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حيمِ منِ الرَّ حْ مِ اللهِ الرَّ بِسْ

    

ةِ  امَّ العَ ةِ  طَّ الخُ ارِ  إطَ فِي  يثِها  دِ وتَحْ ليمِ  التَّعْ جِ  نَاهِ مَ ويرِ  بِتَطْ عوديةِ  السُّ ربيةِ  العَ ةِ  لكَ مْ المَ امُ  تِمَ اهْ يََأتِي   

. دِ عُ تَلِفِ الصُّ خْ لى مُ ةِ عَ الَميَّ اتِ العَ رَ وُّ ةِ التَّطَ بَ اكَ وَ ا إلى مُ يِهَ عْ سَ ةِ وَ لكَ مْ للمَ

ومِ  لُ الْعُ يَّاتِ وَ يَاضِ جِ الرِّ نَاهِ يرِ مَ وِ وعِ تَطْ رُ شْ ارِ مَ ائِيِّ فِي إِطَ الِثِ االبْتِدَ فِّ الثَّ ومِ لِلصَّ لُ تَابُ الْعُ تِي كِ أْ يَ  وَ

الِبِ  ونُ لِلطَّ ، يَكُ ومِ لُ الْعُ يَّاتِ وَ يَاضِ مِ الرِّ لُّ تَعَ لِيمِ وَ يٍّ فِي تَعْ عِ رٍ نَوْ وُّ اثِ تَطَ دَ فُ إِلَى إِحْ دُ ي يَهْ ، الَّذِ ةِ يَّ بِيعِ الطَّ

لُ  تَمِ يَشْ ؛  يْنِ أَ زْ فِي جُ تَابُ  الْكِ ا  ذَ هَ اءَ  دْ جَ قَ وَ  . لِيمِ عْ التَّ وَ مِ  لُّ عَ التَّ ةِ  لِيَّ مَ عَ فِي  يُّ  رِ وَ حْ الْمِ وَ ئِيسُ  الرَّ رُ  وْ الدَّ فِيهِ 

 ، البِيئِيّ النِّظام  وَ يَّة،  الحَ ات  وقَ لُ خْ المَ  : ةً لَ امِ شَ لِ  وَّ األَ ئِهِ  زْ جُ فِي  تْ  اءَ جَ ؛  اتٍ دَ حَ وَ ثِ  ثَالَ ى  لَ عَ ا  مَ نْهُ مِ لٌّ  كُ

ا. دهَ ارِ وَ مَ ض وَ األرْ وَ

جِ  نْهَ اتِ الْمَ هَ جُّ سُ تَوَ كِ ، يَعْ لٍ اعِ يٍّ فَ بَوِ رْ يمٍ تَ نْظِ ، وتَ قٍ وِّ شَ وبٍ مُ لُ سْ تَابِ بِأُ  الْكِ تَوَ حْ ضُ مُ رْ اءَ عَ دْ جَ قَ  وَ

. ُّمِ ل عَ ةِ التَّ رَ وْ ثَّلُ فِي دَ تَمَ ، ويَ تَهُ فَ سَ لْ فَ وَ

ةً  يَ اعِ رَ هِ، مُ يذِ نْفِ ى تَ لَ البِ عَ ةِ الطُّ رَ دْ مُ بِقُ تَّسِ ، تَ تَوَ سْ ةِ الْمُ عَ نَوِّ تَ ةٍ مُ طَ نْشِ ى أَ لَ  عَ تَوَ حْ لَ الْمُ تَمَ لِكَ اشْ ذَ  كَ

ةَ  بِّرَ عَ ةَ الْمُ يَّ يحِ ضِ رَ التَّوْ وَ  الصُّ تَوَ حْ ينِ الْمُ مِ ةً إِلَى تَضْ افَ ، إِضَ مْ نَهُ يْ ةِ بَ يَّ دِ رْ فَ وقِ الْ رُ أَ الْفُ بْدَ هِ مَ سِ قْتِ نَفْ فِي الْوَ

ى  لَ ةِ عَ لِفَ تَ خْ هِ الْمُ وسِ رُ دُ ولِهِ وَ صُ فُ اتِهِ وَ دَ حَ تَابِ فِي وَ يدِ الْكِ كِ أْ عَ تَ ، مَ لِ صْ ةِ أَوِ الْفَ دَ حْ ةَ الْوَ بِيعَ سُ طَ كِ تِي تَعْ الَّ

. ينِيِّ وِ يمِ التَّكْ وِ قْ أِ التَّ بْدَ مَ

اتِهِ  ارَ هَ ةِ مَ يَ تَنمِ ، وَ لِ مَ الْعَ يرِ وَ كِ فْ ةَ فِي التَّ يَّ مِ لْ ةَ الْعِ يَّ جِ نْهَ الِبِ الْمَ ابِ الطَّ ةَ اكتِسَ يَّ مِّ تَابِ أَهَ ةُ الْكِ فَ سَ لْ تْ فَ دَ أَكَّ  وَ

ةِ إِلَى  افَ ، بِاإلِضَ اذِجِ لُ النَّمَ مَ عَ مُ وَ سْ الرَّ ةُ وَ يَّ مِ لْ ةُ الْعِ اءَ رَ قِ الْ ابَةُ وَ تَ الْكِ ، وَ رِ وَ ةُ الصُّ اءَ ا: قِرَ نْهَ مِ ، وَ لِيّةِ مَ ةِ والعَ لِيَّ قْ العَ

. عِ تَمَ جْ الْمُ يَّاتِ وَ يَاضِ ةِ والرِّ حَّ عَ الصِّ ا مَ هَ بْطُ لِكَ رَ مِنْ ذَ ، وَ الِبِ اةِ الطَّ يَ عَ واقِعِ حَ ةِ مَ فَ رِ عْ بْطِ الْمَ ى رَ لَ ا عَ هَ يدِ كِ أْ تَ

 ، الِبِ  الطَّ ةِ لَدَ يَّ مِ لْ ةِ الْعِ فَ رِ عْ يقِ الْمَ مِ ا فِي تَعْ هَ يذُ نْفِ مَ تَ اهِ لُ أَنْ يُسَ مَ ؤْ ، يُ ةِ طَ نْشِ ةٌ لِألَ اسَ رَّ تَابَ كُ افِقُ الْكِ رَ يُ  وَ

. اءِ مَ لَ الْعُ مِ وَ لْ وَ الْعِ اتِهِ نَحْ اهَ اتِّجَ ولِهِ وَ يُ ةِ مُ يَ نْمِ تَ ، وَ ومِ لُ الِ الْعُ جَ اءِ فِي مَ صَ تِقْ االسْ ثِ وَ بَحْ اتِ الْ ارَ هَ ابِهِ مَ سَ إِكْ وَ

هُ  مُ دُّ تَقَ نِ وَ طَ يْرُ الْوَ ا فِيهِ خَ يعَ لِمَ مِ قَ الْجَ فِّ وَ أَنْ يُ ، وَ نْهُ ةَ مِ وَّ جُ رْ افَ المَ دَ هْ تَابُ األَ قَ الْكِ قِّ أَلُ أَنْ يُحَ هَ نَسْ اللَّ  وَ

  . هُ ارُ هَ دِ ازْ وَ
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هِ  يْ دَ لَ وَ  ، الطُّيُورِ الِ  جَ مَ فِي  ثٌ  بَاحِ هِ  اللَّ بْدُ  عَ
الِيًّا  حَ فُ  كُ عْ يَ وَ  هُ وَ  ، انَاتِ يَوَ بِالْحَ امٌ  تِمَ اهْ
تَعِيشُ  تِي  الَّ انَاتِ  يَوَ الْحَ لُوكِ  ةِ سُ اسَ لَى دِرَ عَ
يَّةِ  لْمِ عِ الْ ةِ  يقَ الطَّرِ بَاعِ  بِاتِّ  ، نَاتِيرِ فَ الْ ةِ  يرَ زِ فِي جَ

. ثِ بَحْ فِي الْ

اءُ  لَمَ عُ ا الْ هَ مُ دِ تَخْ لِيَّةٌ يَسْ مَ يَ عَ يَّةُ هِ لْمِ عِ ةُ الْ يقَ الطَّرِ
لَى  ولِ عَ صُ الْحُ ، وَ مْ لِهِ وْ نْ حَ مِ مِ الَ عَ ةِ الْ اسَ رَ لِدِ

. ةِ تَلِفَ خْ مُ مِ الْ تِهِ ئِلَ نْ أَسْ ابَاتٍ عَ إِجَ

ى  مَّ يُورِ يُسَ نَ الطُّ عٍ مِ ةِ نَوْ اسَ رَ اللهِ بِدِ بْدُ ومُ عَ قُ يَ
ائِرٌ  طَ وَ  هُ وَ  ، دِّ الْخَ يَضَ  األبْ نَةِ  شَ رْ الْخَ ائِرَ  طَ
رُ  اثَ تَكَ تَ وَ شُ  شِّ تُعَ تِي  الَّ يُورِ  الطُّ نَ  مِ يٌّ  رِ بَحْ
رِ  مَ رِ األَحْ بَحْ الْ بِيِّ وَ رَ عَ الْ لِيجِ  الْخَ رِ  زُ لَى جُ عَ
. طْ اكِ فَقَ مَ لَى األَسْ  عَ ذَّ تَغَ ، ويَ نٍ دَ لِيج عَ خَ وَ

                    
                  

             

         

        

        

          

     

       

             

         

      
    

      
    

                
        



       

ةِ  يرَ زِ اطِئِ الْجَ وَ نَةِ إِلَى شَ شَ رْ يُورُ الْخَ لُ طُ تَصِ
نُوبِ  جَ نْ  مِ ةً  ادِمَ قَ بِيعِ  الرَّ لِ  فَصْ فِي  ربِيَّةِ  عَ الْ
عُ  مَّ تَجَ تَ وَ يَا،  يقْ رِ إِفْ نُوبِ  جَ وَ يَا  آسْ قِ  رْ شَ
هُ  جَّ تَوَ ، تَ ، ثُمَّ رِ زُ الْجُ اطِئِ وَ وَ لَى الشَّ بِاآلالفِ عَ
؛ ألَنَّ  بَيْضِ عِ الْ ضْ انِ وَ كَ تِيَارِ مَ رِ الخْ زُ إِلَى الْجُ
ا  بِهَ رْ لِقُ ، وَ ةِ يَابِسَ اطِئِ الْ وَ نْ شَ ا مِ انً ثَرُ أَمَ رَ أَكْ زُ الْجُ
ةِ. يرَ غِ الصَّ اكِ  مَ األَسْ ابِ  رَ أَسْ اتِ  عَ مُّ تَجَ نْ  مِ

رِ  اثُ رُ فِي تَكَ ثِّ ؤَ تِي تُ لَ الَّ امِ وَ عَ اءُ الْ لَمَ عُ فُ الْ رِ عْ يَ
ةُ  جَ رَ دَ وَ  ، اءِ ذَ غِ الْ عُ  نَوْ ا:  نْهَ مِ وَ  ، انَاتِ يَوَ الْحَ

. ةُ بَ التُّرْ ، وَ اءُ مَ الْ ، وَ ءِ وْ يَّةُ الضَّ مِّ كَ ةِ، وَ ارَ رَ الْحَ

نَةِ  شَ رْ الخَ يُورَ  طُ أَنَّ  ظَ  الحَ اللهَّ  بْدَ  عَ أَنَّ  إالَّ 
بَةَ  نَاسِ المُ ةِ  يرَ زِ الجَ لَى  عَ ا  هَ يُوضَ بُ عُ  تَضَ
ظَةُ  الَحَ هِ المُ ذِ ثِّلُ هَ تُمَ . وَ يْضِ الطُّيُورِ سِ بَ قْ لِفَ

. يَّةِ لْمِ ةِ العِ يقَ نَ الطَّرِ ةَ األُولَى مِ طْوَ الخُ

     
يْفَ  كَ  : وَ هُ  ، االً ؤَ سُ اللَّهِ  بْدُ عَ ثُ  البَاحِ عَ  ضَ وَ
ا  هَ يْضَ بَ دِّ  الخَ اءُ  البَيْضَ نَةِ  شَ رْ الْخَ يُورُ  طُ ي  مِ تَحْ
يْهِ  لَ عَ افِظُ  تُحَ وَ الِيَةِ  العَ ةِ  ارَ رَ الحَ اتِ  جَ رَ دَ نْ  مِ
نَ  ةَ الثَّانِيَةَ مِ طْوَ ثِّلُ الخُ هِ تُمَ ذِ هَ ؟ وَ قِسَ فْ تَّى يَ حَ

. يَّةِ لْمِ ةِ العِ يقَ الطَّرِ

         
ائِرَ  طَ أَنَّ  يَّةَ  ضِ فَرْ اللهِ  بْدُ  عَ ثُ  بَاحِ الْ عَ  ضَ وَ
ةِ  جَ رَ دَ لَى  عَ افِظُ  يُحَ دِّ  الْخَ يَضَ  األَبْ نَةِ  شَ رْ الْخَ
قِسَ  فْ يَ تَّى  حَ ؛  يَّنَةٍ عَ مُ ودٍ  دُ حُ فِي  هِ  يْضِ بَ ةِ  ارَ رَ حَ

وهذه الخطوة الثالثة من الطريقة العلمية.

   
         


          

  
      

اختبارها. يمكنُ  التَّفسيراتِ  أنَّ  دُ  أتأكَّ  ←

       



                
فِي  ا،  نْهَ مِ انِبًا  أَوْ جَ  ، مْ اثَهُ أَبْحَ اءُ  لَمَ عُ الْ ي  رِ يُجْ ا  مَ ةً  ادَ عَ
يَّةَ تَحتَاجُ إِلَى  لُوقَاتِ الحَ خْ ةَ المَ اسَ ، إِالَّ أَنَّ دِرَ تَبَرِ خْ مُ الْ
تِي  الَّ يَّةِ  بِيعِ الطَّ اكِنِ  األَمَ فِي  انَاتِ  يَوَ الحَ لُوكِ  سُ بَةِ  اقَ رَ مُ
؟ ثِهِ راءِ بَحْ هِ بإجْ اللَّ بْدُ ومُ عَ يَقُ يْفَ سَ ، كَ تَعيِشُ فِيَها. تُرَ

          

تِي  الَّ ، وَ يَّـةِ لْمِ عِ ةِ الْ يقَ اتِ الطَّرِ طُـوَ بْدُ اللَّـهِ خُ بَـعَ عَ اتَّ
ثَ  بَحْ ونَ الْ رُ رِّ كَ ونَ يُ رُ ثُونَ آخَ ـا بَاحِ هَ تَّبِعَ كِنُ أَنْ يَ مْ يُ

ا. يْهَ لَ إِلَ صَّ تِي تَوَ نَ النَّتَائِجِ الَّ دِ مِ هُ لِلتَّأَكُّ سَ نَفْ

يُورِ  طُ يْضِ  بَ نْ  مِ يِّنَاتٍ  عَ ذَ  أَخَ اللهِ  بْدُ  عَ رَ  رَّ قَ لِكَ  لِذَ
ةَ  دَّ عِ يَ  ضِ قْ يَ وأَنْ  ا.  هَ صِ حْ لِفَ تَبَرِ  خْ مُ الْ إِلَى  نَةِ  شَ رْ الْخَ
 ، نَةِ شَ رْ ائِرِ الْخَ لُوكَ طَ اقِبَ سُ رَ يْ يُ ةِ؛ لِكَ يرَ زِ امٍ فِي الْجَ أَيَّ

 . بَيْضَ انِهِ الْ تِضَ يَّةِ احْ يْفِ أْنِ كَ بَيَانَاتِ بِشَ عَ الْ مَ يَجْ وَ

لٍّ  ةِ كُ ارَ رَ اتِ حَ جَ رَ لُ دَ جِّ لِكَ أن يُسَ بْدُ اللَّهِ كذَ وقرر عَ
قَاتَ  لُ األَوْ ـجِّ يُسَ ، وَ بَيْضِ الْ ، وَ ةِ بَ التُّرْ ، وَ وِّ : الْجَ ـنَ مِ
نُ  تَضِ يَ تَحْ هِ يُورَ وَ نْظَـارِ الطُّ مِ اقِبُ بِالْ رَ ا يُ مَ ، كَ ـةٍ قَّ بِدِ
ةٍ. رَ كِّ ذَ وظَاتِ فِي مُ لْحُ مَ هِ الْ ذِ لَّ هَ نُ كُ وِّ دَ يُ ، وَ بَيْضَ الْ
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ا  مَ ، كَ بَيْضِ ةِ الْ ارَ ـرَ اتِ حَ جَ رَ يَاسِ دَ ـةٍ لِقِ اسَ سَّ ـاتٍ حَ سَّ جَ عِ مِ ضْ بْدُ اللهِ بِوَ ـامَ عَ قَ
بَطَ  رَ ا، وَ هَ يْضَ نُ بَ تَضِ يُورٍ تَحْ ةِ طُ ـةِ لِثَالثَ بَ ةِ التُّرْ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ يَاسِ دَ ـا لِقِ سًّ جَ عَ مِ ضَ وَ
تَابِعُ  ـذَ يُ أَخَ ةِ. وَ ارَ رَ ـاتِ الْحَ جَ رَ دِ دَ صْ ـوبِ لِرَ اسُ ـازِ الْحَ هَ ـاتِ بِجِ سَّ جَ هِ المِ ذِ هَ
ةِ  اعَ نَ السَّ ظَاتِهِ مِ لُ مُالحَ جِّ يُسَ ، وَ ارِ ةِ النَّهَ تْرَ اللَ فَ ا خِ لُوكِيَّاتِهَ اقِبُ سُ رَ يُ يُورَ وَ الطُّ
تِي  وظَاتُ الَّ لْحُ مَ . الْ لَـةٍ اصِ تَوَ ةٍ مُ ـورَ ـاءً بِصُ سَ ةِ ٦ مَ ـاعَ تَّى السَّ ـا حَ باحً ٤:٣٠ صَ
ا إِلَى رسـومٍ  هَ لُ وِّ ، ثُمَّ يُحَ اتٍ لُومَ عْ لِ مَ ـكْ لَى شَ ـوبِ عَ اسُ ازِ الْحَ هَ ي جِ ـا فـِ هَ عَ مَ جَ

ةِ. ارَ رَ اتِ الْحَ جَ رَ ا دَ نُ فِيهَ ارِ قَ يَانِيَّةٍ يُ بَ

ةِ  ارَ رَ ةُ حَ جَ رَ ا دَ يَّرُ فِيهَ تَغَ تِي تَ قَاتَ الَّ مِ األَوْ يَوْ ارِ الْ دَ لَى مَ وبِ عَ اسُ ازُ الْحَ هَ دُ جِ دِّ يُحَ وَ
. بَيْضِ الْ ، وَ ةِ بَ التُّرْ ، وَ وِّ : الْجَ نَ لٍّ مِ كُ
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ا  هَ عَ مَ تِي جَ بَيَانَاتِ الَّ هِ الْ اللَّ بْدُ ثُ عَ بَاحِ سُ الْ رُ دْ يَ
ائِرٍ  لِّ طَ لُوكِ كُ نْ سُ ا عَ هَ يعِ مِ قَاتِ جَ اللَ األَوْ خِ
إِلَى  بَيَانَاتِ  الْ لُ  وِّ يُحَ ثُمَّ   ، ةِ الثَّالثَ يُورِ  الطُّ نَ  مِ
لُوكِ  اطًا لِلسُّ ا أَنْمَ نْهَ تَنْتِجَ مِ سْ يْ يَ يَانِيَّةٍ لِكَ ومٍ بَ سُ رُ

. يَّتِهِ ضِ تِبَارِ فَرْ فِ اخْ دَ بِهَ

فِي  ةِ  ارَ رَ الْحَ ــاتِ  جَ رَ دَ أَنَّ  ثُ  بَاحِ الْ ظَ  الحَ
ةِ  جَ رَ لَى دَ أَعْ أَنَّ  ظَ  ا الحَ مَ ، كَ ةٌ عَ فِ تَ رْ مُ ةِ  يرَ زِ الْْجَ
ةِ  تْرَ فَ اللَ  ْم خِ إِلَى ٦٠  لَتْ  صَ وَ ةِ  بَ لِلتُّرْ ةٍ  ارَ رَ حَ
ي  مِ نَةِ يَحْ شَ رْ ائِرَ الْخَ ظَ أَنَّ طَ قَدْ الحَ . وَ ةِ اسَ رَ الدِّ
ا  هَ حَ ضَّ وَ تِي  الَّ ياتِ  لُوكَ بِالسُّ مِ  يَوْ الْ ةَ  طِيلَ هُ  يْضَ بَ

