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السادس للصف علوم درس
باالنسان وعالقتھا االنواع تنوع البقاء، عالقات الدرس موضوع

ناصر سحاب ة المعلّم مع

قُطرّیة بّث منظومة



الیوم؟ سنتعلم ماذا

والتطفلیة• التبادلیة العالقة الحیة الكائنات بین العالقات عن سابقة معلومات سنتذكر
والتنافس• االفتراس مثل جدیدة بقاء عالقات على سنتعرف
الطبیعة• في االنواع تنوع اھمیة على سنتعرف
لإلنسان• الحیة الكائنات تقدمھا التي الفائدة على سنتعرف
بمتعة• سنتدرب



للحّصة؟ نحّضر أن یجب ماذا



قبل أن نبدأ، شاھدوا الفیدیو 



العالقة؟ ھذه تذكرتم ھل

التبادلیة العالقة



معي تذكروا

االنسان• شعر جذور على القمل



العالقة؟ ھذه تذكرتم ھل

التطفلیة العالقة



قبل أن نبدأ، شاھدوا الفیدیو 



؟ یلي ما عن أجب للفیدیو مشاھدتك بعد
العالقة؟• ھذه في تشترك حیة كائنات أیة

العالقة؟• ھذه حصلت حیاتیة بیئة اي في

العالقة؟• ھذه فحوى ھو ما

العالقة؟• ھذه في المستفید ھو من

العالقة؟• ھذه في المتضرر ھو من

والسمكة البجعة

مائیة بیئة البحیرة

البجعة

السمكة

السمكة تأكل البجعة



الفیدیو مشاھدة بعد تدریب
بھا• خاص اسم العالقة ھذه على نطلق تعالوا

فیھا؟ والمأكول اآلكل ھو ومن العالقة؟ ھذه حصلت ماذا أجل من اوالً
الغذاء الحیاتي االحتیاج على الحصول اجل من حدثت العالقة

المفترس علیھ نطلق السمكة، على تغذى الذي اآلكل الحي الكائن ھي البجعة
الفریسة علیھا نطلق البجعة، علیھ حصلت الذي المأكول الحي الكائن ھي السمكة



العالقة؟ ھذه في المشتركین بین العالقة ھي ما

االفتراس• عالقة
العالقة؟ ھذه على یطلق الذي االسم ھو ما

فریسة• مفترس



قبل أن نبدأ، شاھدوا الفیدیو 



الفیدیو مشاھدة بعد تدریب
العالقة؟• ھذه في المشتركین ھم من

العالقة؟• ھذه من المستفید ھو من

؟• العالقة ھذه في المستفید نسمي ان یمكن ماذا

؟• العالقة ھذه في المتضرر نسمي ان یمكن ماذا

والسمكة السمك صیاد طائر

السمك صیاد طائر

مفترس

فریسة



االفتراس عالقة ونجمل ننھي

المفترس وھو مستفید كائن یكون فیھا التي البقاء عالقات احدى ھي االفتراس عالقة
والفریسة المفترس بین ھذه التغذیة عالقة وتتمثل الفریسة وھو متضرر واالخر

ومأكول آكل
ارنب یفترس الذئب مثال
المفترس اآلكل ھو الذئب

الفریسة المأكول ھو االرنب

واالرنب الذئب بین افتراس عالقة ھي العالقة



المنافسة التنافس عالقة سنتعلم اآلن
تواجھ فھي كثیفة غابات في بالنمو تنجح ال صغیرة نباتات براعم

الضوء على بالحصول صعوبة
الضوء على تنافس



سنتعلّم اآلن
المنافسة• او التنافس عالقة

حیث ضوء ، ھواء ، ماء المورد نفس على المشتركین بھا یتقاسم عالقة ھي
یحدث وبالتالي الكافیة بالكمیة لكلیھما یتوفر وال المورد بھذا نقص ھناك یكون

