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إىل القراء الكرام
تحتاج جميع الكائنات الحية إىل تزويد مستمر يف املواد املطلوبة لبقائها والتي تحصل عليها خالل عملية 

التغذية. يعرض كتاب "التغذية يف النباتات والحيوانات" التجانس والتباين بني الكائنات الحية املختلفة 
بطريقة الحصول عىل املواد الغذائية. 

يصف الكتاب املواد التي تغذي الكائنات الحية وطرق تغذيتها: يف النباتات - عملية الرتكيب الضويئ 
واستيعاب األمالح املعدنية ويف الحيوانات - استيعاب الغذاء، هضمه والطرق التي ُتستغل بها املواد 

الغذائية الستخراج الطاقة يف الخاليا. ينتهي الكتاب يف فصل واسع عن التغذية وصحة اإلنسان.
ُيتيح موضوع التغذية بحث عمليات تحدث يف جميع مستويات التنظيم البيولوجي: ابتداًء من عمليات 
تحدث يف الخاليا، عرب عمليات تحدث يف األعضاء والكائن الحي الكامل وحتى العمليات التي تحدث يف 

مستوى النظام البيئي.
ل اإلنسان يف تغذية النباتات والحيوانات. يتطرق الكتاب بشكل واسع إىل تدخُّ

ع ومضامني متعلقة بطريقة مبارشة باملنهج التعليمي وتعرض  تظهر يف الكتاب أقسام ثابتة فيها ِقطع توسُّ
أهميتها وعالقتها باملواضيع العليمية:       

"نافذة البحث" — ِقطع بحث محتلنة كثرية، ترافقها أسئلة لتحليل نتائج البحث.  

"قصة اكتشاف" — قصص ُتثري االهتامم عن اكتشافات مهمة متعلقة باملوضوع التعليمي.

"قليالاً من املعلومات" — قصص تربط بني املوضوع والحياة اليومية.  

ع" — مضامني أكرث من املطلوب يف املنهج التعليمي.   "توسُّ

عة حول مستويات التفكري، وهي ُتتيح استعامل متنوع ملهارات التفكري.  "أسئلة" — متنوعة وموسَّ

إىل  التعليمية وتحتاج  املضامني  الرصاعات من  تتجىل هذه  بيولوجي -أخالقي" —  "رصاع ذهني 
اتخاذ قرار قيمي من خالل استعامل التربير )الُحجج( والتنور املعريف. 

املواضيع األساسية يف الفصل

مصطلحات مهمة يف الفصل

عة يف الكتاب.  توجيه إىل املواضيع املوسَّ ربط املوضوع التعليمي  ربط املوضوع التعليمي  

باألفكار  املركزية يف البيولوجيا.  باملواضيع األساسية. 

أبرزنا بلون مصطلحات املنهج العليمي )تظهر هذه املصطلحات يف قامئة أيًضا يف نهاية كل فصل(. 
نأمل أن يساعدكم هذا الكتاب يف توسيع معرفتكم حول التغذية يف الطبيعة وتغذية اإلنسان، ليك ُيثري حب 
الذي  الغذاء  الطبيعة عامًة وعىل  التغذية يف  الناقد ملوضوع  التفكري  العلمي وليشجعكم عىل  استطالعكم 

تتناولونه خاصًة. 
قراءة ممتعة وتعلُّم مثمر!

طاقم التطوير والرتجمة 

الفكرة املركزية للمزيد عن عالقة مبوضوع
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