. تِهِ اسَ رَّ ةِ فِي كُ قَ فَ رْ رِ المُ وَ ثُ بِالصُّ البَاحِ

       



            
ـنَةِ  شَ رْ ائِرَ الْخَ اللَّـهِ أَنَّ طَ بْدُ ثُ عَ بَاحِ ـلَ الْ صَّ ـلْ تَوَ هَ
ةِ  جَ رَ لَى دَ افِظُ عَ ـلُوكِيَّاتٌ تُحَ هِ سُ يْ دَ دِّ لَ يَضَ الْخَ األَبْ
تِ  مَ عَ ـدْ دَ قَ ، وَ ـمْ ؟ نَعَ قِسَ فْ تَّـى يَ ـهِ حَ يْضِ ةِ بَ ارَ ـرَ حَ
ـنَةِ  شَ رْ ائِرُ الْخَ ا، فَطَ هَ عَ ضَ ي وَ تـِ يَّةَ الَّ ضِ رْ فَ النَّتَائِـجُ الْ
بَيْضِ  ةِ الْ ارَ ـرَ ةِ حَ جَ رَ لَى دَ افَـظَ عَ دِّ حَ يَـضُ الْخَ األَبْ
يٌّ  اسِ طٌ أَسَ رْ وَ شَ هُ ، وَ ةً يَّ يلِيزِ ةً سِ جَ رْ يْنَ ٣٧ وَ ٤٠ دَ بَ
يُورِ  يْـضُ الطُّ ـسَ بَ ـدْ فَقَ قَ . وَ بَيْـضُ ـسَ الْ قِ فْ ـيْ يَ لِكَ

. هُ يعُ مِ ةِ جَ الثَّالثَ

افَظَةِ  حَ يْفيَّـةِ مُ ةَ كَ فَ رِ عْ اللـهِ إِنَّ مَ بْدُ ثُ عَ بَاحِ ـولُ الْ قُ يَ
دُ  ـاعِ هِ تُسَ يْضِ ةِ بَ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ لَـى دَ ـنَةِ عَ شَ رْ ائِرِ الْخَ طَ
ـادُ  شَ بُ إِرْ يَجِ . وَ ا الطَّائِرِ ذَ ـةِ هَ ايَ مَ لَى حِ ـاءَ عَ لَمَ عُ الْ
ةِ  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـــــدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ
تَّى ال  ا؛ حَ هَ يْضَ يُورِ بَ هِ الطُّ ذِ انِ هَ تِضَ ةِ احْ تْرَ نَاءِ فَ فِي أَثْ

ا  ـهَ اشِ شَ نْ أَعْ ـدَ عَ بْتَعِ  تَ
. ةً يلَ ةً طَوِ دَّ مُ

                         ↑

              ↑
          

دُ  ـاعِ هِ تُسَ يْضِ ةِ بَ ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ لَـى دَ ـنَةِ عَ شَ رْ ائِرِ الْخَ طَ
ـادُ  شَ بُ إِرْ يَجِ . وَ ا الطَّائِرِ ذَ ـةِ هَ ايَ مَ لَى حِ ـاءَ عَ لَمَ عُ الْ
ةِ  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـــــدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ
تَّى ال  ا؛ حَ هَ يْضَ يُورِ بَ هِ الطُّ ذِ انِ هَ تِضَ ةِ احْ تْرَ نَاءِ فَ فِي أَثْ
ةِ  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـــــدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ
تَّى ال  ا؛ حَ هَ يْضَ يُورِ بَ هِ الطُّ ذِ انِ هَ تِضَ ةِ احْ تْرَ نَاءِ فَ فِي أَثْ
ةِ  يرَ زِ ولِ الْجَ مِ دُخُ ـــــدَ ينَ إِلىَ عَ هِ تَنَزِّ مُ الْ يَّاحِ وَ السُّ

ا  ـهَ اشِ شَ نْ أَعْ ـدَ عَ بْتَعِ تَ
. ةً يلَ ةً طَوِ دَّ مُ
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ثِينَ  كِـنُ لِبَاحِ مْ يُ ، وَ اللَّـهِ النَّتَائِجَ بْدُ ثُ عَ بَاحِ ـرَ الْ نَشَ
هُ  تْ دَ اعَ ا سَ مَ ا، كَ نْهَ وا مِ لَّمُ تَعَ يَ ا وَ ـوهَ سُ رُ دْ ينَ أَنْ يَ رِ آخَ
ا  : مَ التِ اآلتِيَـةِ ـاؤُ حِ التَّسَ لَى طَـرْ هِ النَّتَائِـجُ عَ ـذِ هَ
ـنَةِ  شَ رْ يُورِ الْخَ اثُـرِ طُ ي تَكَ ـرُ فـِ ثِّ ؤَ ي تُ تـِ ـلِ الَّ امِ وَ عَ الْ

؟ دِّ اءِ الْخَ بَيْضَ الْ

ا  هَ سِ نَفْ ةِ  بَ رِ بِالتَّجْ وا  ومُ قُ يَ أَنْ  اءِ  لَمَ لِلْعُ كِنُ  مْ يُ لْ  هَ
ةِ؟ يرَ زِ  تَعِيشُ فِي الْجَ رَ يُورٍٍٍ أُخْ لَى طُ عَ

 ، يَّاتٍ ضِ ةِ فَرْ يَاغَ دِّي إِلَى صِ ةُ تُؤَ يدَ دِ ةُ الْجَ ئِلَ هِ األَسْ ذِ هَ
لَّمُ  تَعَ نَ ا  ينَمَ حِ وَ ةٍ.  يدَ دِ جَ اتٍ  لُومَ عْ مَ إِلَى  لِ  صُّ التَّوَ وَ

ا. تَهَ ايَ مَ تَطِيعُ حِ نَاتِيرِ نَسْ فَ ةِ الْ يرَ زِ انَاتِ جَ يَوَ نْ حَ عَ

       



            

 . ةَ ميَّ لْ الْعِ ةَ  ريقَ الطَّ همُ  اتِّباعِ نْدَ  عِ ةً  ديدَ هاراتٍ عَ مَ ماءُ  لَ الْعُ مُ  دِ تَخْ يَسْ
اإلِجابَةِ  وَ  ، لوماتِ عْ الْمَ عِ  مْ جَ لى  عَ ني  دُ تُساعِ هاراتُ  الْمَ هِ  ذِ هَ وَ
نُ  كِ مْ يُ أَوْ  لِنا.  وْ الْعالَمِ مِنْ حَ رِ  اهِ وَ نْ ظَ ةِ عَ وحَ رُ طْ ةِ المَ ئِلَ سْ نِ األَ عَ
: اتِ ارَ هَ هِ المَ ذِ نْ هَ مَ ا: وَ هَ يعِ مِ اتِ أَوْ جَ ارَ هَ هِ المَ ذِ ضِ هَ امُ بَعْ دَ تِخْ اسْ

فَ الظواهر  رَّ تَعَ ي ألَ اسِّ وَ لُ حَ مِ تَعْ . أسْ ظُ أُالحِ
. ياءِ شْ صائِصَ األَ واألحداث وخَ

. هُ تُ حظْ ا الَ ؤاَالً حولَ مَ حُ سُ رَ أطْ

. اتِ ومَ لُ عْ ينَ فِي الْمَ رِ كُ اآلخَ . أُشارِ لُ تَواصَ أَ

ري  أُجْ ، وَ بَياناتِ تِّبُ الْ رَ . أُ قامَ رْ مُ األَ دِ تَخْ أَسْ

ها. سيرِ ةَ لِتَفْ سابيَّ مليّاتِ الْحِ الْعَ

رَ  ـهَ ظْ ـثِّلُ مَ مَ ا يُ ئً ـيْ ـلُ شَ مَ ا. أَعْ جً لُ نَمـوذَ ـَ م أَعْ
ا. ثًا مَ دَ يَاءِ أَوْ حَ شْ األَ

فِي  ـةَ  ـابِهَ تَشَ المُ ــيَاءَ  األشْ ـعُ  أضَ  : ـنِّفُ أُصَ
. اتٍ وعَ مُ جْ مَ

   

        

. اتٍ وعَ مُ جْ مَ

   

 

ما يَلِي: ، كَ رينَ عَ اآلخَ لِ مَ ةً لِلتَّواصُ حَ لُ لَوْ مَ مَّ أَعْ ، ثُ يَواناتِ رَ الْحَ وَ ظُ صُ أُالحِ

    

    



   
      

أَوْ  بِطُ  تَضْ تِي  الَّ ياءَ  شْ األَ دُ  دِّ أُحَ  . يِّراتِ تَغَ الْمُ استخدم 
 . بَةِ رِ يِّرُ نَتائِجَ التَّجْ غَ تُ

ها  تُ عْ مَ جَ تِي  الَّ وماتِ  لُ عْ الْمَ مُ  دِ تَخْ أَسْ  . بَياناتِ الْ رُ  سِّ فَ أُ
 . ةٍ لَ كِ شْ لِّ مُ ؤالٍ أَوْ حَ نْ سُ لِإلجابَةِ عَ

دَ  أَجِ يْ  لِكَ ةَ  بَ ناسِ الْمُ واتِ  دَ األَ مُ  دِ تَخْ أسْ  . أَقِيسُ
 ، نَ زْ ، أَوِ الْوَ ةَ لَ تْ ، أَوِ الْكُ نَ مَ ، أَوِ الزَّ ةَ سافَ ، أَوِ الْمَ مَ جْ الْحَ

ا. ءٍ مَ يْ ةِ لِشَ رارَ جةَ الْحَ رَ أَوْ دَ

 . بَةٍ رِ ةٍ أَوْ تَجْ ثَ ةً لِحادِ عَ قَّ تَوَ عُ نَتائِجَ مُ . أَضَ عُ قَّ تَوَ أَ

أَو  قائِقَ  حَ لَى  عَ ةً  نِيَّ بْ مَ ةً  رَ فِكْ نُ  ــوِّ كَ أُ  . تِجُ نْ تَ أَسْ
 . ظاتٍ الحَ مُ

الِي. ؤَ نْ سُ بة عَ اَ ِجَ بَةً لإلْ رِ رِي تَجْ . أُجْ بُ رِّ أُجَ

   

      
           











   

      

   

    

 

الِي. ؤَ نْ سُ بة عَ اَ ِجَ بَةً لإلْ رِ رِي تَجْ  أُجْ

    

ةَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ )؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ (أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ
ةِ. دَ احِ ةِ الْوَ رَّ ثَاهُ فِي الْمَ نْ هُ أُ لِدُ ا تَ دِ مَ دَ عَ انِ وَ يَوَ مِ الْحَ جْ بَيْنَ حَ   

ةَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ )؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ (أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ
ةِ. دَ احِ ةِ الْوَ رَّ ثَاهُ فِي الْمَ نْ هُ أُ لِدُ ا تَ دِ مَ دَ عَ انِ وَ يَوَ مِ الْحَ جْ بَيْنَ حَ
ةَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ )؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ (أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ
ةِ. دَ احِ ةِ الْوَ رَّ ثَاهُ فِي الْمَ نْ هُ أُ لِدُ ا تَ دِ مَ دَ عَ انِ وَ يَوَ مِ الْحَ جْ بَيْنَ حَ
ةَ  قَ الَ تِجَ الْعَ نْ تَ سْ )؛ ألَ انَاتِ يَ لَ البَ وَ دْ لَ (أَوْ جَ وَ دْ مُ الجَ دِ تَخْ أَسْ

ا. ءٍ مَ يْ ةِ لِشَ رارَ جةَ الْحَ رَ أَوْ دَ

      

   

أَوْ  بِطُ  تَضْ تِي  الَّ ياءَ  شْ األَ دُ  دِّ أُحَ  . يِّراتِ تَغَ الْمُ استخدم 
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ينِي ذِ ادِعِ ال يُؤْ فَ نَ الضَّ ا النَّوْعِ مِ ذَ مْسُ هَ لَ

  



      
     

ينِي ذِ ادِعِ ال يُؤْ فَ نَ الضَّ ا النَّوْعِ مِ ذَ مْسُ هَ لَ
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الْبِيئَةُ

ما  يُّ وَ لُـوقُ الحَ خْ عِيشُ فِيـهِ المَ ي يَ ـذِ ـكانُ الَّ المَ
. يَّةٍ يْرِ حَ ـياءَ غَ أَشْ يَّةٍ وَ لُوقَاتٍ حَ خْ نْ مَ يـطُ فِيهِ مِ يُحِ

   

   

   

      

  

 

   

لِيَّةُ الْخَ
يـعِ  مِ جَ ـامَ  سَ أجْ نُ  ـوِّ تُكَ ي  تـِ الَّ بِنَائِيَّـةُ  الْ ةُ  ـدَ حْ وَ اَلْ

. يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ الْ

رُ ذْ الْجِ
اصِ  تِصَ ، وامْ ةِ بَ ومُ بِتَثْبِيتِه فِي التُّرْ قُ نَ النَّباتِ يَ ءٌ مِ زْ جُ

. ائِبَةِ فِيهِ نِيَّةِ الذَّ دِ عْ مَ حِ الْ الَ األَمْ اءِ وَ مَ الْ

ئِيُّ وْ الْبِنَاءُ الضَّ
ا. هَ اءَ ذَ ا النَّبَاتَاتُ غِ نَعُ فِيهَ لِيَّةٌ تَصْ مَ عَ
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؟ اَلنَّبَاتَاتُ  انَاتٍ يَوَ بَاتَاتٍ أَوْ حَ  نَ ـلْ أَرَ . هَ ينَةِ دِ لِ فِي المَ وُّ نـاءَ التَّجَ أَثْ
لُّ  ا كُ كُ فِيهَ ـتَرِ تِي تَشْ ائِصُ الَّ صَ ا الْخَ . مَ يَّةٌ لُوقَاتٌ حَ خْ انَـاتُ مَ يَوَ الْحَ وَ

؟ يَّةِ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ الْ

          
عَ  يُّرَ مَ نِي التَّغَ عْ وُّ يَ النُّمُ . وَ ـوَ ةَ لِتَنْمُ يَّةُ الطَّاقَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ مُ الْ دِ ـتَخْ تَسْ
ورِ  رُ عَ مُ هُ مَ كِنـَّ ، ولَ غيرٌ بَاتٌ صَ سِ نَ ـمْ بَّاعُ الشَّ ثَـالً، تَ . فَمَ رِ مُ عُ مِ الْ ـدُّ قَ تَ
ائِرُ  كَ الطَّ لـِ ذَ ، وكَ ةً بَ الَ ثَـرَ صَ هُ أَكْ ـاقُ بِحُ سَ تُصْ ، وَ هُ ادُ طُولُ دَ ـزْ ـنِ يَ مَ الزَّ

. هُ وُّ لُ نُمُ تَمِ كْ يَ بَرُ وَ كْ يَ و وَ نْمُ يرُ يَ غِ الصَّ

          
هيَ  ةِ وَ ابَ ـتِجَ لى االسْ ةَ عَ رَ دْ قُ يَّةِ الْ لُوقَاتِ الْحَ خْ الَى لِلْمَ عَ هُ تَ ـبَ اللّ هَ وَ
ونُ  ا يَكُ مَ نْدَ عِ . فَ يطُ بِهِ عَ ما يُحِ لِ مَ لَى التَّفاعُ ـيِّ عَ لُوقِ الحَ خْ ةُ المَ رَ دْ قُ
ما  نْدَ عِ . وَ هِ اهِ يلُ فِي اتِّجَ مِ ، ويَ ءِ وْ يبُ لِلضَّ تَجِ هُ يَسْ إِنَّ النَّبَاتُ فِي الظِّلِّ فَ
ما  نْدَ عِ ا عنها. وَ ـدً بْتَعِ طِيرُ مُ إِنَّـهُ يَ طَرِ فَ رُ بِالْخَ ـعُ يَشْ ائِرُ قِطَّةً وَ  الطَّ ـرَ يَ
تْ  رَ ـعَ ا شَ ا إِذَ نَهَ وْ يِّرُ لَ غَ اءُ تُ بَ رْ الحِ ، وَ نْهُ بُ مِ رَ هْ لَبَ يَ نَـبُ الثَّعْ  األَرْ رَ يَ

. نِ الطَّعامِ ثُ عَ بْحَ وعِ نَ رُ بِالْجُ عُ ما نَشْ نْدَ عِ ، وَ طَرِ بِالخَ
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؛  هِ عِ نْ نَوْ ا مِ ادً رَ يُّ أَفْ لُوقُ الْحَ خْ مَ نْتِجَ الْ نـي أَنْ يُ عْ رُ يَ اثُ اَلتَّكَ
و  نْمُ تِي تَ ورِ الَّ بُذُ يقِ الْ نْ طَرِ رُ عَ اثَ تَكَ ثَالً تَ ونِ مَ ليْمُ ةُ الَّ رَ جَ فَشَ
عِ  ضْ ـرُ بِوَ تَكاثَ لِيَّةُ تَ ـحْ السِّ . وَ ةً يدَ دِ ةً جَ رَ ـجَ يرَ شَ ـي تَصِ لِكَ

. ةٌ يرَ غِ الٍ صَ حَ نْهُ سَ جُ مِ رُ ي تَخْ ذِ بَيْضِ الَّ الْ

        
ورُ  خُ ا. الصُّ يـطُ بِنـَ ا يُحِ لُّ مَ ـيَ كُ يَّـةِ هِ يـرُ الحَ ـيَاءُ غَ األَشْ
هُ  انَ ـبْحَ ـا اللَّهُ سُ هَ لَقَ يَّةٍ خَ يْـرُ حَ ـيَاءُ غَ ـاءُ أَشْ مَ الْ ـةُ وَ بَ والتُّرْ
ا  هَ نَعَ يَّـةٍ صَ يرُ حَ ـيَاءُ غَ قُ أَشْ اتُ والطُّـرُ ـيارَ الَـى. السَّ عَ تَ وَ
لُوقَاتِ  خْ نِ المَ يَّةِ عَ يْرُ الْحَ يَاءُ غَ تَلِفُ األَشْ تَخْ . وَ انُ نْسَ اإلِ
 ، ةِ ابَ تِجَ ، أَوْ لالسْ وِّ ةَ لِلنُّمُ مُ الطَّاقَ ـتَخدِ ا الَ تَسْ يَّةِ فِي أَنَّهَ الحَ

. رِ اثُ أَوِ للتَّكَ

        



              
انٌ  كَ مَ ، وَ المـاءُ ، وَ نْهـا: الغِذاءُ ، مِ دةٌ دَّ تَعَ يَّـةِ حاجـاتٌ مُ لُوقـاتِ الحَ خْ للمَ
ةِ  ودَ جُ وْ تاجُ إلى الغازاتِ المَ يَّةِ تَحْ لُوقاتِ الحَ خْ نَ المَ ثِيرٌ مِ كَ ، وَ لِتَعِيشَ فِيهِ
يَّةِ  لُوقاتِ الحَ خْ اجـاتِ لِلْمَ هِ الحَ ذِ رْ هَ تَوفَّ ـمْ تَ إذا لَ ، وَ واءِ أَوِ الماءِ ي الهَ فـِ
يطُ  ما يُحِ ، وَ يُّ عِيشُ فِيهِ الكائِنُ الحَ ي يَ ذِ كانُ الَّ ي المَ مَّ يُسَ . وَ وتُ إِنَّها تَمُ فَ

. يَّةٍ الْبِيئَةُ يْرِ حَ ياءٍ غَ أَشْ ، وَ يَّةٍ لُوقاتٍ حَ خْ نْ مَ بِهِ مِ

  
اءِ  ذِ غِ ـنَ الْ يْها مِ لَ لُ عَ صُ ي تَحْ تـِ ةِ الَّ يَّـةُ إِلَى الطَّاقَ لُوقَـاتُ الْحَ خْ مَ تَـاجُ الْ تَحْ
يَوانَاتُ  الْحَ ةٍ؛ فَ دَّ ا بطرائِقَ عِ ائِهَ ذَ لَى غِ لُ عَ صُ يَ تَحْ هِ . وَ وَ نْمُ تَ يْ تَعِيشَ وَ لِكَ
ا. هَ سِ ا بِنَفْ هَ اءَ ذَ نَعُ غِ تَصْ ا النَّبَاتَاتُ فَ . أمَّ رَ يَّةٍ أُخْ لُوقَاتٍ حَ خْ لَى مَ  عَ ذَّ تَغَ تَ

