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إلى القراء

يساعدكم كتاب “فصول في علم البيئة” في التعرف على موضوع علمي مركزي موجود في مركز اهتمام اجلمهور الواسع. على 
إلى قطع  التنمية والكائنات احلية، ال نحتاج  إال أن هناك تنوًعا كبيًرا جًدا في بيوت  أن  بالدنا صغيرة املساحة نسبيًا،  الرغم من 
مسافات كبيرة، لكي نتعرف على  بيت تنمية صحراوي، شاطئ بحر صخري أو قمة جبل عليها ثلج. واألهم من ذلك، يجب أن نعرف 
أن الطبيعة من حولنا حساسة جًدا وتتضرر بسهولة. في السنوات األخيرة، نالحظ في  البالد والعالَم أن هناك قلًقا كبيًرا جًدا من 

األضرار التي يسببها االنسان لألنظمة البيئية وللكائنات احلية التي تعيش فيها. 

تعتبر فصول الكتاب قاعدة فقط لفهم األنظمة البيئية وللتعرف على أهمية احلفاظ على الطبيعة. إلكمال املعرفة، وفرنا لكم مصادر 
معلومات متنوعة، مثل: مواقع في شبكة االنترنيت، دعايات ومجالت تبحث العلم في الطبيعة، أفالم عن الطبيعة وبرامج عن الطبيعة 

في وسط تلفزيوني.

أُِعَدّت فصول الكتاب، لكي تسهل على التالميذ التعرف على املواضيع 
املختلفة في كل فصل ولكي مييِّزوا التوسع وِقطع اإلثراء – من اجلدير 
“من  ِقطع  أُِعَدّت  زراعية.  نظر  وجهة  ومن  البيئة  نبحث  باملعرفة، 
البيئية  الزراعية للظواهر  وجهة نظرة زراعية”، لكي تضيء اجلوانب 
ذلك،  إلى  إضافًة  الطبيعة.  في  الزراعية  الطرق  على  واالنعكاسات 
ل اإلنسان في الطبيعة. خصصنا الفصل السابع للزراعة على أنها تدخُّ

جسم  املركزية:  باملواضيع  ربًطا  جتدون  الصفحات،  هوامش  في 
االنسان واخللية وتوجيهات إلى مواضيع الفصول املختلفة. 

عند إعادة  كتابة الكتاب وتصميمه، ساعد كثيًرا كل من  راحل نوسينوبتس والطاقم املخلص الستوديو دان.
كما بودنا أن نذكر املساهمة الكبيرة للصور التي قدمها معلمو البيولوجيا  وتالميذهم والتي تزين صفحات الكتاب وتفتح أمامكم 

الطبيعة اخلالبة املوجودة في بيئتكم احمليطة.

نتأمل أن يشجعكم تعلُّم علم البيئة على اخلروج للتنزه في أحضان الطبيعة، وأن يطور آفاقكم للحفاظ على ما ترونه في الطبيعة.   

قراءة شائقة وتعلُّم ممتع!

من اجلدير باملعرفة

من وجهة نظر زراعية

عالقة مبوضوع مركزي

املزيد عن املوضوع

نبحث البيئة

!

وع
ض

عالقة مبو

للمزيد عن
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132-125 تغيُّرات وثبات في بيت التنمية  هـ 
127 تغيُّرات في بيت التنمية  ه1. 
128             التعاقب 
131 توازن متغيِّر )ديناميكي( في النظام البيئي  ه2. 
132 تلخيص الفصل   

132 مصطلحات مهمة   

148-133 التنوع البيولوجي وأهميته  و 
136 ما هو التنوع البيولوجي؟  و1. 
138 كبر التنوع البيولوجي  و2. 
139 التنوع البيولوجي والتغيُّر  و3. 
140 تأثير اإلنسان على التنوع البيولوجي  و4. 
142 أهمية التنوع البيولوجي  و5. 
142 ُمنْتَجات مصدرها من النظام البيئي   

143 اخلدمات التي يقدمها النظام البيئي   

144 احلفاظ على التنوع البيولوجي  و6. 



146 التنوع البيولوجي في إسرائيل  و7. 
146 مصادر الثراء البيولوجي في إسرائيل   

148 تلخيص الفصل   

148 مصطلحات مهمة   

164-149 ل اإلنسان في الطبيعة  الزراعة – تدخُّ ز 
151 تعداد السكان والغذاء  ز1. 
152 من القطف والصيد حتى الهندسة الوراثية   

153 ليس غذاء فقط: ُمنْتَجات وخدمات زراعية  ز2. 
153 التكنولوجيا في الزراعة وقاعدتها البيولوجية  ز3. 
159 الزراعة والبيئة احمليطة من وجهة نظر شاملة  ز4. 
160 الزراعة املستدمية: ُمنْتَجات، خدمات وبيئة محيطة صحية لليوم والغد   

163 جوانب اخالقية للتكنولوجيا الزراعية  ز5. 
164 تلخيص الفصل   

164 مصطلحات مهمة   

176-165 ملحق مصطلحات أساسية 
167 املواد، املركبات، العناصر واأليونات  م1. 
169 املادة العضوية  م2. 
170 الغذاء  م3. 
171 الطاقة  م4. 
172 أنواع الطاقة   

172 الطاقة احلركية   

172 الطاقة الوضعية الكامنة   

173 حتُوّل )انتقال( الطاقة   

173 قوانني الطبيعة املتعلقة بالطاقة   

175 الطاقة في النظام البيئي   

176 مصطلحات مهمة   

184-177 قاموس املصطلحات 
192-185 دليل املصطلحات 

 
 

 


