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موضوع الدرس 

المنظومة البيئيةوالطاقة في المواد 

مصطلحات أساسية
تغذية ذاتية  •
تغذية غير ذاتية•
سلسله غذائية•
غذائيةشبكه •
اإلحيائيةالكتلة هرم •



لماذا نأكل؟؟؟



الحيةوالمواد للكائنات الطاقة مصدر –الغذاء 

ضوية لمواد العاإلىجميع الكائنات الحية تحتاج  

.من أجل بقائها

ئنات في خاليا الكام المواد العضوية استخدايتم 

:الحية  لهدفين

واداء وظيفتها الجسمخاليا بناء . أ

لطاقةلمصدر .ب

إنتاج الطاقة في 

عملية التنفس 

الخلوي

تستغل المواد 

-لالعضوية  

بناء الجسم وأداء

وظيفته



يقة مجموعتين وفقا لطرإلىالكائنات الحية تقسم 

غذاءالحصولها على

ن مركبات عضويه متنتج أي منتجة الغذاء وهي -אֹוטֹוטרופיםة تغذياليةذات

مركبات غير عضويه

.يريامجموعات من البكتالالطحالب وبعض , النباتات هي ذاتية التغذيةكائنات 

ات لمركبلبحاجة ا أنهأيات المستهلكوهي ֶהֶטרֹוטרופים-التغذية غير ذاتية 

.من البيئةاستيعابه تناول الطعام أو من –العضوية 

غير عضوية مواد فهي ال تستطيع  إنتاج مواد عضويه من 



التركيب الضوئي
الطاقة الضوئيةبمساعدة مواد عضويه إلى الغير عضويه تحويل المواد 

ركبات المتنتج( الطحالب ومثل النباتات )ذاتية التغذيةكائنات الحية ال

وئيعملية التمثيل الضبواسطةغير عضوية، الالمركبات من العضوية 

غير عضويةوادم عضويةادةم



2018بجروتمن امتحان 



الفطريات

ذاتية أم غير ذاتية التغذية؟



السلسلة الغذائية 
كيفي للعالقات المتعلقة في التغذيةتمثيل هي 

ية من تنتج المواد العضو, في السلسلة الغذائية،  هي ذاتية التغذيةالمنتجات

تستهلك من قبل, والمواد العضوية الناتجة. خالل عملية التمثيل الضوئي

.المستهلكات

من قبل --والتي تؤكل ( مستهلك أولي)أكل النباتات التي  تؤكل من قبل المنتجات

يتواجد وفي نهاية السلسلة الغذائية(. المستهلك الثانوي)الحيوانات المفترسة 

.المفترس األعلى

مواد عضوية

منتج

عضويةمواد

مستهلك ثانوي

مفترس

مستهلك أولي 

آكل نباتات

مواد عضوية

مستهلك ثانوي

مفترس علوي

اتجاه األسهم يدل على –انتبه 

ي الطاقة المخزونة فاتجاه انتقال

الغذاء



الشبكة الغذائية 
كيفي للعالقات المتعلقة في التغذيةتمثيل هي 

.بيت التنميةي التي تتشابك مع بعضها البعض فمجموع  السالسل الغذائية مثل تالشبكة الغذائية 



.والحيواناتالنباتات اإلنسان علىتغذى ي

, بناءا على هذا

؟ةالبيئيالمنظومةفي دور اإلنسانما هو 

.أعلى مفترس . أ

.المستهلكات أيضا منوكذلك من المنتجات هو .ب

فقطمستهلكات أولية . ج

.أيضامستهلكات أوليه  وثانوية.د



المحلالت
الفضالت والتي تتغذى على, البكتيريا والفطرياتفي مجموعة المحلالت تتواجد 

وأجزاء , تالنباتات والحيوانات التي مات:حلقات السلسلة الغذاء جميعالعضوية من 

.وإفرازات الحيواناتالنباتات التي سقطت على األرض

استحداث ألنها تؤثر على عملية, توجد أهميه خاصة للمحلالت في المنظومة البيئية

فهي تحول المادة العضوية إلى مواد غير–واعادة تدوير المواد في الطبيعة

متاحة لالستخدام من قبل المنتجات, عضويه
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التغذيةتمثيل كمي لمستويات –الهرم الغذائي 

حيائيةالكتلة اإلالبيئي، يمثل في الهرم الغذائيكبر كل مستوى

.في جميع الكائنات الحية الموجودة فيها( كمية المواد)

ة الهرم الغذائي  البيئي هو تمثيل كمي لمستويات التغذي

.  الكتلة اإلحيائيةهرميطلق عليه أيضا ولذلك , المختلفة



2019بجروتمن امتحان 



التضخم البيولوجي

ارتفاع تركيز السموم في انسجة اجسام 

لياالكائنات الحية في مستويات التغذية الع



2018بجروتمن امتحان 



دورات المواد في االنظمة البيئية 
استحداث الطاقةوعدم 

مواد عضويهمواد غير عضويه

منتجات

محلالت

طاقه كيماويهتستحدث المواد وتبقى نفسها على سطح الكرة االرضية

التي تخزن في 

المواد العضوية

طاقة 

حراريه

طاقة 

ضوئيه

تركيب ضوئي

تنفس خلوي 

استغالل الطاقة ال يمكن 

الحرارية في عملية التركيب

ة الضوئي لذلك تعتمد المنظوم

ر من البيئية على توصيل مستم

ضوء الشمس



يةتدريب على  حل أسئلة في المنظومات البيئ

ندخل الى موقع وزارة التربية •

ר מדעי הסביבה"אתר מפמ•

חומרי למידהفي خانة •

אני בוחן את עצמיنختار •



وهكذا تستمر الحياة

اشكركم على حسن االصغاء

دمتم سالمين