 
؛  يَّـةِ الْحَ لُوقَـاتِ  خْ المَ يـعِ  مِ جَ ـامِ  سَ أَجْ كِيـبِ  رْ تَ ي  فـِ ـاءُ  المَ ـلُ  خُ دْ يَ
كَ  لـِ ذَ كَ وَ ا،  هَ ـامِ سَ أجْ بْـرَ  عَ لِـهِ  قْ نَ وَ ـامِ  الطَّعَ كِيـكِ  لِتَفْ هَُ  مُ دِ ـتَخْ تَسْ ـيَ  فَهِ
ائِقَ  لَى المـاءِ بِطَرَ انَـاتُ عَ يَوَ ـلُ الحَ صُ تَحْ . وَ ـالتِ ـنَ الفَضَ لُّـصِ مِ للتَّخَ
. ورِ ذُ ـطَةِ الجُ اسِ ـةِ بِوَ بَ ـنَ التُّرْ ـاءَ مِ تَـصُّ المَ تَمْ ـا النَّبَاتَـاتُ فَ ، أمَّ ـةٍ تَلِفَ خْ مُ
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يْ  ينِ لِكَ ـجِ سِ لُوقاتِ الحيَّـةِ إلَى األُكْ خْ ظَـمُ المَ عْ تَـاجُ مُ يَحْ
. وفي  ـواءِ أوِ الماءِ دُ فِي الهَ ينُ غازٌ يُوجَ ـجِ سِ تَعِيـشَ واألُكْ
 ، واءِ نَ الهَ ينَ مِ ـجِ سِ ذُ األُكْ أْخُ يواناتُ تَ تَنَفَّسُ الحَ ةٍ تَ ـرَّ لِّ مَ كُ
ةِ  يَّ رِ يَّةِ البَحْ لُوقاتِ الحَ خْ ظَمُ المَ عْ مُ يتانُ وَ الحِ ماكُ وَ ا األَسْ أمَّ
ـا النَّبَاتَاتُ  يطِ بِها. وأمَّ حِ نَ المـاءِ المُ ينَ مِ ـجِ سِ ذُ األُكْ تَأْخُ فَ
بُونِ  رْ ـيدِ الكَ سِ انِي أكْ ينِ وغاز ثَ ـجِ سِ ةٍ إلى األُكْ اجَ ـيَ بِحَ فَهِ
اءِ  ةِ إلَى المَ افَ هُ باإلضَ مُ دِ ـتَخْ ي تَسْ ذِ ـودِ في الهواءِ الَّ جُ وْ المَ

ا. هَ اءَ ذَ نَع غِ يْ تَصْ سِ لِكَ مْ ءِ الشَّ وْ ضَ وَ

  
لَى  ا عَ نْهَ ـلُ مِ صُ اكِنَ تَحْ يَّةُ إلى أمَ لُوقَـاتُ الحَ خْ تَـاجُ المَ تَحْ
كِنَةٍ  تَاجُ إِلَـى أَمْ ـيَ تَحْ هِ ، وَ ـوَ نْمُ تَ ـي تَعِيـشَ وَ ـا لِكَ اتِهَ اجَ حَ
ـا  نْهَ مِ انَـاتِ - وَ يَوَ الحَ ـضُ  بَعْ فَ ـا؛  هَ اعِ ـا ألنْوَ بَعً تَ ـةٍ  تَلِفَ خْ مُ
لُ  صُ تَحْ ا، وَ ةٍ تَعيشُ فِيهَ ـعَ اسِ اكِنَ وَ تَاجُ إلَى أمَ - تَحْ وتُ الحُ
لَى  دِ عَ نْعَ ةُ الكَ كَ ـمَ ـلُ سَ صُ ا تَحْ يْنَمَ ـا، بَ نْهَ ـا مِ اتِهَ اجَ لَـى حَ عَ
عِيشُ  ها يَ ضُ بَعْ ، وَ ـرِ ةٍ في البَحْ ودَ دُ حْ نَاطِقَ مَ نْ مَ ـا مِ اتِهَ اجَ حَ
ثْلُ  يَّةِ مِ لُوقـاتِ الحَ خْ ةِ. وبَعْضُ المَ يرَ غِ يْـراتِ الصَّ فِي البُحَ

نَةٍ لِتَعِيشَ فِيها. ورٍ آمِ حُ تاجُ إلى جُ انبِ والثَّعالِبِ تَحْ األَرَ
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لِكَ فَإنَّ  ذَ ةٍ، كَ يـرَ غِ بِ طُـوبٍ صَ الـِ وَ يٌّ بِقَ بْنـِ لُ مَ زِ نـْ مَ اَلْ
ا.  الَيَ ى خَ ـمَّ ةٍ تُسَ يرَ غِ ـزاءٍ صَ نْ أَجْ نَـةٌ مِ وَّ كَ نَا مُ ـامَ سَ أجْ
ـامَ  سَ نُ أَجْ وِّ تِي تُكَ بِنَائِيَّةُ الَّ اتُ الْ ـدَ حَ وَ ـيَ الْ ـا هِ يَ الَ اَلْخَ
ا، ال  دًّ ةٌ جِ يـرَ غِ يَ صَ هِ . وَ يَّـةِ لُوقَـاتِ الْحَ خْ مَ يـعِ الْ مِ جَ
لُوقاتِ  خْ يعُ المَ مِ ةِ؛ فَجَ دَ رَّ جَ مُ يْنِ الْ عَ ا بِالْ اهَ كِنُ أَنْ أَرَ مْ يُ
يلِ  الفِ ةُ كَ بِيـرَ ، أَوِ الكَ ـلِ ةُ كالنَّمْ يـرَ غِ ـواءٌ الصَّ يَّةِ سَ الحَ
هِ  ـذِ دَ هَ ـاهِ لِكـيْ أُُشَ ـا، وَ يَ الَ اليِيـنِ الْخَ ـنْ مَ نَـةٌ مِ وَّ كَ مُ
لُ  عَ رَ تَجْ هَ جْ مِ ى الْ ـمَّ تَاجُ إِلَى أَداةٍ تُسَ نِي أَحْ إنَّ ا فَ يَ الَ الْخَ

. ةً بِيرَ و كَ بْدُ ةَ تَ غيرَ يَاءَ الصَّ األَشْ
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لُوقَاتِ  خْ مَ يْنَ الْ قُ بَ رْ فَ ا الْ  مَ        

؟ يَّةِ يْرِ الْحَ ياءِ غَ األشْ يَّةِ وَ الْحَ

؟ بِيئَةِ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ    

ـيَاءُ  األَشْ ا   مَ            
؟  يَّةُ لِتَعيشَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ يْها الْ تاجُ إِلَ تِي تَحْ الَّ

   

بَاتَاتٍ  ةِ نَ اعَ رَ بْتَ فِي زِ غِ ا رَ إذَ        
ا؟  هَ رُ لَ فِّ تُوَ ا سَ اذَ ، فَمَ لِكَ نْزِ ةِ مَ يقَ دِ فِي حَ

 وحدة بناء        
 : أجسام جميع المخلوقات الحية، هيَ

واءُأ  - هَ الْ
اءُب- ذَ غِ الْ
اءُج - مَ الْ
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ارُ  جَ ا األَشْ نْهَ ا؛ فَمِ هَ ومِ جُ ا وحُ الِهَ كَ ةً فِي أَشْ تَلِفَ خْ هُ النَّبَاتَاتِ مُ لَقَ اللَّ خَ

ا.  دًّ ةُ جِ يرَ غِ ، والنَّبَاتَاتُ الصَّ الِيَةُ عَ ةُ الْ بِيرَ كَ الْ

يَ الَ  ا؛ فَهِ ـهَ سِ ـا بِنَفْ ائِهَ ذَ نْعِ غِ ـومُ بِصُ قُ ـا تَ ي أَنَّهَ هُ النَّبَاتَـاتُ فـِ ـابَ تَشَ تَ وَ
الُ  وَ حَ ا هُ مَ ـا، كَ ائِهَ ذَ لَى غِ لَ عَ صُ  لِتَحْ ـرَ يَّةً أُخْ لُوقَاتٍ حَ خْ لُ مَ ـأْكُ تَ

. اءَ ذَ نَعَ الغِ سِ لِتَصْ مْ نَ الشَّ ةَ مِ مُ الطَّاقَ دِ تَخْ ا تَسْ إِنَّمَ ، وَ انَاتِ يَوَ الحَ

اءَ  رَ ضْ اءٍ خَ زَ لَى أَجْ ي عَ تَـوِ ا يَحْ هَ ظَمَ عْ ائِـصِ النَّبَاتَاتِ أَنَّ مُ صَ نْ خَ مِ وَ
انٍ  كَ نْ مَ الَ مِ تِقَ ـتَطِيعُ النَّبَاتَاتُ االنْ الَ تَسْ ذائِها، وَ نْعِ غِ دُ فِي صُ تُسـاعِ

. رَ إِلَى آخَ
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يَ  هِ ا، وَ ـهَ سُ ـةُ نَفْ ئِيسَ اءُ الرَّ زَ اكِيبُ أَوِ األَجْ ا التَّرَ هَ ظَـمُ النَّبَاتَاتِ لَ عْ مُ
لَى  دُ النَّبَاتَ عَ ـاعِ اءُ تُسَ زَ هِ األَجْ ذِ . هَ اقُ رَ األَوْ ـاقُ وَ السَّ ورُ وَ ـذُ الْجُ
ما أَنَّ  بَعْضَ النَّبَاتَاتِ  . كَ عِيشَ يْ يَ يْهِ لِكَ تَاجُ إِلَ ا يَحْ لَى مَ ولِ عَ صُ الْحُ

. رِ اثُ لَى التَّكَ ا عَ هَ دُ اعِ ، تُسَ ارٌ ثِمَ ارٌ وَ هَ ا أَزْ هَ لَ

  

        



       → 

        

                   ↓
                    

              

  

لُ  صُ يْفَ تَحْ ، فَكَ تاجُ إِلَى الماءِ لِتَعِيشَ فْتُ أَنَّ النَّباتاتِ تَحْ رَ عَ
اءِ  اصِ المَ تِصَ ومُ بِامْ قُ اكِيبُ تَ رَ ورٌ وهيَ تَ ذُ ؟ لِلنَّباتِ جُ يْـهِ لَ عَ
نِيَّةَ  وهي العناصر  دِ عْ الَحَ المَ ا األَمْ تَصُّ أَيْضً تَّمْ ، وَ ةِ بَ نَ التُّرْ مِ

. اءِ ائِبَةً فِي المَ ونُ ذَ تَكُ الغذائية الضرورية للنباتات وَ

ومَ  قُ يْ تَ ، ولِكَ ةِ بَ ي التُّرْ ورُ بِتَثْبِيتِ النَّبَاتِ فـِ ـذُ ومُ الجُ قُ ا تَ مَ كَ
 . ةِ بَ لَ التُّرْ اخِ لُ دَ غَّ تَوَ تَدُّ وتَ تَمْ رُ وَ نْتَشِ إِنَّها تَ تِها فَ ظِيفَ بِوَ

 ، ةُ يَّ دِ تَ ورُ الوَ ـذُ ا الجُ نْهَ ؛ مِ ورِ ذُ نَ الجُ تَلِفةٌ مِ خْ اكَ أَنْـواعٌ مُ نـَ هُ
بَاتِ  ا فِي نَ مَ ، كَ يَّةُ يفِ ورُ اللِّ ـذُ ، والجُ لِ الْفجْ رِ وَ زَ ـا فِي الْجَ مَ كَ

. يرِ عِ حِ والشَّ مْ القَ لِ وَ بَصَ الْ

نْها  مِ ، وَ اءِ ينِ الغِذَ زِ لَى تَخْ ورُ بَعْضِ النَّبَاتَاتِ عَ ذُ ـلُ جُ مَ تَعْ وَ
. انُ ا اإلنْسَ مَ لُهُ أْكُ انِ يَ ، اللّذَ رِ زَ بَاتُ الْجَ نَ لِ وَ جْ فُ بَاتُ الْ نَ

    →
       

       → 

        

 ، ةُ يَّ دِ تَ ورُ الوَ ـذُ ا الجُ نْهَ ؛ مِ ورِ ذُ نَ الجُ تَلِفةٌ مِ خْ اكَ أَنْـواعٌ مُ نـَ هُ
بَاتِ  ا فِي نَ مَ ، كَ يَّةُ يفِ ورُ اللِّ ـذُ ، والجُ لِ الْفجْ رِ وَ زَ ـا فِي الْجَ مَ كَ

نْها  مِ ، وَ
. انُ ا اإلنْسَ مَ لُهُ أْكُ انِ يَ ، اللّذَ رِ زَ بَاتُ الْجَ نَ لِ وَ جْ فُ بَاتُ الْ نَ

       



 
  رَ هُ األُخْ اءَ زَ لُ أَجْ مِ ، ويَحْ امَ النَّبَاتِ اقُ قوَ تشكل السَّ
سِ لصنع  ـمْ ةِ الشَّ ـعَّ راقِ التي تسـتخدم أَشِ ثْـلَ األوْ مِ
حَ  الَ األَمْ ـاءَ وَ مَ الغـذاء فـي داخلها، وينقل السـاق الْ

 . اءِ زَ يَّةِ األَجْ قِ بَ اقِ وَ رَ ورِ إِلَى األَوْ ذُ نَ الْجُ نِيَّةَ مِ دِ عْ مَ الْ

يُّ  ـا الطَّرِ نْهَ ، فَمِ ـةٌ تَلِفَ خْ اعٌ مُ أنْـوَ الٌ وَ ـكَ انُ أَشْ ـيقَ السِّ وَ
 ، فْسِ رَ الكَ ونُسِ وَ دُ البَقْ ناعِ وَ بَاتِ النَّعْ اقِ نَ سَ ، كَ الغَضُّ
 . يلِ النَّخِ ارِ وَ جَ انِ األشْ يقَ سِ لْبُ كَ بِيُّ الصُّ شَ ا الخَ نْهَ ومِ
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اءِ للنبات.  ذَ غِ نْعِ الْ تَعالَى لِصُ كَ وَ بَارَ هُ تَ يَّأَهُ اللَّ كِيبٌ هَ رْ ةُ تَ قَ رَ الْوَ

مُ النَّبَاتُ  دِ ـتَخْ ، حيث يَسْ ئِيِّ وْ لِيَّـةِ الْبِنَاءِ الضَّ مَ اءِ بعَ ذَ نْعِ الغِ ـةُ بِصُ قَ رَ ـومُ الوَ قُ تَ
اءَ إِلَى  مَ الْ بُونِ وَ رْ كَ ـيدِ الْ سِ انِيَ أُكْ لَ ثَ وِّ اءَ لِيُحَ رَ ضْ ةَ الخَ ادَّ سِ والمَ ـمْ ةَ الشَّ طَاقَ

. وَ ةَ لِلنَّبَاتِ لِيَنْمُ الطَّاقَ اءَ وَ ذَ غِ رُ الْ فِّ وَ يّاتٍ تُ رِ كَّ سُ

اللِ  نْ خِ ينِ مِ ـجِ سِ ـازَ األُكْ طْلِقُ النَّبَاتُ غَ ئِـيِّ يُ وْ اءِ الضَّ بِنـَ لِيَّـةِ الْ مَ ـاللَ عَ خِ وَ
الٌ  كَ اقِ أَشْ رَ لِألوْ . وَ انِ يَوَ الْحَ انِ وَ نْسَ يَاةِ اإلِ يُّ لِحَ ورِ رُ ازُ الْضَّ غَ وَ الْ هُ ، وَ ةِ قَ رَ وَ الْ
ـطَةُ  نْبَسِ مُ ا الْ نْهَ مِ ، وَ رِ األَثْـلِ ـجَ اقِ شَ رَ أوْ ـةُ كَ يَّ نْها اإلبرِ ؛ مِ ـةٌ تَلِفَ خْ ـومٌ مُ جُ حُ وَ

. نَبِ عِ رِ الْ جَ اقِ شَ كأورَ

مُ النَّبَاتُ  دِ ـتَخْ ، حيث يَسْ
اءَ إِلَى  مَ الْ بُونِ وَ رْ كَ ـيدِ الْ سِ انِيَ أُكْ لَ ثَ وِّ اءَ لِيُحَ رَ ضْ ةَ الخَ ادَّ سِ والمَ ـمْ ةَ الشَّ طَاقَ
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ـةُ  الثَّالَثَ األجـزاء  ا   مَ          
؟ ظَمِ النَّبَاتَاتِ عْ ةُ فِي مُ ئِيْسَ الرَّ

؟ ئِيِّ وْ بِنَاءِ الضَّ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ      

اءُ  زَ ـا أَجْ يهَ دِّ تِي تُؤَ ظَائِـفَ الَّ وَ ـا الْ  مَ   
يَاتِهِ؟ ارِ حَ رَ تِمْ ةِ السْ تَلِفَ خُ مُ النَّبَاتِ الْ

   

نِ  تَلِفُ النَّبَاتَاتُ عَ  فِيمَ تَخْ        
؟ انَاتِ يَوَ الْحَ

ةُ  ظِيفَ وَ ا الْ  مَ           
؟ ورِ النَّباتِ ذُ ةُ لِجُ ئِيسَ الرَّ

.أ - رَ ضَ نَ األَخْ بَاتَ اللَّوْ طِي النـَّ تُعْ
.ب- نِيَّةَ دِ عْ مَ حَ الْ الَ األمْ اءَ وَ مَ تَصُّ الْ تَمْ
.ج- ورَ بُذُ نْتِجُ الْ تُ
.د- سِ مْ ءَ الشَّ وْ تَصُّ ضَ تَمْ

         
                          

         

       
                           
                             

                    

                

  

  

  

    



   

      

        

    

         

                      
        

؟  اءِ تَاجُ إِلَى المَ ـلْ تَحْ ؟ هَ وَ نْمُ يْ تَعِيشَ وتَ ءِ لِكَ وْ تَاجُ النَّبَاتَـاتُ إِلَى الضَّ ـلْ تَحْ هَ
«..... إِنَّ ، فَ اءِ مَ الْ وءِ وَ لَى الضَّ لِ النَّبَاتُ عَ صُ مْ يَحْ ا لَ أُ بـ«إِذَ دَ . أَبْ يَّةَ ضِ رْ تُبُ الفَ أَكْ

        
لِّ  لى كُ رِ عَ ـاوِ جَ مُ لِ الْ ـكْ ةِ فِي الشَّ بَيَّنـَ مُ ـاتِ الْ قَ لْصَ ـنَ المُ ـا مِ قً لْصَ ـعُ مُ  أَضَ

. يصٍ أَصِ

ـا  مَ وَ ؟  النَّبَاتَـاتُ و  بْـدُ تَ يْـفَ   كَ   
لُ  ـجِّ ـا، ثُـمَّ أُسَ هَ الَ ـا؟ أَقِيـسُ أَطْوَ هَ الُ أَطْوَ

. رَ وَ اتِ والصُّ لِمَ كَ مَ الْ دِ تَخْ كِنُ أَنْ أَسْ مْ . يُ لٍ وَ دْ ظَاتِي فِي جَ الَحَ مُ

كانٍ  ، و ظَالمٌ دُونَ ماءٍ فِي مَ : ظَالمٌ ومـاءٌ ا بـِ مَ يْهِ ـارَ إِلَ شَ يْنِ المُ ـعُ النَّبَاتَ  أَضَ
ءٌ دُونَ ماءٍ فِي  وْ ، وضَ ماءٌ ءٌ وَ وْ ما بـِ: ضَ يْهِ ارَ إِلَ شَ يْنِ المُ عُ النَّباتَ أَضَ ، وَ ظْلِمٍ مُ

ثَالً. ةِ مَ بَ النَّافِذَ سٍ قُرْ مِ شْ كانٍ مُ مَ

اتِي. عَ قُّ وَ لُ تَ جِّ ؟ أُسَ بَاتٍ لِّ نَ ثُ لِكُ دُ دْ يَحْ ي قَ ذِ ا الَّ  مَ     


     

     

       



ارٍ  شَ بَاتٍ مُ لَّ نَ قي كُ أَسْ ، وَ مٍ وْ دَ يَ عْ ا بَ مً وْ اقِبُ النَّبَاتَاتِ يَ  أُرَ   
ارَ  دَ قْ ، ثُمَّ أَقِيسُ مِ نَ الماءِ ةٍ مِ يَ تَسـاوِ يّاتٍ مُ مِّ ) بِكَ اءٍ ةِ (مَ لِمَ يْـهِ  بِكَ إِلَ
 ، لٍ وَ دْ ي فِي جَ ظَاتـِ حَ الَ لُ مُ ـجِّ أُسَ ، وَ بَاتٍ لِّ نَ ةِ في طُـولِ كُ ـادَ يَ الزِّ

