :الكبير فهي تتكون من نفس هذه العناصر كل الخاليا رغم اختالفها

 نواة: Le noyau 

 سيتوبالزم:  le cytoplasme 

 غشاء سيتوبالزمي: le membrana cytoplasmique 

 إذن الخلية الوحدة التركيبية للكائن الحي  تعتبر

 

 يتكون الوسط الطبيعي

حيائيةإمكونات  حيائيةإمكونات ال    
 

 تربة ماء هواء

 
تحيوانا نباتات مجهرية متعضيات  

حيائية إلكما يؤمن بمكوناته الالئحيائية عيش المكونات ا ،ن يتميز الوسط الطبيعي بالتنوع الهائلإذ  



 

 

 

 

 :خالصة عامة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

                                

 

 

 

 

 

 الوسط الطبيعي            

    

 

 

           

 

 

 المكونات الفزيائية
 المكونات االحيائية

 تكيف المكونات الحية مع

وتنوعها  حيائيةإلاالمكونات 

في كل وسط  وتوزيعها الهائل

 طبيعي                

 عديدة الخاليا

 وحيدة الخلية

 الحيوانات

 النباتات

 المتعضيات

 المجهرية

 التربة

 الماء

 الهواء