تنافس
على یحصل فمن المورد نفس على الحیة الكائنات تتنافس التنافس عالقة في

المتضرر یموت واحیانا المتضرر فھو ینجح لم ومن المستفید ھو المورد
اشد المنافسة اصبحت كلما أكثر المورد قل كلما



التدّرب نكمل
التالیة البنود من بند كل في الموصوفة العالقة نوع ھو ما نسجل بنا ھیا

الباشق یأكلھ بدوره وھو الطّنان ِقَبل من االزھار رحیق أكل یتم

الحیاتي المورد على بینھا تتعارك تأكل حتى للخراف بقیت الغذاء من قلیلة كمیة

بافتراسھ ویقوم الغزال االسد یصطاد

اخرى براعم بینما الضوء على والحصول والتطور بالنمو تنجح ال صغیرة براعم
والتطور بالنمو تنجح

افتراس عالقة

تنافس عالقة

افتراس عالقة

تنافس عالقة



ھي• اآلن حتى عنھا تعلمنا التي البقاء عالقات

التبادلیة•
التطفلیة•
االفتراس•
التنافس•

ونجمل ننھي

تنوع على یؤثر العالقات ھذه وجود
عدد من یزید حیث البیئة في األنواع
بیئي توازن لھا ویسبب فیھا االنواع



التعلم نكمل

الطبیعة؟ في االنواع تنوع من االنسان علیھا یحصل التي الفائدة ھي ما
الفوائد ھذه ھي ما نرى سویا تعالوا

مجانیة خدمات أ
اقتصادیة فوائد ب

للطبیعة جمال مصدر ج



المجانیة؟ بالخدمات نقصد ماذا

ھذه ، للطبیعة مجانیة خدمات تقدم الحیة الكائنات بھا تقوم التي الحیاتیة العملیات

ومجاني مباشر غیر بشكل بالطبیعة تحدث فھي مقابلھا الدفع نحتاج ال التي الخدمات

مقابل بال



مجانیة خدمات أ التعلم نكمل

الھواء منقیات



مجانیة خدمات أ التعلم نكمل
الھواء منقیات



مجانیة خدمات أ التعلم نكمل
نظافة• عمال



مجانیة خدمات أ التعلم نكمل
نظافة• عمال



مجانیة خدمات أ التعلم نكمل

تلقیح• خدمات



مجانیة خدمات أ التعلم نكمل
تلقیح• خدمات



المجانیة الخدمات نجمل

ثاني من وتخلصنا باألوكسجین تزودنا الطبیعة، في مجاني ھواء منقي ھي النباتات
الكربون اوكسید

الِجَیف من البیئة بتنظیف تقوم والمحلالت العلیا المستھلكات مثل الحیة الكائنات
الطبیعة الى المواد وإعادة

دورة إكمال من ُتَمِكُنھا والتي للنباتات الھامة التلقیح عملیة في تساھم الحیة الكائنات
الطبیعة في نوعھا على والحفاظ الالزمة البذور وانتاج حیاتھا



اقتصادیة فائدة ب التعلم نكمل



وااللھام للجمال مصدر ج التعلم نكمل



وااللھام للجمال مصدر ج التعلم نكمل



ونجمل ننھي

الحیوانات االنسان الحیة الكائنات جمیع على بالفائدة یعود الطبیعة األنواع تنوع في
والنباتات

الحیة والكائنات الطبیعة یمنح االنواع تنوع

مجانیة خدمات أ
اقتصادیة فوائد ب

للطبیعة جمال مصدر ج



في المھمة الى توجھوا واآلن
الكتاب في آفاق موقع

المحوسب

التدّرب نواصل



المرحلة 1 – البحث في غوغل

آفاق



الموقع إلى الدخول المرحلة



بالموقع الشبك المرحلة



والتكنولوجیا العلوم كتاب واختیار كتبي على الضغط مرحلة



األسئلة وحل صفحة اختیار
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