. رَ وَ الصُّ اتِ وَ لِمَ كَ ا الْ مً دِ تَخْ سْ مُ

       
ا  ؟ مَ يْنِ ـبُوعَ دَ أُسْ عْ ا بَ ـوًّ ثَـرُ نُمُ  أيُّ النَّبَاتَـاتِ أَكْ         

؟  لَ ةٍ أَفْضَ الَ و فِي حَ بْدُ ي يَ ذِ النَّبَاتُ الَّ

؟ يْهِ النَّبَاتَاتُ لِتَعِيشَ تَاجُ إِلَ ي تَحْ ذِ ا الَّ  مَ
         

               
             

       
تَاجُ إِلَى  ـلْ تَحْ ؟ هَ اءِ وَ هَ تَاجُ النَّبَاتَـاتُ إِلَى الْ ـلْ تَحْ هَ

. كِرَ ا ذُ مَّ ةٍ مِ دَ احِ لَ وَ وْ يَّةً حَ ضِ تُبُ فَرْ ؟ أَكْ ةِ بَ التُّرْ

        
ادِّ  وَ مَ رُ أَيّ الْ ـدِّ يَّتَي. أُقَ ضِ ـا فَرْ تَبِرُ فِيهَ ةً أَخْ بَ رِ ـمُ تَجْ مِّ أُصَ

ا. هَ بِعُ أَتَّ تِي سَ اتِ الَّ طُوَ تُبُ الْخُ ؟ أكْ مُ دِ تَخْ أَسْ َتِيَةِ سَ اآلْ

تَانِ•  اثِلَ تَمَ بْتَتَانِ مُ نَ
أْسُ قِيَاسٍ•  كَ
ةٌ•  ربَ تُ

ليِنِ•  ازَ فَ
اءٌ•  مَ

       
ئِي  الَ مَ كُ زُ ارِ ا؟ أُشَ اذَ يَّتَي؟ لِمَ ضِ مُ فَرْ عَ ي تَدْ تَائِجِ لْ نَ هَ

. النَّتَائِجَ

         

ـاتِ النَّبَاتَاتِ  اجَ ولَ حَ  حَ ـرَ ةٌ أُخْ ـئِلَ نَاكَ أَسْ ـلْ هُ هَ
 ، ـئِلَةِ َسْ لَ األْ وْ ئِي حَ الَ مَ عَ زُ ثُ مَ دَّ ـا؟ أَتَحَ اكِيبِهَ رَ أَوْ تَ
يبُ  يفَ أُجِ . كَ هُ نـْ ثِ عَ بَحْ ا لِلْ ـدً احِ االً وَ ـؤَ وأختار سُ

؟ الِ ؤَ ا السُّ ذَ نْ هَ عَ

       

   

     

       

              
    



        



      
     

          
              

    
                
                 
                   

            

   
                       
                            

     


  

  

  

      

  

  

            

                      

ئِيَّ   وْ الْبِنَاءَ الضَّ

ا  يَ الَ  خَ

الغذاء

الْبِيئَةِ 

رُ  اثَ تَكَ تَ

ا  يَّـةُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ لِتُنْتِجَ أَفْرادً لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ  الْ  
ا. دً دُ جُ

ـــــــــــــــــــــــــــــ. ىـ  مَّ لِيَّةٍ تُسَ مَ هُ بِعَ اءَ ذَ نْتِجُ غِ  اَلنَّبَاتُ يُ

ـنْ  مِ يَّـةِ  الْحَ لُوقَـاتِ  خْ مَ الْ ـامُ  سَ أَجْ نُ  ـوَّ تَكَ  تَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ .

يْرِ  ـيَاءِ غَ األشْ يَّـةِ وَ لُوقَـاتِ الْحَ خْ مَ يـعُ الْ مِ  جَ
ن ــــــــــــــــــــــــــــــ . ءٌ مِ زْ يَ جُ   هِ

يَّةِ الْحَ

يَّةَ  لُوقَاتِ الحَ خْ دُ المَ ـاعِ ةٌ تُسَ ـادَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ مَ
ةٍ. يِّدَ ةٍ جَ حَّ اءِ بِصِ البَقَ وِّ وَ لَى النُّمُ عَ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى جِ   أَرْ    

         



           

          

يِّزُ  مَ ي يُ ذِ ا الَّ  مَ             
؟  يَّةِ يْرِ الْحَ يَاءِ غَ نِ األشْ يَّةَ عَ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ الْ

ي  تـِ الَّ اكِيـبَ  التَّرَ فُ   أَصِ         
. ةُ لِلتَّنَفُّسِ تَلِفَ خْ مُ يَوانَاتُ الْ ها الْحَ مُ دِ تَخْ تَسْ

نَا  عْ ثُ لِنَبْتَـةٍ إِذا نَزَ ـدُ ا يَحْ ـاذَ  مَ        
ا؟  اقِهَ رَ ظَم أَوْ عْ مُ

ي  ـةُ فـِ حَ ضَّ وَ مُ اءُ الْ ـزَ دُ اْألَجْ ـاعِ يْـفَ تُسَ ـرُ كَ  أُفَسِّ
. يْشِ عَ لَى الْ مِ النَّبَاتَ عَ سْ الرَّ

  

   

   

 

يَّـةُ  لُوقَـاتُ الْحَ خْ مَ ـلُ الْ صُ يْـفَ تَحْ  كَ
؟ وَ نْمُ تَ اتِها لِتَعِيشَ وَ اجَ لَى حَ عَ

      
لِي. ← وْ يَّةِ حَ ةً بالمخلوقات الحية الْحَ ائِمَ تُبُ قَ أَكْ

تِي  ← يَّةِ الَّ لُوقَـاتِ الْحَ خْ مَ نِيفِ الْ ةً لِتَصْ حَ وْ ـلُ لَ مَ أَعْ
؟  انَاتٌ يَوَ بَاتَاتٌ أَمْ حَ يَ  نَ لْ هِ ! هَ ا. تُرَ هَ دُ اهِ أُشَ

؟  ← ا فِي بِيئَتِكَ تِشـارً ثَرُ انْ يَّةِ أَكْ لُوقاتِ الحَ خْ أَيُّ المَ

لِماذا؟ وَ

                  
     

  .  أ. النّارُ

 . ورُ خُ ب. الصُّ

جـ. الْماءُ .

. بُونِ رْ يدِ الكَ سِ اِني أكْ  د. ثَ

   

  














          



                  

      



      



           
     

     
            

    
           

    

    



    
يحُ قِ التَّلْ

ة  يَّ رِ كَ اءِ الذَّ زَ ـنَ األَجْ بُوبِ اللَّقاحِ مِ ـالُ حُ تِقَ اِنْ
ينِ  وِ ـةِ لِتَكْ يَّ ثَوِ ُنْ اءِ األْ ـزَ ي النَّبَـاتِ إِلَى األجْ فـِ

. ورِ بُذُ الْ

   

   

    

ةُ  رَ اَلْبَذْ
ا. يدً دِ ا جَ بَاتً يرَ نَ يَصِ نْبُتَ وَ كِنُُ أَنْ يَ مْ كِيبٌ يَ رْ تَ

يَاةِ ةُ الْحَ رَ وْ دَ
يُّ فِي  لُوقُ الْحَ خْ مَ ـرُّ بِها الْ مُ تِي يَ لُ الَّ احِ رَ مَ الْ

. يَاتِهِ حَ

لُ وُّ التَّحَ
لُوقُ  خْ ـا المَ رُّ بِهَ مُ اتِ يَ يُّـرَ ـنَ التَّغَ ةٌ مِ ـلَ لْسِ  سِ

هِ. وِّ نَاءِ نُمُ يُّ فِي أَثْ الحَ

ةِ الْبَيْضَ
ا  مَ ، وَ يـرِ غِ انِ الصَّ يَـوَ لَى الحَ ي عَ تَـوِ كِيـبٌ يَحْ رْ تَ

. يْهِ لِيَعِيشَ تَاجُ إِلَ يَحْ

     



     

          

               

    



                      
      

                   
"             " 

        
                              

   
                            
                           
                               

                   
                          

     
                             
                            

                      
       

                     
         

                        
                   

         

  

    •
         •

           •
  •

          •
        •





     



   
لُ  أْكُ زَ أَنَّكَ تَ وْ ءَ أَوِ الجَ الَّ البَـازِ ةَ وَ رَ لُ الذُّ أْكُ ا تَ مَ نْدَ لَمُ أَنَّـكَ عِ عْ ـلْ تَ هَ
مِ  جْ بِيرُ الحَ ا كَ هَ ضُ بَعْ ؛ فَ ـةٌ تَلِفَ خْ ومٌ مُ جُ حُ الٌ وَ ـكَ ورِ أَشْ ا؟ لِلبُذُ ورً بُذُ
أَوِ  ـمِ  سِ مْ السِّ ورِ  بُـذُ كَ يـرٌ  غَ ـا صَ هَ ضُ بَعْ وَ  ، ـاءِ البَيْضَ يَـاءِ  ولْ اصُ الفَ كَ
ا  يعً مِ ا جَ إِنَّهَ ا فَ يرً غِ ا أَوْ صَ بِيـرً ورِ كَ مُ البُذُ جْ انَ حَ اءً كَ ـوَ سَ . وَ دسِ العَ

ا.  هَ سُ ةُ نَفْ ظِيفَ ا الوَ هَ لَ

ةُ  رَ لُ البَذْ مِ تَحْ ا. وَ يدً دِ ا جَ بَاتً يرَ نَ يَصِ وَ وَ نْمُ كِنُ أَنْ يَ مْ كِيبٌ يُ رْ ةُ تَ رَ البَذْ
ونَ فِي  زُ خْ هُ المَ اءَ ذَ دُّ غِ ـتَمِ يرٌ فِي النَّبَاتِ يَسْ غِ ءٌ صَ زْ وَ جُ هُ ، وَ نِينَ الجَ

. نِينَ ي الجَ مِ لْبٌ يَحْ فٌ صُ الَ ةِ غِ رَ ا أَنَّ لِلبَذْ مَ . كَ وَ ةِ لِيَنْمُ رَ البَذْ

ءِ  بَاتِ أَوِ البَدْ نْ لَـى اإلِ ةً عَ ادِرَ ونُ قَ ةِ تَكُ بَ ي التُّرْ ة فـِ رَ ةِ البَذْ اعَ رَ دَ زِ نـْ عِ
ةٍ  ارَ رَ ةِ حَ جَ رَ دَ ، وَ اءِ ـذَ الغِ ، وَ ـاءِ ةُ إِلَى المَ رَ تَـاجُ البَذْ تَحْ . وَ وِّ ي النُّمُ فـِ
وِّ  بَاتِ أَوِ النُّمُ نْ ـنِ اإلِ قَّفَ عَ تَوَ ةِ أَنْ تَ رَ كِنُ لِلبَذْ مْ يُ . وَ تَ ـبَةٍ لِتُنْبـِ نَاسِ مُ

 . يَّةُ جِ ارِ وفُ الخَ نَ الظُّرُ سَّ تَحَ اتٍ إِلَى أَنْ تَ نَوَ ، أَوْ سَ رٍ هُ ةَ أَشْ دَّ عِ
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خَ  نْتَفِ تَّـى تَ اءَ حَ تَـصُّ المَ ـوِّ تَمْ ورُ فِي النُّمُ أُ البُـذُ بْـدَ ـا تَ مَ نْدَ عِ
ةِ إِلَى  رَ نَ البَذْ نِيـنُ مِ و الجَ يَنْمُ ، فَ يَّ جِ ارِ فَ الخَ ـرَ الغِالَ سِ تَكْ وَ
بَاتٍ  ـدُ إِلَى نَ ا بَعْ و فِيمَ نْمُ ةٍ، تَ يـرَ غِ ةٍ صَ يْرَ ـجَ ةٍ أَوْ شُ يرَ غِ بْتَـةٍ صَ نَ

ةٍ. رَ جَ ، أَوْ شَ بِيرٍ كَ
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مٌّ في  هِ رٌ مُ وْ ـا دَ هَ كِيَّـةِ لَ ـةِ الزَّ ائِحَ اتُ الرَّ يلَـةُ ذَ مِ ـارُ الجَ هَ األَزْ

 . نَ النَّبَاتَاتِ ثِيرٍ مِ رِ كَ اثُ تَكَ

يَانًا.  ارَ أحْ الثِّمَ ورَ وَ بُذُ نُ الْ وِّ كَ نَ النَّبَاتِ يُ ءٌ مِ زْ ةُ جُ رَ هْ الزَّ

ى  ـمَّ ورِ تُسَ بُذُ ينِ الْ وِ ارٌ لِتَكْ هَ ـا أَزْ دُ فِيهَ تِي يُوجَ النَّبَاتَـاتُ الَّ وَ
يٍّ  رِ كَ : ذَ أَينِ زْ لَـى جُ ةُ عَ رَ هْ ي الزَّ تَوِ تَحْ . وَ ـةَ يَّ رِ هْ النَّبَاتَـاتِ الزَّ
يُّ  رِ كَ ءُ الذَّ ـزْ . الْجُ ورِ بُذُ ينِ الْ وِ لـى تَكْ انِ عَ دَ ـاعِ ، يُسَ يٍّ ثَوِ أُنْ وَ
. اتِ يْضَ يُنْتِجُ البُوَ يُّ فَ ثَوِ ءُ اْألُنْ زْ ا الْجُ ، أَمَّ بُوبَ اللَّقاحِ نْتِجُ حُ يُ

يِّ  ثَوِ ءِ األُنْ زْ يِّ إِلَى الْجُ رِ كَ ءِ الذَّ زْ نَ الْجُ احِ مِ بُوبُ اللَّقَ لُ حُ نْتَقِ تَ
احِ أوِ  يَ اطَةِ الرِّ سَ  بِوَ رَ ةٍ ألُخْ رَ هْ نْ زَ ا، أوْ مِ ـهَ سِ ةِ نَفْ رَ هْ فِي الزَّ

 . لُ نْها النَّحْ مِ ، وَ اتِ رَ شَ الْحَ

يِّ إِلَى  ـرِ كَ ءِ الذَّ زْ ـنَ الْجُ احِ مِ بُـوبِ اللَّقَ ـالُ حُ تِقَ ى انْ ـمَّ يُسَ وَ
احِ  بَّةُ اللَّقَ جُ حَ مِ نْدَ يحِ تَ ـدَ التَّلْقِ بَعْ . وَ يحَ قِ يِّ التَّلْ ثَوِ ءِ األُنْ ـزْ الْجُ

. ةَ رَ نا البَذْ وِّ ا لِيُكَ عً ةُ مَ يْضَ بُوَ الْ وَ

رةُ  . الثَّمَ رِ وِ لَ البُذُ ـوْ ارُ حَ نُ الثِّمَ وَّ تَكَ ، تَ ةِ ريَّ هْ فـي النَّبَاتَاتِ الزَّ
. ورَ بُذُ اخلهِ الْ لُ دَ مِ ءٌ فِي النَّبَاتِ يَحْ زْ كِيبٌ أَوْ جُ رْ تَ

              
←              

       



     
ا إِلَى  هَ يقَ ـدَ طَرِ ةُ الَ بُـدَّ أَنْ تَجِ رَ نْبُـتَ البَـذْ بْـلَ أَنْ تَ قَ
طُ بَعْضُ  ـقُ ؟ تَسْ ةِ بَ ـلُ إِلَـى التُّرْ يْـفَ تَصِ . فَكَ ـةِ بَ التُّرْ
ورُ فِي  ـى البُذُ بْقَ تَ ، وَ لَّلُ تَتَحَ ضِ فَ لَـى األَرْ ـارِ عَ الثِّمَ
بَاتِ  ورُ نَ ـا بُذُ نْهَ مِ - وَ ورِ ـا أَنَّ بَعْضَ البُذُ مَ ، كَ ـةِ بَ التُّرْ
مُ  ـاهِ لِكَ تُسَ ذَ . كَ اءُ المَ ـاحُ وَ يَ لُها الرِّ نْقُ - يَ نْظَـلِ الحَ
زِ  وْ ورُ الجَ بُـذُ ا؛ فَ ورِ أَيْضً لِ البُـذُ انَـاتِ فِي نَقْ يَوَ الحَ
ورُ  لَّقُ البُذُ تَعَ تَ . وَ ـةِ بَ بُ فِي التُّرْ ـنَاجِ ا السَّ ثَالً تَدفِنُهَ مَ
انٍ  كَ ـلُ إِلَى مَ تَنْتَقِ ، فَ انِ يَوَ وِ الحَ ـرْ اكِ بِفَ ـوَ اتُ األَشْ ذَ
ـرُّ  ، تَمُ ـارَ انَـاتُ الثِّمَ يَوَ لُ الحَ ـأْكُ ـا تَ مَ نْدَ عِ . وَ يـدٍ دِ جَ
ا ثُمَّ  تِهَ الَ ـعَ فَضَ جُ مَ ـرُ ها وتَخْ ـمِ سْ اللَ جِ ورُ خِ البُـذُ

و. نْمُ يْثُ تَ ةِ حَ بَ تُرْ إِلَى الْ
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. ةٌ رَ يَ ثَمَ هِ ا فَ ؛ لِذَ ورِ ذُ ى البُ لَ مُ عَ اطِ مَ ي الطَّ تَوِ تَحْ

       



            
يَاةِ  ةُ الْحَ رَ وْ . دَ يَـاةِ النَّبَـاتِ ةَ حَ رَ وْ ى دَ ـمَّ هُ يُسَ ـرُ اثُ تَكَ هُ وَ ـوُّ نُمُ إِنْبـاتُ النَّبَـاتِ وَ
وتُ  ، ثُمَّ يَمُ اثَـرُ تَكَ يَ و وَ نْمُ . إِنَّ النَّبَـاتَ يَ يِّ لُـوقِ الْحَ خْ مَ ياةِ الْ ـلُ حَ احِ رَ ـيَ مَ هِ
دُ  يُسـاعِ ، وَ ةِ بَ اءً إِلَى التُّرْ ذَ يفُ غِ ذا يُضِ هَ . وَ ةِ بَ نَ التُّرْ ا مِ ءً زْ يَصيرُ جُ ، وَ كُ تََََفكَّ يَ وَ

. وِّ لَى النُّمُ  عَ رَ بَاتَاتٍ أُخْ نَ

لَ  تَمِ كْ ا مُ بَاتً يرَ نَ ةٍ إِلَى أَنْ تَصِ رَ نْ بَذْ و مِ نْمُ ةٌ تَ يَّ رِ هْ بَاتَاتٌ زَ يَ نَ ظَـمُ النَّبَاتَاتِ هِ عْ مُ
. ةً يدَ دِ ا جَ ورً نُ بُذُ وِّ كَ يُ رُ وَ اثَ تَكَ وِّ يَ لُ النُّمُ تَمِ كْ مُ . والنَّبَاتُ الْ وِّ النُّمُ

           

     
                 

                          

           
                  

     

          
     

            
            
             

       
       

       



      
             
              

              
   

    
                      

         

    

يَـاةِ  حَ ةُ  رَ وْ دَ أُ  بْـدَ تَ  بِمَ           
؟ ةِ يِّ رِ هْ النَّّبَاتَاتِ الزَّ

يحِ ؟     ودُ بالتَّلْقِ صُ قْ مَ ا الْ  مَ      

نبتـة  لتصبـح  البـذرة  تنمـو   كيـف     
صغيرة.

  

 



اناتُ  يَوَ دُ الْحَ ـاعِ يْفَ تُسَ  كَ        
؟ ةَ يَّ رِ هْ النَّبَاتَاتِ الزَّ

ءُ  ـزْ جُ ا   مَ             
؟ ورَ بُذُ نْتِجُ الْ ي يُ ذِ النَّبَاتِ الِّ

ارُأ - هَ األَزْ
اقُج- السَّ

اقُب- رَ األوْ
ورُد- ذُ الْجُ
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عٌ  دَ فْ يْبَـةَ ضِ نَ ا ذُ أَنَّ أَبَ لَـمْ أَنَّ الفراشـة كانت يرقـة صغيـرة، وَ عْ ـلْ تَ هَ
لْ  لَكِنْ هَ ها، وَ وِّ نَاءِ نُمُ ةٍ فِي أَثْ بِيرَ يُّراتٍ كَ انَاتُ بِتَغَ يَوَ رُّ الْحَ ؟ِ. تَمُ يرٌ غِ صَ

ا؟ هَ سِ ةِ نَفْ يقَ ا بِالطَّرِ لُّهَ انَاتُ كُ يَوَ يَّرُ الْحَ تَغَ تَ

يَ  هِ دُ وَ انَاتِ تُولَ يَوَ ـضُ الْحَ بَعْ ؛ فَ ةٍ تَلِفَ خْ ائِـقَ مُ انَاتُ بِطَرَ يَوَ يَّـرُ الْحَ تَغَ تَ
ا  نُهَ وْ ا أَوْ لَ لُهَ ـكْ يَّرُ شَ تَغَ يْثُ يَ ؛ حَ ةً تَلِفَ خْ ونُ مُ ر تَكُ أُخْ ا. وَ هَ اءَ ـبِهُ آبَ تُشْ
يَّرُ  تَغَ تِي يَ ةُ الَّ يقَ الطَّرِ . وَ ةٌ يدَ دِ زاءٌ جَ ا أَجْ هَ نُ لَ وَّ تَكَ دْ تَ قَ ا، وَ هَ وِّ نَاءِ نُمُ فِي أَثْ

. يَاتِهِ ةِ حَ رَ وْ نْ دَ ءٌ مِ زْ يَ جُ رِ هِ مُ عُ هِ فِي الْ مِ دُّ قَ عَ تَ انُ مَ يَوَ بِها الْحَ

لَّلُ  تَحَ يَ وتُ وَ ، ثُـمَّ يَمُ رُ اثَ تَكَ يَ هُ وَ وُّ ـلُ نُمُ تَمِ كْ يَ و وَ نْمُ يَ دُ وَ ولَ انُ يُ يَـوَ اَلْحَ
ذائِيَّةً إِلَى  ـوادَّ غِ يفُ مَ لِكَ يُضِ بِذَ ، وَ ةِ بَ نَ التُّرْ ا مِ ءً ـزْ يرُ جُ يَصِ ، فَ هُ ـمُ سْ جِ

. وَ  لِتَنْمُ رَ يَّةٌ أُخْ لوقاتٌ حَ خْ ا مَ نْهَ يدُ مِ تَفِ ةِ تَسْ بَ التُّرْ

       



            

              
            
          
            

             
          

                 
                    

             

                   
                

                   
؛  لِ وُّ ا في أثناء دورة حياتها من خالل عملية تسـمى التَّحَ لُهَ ـكْ يَّرُ شَ تَغَ انَاتِ يَ يَوَ ـضُ الحَ بَعْ
تِي  الَّ ، وَ ةِ ا بِالبَيْضَ يَاتِهَ ةُ حَ رَ وْ أُ دَ بْدَ ؛ إِذْ تَ لِ وُّ ةِ التَّحَ لَ حَ رْ رُّ بِمَ اتِ تَمُ رَ شَ بَعْضُ الحَ ائِيَّاتُ وَ مَ البَرَّ فَ
فٍ  اطٌ بِغِالَ حَ ظَـمُ البَيْضِ مُ عْ مُ . وَ يرُ غِ انُ الصَّ يَوَ يْهِ الحَ تَـاجُ إِلَ ي يَحْ ذِ اءِ الَّ ذَ لَى الغِ ي عَ تَـوِ تَحْ

 . انِ يَوَ ةِ الحَ ايَ مَ يٍّ لِحِ جِ ارِ خَ

 . جُ رُ يَخْ ، وَ ةَ يرُ البَيْضَ غِ قِسُ الصَّ فْ افِيَةٍ يَ ةٍ كَ جَ رَ ةِ لِدَ لَ البَيْضَ اخِ يرُ دَ غِ انُ الصَّ يَوَ و الحَ نْمُ ا يَ مَ نْدَ عِ
 . هِ يْ وَ بِهُ أَبَ شْ ا يُ هَ نْدَ عِ ، وَ بُرُ كْ يَ و وَ نْمُ قْتِ يَ ورِ الوَ رُ عَ مُ مَ ! وَ هِ يْ وَ ـبِهُ أَبَ عندئذٍ يكون الحيوان الَ يُشْ

ا. هَ ارِ غَ تَنِي بِصِ عْ اتِ الَ تَ رَ شَ الحَ ائِيَّاتِ وَ مَ ظَمُ البَرَّ عْ ومُ

     
                      

                                

       



                
               

                 
         

            

            
           

                 
 . بَيْضِ رُ بِالْ اثَ تَكَ ا؛ فَهيَ تَ يَاتِهَ اتِ حَ رَ وْ يُورُ فِي دَ الطُّ اكُ وَ مَ اْألَسْ فُ وَ احِ وَ هُ الزَّ ابَ تَشَ تَ
ا فِي  هَ يْضَ ماكُ بَ عُ اْألَسْ ، فِيما تَضَ ةٍ افَّ ضٍ جَ لَى أَرْ ا عَ هَ يْضَ عُ بَ فَ تَضَ واحِ لَكِنَّ الزَّ وَ
 . قِسَ فْ يْهِ إِلَـى أَنْ يَ لَ دُ عَ قُ رْ تَ ا، وَ هَ يْضِ ـةِ بَ ايَ مَ ـا لِحِ اشً شَ تَبْنِي أَعْ يُورُ فَ ا الطُّ . أَمَّ ـاءِ مَ الْ
 ، يْـهِ لِيَعِيشَ تَاجُ  إِلَ ـا يَحْ لِّ مَ لى كُ ي عَ تَـوِ تِي تَحْ ةِ الَّ بَيْضَ ـلَ الْ اخِ انُ دَ يَـوَ ـو الْحَ نْمُ يَ

. جُ رُ ةَ ويَخْ بَيضَ يرُ الْ غِ قِسُ الصَّ فْ افِيَةٍ يَ ةٍ كَ جَ رَ و لِدَ نْمُ ما يَ نْدَ عِ وَ

ا  مَ نْدَ ا عِ هَ اءَ ـبِهُ آبَ يَ تُشْ ؛ فَهِ لِ وُّ ةِ التَّحَ لَ حَ رْ يُورُ بِمَ الطُّ اكُ وَ ـمَ األَسْ فُ وَ احِ وَ رُّ الزَّ الَ تَمُ
. قِسُ فْ تَ

              

       



اكُ  مَ األَسْ ةُ وَ يرَ غِ فُ الصَّ احِ وَ و الزَّ نْمُ قْتِ تَ ورِ الوَ رُ عَ مُ مَ وَ
تَنِي  عْ تَ ، وَ اثَـرُ تَكَ كِـنُ أَنْ تَ مْ ـا يُ هَ نْدَ . عِ بُـرُ تَكْ يُـورُ وَ الطُّ وَ
تَنِي  عْ اكِ الَ تَ ـمَ األَسْ ـفِ وَ احِ وَ ظَـمُ الزَّ عْ مُ ـا. وَ هَ ارِ غَ بِصِ
ثُ  ا البَحْ كِنُهَ مْ ارَ يُ غَ َنَّ الصِّ ؛ ألِ قِسَ فْ دَ أَنْ تَ عْ ـا بَ هَ ارِ غَ بِصِ
تَنِي  عْ ـا تَ إِنَّهَ يُورِ فَ ظَـمُ الطُّ عْ ا مُ ا. أَمَّ ـهَ سِ ـا بِنَفْ ائِهَ ذَ ـنْ غِ عَ
دَ  تَجِ ، وَ انِ يَـرَ لَـى الطَّ ةً عَ ادِرَ حَ قَ بـِ تَّـى تُصْ ـا حَ هَ ارِ غَ بِصِ

ا. هَ سِ ا بِنَفْ هَ اءَ ذَ غِ

     
                     

 

                     
                     

          
              
            
             

               
           

                
                
        

     
              
              

          
            

        

               
               
              

       

    

       



     
                            

                     

             
ا  هَ ارِ غَ يِيَّاتُ بِصِ تَنِي الثَّدْ عْ تَ ا. وَ تِهَ دَ الَ نْذُ وِ ا مُ ثِيرً ا كَ هَ اءَ بِهُ آبَ ارُ تُشْ غَ الصِّ ا. وَ هَ ارَ غَ يِيَّاتُ صِ لِدُ الثَّدْ تَ
عَ  مَ . وَ ـا لِلكِبَارِ امً ا تَمَ ـابِهً شَ بِحَ مُ ، لِيُصْ هِ جْ لُ الوَ ـكْ يَّرُ شَ تَغَ ارُ يَ غَ بُرُ الصِّ كْ ـا يَ مَ نْدَ عِ ـا. وَ هَ مُ تُطْعِ وَ

ا. هَ ارُ غَ ا صِ هَ يْ دَ ونَ لَ رُ لِيَكُ اثَ تَكَ تَ ا، وَ هَ سِ لَى نَفْ ةً عَ دَ تَمِ عْ لَّمُ لِتَعِيشَ مُ تَعَ قْتِ تَ ورِ الوَ رُ مُ

                  
                    

                 

               
                     

                 
                


   

     

         

          
                    
          
                    
          

       



      

               
             
                 

  

              
           
          

         

               
                  
             

    
                        

            

     

 
        



          

يَاةِ  ةَ َحَ رَ وْ فُ دَ  أَصِ         
. يْنِ تَلِفَ خْ يْنِ مُ يَوانَ حَ

؟ لِ وُّ ودُ بِالتَّحَ صُ قْ ا المَ  مَ 

لَ فِي  احِ رَ ثَ مَ تِيـبِ ثَالَ رُ بِالتَّرْ كُ  أَذْ     
   . ةِ يَّ رِ بَحْ اةِ الْ فَ لَحْ ياةِ السُّ ةِ حَ رَ وْ دَ

 

 



ةِ  لَ حَ رْ انُ بِمَ نْسَ رُّ اإلِ مُ لْ يَ  هَ 
تِي.    ابَ حُ إِجَ ضِّ ؟ أُوَ لِ وُّ التَّحَ

يَوانُ   اَلْحَ            
: وَ ، هُ ياتِهِ ةِ حَ رَ وْ لِيَّةَ فِي دَ حْ بِهُ السِّ شْ ي يُ ذِ الَّ

اةُأ - فَ لَحْ اَلسُّ
زُب- اعِ مَ الْ
بَابُج- اَلذُّ
ةُد- كَ مَ السَّ

     
                           

             

     
                            
                                 

                

    



             

       
لِي؟  وْ نْ حَ يَوانَاتُ مِ ونَ الْحَ بُّ أَنْ تَكُ لْ أُحِ هَ

؟ ةٍ انَاتٍ أَلِيفَ يَوَ تَنِي فِيهِ بِحَ ا أَعْ تِعً مْ تًا مُ قْ يَ وَ بُّ أَنْ أَقْضِ لْ أُحِ هَ

 . مْ هُ نَةً لَ هْ انَاتِ مِ يَوَ يبِ الْحَ رِ نْ تَدْ ذُ بَعْضُ النّاسِ مِ تَّخِ يَ

مْ  هُ ضُ بَعْ ؛ فَ ةٍ تَلِفَ خْ مالٍ مُ ونَ بِأَعْ ومُ قُ انَاتِ يَ يَوَ بُو الْحَ رِّ دَ ؟ مُ مْ هُ دَ ونَ أَحَ كِنُ أَنْ أَكُ مْ لْ يُ فهَ
انَاتِ فِي  يَوَ عَ الْحَ ، أَوْ مَ ـبَاقَاتِ يُولِ السِّ عَ خُ لُ مَ مَ عْ مْ يَ هُ ضُ بَعْ ، وَ يْـدَ ورَ الصَّ قُ لِّـمُ الصُّ عَ يُ

 . ائِيَّةِ مَ اضِ الْ وَ اْألَحْ انِ وَ يَوَ ةِ الْحَ يقَ دِ حَ

ةٍ،  يِّدَ ةٍ جَ حَّ تَّعَ بِصِ ا وأَتَمَ بُورً صَ ا وَ ادِئً ونَ هَ بُ أَنْ أَكُ يَواناتٍ يَجِ بَ حَ رِّ دَ بِحَ مُ ـيْ أُصْ لِكَ وَ
 . انَاتِ يَوَ لُوكِ الْحَ ةٌ بِسُ فَ رِ عْ لِي مَ ، وَ لِ اصُ لَى التَّوَ الِيَةٌ عَ ةٌ عَ رَ دْ يَّ قُ دَ لَ وَ
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 ِ يح قِ التَّلْ
لَ وُّ التَّحَ

ةٍ  يْضَ بَ
ةُ  رَ البَذْ

ةُ قَ اليَرَ
يَاةِ  ةَ الحَ رَ وْ دَ

احِ قَ بُوبَ اللِّ حُ
ـــــــــــــــــــــــــ. ـ  لِ كْ لَى شَ ا عَ هَ يَاتَ ائِيَّاتُ حَ مَ بَرَّ أُ الْ بْدَ  تَ

ى  مَّ ـــلَ تُسَ احِ رَ يُّ بِمَ لُــوقُ الْحَ خْ مَ ـــرُّ الْ مُ  يَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

ا  يـدً دِ باتًــا جَ نَ نَ ــوِّ و لِيُكَ نْمُ ي يَ ـذِ ءُ الَّ ــزْ  اَلْجُ
ـوَ ــــــــــــــــــــــــــ . هُ

نْتِجُ ــــــــــــــــــــــــــ. ةِ  يُ رَ هْ رُ فِي الزَّ كَّ ذَ مُ ءُ الْ زْ  الْجُ

لَـى  ـاحُ النَّبَـاتِ عَ يَ الرِّ انَـاتُ وَ يَوَ دُ الْحَ ـاعِ  تُسَ
لِيَّةِ ــــــــــــــــــــــــــ . مَ لِ عَ الَ نْ خِ رِ مِ اثُ التَّكَ

جُ  ـرُ ةِ تَخْ ــرَ شَ ـــةُ الحَ يْضَ ـــسُ بَ قِ فْ ـا تَ مَ نْدَ  عِ
ا  ــــــــــــــــــــــــــ. نْهَ مِ

احـلُ النمـوِّ المميـزةِ والمختلفةِ   تسـمىَّ مرَ
ها عن بعضٍ ــــــــــــــــــــــــــــ . بعضُ

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى جِ   أَرْ    

    

 
  

     

 
        



          



             

          

لَ  احِ رَ ـرُ مَ كُ أَذْ يِيًّـا، وَ دْ انًـا ثَ يَوَ تَـارُ حَ  أَخْ     
 . يَاتِهِ ةِ حَ رَ وْ دَ

ةٍ  يرَ ـةٍ قَصِ فُ في قِصَّ  أَصِ         
 . ارِ اكِ فِي البِحَ مَ يَاةِ األَسْ ةَ حَ رَ وْ دَ

 ، ضِ لى اْألَرْ ةٌ عَ جَ ةٌ ناضِ احَ فَّ طَتْ تُ قَ  إِذا سَ     
؟ اثُرِ لَى التَّكَ احِ عَ ةَ التُّفَّ رَ جَ لِكَ شَ دُ ذَ يْفَ يُساعِ فَكَ

يَاةِ  ةِ حَ رَ وْ بِيئَةُ فِي دَ رُ الْ ثِّ ؤَ يْفَ تُ  كَ        
؟ طَائِرٍ

ةِ  رَ وْ نْ دَ ةُ مِ ورَ هِ الصُّ ذِ ـهُ هَ حُ ضِّ ي تُوَ ذِ ءُ الَّ زْ ا الجُ  مَ
يَاةِ؟ الحَ

 

يْفَ  كَ ؟ وَ َيَّةُ لُوقَاتُ احلْ و املَخْ نْمُ يْفَ تَ  كَ
؟ ُ ريَّ تَغَ تَ

        

      

السحلية والحمامة،  ← يْنِ كَ تَلِفَ خْ يْنِ مُ يَوانَ تَارُ حَ أَخْ
ا. مَ نْهُ لٍّ مِ يَاةِ كُ ةِ  حَ رَ وْ ثُ في دَ أبْحَ وَ

يْثُ  ← ا، بِحَ عً يْنِ مَ يَوانَ يَاةِ الحَ ةِ حَ رَ وْ ةً لِدَ حَ وْ مُ لَ مِّ أُصَ
حُ  ضِّ ، وأُوَ ـةِ حَ ـفُ اللَّوْ ـا نِصْ مَ نْهُ لٍّ مِ كُ ـونُ لـِ يَكُ
رَ  ـوَ الصُّ ا  مً دِ ـتَخْ سْ مُ يـاةِ،  الْحَ ةِ  رَ وْ دَ ـلَ  راحِ مَ

. اتِ لِمِ كَ الْ وَ

اتِ  ← رَ وْ لَّـمُ دَ عَ أَتَ ي، وَ تـِ حَ وْ ئِـي فِي لَ الَ مَ كُ زُ ـارِ أُشَ
ةِ  دَ اهَ شَ لِ مُ الَ نْ خِ  مِ رَ يَّةٍ  أُخْ لُوقَاتٍ حَ خْ يَاةِ مَ حَ

ئِي. الَ مَ ا زُ هَ دَّ تِي أَعَ حاتِ الَّ اللَّوْ

                       
          

  . ةُ قَ رَ  أ. الوَ

 . رُ ذْ ب. اَلْجِ

اقُ . جـ. اَلسَّ

. ةُ رَ  د. الثَّمَ
         



                   

      

     



                       

        
      
     

              

    
    

    

    



    

اَلنِّظَامُ الْبِيئِيُّ
يَّةِ  يْرِ الْحَ ـيَاءِ غَ األشْ يَّةِ وَ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ ـةُ الْ وعَ مُ جْ مَ

. لٌ يْنَها تَفاعُ دُ بَ ، ويَوجَ بِيئَةِ كُ فِي الْ ارَ تَشَ تِي تَ الَّ

   

    

  

  

    
طِنُ وْ الْمَ

. يُّ لُوقُ الحَ خْ عِيشُ فِيهِ المَ ي يَ ذِ انُ الَّ كَ المَ

ةُ الْغِذائِيَّةُ لَ لْسِ السِّ
لَى  نْها عَ دٍ مِ لُّ واحِ دُ كُ تَمِ عْ يَّةٍ يَ لُوقَاتٍ حَ خْ تِيْبٌ لِمَ رْ تَ

. يهِ ذِّ رِ فِي تَغَ َخَ اآلْ

ائِيَّةُ ةُ الْغِذَ بَكَ الشَّ
. تَرابِطَةِ مُ ائِيَّةِ الْ ذَ غِ لِ الْ سِ الَ نَ السَّ ةٌ مِ وعَ مُ جْ مَ

يُّفُ التَّكَ
يَّ  لُوقَ  الْحَ خْ مَ دُ الْ اعِ ي يُسَ ذِ كِيبُ الَّ لُوكُ أَوِ التَّرْ السُّ

. بَقاءِ لَى الْ عَ

فِّي التَّخَ
لُوقَ  خَ نُ المَ كِّ مَ ي يُ ـذِ ، الَّ يفِ الِ التَّكَ ـكَ دُ أَشْ وَ أَحَ هُ

. نًا فِي بِيئَتِهِ اء آمِ نَ البَقَ يَّ مِ الحَ
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 . اهُ نَ لِ أَدْ ـكْ ا فِي الشَّ هَ دُ ـاهِ تِي أُشَ يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ ي بَعْضَ الْ ـمِّ أُسَ

؟  لَى بَعْضٍ ا عَ هَ ضُ دُ بَعْ تَمِ عْ يْفَ يَ كَ

لُ  تَفاعَ - تَ النَّبَاتَاتُ ـادِعُ وَ فَ الضَّ يُورُ وَ ا الطُّ نْهَ مِ - وَ يَّةُ لُوقَـاتُ الْحَ خْ مَ الْ
 ، ةُ بَ التُّرْ سِ وَ ـمْ ءُ الشَّ وْ ـا ضَ نْهَ مِ - وَ بِيئَةِ ي الْ يَّةِ فـِ يْرِ الْحَ ـيَاءِ غَ َشْ ـعَ األْ مَ
لُوقاتُ  خْ وَ اْلمَ .  النِّظَـامُ الْبِيئِيُّ  هُ بِيئِيَّ ا النِّظَامَ الْ عً لَ مَ ـكِّ - لِتُشَ الْماءُ وَ
يْنَها  دُ بَ جَ وْ يُ ، وَ بِيئَـةِ كُ فـي الْ ـارَ تَشَ تي تَ يَّةِ الَّ يْرُ الْحَ ـيَاءُ غَ األشْ يَّـةُ وَ الْحَ

. لٌ اعُ فَ تَ

، أَوْ  ةٍ كَ ةٍ أوْ بِرْ رَ ـجَ عِ شَ ذْ ا في جِ مَ ا كَ يـرً غِ بِيئِيُّ صَ ـونُ النِّظَامُ الْ ـدْ يَكُ قَ وَ
تَعِيشُ  . وَ يـطِ حِ مُ ـرِ أوِ الْ ةِ أَوِ البَحْ ابَ غَ اءِ أوِ الْ ـرَ حْ ي الصَّ ا فـِ مَ ا كَ بِيـرً كَ
اكُ  ـمَ ؛ فَاألَسْ بِيئيِّ ةٍ فِي النِّظامِ الْ تَلِفَ خْ يَّةُ فِي أَماكِنَ مُ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ
ي  ذِ انُ الَّ كَ وَ المَ نُ هُ طـِ وْ المَ ا. وَ هَ طِنًا لَ وْ دُّ مَ عَ ي يُ ذِ ـاءِ الَّ مَ تَعِيـشُ فِي الْ

يُّ ويجد فيه حاجاته األساسية. لُوقُ الحَ خْ عِيشُ فِيهِ المَ يَ
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 . ضِ لَ األَرْ وْ لَةٍ حَ حْ ةٍ تَقومُ بِرِ ائِرَ ي فِي طَ سِ يَّلُ نَفْ أَتَخَ
ةِ  نَ األَنْظِمَ يدَ مِ دِ عَ ظُ الْ حِ فَ أُالَ ـوْ ؟ سَ دُ اهِ أُشَ ا سَ اذَ مَ
 ، ا جافٌّ هَ ضُ بَعْ ا؛ فَ هَ ائِصِ صَ تَلِفُ فِي خَ تِي تَخْ بيئيَّةِ الَّ الْ
ا  هَ ضُ بَعْ ، وَ ارِ أَوْ الثَّلْــجِ ـجَ طًّـى بِاألَشْ غَ ـا مُ هَ ضُ بَعْ وَ
تُهُ  بَ رْ تُ ، وَ اصُّ بِهِ هُ الْخَ نَاخُ لِّ نِظامٍ مُ لِكُ ، وَ تَ الْماءِ تَحْ

. تِي تَعِيشُ فِيهِ يَّةُ الَّ لُوقاتُ الْحَ خْ مَ الْ ، وَ هُ يِّزُ تِي تُمَ الَّ

طْبٌ  ا رَ هَ نَاخُ ـةِ مُ لَى اليَابِسَ ةِ البِيئِيَّةِ عَ بَعْضُ األَنْظِمَ فَ
ـضُ البِيئَاتِ  بَعْ ، وَ دٌ بَـارِ افٌّ وَ ـا جَ هَ ضُ بَعْ ، وَ ئٌ افـِ دَ وَ

. رَ ا أُخْ يَانً بَةٌ أَحْ طْ رَ يَانًا وَ ةٌ أَحْ افَّ جَ

ةٍ؛  دَّ احٍ عِ نْ نَوَ تَلِفُ مِ تَخْ ائِيَّةُ فَ ةُ البِيئِيَّةُ المَ ـا األَنْظِمَ أَمَّ
 ، ةٌ بَ ذْ هُ عَ يَاهُ رُ مِ البَعْضُ اآلخَ ، وَ ةٌ الِحَ هُ مَ يَاهُ ا مِ هَ ضُ بَعْ فَ
 . ةً يقَ مِ ةً أَوْ عَ لَ حْ ، ضَ ةً دَ ارِ افِئَةً أَوْ بَ يَاهُ دَ ونُ المِ دْ تَكُ قَ وَ

     
                    

    

                 
    

 ، ةٌ بَ ذْ هُ عَ يَاهُ رُ مِ البَعْضُ اآلخَ ، وَ ةٌ الِحَ هُ مَ يَاهُ ا مِ هَ ضُ بَعْ فَ
 . ةً يقَ مِ ةً أَوْ عَ لَ حْ ، ضَ ةً دَ ارِ افِئَةً أَوْ بَ يَاهُ دَ ونُ المِ دْ تَكُ قَ وَ
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؛  هُ لُ تَناوَ ي يَ ـذِ اءِ الَّ ـذَ غِ نَ الْ ةِ مِ لَـى الطَّاقَ يُّ عَ لُـوقُ الْحَ خْ مَ ـلُ الْ صُ يَحْ
ةُ  لُ الطَّاقَ نْتَقِ ا تَ ذَ بِهَ ، وَ لَى بَعْضٍ ها عَ ضُ  بَعْ ذَّ تَغَ يَّةُ يَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ فَ

. رَ لُوقٍ إلى آخَ خْ نْ مَ مِ

دُ  تَمِ عْ تي يَ يَّةِ الَّ لوقَـاتِ الْحَ خْ مَ تِيبَ الْ رْ ائِيَّةُ تَ ةُ الْغِذَ ـلَ لْسِ ـحُ السِّ ضِّ تُوَ وَ
يٍّ  لوقٍ حَ خْ لُ مَ ى أَوَّ ـمَّ يُسَ . وَ ائِهِ ذَ رِ في غِ لَـى اآلخَ نْها عَ ـدٍ مِ احِ لُّ وَ كُ
 . ـهِ سِ هُ بِنَفْ ذاءَ نَعُ غِ يٌّ يَصْ لُوقٌ حَ خْ جُ مَ نْتـِ الْمُ . فَ نْتِجَ مُ ةِ الْ ـلَ لْسِ ي السِّ فـِ
ةِ  ـعَّ نْ أَشِ ةِ مِ لَى الطّاقَ لُ عَ صُ تِي تَحْ الِبُ الَّ الطَّحَ لِكَ النَّبَاتَاتُ وَ نْ ذَ مِ وَ

ائِها. ذَ نْعِ غِ ا فِي صُ هَ مُ دِ تَخْ تَسْ ، فَ سِ مْ الشَّ

 . لِكَ تَهْ سْ مُ غِذائِيَّةِ الْ ةِ الْ ـلَ لْسِ يُّ الثّانِي فِي السِّ لُوقُ الحَ خْ مَ ى الْ ـمَّ يُسَ وَ
. رَ يَّةٍ أُخْ لُوقاتٍ حَ خْ لى مَ  عَ ذَّ تَغَ يٌّ يَ لُوقٌ حَ خْ لِكُ مَ تَهْ سْ الْمُ وَ

          





       

       



اتِ  لِكَ تَهْ سْ مُ لِي الْ يَ ، وَ اتٌ لِكَ تَهْ سْ لُّها مُ يَواناتُ كُ الْحَ وَ
لُوقَاتُ  خْ يَ المَ هِ تُ وَ لِّالَ حَ ائِيَّةِ الْمُ ذَ غِ ةِ الْ لَ لْسِ فِي السِّ
انَـاتِ  يَوَ الحَ ـا النَّبَاتَـاتِ وَ ايَ قَ لِّـلُ بَ ي تُحَ تـِ يَّـةُ الَّ الحَ
ا  ةِ أمْالحً بَ يفُ إِلَـى التُّرْ تُضِ تِها، فَ وْ دَ مَ ها بَعْ ـامَ سَ أجْ وَ
تِ  لِّـالَ حَ مُ ـنَ الْ مِ . وَ ةً ديـدَ )جَ ةً يَ ذّ غَ ادَّ مُ ـوَ نِيَّـةً (مَ دِ عْ مَ

. انِ يدَ الدِّ ا وَ تِيريَ بَكْ اعِ الْ بَعْضُ أَنْوَ

     
                     

              

                 
     

      
                   

       

              
      

           
                   

                   

                    
   

                     
      

                 

       



     
                      

       

                      
                 

        

         
نَ  ةٍ مِ يدَ دِ اعٍ عَ لَى أَنْــوَ  عَ ـذَّ تَغَ يَوانَاتِ تَ ظَـمُ الْحَ عْ مُ
لُ  . فيَأْكُ ائيَّـةٍ ذَ ـلَ غِ سِ الَ ـنْ سَ ءٌ مِ ـزْ ـيَ جُ هِ ، وَ اءِ ـذَ غِ الْ
مِ  يَوْ ي الْ فـِ ، وَ ةً ـرَ شَ مٍ حَ وْ باحِ يَ ي صَ ثَـالً فـِ مَ ورَُ فُ صْ عُ الْ

. ةً ودَ لُ دُ أْكُ التَّالِي يَ

 ، ةَ الْغِذائيَّةَ بَكَ ائيَّةِ الشَّ ذَ غِ لِ الْ سِ الَ ابُكُ السَّ ى تَشَ مَّ يُسَ وَ
ا  ائِهَ ذَ دُ فِي غِ تَمِ عْ ي تَ تـِ يَّةُ الَّ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ ى الْ ـمَّ تُسَ وَ
يْنَما  ، بَ ابِ شَ تِ األَعْ ئيسٍ آكِالَ لٍ رَ كْ لَى النَّباتَاتِ بِشَ عَ
ا  ائِهَ ذَ ي غِ دُ فـِ تَمِ عْ تِي تَ يَّـةُ الَّ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ ى الْ ـمَّ تُسَ

. ئِيسٍ آكِالتِ اللُّحومِ لٍ رَ كْ انَاتِ بِشَ يَوَ لَى الْحَ عَ

            

  

 

 

        

                

    

     

    

  

    

  

  

   

     

                 
              

           

     

بَاتَاتٍ وتسـمى  نَ انَاتٍ وَ يَوَ لُ حَ أْكُ انَاتٌ تَ يَوَ نـاكَ حَ هُ وَ
ائيَّةِ فِي  ذَ غِ ةِ الْ ـبَكَ الحيوانـات الفارقـة. أَنْظُرُ إِلَى الشَّ

فُ بَعْضَ الحيوانات الفارقة. رَّ أَتَعَ لِ التَّالِي، وَ كْ الشَّ

   

       



      

              
            

        

               
               
            

       
           
           
             

    
                       

                    

             

؟  ائيَّةُ ذَ غِ ةُ الْ ـلَ لْسِ ا السِّ  مَ         
؟ ائِيّةُ ذَ غِ ةُ الْ بَكَ ا الشَّ مَ وَ

؟   لِكاتِ تَهْ سْ مُ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ      

نْ  ا مِ ءً زْ لُوقُ جُ خْ ـونُ المَ يْفَ يَكُ  كَ      
؟ ائِيَّةٍ ذَ ةٍ غِ لَ لْسِ نْ سِ ثَرَ مِ أَكْ

                 

نَ  لٍّ مِ كُ كِـنُ لـِ مْ يـفَ يُ  كَ        
 - اءٍ ـوَ دٍّ سَ لَى حَ - عَ انَاتِ يَوَ الْحَ النَّبَاتَـاتِ وَ

؟    تِ لِّالَ حَ مُ لَى الْ ادُ عَ تِمَ عْ االْ

لُ  صُ  تَحْ          
: نََ ةِ مِ لَى الطَّاقَ اتِ عَ نْتِجَ مُ ظَمُ الْ عْ مُ

سِأ  - مْ الشَّ
لِّالتِب- حَ مُ الْ
ساتِج- تَرِ فْ مُ الْ
ورِد - خُ الصُّ
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اءِ؟ رَ حْ يْشِ فِي الصَّ لُ لِلْعً مَ يَّفَ الجَ يْفَ تَكَ . كَ اهُ نَ لِ أَدْ كْ أَنْظُرُ إِلَى الشَّ

يْشِ فِي  ـنَ العَ نَتْهُ مِ كَّ ـلِ مَ مَ اكِيـبَ لِلْجَ رَ الَى تَ عَ تَ هُ وَ انَ ـبْحَ يَّـأَ اللَّـهُ سُ هَ
، فَالَ  الِ مَ لَى الرِّ يِ عَ شْ لَى المَ انِهِ عَ دَ ـاعِ انِ يُسَ فَّ لِ خُ مَ لِلْجَ ؛ فَ اءِ رَ حْ الصَّ

لِ . مْ ةِ الرَّ ارَ رَ هُ بِحَ اسَ سَ انِ إِحْ نَعَ مْ ا يَ مَ هُ ا، وَ غُوصُ فِيهَ يَ

اكِ  ـوَ اتِ األَشْ ةِ ذَ يَّ اوِ رَ حْ ـنَ النَّبَاتَـاتِ الصَّ ـلِ مِ مَ ـامِ الجَ ظَـمُ طَعَ عْ مُ وَ
ا  ذَ لِ هَ نَاوُ لَى تَ هُ عَ دُ اعِ ةً تُسَ وقَ قُ شْ ةً مَ ـفَ الَى شَ عَ هُ تَ لَ اللَّ عَ ا جَ ةِ، لِذَ ثِيرَ الكَ

. امِ الطَّعَ

كِيبُ  يُّفِ التَّرْ دُ بِالتَّكَ صَ قْ يُ . وَ يُّفِ لَى التَّكَ ةً عَ ثِلَ اكِيبُ أَمْ هِ التَّرَ ذِ ـدُّ هَ تُعَ وَ
. بِيئَةِ يًّا فِي الْ اءِ حَ بَقَ لَى الْ لُوقَ عَ خْ مَ دُ الْ اعِ ي يُسَ ذِ لُوكُ الَّ أَوِ السُّ
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نَ  ـيَّ مِ لُـوقَ الْحَ خْ مَ ـنُ الْ كِّ تـي تُمَ يُّـفِ الَّ ثِلَـةِ التَّكَ ـنْ أَمْ مِ وَ
هُ  انَ ـبْحَ يَّـأَ اللَّهُ سَ ا هَ ، مَ ائِيَّـةِ ذَ غِ هِ الْ اتـِ اجَ لَـى حَ ـولِ عَ صُ الْحُ
نَ  ا مِ مَ نُهُ كِّ ةٍ تُمَ ـادَّ الِبَ حَ خَ ـنْ مَ ـدِ مِ األَسَ بِّ وَ الَـى لِلدُّ عَ تَّ وَ
ـغِ  ضْ ـنْ مَ هُ مِ نـُ كِّ ـا تُمَ اسً رَ ـانِ أَضْ صَ ـبَ لِلْحِ هَ وَ ، وَ يْـدِ الصَّ
لُوقَ  خْ مَ ـنُ الْ كِّ مَ ا ما يُ يُّفِ أَيْضً الِ التَّكَ ـكَ ـنْ أَشْ مِ .وَ امِ الطَّعَ
ى  فَّ تَخَ ـا يَ مَ نْدَ كَ عِ لـِ ذَ ؛ وَ هِ ي بِيئَتـِ نًا فـِ ـاءِ آمِ بَقَ ـنَ الْ ـيَّ مِ الْحَ
نِ  وْ لِ أوْ لَ ـكْ ا لِشَ ـابِهً شَ الً مُ ـكْ ذُ شَ تَّخِ يَ ، وَ بِيئَةِ جُ فِي الْ مِ نْدَ يَ وَ
؛  يَ فِّ ى التَّخَ ـمَّ يُّفُ يُسَ ا التَّكَ ـذَ هَ ا، وَ ي يَعيـشُ فِيهَ تـِ بِيئَـةِ الَّ الْ
ذُ  تَّخِ الَى يَ عَ هُ اللَّـهُ تَ لَ عَ - جَ ثَـالِ مِ ـبِيلِ الْ لَى سَ - عَ بَـانُ الثُّعْ فَ
نْ  ي مِ فِّ نَ التَّخَ نَ مِ كَّ تَمَ ـيْ يَ ا؛ لِكَ عِيشُ فِيهَ تِي يَ بِيئةِ الَّ نَ الْ ـوْ لَ

. ائِهِ دَ أعْ

       



                            
ا  هَ ةُ لَ يَّ اوِ رَ حْ يَّةُ الصَّ لُوقَاتُ الحَ خْ المَ ؛ فَ اءِ رَ حْ يْشَ فِي الصَّ تَطِيعُ العَ يَّةِ تَسْ لُوقَاتِ الحَ خْ اعِ المَ لُّ أَنْوَ تْ كُ يْسَ لَ
اتٌ  يُّفَ ا تَكَ هَ ثَالً لَ ةُ مَ يَّ اوِ رَ حْ النَّبَاتَاتُ الصَّ . فَ افِّ يِّ الجّ اوِ رَ حْ نَاخِ الصَّ يْشِ فِي المُ لَى العَ ا عَ هَ دُ اعِ اتٌ تُسَ يُّفَ تَكَ
اصِ  تِصَ مْ ةٍ الِ بِيـرَ اتٍ كَ ـاحَ سَ لَى مِ ا عَ هَ ورِ ذُ ادُ جُ تِدَ ا امْ نْهَ مِ ؛ وَ هِ ينـِ زِ تَخْ اءِ وَ ـاصِ المَ تِصَ لَـى امْ ا عَ هَ دُ ـاعِ تُسَ
ي  مِ تَحْ . وَ ـاءِ ينِ المَ زِ لَى تَخْ ا عَ انِهَ ـيقَ يَّزُ لِسِ مَ لُ المُ ـكْ ا الشَّ هَ دُ ـاعِ يُسَ . وَ طَرِ اءِ المَ نْ مَ كِنَةٍ مِ مْ يَّـةٍ مُ مِّ بَـرِ كَ أَكْ
انَاتُ  يَوَ ا الحَ . أَمَّ ةِ يَّ رِ بْ اقِ اإلِ رَ األَوْ اكِ وَ ـوَ يقِ األَشْ نْ طَرِ ـى عَ طْشَ انَاتِ العَ يَوَ نَ الحَ ا مِ ـهَ سَ هِ النَّبَاتَاتُ نَفْ ذِ هَ
تِي  اتِ الَّ يُّفَ دُ التَّكَ دِّ أُحَ ، وَ اهُ نَ رِ أدْ وَ . أَنْظُرُ إِلَى الصُّ اءِ لَى المَ ولِ عَ صُ لَى النَّبَاتَاتِ لِلحُ  عَ ذَّ تَتَغَ ةُ فَ يَّ اوِ رَ حْ الصَّ

. اءِ رَ حْ يْشِ فِي الصَّ نَ العَ هِ النَّبَاتَاتِ مِ ذِ نَتِ هَ كَّ مَ

            
                  

         

        
            

    

     
    

                
                

         

         
       

  
               

          

         

                  

                      
                 

     

       



    
           
              

          
          

             
          

              
                    

      

                       
       

ا الثعابين  نْهَ مِ - وَ ـةِ يَّ اوِ رَ حْ انَاتِ الصَّ يَوَ ـنَ الحَ يدُ مِ دِ العَ
نَامُ  ا تَ ؛ أَيْ أَنَّهَ ا لَيْلِيٌّ هَ ـاطُ انَاتٌ نَشَ يَوَ يَ حَ ـابُ - هِ ئَ الذِ وَ

ا. دً ارِ وُّ بَ بِحُ الجَ ا يُصْ مَ نْدَ يْلِ عِ طُ فِي اللَّ نْشَ تَ ارِ وَ فِي النَّهَ

ا  هَ امُ سَ أَجْ انَاتِ وَ يَوَ ةُ لِبَعْضِ الحَ بِيرَ انُ الكَ دُ اآلذَ اعِ تُسَ وَ
ا  هَ ـامِ سَ اءِ أَجْ قَ لَى بَ - عَ ةِ يَّ انِبِ البَرِّ ا فِي األَرَ مَ - كَ ةُ قِيقَ الرَّ
ةِ  بِيـرَ ا الكَ انِهَ لَ آذَ الَ ارُّ خِ ا الحَ هَ مُ فَّقُ دَ تَدَ ا يَ مَ نْدَ عِ . فَ ةً دَ ارِ بَ
نِ  ةُ األُذُ ـاحَ سَ ادَتْ مِ ا زَ لَّمَ كُ . وَ تِهِ ارَ رَ ـنْ حَ ا مِ ءً زْ ـدُ جُ قِ فْ يَ
نُ  ـوْ ـلُ لَ مَ عْ ـا يَ مَ ةِ. كَ ـودَ قُ فْ ةِ المَ ارَ ـرَ يَّـةُ الحَ مِّ ادَتْ كَ زَ
نَ  ةٍ مِ بِيرَ يَّةٍ كَ مِّ هِ لِكَ اصِ تِصَ نْعِ امْ لَى مَ تُ عَ انِ البَاهِ يَـوَ الحَ

ةِ.  ارَ رَ الحَ

     
                     

      

                 
          

         

    
                          

           

                   
        

       



                      

بَعْضُ  ـا؛ فَ ي تَعِيشُ فِيهَ تـِ ـعَ البِيئَـةِ الَّ مَ مَ ءَ ـةُ لتَتَـالَ يَّ رِ ـتِ النَّبَاتَـاتُ البَحْ يَّفَ تَكَ
لَى  ا عَ هَ دُ اعِ ائِيَّةٍ تُسَ وَ يَاسٍ هَ لَى أكْ ي عَ تَوِ اكِيبُ تَحْ رَ ا تَ هَ ةِ لَ يّ رِ بَحْ ـابِ الْ شَ األَعْ

. سِ مْ ءِ الشَّ وْ لَى ضَ ولِ عَ صُ اءِ لِلْحُ مَ طْحِ الْ قَ سَ وَ فَوْ أَنْ تَطْفُ

ا  هَ ظَمُ عْ يَاهِ؛ فَمُ مِ تَعِيشَ فِي الْ كَ وَ رَّ تْ لِتَتَحَ يَّفَ دْ تكَ قَ ةُ فَ يَّ رِ بَحْ انَـاتُ الْ يَوَ ا الْحَ أمَّ
. ةِ كَ رَ نَ الْحَ نَ مِ كَّ لَ لِيََتَمَ يْ الذَّ انِفَ وَ عَ مُ الزَّ دِ تَخْ - يَسْ ينُ فِ لْ نْها الدُّ مِ - وَ

لُوقِ  خْ ـالُ المَ تِقَ يَ انْ هِ ، وَ ةُ ـرَ جْ يطِ الهِ حِ مُ انَـاتِ الْ يَوَ يُّفِ حَ ائِـقِ تَكَ ـنْ طَرَ مِ وَ
ثَرِ دِفئًا  اءُ إِلَى البِيئَةِ األَكْ ذَ ا الغِ لُّ فِيهَ قِ تِي يَ ةِ أَوِ البِيَئِة الَّ دَ بَارِ نَ البِيئَةِ الْ ـيِّ مِ الحَ

. اءُ ذَ ا الغِ رُ فِيهَ افَ تَوَ أَوْ يَ

 ، ئِيَّةٌ وْ عٌ ضَ قَ اقِ بُ مَ تِي تَعِيشُ فِي األَعْ انَاتِ الَّ يَوَ امِ بَعْضِ الْحَ سَ لى أَجْ دُ عَ يُوجَ
يْها. لَ  عَ ذَّ تَغَ تِي تَ انَاتِ الَّ يَوَ ا الْحَ يْهَ بُ إلَ ذِ ، يَجْ ءٌ وْ ا ضَ نْهَ نْبَعِثُ مِ يَ
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ـاتٍ  يُّفَ ـةَ تَكَ ثَ فُ ثَالَ  أَصِ         
بَقاءِ  ـنَ الْ انَاتِ مِ يَوَ ، أَوِ الْحَ تِ النَّبَاتَـاتِ نـَ كَّ مَ

. يَّةً حَ

؟ يْلِيِّ اطِ اللَّ ودُ بالنَّشَ صُ قْ ا المَ  مَ      

يْنِ  انَ يَوَ اتِ حَ يُّفَ يْنَ تَكَ نُ بَ ارِ  أُقَ        
. يْنِ تَلِفَ خْ مُ

عِيشُ فِي  ثُ لِنَبَـاتٍ يَ ـدُ ي يَحْ ذِ ـا الَّ  مَ     
؟   اءِ رَ حْ تُهُ إِلَى الصَّ لْ قَ ا نَ الِيِّ إِذَ مَ طْبِ الشَّ قُ الْ

         

رُ  اجِ   لِماذا تُهَ           
؟ انَاتِ يَوَ بَعْضُ الْحَ

.أ - ةِ سَ تَرِ فْ مُ انَاتِ الْ يَوَ نَ الْحَ ا مِ بً رَ هَ
دِ.ب- بَارِ سِ الْ نُّبًا لِلطَّقْ تَجَ
ا.ج- ائِهَ نْ آبَ ثًا عَ بَحْ
ا.د- اكِنِهَ يِيرِ أَمَ غْ بَةً فِي تَ غْ رَ








 
                             

                   

     
                        

                   

         

       



            
يْفَ  ةِ كَ فَ رِ عْ ةَ البِيئِيَّةَ لِمَ اءُ األَنْظِمَ لَمَ سَ العُ رَ دْ دَ قَ . وَ اءِ ذَ نَ الغِ ةِ مِ لَى الطَّاقَ لُ عَ صُ يَّةَ تَحْ لُوقَاتِ الحَ خْ فُ أَنَّ المَ رِ أَعْ
 . ظَاتٍ حَ الَ نْ مُ يْهِ مِ لُوا إِلَ صَّ ا تَوَ اءُ بِمَ لَمَ لَ العُ اصَ ا. ثُـمَّ تَوَ ائِهَ ذَ لَى غِ ا عَ ولِهَ صُ يَّةُ فِي حُ لُوقَاتُ الحَ خْ تَلِـفُ المَ تَخْ

. مِ الَ نِ العَ لُّمِ عَ لَى التَّعَ دُ النَّاسَ عَ اعِ  يُسَ   
←   

ا  نْهَ ، مِ الِيبِ ةِ أَسَ دَّ لُومِ بِعِ اتِ فِي العُ لُومَ عْ لُ المَ بَادُ تِمُّ تَ يَ ، وَ اتٍ لُومَ عْ نْ مَ يْهِ مِ لْتُ إِلَ صَّ ا تَوَ ئِي بِمَ الَ مَ عَ زُ  مَ   
. اتٍ ومَ سُ اتٍ أَوْ رُ حَ وْ لُ لَ مَ مُ أَوْ عَ سْ ةُ أَوِ الرَّ يثُ أَوِ الكِتَابَ دِ الحَ

←   
عَ   مَ    َّثُم ، ـبِيَّةِ شْ ي العُ اضِ ـةِ بِالنِّظَامِ البِيئِيِّ لِألَرَ اصَّ ـاطِ بِتَنْظِيـمِ البَيَانَاتِ الخَ ا النَّشَ ذَ لَ هَ ـالَ ـأَقُومُ خِ سَ
تَاجُ  ا تَحْ لَى مَ ـبِيَّةِ عَ شْ يَّةُ فِي البِيئَةِ العُ لُوقَـاتُ الحَ خْ لُ المَ صُ يْفَ تَحْ اهُ كَ نَ لُ البَيَانَـاتِ أَدْ وَ دْ ـحُ جَ ضِّ وَ ئِـي. يُ الَ مَ زُ
بُ  رِّ ـأُجَ . سَ يلِ البَيَانَاتِ صِ ـائِلِ تَوْ سَ دَ وَ دُّ أَحَ عَ لُ يُ وَ دْ . فَالجَ يَّةُ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ اعَ تَفَ يْفَ تَ كَ ، وَ ةِ نَ الطَّاقَ يْهِ مِ إِلَ

. رَ ائِلَ أُخْ سَ وَ

 . ائِيَّةِ ذَ ةِ الغِ ـلَ لْسِ ةَ السِّ ايَ حُ بِدَ ضِّ ةُ تُوَ ورَ ، فَالصُّ ائِيَّـةٍ ذَ ةٍ غِ ـلَ لْسِ طَّطٍ لِسِ خَ لِ مُ مَ يـلُ البَيَانَاتِ بِعَ صِ كِـنُ تَوْ مْ   يُ
. يحٍ حِ تِيبٍ صَ ةِ بِتَرْ ثَ يَّةِ الثَّالَ لُوقَاتِ الحَ خْ ةِ المَ افَ هُ بِإِضَ لُ مِ أُكْ ، وَ طَّطَ خَ ا المُ ذَ خُ هَ أَنْسَ سِ

              

                  

بُ شْ سُالعُ مْ الشَّ
بَانُ لِالثُعْ قْ أْرُ الحَ فَ

رُ قْ بَانُالصَّ الثُعْ
لِ قْ أْرُ الحَ بُفَ شْ العُ

       



حِ  ضَّ وَ مِ المُ رَ خِ الهَ لِكَ بِنَسْ ذَ ائِيًّا، وَ ذَ ا غِ مً رَ لُ هَ مَ . أَعْ لُ اصَ   أَتَوَ
ا. بُهَ نَاسِ ا يُ اتِ بِمَ اغَ رَ بِئَةِ الفَ أَقُومُ بِتَعْ ، وَ لِ كْ فِي الشَّ

لُوقٍ  خْ لِّ مَ نِيفَ كُ ـا تَصْ حُ فِيهَ ضِّ ةً أُوَ رَ تُـبُ فِقْ . أَكْ لُ اصَ   أَتَوَ
حُ  ضِّ أُوَ . وَ نْتِجٍ لُـوقٍ مُ خْ ، أَوْ مَ لِكٍ ـتَهْ سْ لُوقٍ مُ خْ مَ ، كَ يٍّ حَ

. ةِ لَى الطَّاقَ لُوقٍ عَ خْ لُّ مَ لُ كُ صُ نَ يَحْ نْ أَيْ مِ

نِي  تْ دَ اعَ ةِ سَ ثَ لِ الثَّالَ اصُ الِيبِ التَّوَ يعُ أَسَ مِ لْ جَ   هَ
انَتْ  ـالِيبِ كَ ؟ أَيُّ األَسَ مِ البَيَانَاتِ لَـى فَهْ عَ

ا؟ اذَ لِمَ ؟ وَ اتِ لُومَ عْ يلِ المَ صِ لَ فِي تَوْ أَفْضَ

←   
ةِ  ـلَ لْسِ لَ السِّ وْ اتِ حَ لُومَ عْ يلَ المَ صِ لُ تَوْ اوِ أُحَ . وَ رَ رُ فِي نِظَامٍ بِيئِيٍّ آخَ أُفَكِّ

ا  حُ فِيهَ ضِّ ائِيَّـةٍ أُوَ ذَ ةٍ غِ ـلَ لْسِ طَّطًا لِسِ خَ ـمُ مُ سُ أَرْ يلِي. وَ مِ ائِيَّـةِ إِلَى زَ ذَ الغِ
ةُ  ـلَ لْسِ فُ السِّ ، ثُمَّ أَصِ ةِ لَى الطَّاقَ يَّةُ عَ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ صُ يْفَ تَحْ كَ

  . تُهُ لَّمْ عَ ا تَ ئِي بِمَ الَ مَ أُنَاقِشُ زُ . وَ اتِ لِمَ ائِيَّةَ بِالكَ ذَ الغِ

    

ةِ  ـلَ لْسِ لَ السِّ وْ اتِ حَ لُومَ عْ يلَ المَ صِ لُ تَوْ اوِ أُحَ . وَ رَ رُ فِي نِظَامٍ بِيئِيٍّ آخَ ةِ أُفَكِّ ـلَ لْسِ لَ السِّ وْ اتِ حَ لُومَ عْ يلَ المَ صِ لُ تَوْ اوِ أُحَ . وَ رَ رُ فِي نِظَامٍ بِيئِيٍّ آخَ أُفَكِّ
ا  حُ فِيهَ ضِّ ائِيَّـةٍ أُوَ ذَ ةٍ غِ ـلَ لْسِ طَّطًا لِسِ خَ ـمُ مُ سُ أَرْ يلِي. وَ مِ ائِيَّـةِ إِلَى زَ ذَ الغِ

ةِ  ـلَ لْسِ لَ السِّ وْ اتِ حَ لُومَ عْ يلَ المَ صِ لُ تَوْ اوِ أُحَ . وَ رَ رُ فِي نِظَامٍ بِيئِيٍّ آخَ أُفَكِّ
ا  حُ فِيهَ ضِّ ائِيَّـةٍ أُوَ ذَ ةٍ غِ ـلَ لْسِ طَّطًا لِسِ خَ ـمُ مُ سُ أَرْ يلِي. وَ مِ ائِيَّـةِ إِلَى زَ ذَ الغِ

ةِ  ـلَ لْسِ لَ السِّ وْ اتِ حَ لُومَ عْ يلَ المَ صِ لُ تَوْ اوِ أُحَ . وَ رَ رُ فِي نِظَامٍ بِيئِيٍّ آخَ أُفَكِّ

ةُ  ـلَ لْسِ فُ السِّ ، ثُمَّ أَصِ ةِ لَى الطَّاقَ يَّةُ عَ لُوقَاتُ الحَ خْ لُ المَ صُ يْفَ تَحْ كَ

  

        



   
     

                  
                   
            

       
    

                
                    

         

    
                              
                             



             

                 
     

يَ  فِّ يُّفَ   التَّخَ التَّكَ
ائِيَّةُ ةُ الغِذَ لَ لسِ لِّل  السِّ حَ  المُ

النِّظَامَ البِيئِيّ نْتِجَ   المُ
يَّـةٍ  حَ قَـاتٍ  لُوْ خْ لِمَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تَرتِيـبٌ 
. يهِ ذِّ رِ فِي تَغَ لَى اآلخَ ا عَ نْهَ دٍ مِ احِ لُّ وَ دُ كُ تَمِ يعْ

نُ  كِّ مَ ي يُ ذِ كِيبِ الَّ ـلُوكِ أَوِ التَّرْ يُّرُ فِي السُّ  التَّغَ
ي بيئَتِهِ  يًّا فـِ ـاءِ حَ بَقَ ـنَ الْ ـيَّ مِ لُـوقَ الْحَ خْ مَ الْ

ى ــــــــــــــــــــــــــــــ. مَّ يُسَ

ائِهِ  ذَ نْعَ غِ ـتَطِيعُ صُ ي يَسْ ذِ يُّ الَّ لُوقُ الْحَ خْ مَ  اَلْ
ى ــــــــــــــــــــــــــــــ . مَّ هِ يُسَ سِ بِنَفْ

يُّ  لُـوقُ الْحَ خْ مَ يَّرُ فِيـهِ الْ تَغَ ي يَ ـذِ يُّـفُ الَّ  اَلتَّكَ
ى  مَّ ا يُسَ دُ فِيهَ تِي يوجَ بِيئَةِ الَّ ا لِلْ شابِهً بِحَ مُ لِيُصْ

ــــــــــــــــــــــــــــــ . 

يْرُ  ـيَاءُ غَ األشْ يَّةُ وَ لُوقَـاتُ الْحَ خْ مَ ـلُ الْ اعَ تَفَ  تَ
لَ ــــــــــــــــــــــــــــــ . كِّ يَّةِ لِتُشَ الْحَ

ا النَّبَاتَاتِ  ايَ قَ لِّلُ بَ ي يُحَ ـذِ يُّ الَّ لُوقُ الْحَ خْ مَ  اَلْ
ى  ـمَّ يُسَ يِّتَـةَ  مَ الْ ها  ـامَ سَ وأجْ انَـاتِ  يَوَ الْحَ وَ

ــــــــــــــــــــــــــــــ .

www.obeikaneducation.com :عُ إِلى جِ   أَرْ    

             

   
        

       

     

     

      

         



         

غِذائِيَّةُ  ةُ الْ لَ لْسِ يَ السِّ تَوِ كِنُ أَنْ تَحْ مْ لْ يُ  هَ      
؟  لِكٍ تَهْ سْ نْتِجٍ أوْ مُ نْ مُ ثَرَ مِ لى أَكْ ةُ عَ دَ احِ وَ الْ

تِي تَعِيشُ  يْنَ النَّبَاتَاتِ الَّ نُ بَ ارِ   أُقَ         
. ارِ تِي تَعِيشُ فِي البِحَ النَّبَاتَاتِ الَّ اءِ وَ رَ حْ فِي الصَّ

نُ  نْوِ . أُعَ انِ ـودَ مُ الً فِيهِ عَ وَ ـدْ ـمُ جَ سُ  أَرْ     
 ،( يٌّ انـِ يَوَ يَ (حَ الثَّانـِ )، وَ يٌّ بَاتـِ لَ (نَ ـودَ األَوَّ مُ العَ
 ، ـا بِاألَمْسِ تُهَ لْ نَاوَ ي تَ تـِ ـةَ الَّ مَ فُ األَطْعِ نـِّ ثُـمَّ أُصّ
نَ النَّبَاتِ  وذِ مِ أْخُ ــامِ المَ ـمَ الطَّعَ عُ اسْ يْثُ أَضَ بِحَ
انِ فِي  يَوَ نَ الحَ ـوذَ مَ أْخُ المَ ، وَ لِ ودِ األّوَّ مُ ي العَ فـِ
انِيًّا  يَوَ حَ بَاتِيًّا وَ ـامُ نَ انَ الطَّعَ ا كَ إِذَ ـودِ الثَّانِي. فَ مُ العَ

. يْنِ ودَ مُ تُهُ فِي كِالَ العَ عْ ضَ ا وَ عً مَ

بِيَةَ نَباتٍ  رْ يدُ تَ نَّي أُرِ ضُ أَنَ تَرِ  أَفْ       
بِيئَةِ  عُ الْ ، فَما نَـوْ ةٍ كَ ـانِ فِي بِرْ ا يَعيشَ انَ انٍ كَ يَـوَ حَ وَ

ا؟ مَ هُ ا لَ هَ رُ فِّ أُوَ تِي سَ الَّ

يًّا فِي  اءِ حَ بَقَ ـنَ الْ نَ مِ كَّ يْهِ ألَتَمَ تَـاجُ إِلَ ي أَحْ ذِ ـا الَّ مَ 
ةِ؟  ورَ بَيَّنَةِ فِي الصُّ مُ ةِ الْ دَ بَارِ بِيئَةِ الْ الْ

 

اءَ  بَقَ َيَّةُ الْ تَطِيعُ املخلُوقَاتُ احلْ يْفَ تَسْ  كَ
َا؟ يَّةً يفِ بِيئَاهتِ حَ

     
              

          
ا  ← ديدً يًّا جَ ا حَ لُوقً خْ يَّـلُ مَ أَتَخَ ا بِيئِيًّا، وَ تَـارُ نِظامً أَخْ

. عِيشَ فِيهِ كِنُ أَنْ يَ مْ يُ

لُوقِ  خْ مَ ا الْ ذَ هُ لِهَ ا اللَّ بَهَ هَ ي وَ تـِ اتُ الَّ ا التَّكيُّفَ مَ  -
اءِ؟  رَ حْ يْشِ فِي الصَّ نَ العَ نَ مِ كَّ يِّ لِيَتَمَ الْحَ

لُ  صُ يْفَ يَحْ كَ ، وَ لُوقِ ا المخْ ذَ لُوكَ هَ فُ سُ أَصِ  -
ائِهِ؟ ذَ لَى غِ عَ

ا  ذَ لُ هَ ـكِّ تِي يُشَ ائِيَّـةَ الَّ ذَ غِ ةَ الْ ـلَ لْسِ ـمُ السِّ سُ -  أَرْ
نْها. ا مِ ءً زْ يُّ جُ لُوقُ الْحَ خْ مَ الْ

عَ  ← ا مَ هَ أُناقِشُ ، وَ ةٍ حَ وْ يْهِ فِي لَ لْتُ إِلَ صَّ ا تَوَ صُ مَ أُلَخِّ
فِّ ئِي فِي الصَّ الَ مَ زُ

                 
     

  . عيَّةٍ مْ ةٍ شَ بَقَ طَّاةٌ بِطَ غَ اقُ مُ رَ  أ. األَوْ

 . ةٌ قِيقَ ةٌ رَ بِيرَ اقُ كَ رَ ب. األَوْ

اكٌ . وَ ا أَشْ هَ جـ. لَ

ةٌ. تَدَّ مْ لةٌ مُ يَ ها طَوِ ورُ ذُ  د. جُ

          

          



                     

         
   

      
                 

    
                 

    

    



    
التَّنَافُسُ

غِذاءِ  لى الْ يَّةِ عَ لُوقَـاتِ الْحَ خْ مَ يْنَ الْ اعٌ بَ ـرَ صِ
. رَ اتِ األُخْ اجَ الْحَ الْماءِ وَ وَ

   

   

   

      

   

  

ثُ اَلتَّلَوُّ
اءِ أَوِ  مَ ـواءِ أَوِ الْ هَ ي الْ ةٍ فـِ ادَّ ضارَّ ـوَ ـولُ مَ دُخُ

. ةِ بَ التُّرْ

انُ يَضَ الْفَ
نْتُجُ  تي تَ يَّةِ  الَّ بِيعِ ثِ الطَّ ارِ ـوَ كَ الِ الْ ـكَ دُ أشْ أَحَ

. فِ اصِ وَ عَ الْ ةِ وَ يرَ زِ غَ طَارِ الْ مْ نِ األْ عَ

اضِ رَ قِ ةُ بِاالنْ دَ دَّ هَ الْمُ
تْ  بَحَ أَصْ ا فَ هَ عُ تِي قَلَّ نَوْ يَّةُ الَّ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ

اضِ (الفناء). رَ نْقِ نَ االْ بَةً مِ يْ رِ قَ

     



     

           
    

                    
                  

    



             
  

                        
           

                   

  
                           
                              

           
                            

      
                          

        
                         

                    
       

                       
                   

                       
                

         

    

    

  

     •
     •

       •
    •

      •
        •

     



        

                     
ـا؛  اتِهَ اجَ بِيَـةِ حَ ـا لِتَلْ ا فـي بيئَاتِهَ يِيـرً غْ ثُ تَ ـدِ يَّـةُ تُحْ لُوقَـاتُ الْحَ خْ مَ الْ
ا  اشً شَ بْنِي أَعْ يُورُ تَ الطُّ ، وَ اتِ رَ شَ طَادَ الْحَ هُ لِيَصْ باكَ جُ شِ نْسِ بُوتُ يَ نْكَ عَ الْ فَ
يِّرُ  غَ الُ تُ مَ هِ األَعْ ذِ . هَ ةِ بَ نَ التُّرْ اءَ مِ مَ تَصُّ الْ مْ النَّبَاتُ يَ ا، وَ هَ غارَ ي صِ تُؤوِ

. يطٍ لٍ بَسِ كْ بِيئَةَ بِشَ الْ

لِّلُ  ا تُحَ مَ نْدَ بِيئَةِ عِ ةً فِي الْ بِيرَ اتٍ كَ يِيرَ غْ ثُ تَ دِ يَّاتُ تُحْ طْرِ فُ الْ ـا وَ تِيريَ بَكْ اَلْ
افُ  نِيَّةً تُضَ دِ عْ حٍ مَ الَ ا إِلَى أَمْ هَ لُ وِّ تُحَ ، فَ يِّتَةَ مَ وادَّ  الْ مَ الْ ارِ وَ جَ راقَ األَشْ أَوْ

هِ.  وِّ هُ النَّبَاتُ فِي نُمُ لُ مِ تَعْ سْ ا يَ ادً مَ لُ سَ كِّ تُشَ ، فَ ةِ بَ إِلَى التُّرْ

لَى  ا عَ هَ دُ ةٍ تُسـاعِ تَلِفَ خْ دَ مُ ارِ وَ تَاجُ إِلَى مَ يَّةِ تَحْ لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ يعُ الْ مِ جَ
 ، انُ كَ مَ الْ ، وَ اءُ وَ هَ الْ ، وَ اءُ مَ الْ ، وَ اءُ ذَ غِ دِ: الْ ارِ وَ مَ هِ الْ ذِ نْ هَ مِ . وَ يَّةً ـاءِ حَ بَقَ الْ

. أْوَ مَ الْ ، وَ سِ مْ ءُ الشَّ وْ ضَ وَ
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لُوقَاتُ  خْ مَ تَنَافَـسُ الْ لِكَ تَ ودٍ، لِذَ ـدُ حْ لٍ مَ ـكْ دُ بِشَ دِ يُوجَ ارِ وَ مَ هِ الْ ذِ ـضُ هَ بَعْ
يَّةِ  لُوقَاتِ الْحَ خْ مَ يْنَ الْ اعٌ بَ رَ التَّنافُسُ صِ يْها. فَ لَ ولِ عَ صُ يْنَها لِلْحُ ا بَ يَّةُ فِيمَ الْحَ

دِ. ارِ وَ مَ لَى الْ عَ
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بَعْضُ  ؛ فَ ا فـي البِيئَةِ يِيرً غْ ثُ تَ دِ ي تُحْ تـِ يَّةِ الَّ لُوقَاتِ الحَ خْ ثَـرُ المَ ـانُ أَكْ نْسَ اإلِ
  رَ اتٍ أُخْ يِيرَ غْ نَاكَ تَ ، إِالَّ أَنَّ هُ ةٌ يدَ فِ - مُ ارِ جَ ةُ األَشْ اعَ رَ ا زِ نْهَ مِ اتِ - وَ يِيرَ التَّغْ

ا: نْهَ ، مِ ةٌ ارَّ ضَ

  
ثُ  دُ يَحْ . وَ ـمْ ثَ لِبِيئَاتِهِ ـبِّبُ التَّلَـوُّ اتٍ تُسَ يِيرَ غْ اثُ تَ ـدَ ـانِ إِحْ نْسَ كِـنُ لِإلِ مْ يُ
كِنُ  مْ يُ . وَ ةِ بَ اءِ أَوِ التُّرْ ـوَ ـاءِ أَوِ الهَ ةٍ إِلَى المَ ارَّ ادَّ ضَ ـوَ الِ مَ دَ إِدْخَ نـْ ثُ عِ التَّلَـوُّ
. ةَ بَ التُّرْ اءَ وَ ثُ المَ لَوِّ ايَاتُ تُ لِكَ النُّفَ ذَ كَ . وَ اءَ وَ ثَ الهَ لَوُّ بِّبَ تَ اتِ أَنْ تُسَ يَّارَ لِلسَّ

       
بُيُوتِ  لِ بِنَاءِ الْ نْ أَجْ ارِ مِ ـجَ طْعِ األَشْ ابَاتِ بِقَ غَ ةِ الْ الَ لَى إِزَ ـانُ عَ نْسَ لُ اإلِ مَ عْ يَ
اطِنِ  وَ مَ لَى الْ ـانُ عَ نْسَ ي اإلِ ضِ قْ لِكَ يَ بِذَ . وَ رَ ـآتِ األُخْ نْشَ مُ نَ الْ ـا مِ هَ يْرِ غَ وَ
ـبِّبُ قَطْع  ا يُسَ مَ . كَ اضِ ـرَ ـا لِالنْقِ هَ ضُ رِّ عَ يُ يَّـةِ وَ لُوقَـاتِ الْحَ خْ يَّـةِ لِلْمَ بِيعِ الطَّ
تِطَابَ  إِنَّ احْ لِكَ فَ نْ ذَ مِ . وَ انَاتِ يَضَ فَ وثَ الْ دُ حُ ةِ وَ بَ تُّرْ افَ الْ رَ ارِ انْجِ ـجَ األَشْ

. الِ وَ ارِ بِالزَّ جَ نَ األَشْ عَ مِ ا النَّوْ ذَ دُ هَ دِّ هَ فِئَةِ يُ اضِ التَّدْ رَ َغْ ارِ الطَّلْحِ ألِ جَ أَشْ
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لُوقَاتِ  خْ دَ المَ انُ أَحَ نْسَ رُ اإلِ ضِ يَانِ يُحْ فِي بَعْضِ األَحْ
رٍ  رَ لِكَ إِلَى ضَ دِّي ذَ ؤَ دْ يُ قَ . وَ لَى بِيئَتِهِ ةِ عَ يدَ دِ يَّةِ الجَ الحَ
نْ  هِ مِ يْرِ عَ غَ لُوقِ مَ خْ ا المَ ـذَ نَافُسِ هَ ـبَبِ تَ فِي البِيئَةِ بِسَ
ةِ  ودَ جُ وْ ةِ المَ ودَ دُ حْ دِ المَ ارِ وَ لَى المَ لُوقَاتِ البِيئَةِ عَ خْ مَ
تِي  اعِ النَّبَاتَاتِ الَّ دِ أَنَـوَ ـارُ أَحَ ضَ إِحْ . فَ هِ البِيئَةِ ـذِ فِي هَ
بَاتَاتٍ  عَ نَ تَنَافَسَ مَ دِّي إِلَى أَنْ تَ ؤَ يعِ يُ رِ ا السَّ هَ وِّ يَّزُ بِنُمُ تَمَ تَ
دُ  رَ أَحَ ضِ ا أُحْ كَ إِذَ لـِ ذَ . كَ اءِ المَ اءِ وَ ذَ لَـى الغِ  عَ رَ أُخْ
  ذَّ تَغَ ا يَ ا مَ دُ فِيهَ ةٍ الَ يُوجَ يدَ دِ انَاتِ إِلَـى بِيئَة جَ يَوَ الحَ
ةٍ  عَ رْ هِ بِسُ رِ اثُ دِّي إِلَى تَكَ ؤَ ا يُ ذَ إِنَّ هَ انِ فَ يَوَ ا الحَ ذَ لَى هَ عَ
نَ  ةً مِ بِيرَ يَّةً كَ مِّ هُ كَ كُ الَ ـتِهْ لِكَ اسْ لَى ذَ تَّبُ عَ تَرَ يَ ةٍ، وَ بِيرَ كَ

ةِ. يدَ دِ هِ البِيئَةِ الجَ ذِ ةِ فِي هَ ودَ دُ حْ دِ المَ ارِ وَ المَ

     
                 

     

                 

                     
                   

       



                
نِي  عْ يَ ، وَ ـيدُ شِ : التَّرْ يَ ، هِ ائِقَ ثِ طَرَ ةُ بِيئَتِهِ بِثَالَ ايَ مَ ـانِ حِ نْسَ كِنُ لِإلِ مْ يُ
ةٍ  يدَ دِ اتٍ جَ نْتَجَ نْعُ مُ ، أَيْ صُ يرُ وِ التَّدْ . وَ ءِ يْ نَ الشَّ يَّةٍ مِ مِّ كَ أَقَلِّ كَ الَ تِهْ اسْ
نْ  ثَرَ مِ ءِ أَكْ يْ امُ الشَّ دَ تِخْ ، أَيْ اسْ امِ دَ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ . وَ ةٍ يمَ دِ ادَّ قَ وَ نْ مَ مِ

. ثٌ لَوُّ ثُ تَ دُ الَ يَحْ ، وَ ايَاتُ لُّ النُّفَ قِ ثِ تَ ائِقِ الثَّالَ بَاعِ الطَّرَ بِاتِّ ةٍ. وَ رَّ مَ


وَ  هُ ،وَ يرُ ـجِ ا: التَّشْ نْهَ مِ مِ ـةِ بِيئَاتِهْ ايَ مَ ائِـقُ لِحِ  بَعْضِ النَّاسِ طَرَ ـدَ لَ
ـةِ  اعَ رَ هِ بِزِ ـةُ بِيئَتـِ ايَ مَ ـا حِ ـانِ أَيْضً نْسَ كِنُ لِإلِ مْ يُ .وَ ارِ ـجَ ـةُ األَشْ اعَ رَ زِ
انَاتِ  يَوَ دُ الحَ وِّ زَ تُ ، وَ وِّ يَةِ الجَ نْقِ مُ فِي تَ ـاهِ ارُ تُسَ ـجَ ؛ فَاألَشْ ارِ ـجَ األَشْ
ورُ النَّبَاتَـاتِ فِي  ـذُ مُ جُ ـاهِ ـا تُسَ مَ . كَ ـبِ لِتَعِيـشَ نَاسِ  المُ ـأْوَ بِالمَ
افِظُ  ارِ نُحَ ـجَ ةِ األَشْ اعَ رَ بِزِ . وَ افِ ـرَ نَ االنْجِ ـةِ مِ بَ لَى التُّرْ ـاظِ عَ فَ الحِ

. يَّةٍ حِّ لَى بِيئَةٍ صِ عَ
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ائِـقِ  ـضَ الطَّرَ رُ بَعْ كُ  أَذْ         
ا  يَّةُ تغييرً لُوقَاتُ الْحَ خْ ـا المَ ثُ بِهَ دِ تِي تُحْ الَّ

ا. فِي بِيئَاتِهَ

؟    ودُ بِالتَّنَافُسِ صُ قْ مَ ا الْ  مَ      

قَّفَ  ا تَوَ ثَ إِذَ ـدُ كِـنُ أَنْ يَحْ مْ ا يُ ـاذَ  مَ     
؟    مْ ةِ بيئَتِهِ ايَ مَ نْ حِ النَّاسُ عَ

        

تِي  ـيَاءِ الَّ رُ بَعْضَ األَشْ كُ  أَذْ        
   . ةِ البِيئَةِ ايَ مَ ا لِحِ الِهَ مَ تِعْ ليلُ اسْ قْ كِنُني تَ مْ يُ

أْتِي  ا يَ مَّ  أيٌّ مِ           
: مْ ةِ بِيئَتِهِ ايَ مَ لَى حِ دُ النَّاسَ عَ اعِ الَ يُسَ

.أ - يرِ وِ ةُ التَّدْ إِعادَ
.ب- اياتِ يُ النُّفَ مْ رَ
.ج- امِ دَ تِخْ ةُ االسْ ادَ إِعَ
.د- ارِ جَ ةُ األَشْ اعَ رَ زِ
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يَّةُ  لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ ـا الْ يِّرُ بِهَ غَ تِي تُ ائِقِ الَّ ـضَ الطَّرَ ـبَقَ بَعْ ا سَ مَّ فْتُ مِ رَ عَ
 . بيئَةِ يُّراتٍ فِي الْ غَ ثُ تَ ـدِ يَّةَ تُحْ بِيعِ ثَ الطَّ ارِ وَ كَ إِنَّ الْ كَ فَ لـِ ذَ ا. كَ بِيئَاتِهَ

. رائِقُ الْحَ افُ وَ فَ الجَ انُ وَ يَضَ مثل الفَ

ـانُ  يَضَ الفَ ثُ  ـدُ يَحْ  . يَّـةِ بِيعِ الطَّ ثِ  ارِ ـوَ الكَ اعِ  أَنْـوَ ـدُ  أَحَ ـانُ  يَضَ الفَ
ةِ  يرَ زِ طَارِ الغَ ـنِ األَمْ نْتُجُ عَ تَ . وَ اءِ ـةُ بِالمَ افَّ ضُ الجَ طَّى األَرْ ـا تُغَ مَ نْدَ عِ
 ، النَّبَاتَاتِ ةِ وَ بَ افِ التُّرْ ـرَ انَاتُ إِلَى انْجِ يَضَ دِّي الفَ تُـؤَ . وَ ـفِ اصِ وَ العَ وَ

ا. طِنِهَ وْ انَاتِ لِمَ يَوَ دِ الحَ قْ فَ وَ

طَارِ  بَاسِ األَمْ نْدَ انْحِ ثُ عِ دُ يَحْ ، وَ ـانِ يَضَ سُ الفَ كْ وَ عَ افُ فَهُ فَ ا الجَ أَمَّ
لِكَ  ذَ كَ . وَ اتُ يْـرَ البُحَ ارُ وَ ـفُّ األَنْهَ طَرِ تَجِ ونِ المَ دُ بـِ ؛ فَ ةً يلَ ةً طَوِ تْـرَ فَ
ا  َنَّهَ يَّة ألِ لُوقَاتِ الحَ خْ تِ المَ وْ افُ إِلَى مَ فَ دِّي الجَ ـؤَ يُ . وَ ةُ بَ فُّ التُّرْ تَجِ

. اءِ لِتَعِيشَ تَاجُ إِلَى المَ تَحْ

                
      

                      
     

       



     
                    

    

                      
               

اءُ  زَ تِ األَجْ ضَ رَّ ا تَعَ إِذَ . فَ ائِقِ رَ دِّي إِلَى الحَ ؤَ افِ أَنْ يُ فَ كِنُ لِلجَ مْ يُ وَ
إِنَّ  ائِيَّةٍ فَ بَ رَ هْ ـةٍ كَ قَ اعِ ـبِيَّةِ لصَ شْ ي العُ اضِ ةِ أَوِ األَرَ ابَ نَ الغَ ـةُ مِ افَّ الجَ
اطِنُ  وَ رُ مَ مَّ تُدَ ، وَ وتُ النَّبَاتَـاتُ تَمُ ، فَ الِ ـتِعَ أُ فِي االشْ بْدَ ائِقَ تَ رَ الحَ

. اءَ وَ ائِقِ الهَ رِ انُ الحَ ثُ دُخَ لَوِّ يُ ، وَ انَاتِ يَوَ نَ الحَ يدِ مِ دِ العَ

ـنَ  يـدُ مِ دِ العَ فَ ؛  البِيئَـةِ ي  اتٍ فـِ يُّـرَ غَ تَ اضُ  ـرَ ثُ األَمْ ـدِ تُحْ ـا  مَ كَ
ـبِّبَ  كِنُ أَنْ يُسَ مْ يَّاتِ يُ طْرِ الفُ ـا وَ يَ تِيرْ البَكْ يَّـةِ كَ لُوقَـاتِ الحَ خْ المَ
نَ  ثِيرُ مِ وتُ الكَ ـا يَمُ هَ نْدَ عِ اضُ فَ رَ تِ األَمْ ـرَ تَشَ ا انْ إِذَ ، وَ اضَ ـرَ األَمْ

. يَّةِ لُوقَاتِ الحَ خْ المَ

              
                 

       
                           ↑

   

               ↑
              

        

             

       



                  
ثَالً  ؛ فَمَ يَّـةِ لُوقَاتِ الحَ خْ ي المَ اتُ البِيئِيَّةُ فـِ يُّـرَ ـرُ التَّغَ ثِّ ؤَ تُ
إِنَّ  ـافِ فَ فَ لِ الجَ صْ ـبِيَّةِ لِفَ شْ ـي العُ اضِ ضِ األَرَ ـرُّ دَ تَعَ نـْ عِ
نَ  ةٍ مِ لِيلَ يَّـةٍ قَ مِّ لَـى كَ ـلُ عَ صُ انَـاتِ تَحْ يَوَ الحَ النَّبَاتَـاتِ وَ
ا  طِنَهَ وْ يَوانَاتُ مَ كُ الحَ تْرُ ا تَ ـابُ لِذَ شَ فُّ األَعْ تَجِ ، وَ اءِ المَ
لُوقَاتِ  خْ ـضَ المَ إِنَّ بَعْ يَّـرُ البِيئَةُ فَ تَغَ ا تَ مَ نْدَ عِ . وَ ـرُ اجِ تُهَ وَ
نْ  ثًا عَ ةٍ؛ بَحْ يدَ دِ رُ إِلَى بِيئَةٍ جَ اجِ تُهَ ـا وَ طِنَهَ وْ كُ مَ تْرُ يَّةِ تَ الحَ
رُ  اجِ ثَالً تُهَ ةُ مَ يَلَ الفِ . فَ يْشِ فِيهِ نَ العَ نُ مِ كَّ تَمَ يدٍ تَ دِ طِنٍ جَ وْ مَ

. ابِ شَ األَعْ اءِ وَ نِ المَ ثًا عَ ةٍ بَحْ يدَ دِ إِلَى بِيئَاتٍ جَ
                  ↑

           

       



     
                     

                

                      
             

              ↑
         

                  →
              

       

اعِ  بَعْضُ أَنْوَ . فَ ـاءِ نَ البَقَ نُ مِ كَّ يَّـفُ لِيَتَمَ تَكَ رُ يَ ـضُ اآلخَ البَعْ وَ
ا  مَ نْدَ ا فِي الطِّينِ عِ هَ سِ فْنِ نَفْ يَّفُ بِدَ تَكَ اكِ تَ ـمَ األَسْ ادِعِ وَ فَ الضَّ
الَ  ، وَ يلٍ ونٍ طَوِ ـكُ ـبُ فِي سُ هَ ا تَذْ . إِنَّهَ ـةً افَّ ا جَ هَ حُ بِيئَاتُ بـِ تُصْ
بَةً  طْ ـا رَ هَ بِحُ بِيئَاتُ ـا تُصْ مَ نْدَ عِ ا. وَ ونِهَ ـكُ ةِ سُ تْـرَ الَ فَ لُ طَوَ ـأْكُ تَ

ا.  بَاتِهَ نْ سُ جُ مِ رُ تَخْ

نْدَ   عِ رَ ائِسَ أُخْ رَ طِيَادِ فَ ـةُ فِي اصْ سَ تَرِ فْ انَاتُ المُ يَوَ أُ الحَ بْدَ تَ وَ
انَاتٌ  يَوَ أُ حَ لْجَ ـا تَ مَ يَاةِ، كَ يْدِ الحَ لَى قَ ـى عَ ا لِتَبْقَ ائِهَ ذَ ـصِ غِ نَقْ

. يْالً يْدِ لَ  إِلَى الصَّ رَ أُخْ

نْ  الَ مِ تِقَ تَطِيعُ االنْ ا الَ تَسْ نَّهَ تِ ألَ وْ ضُ لِلمَ رَّ تَتَعَ ا النَّبَاتَاتُ فَ أَمَّ
. رَ انٍ إِلَى آخَ كَ مَ

              ↑

       



               
  

ةَ أَوِ  ـرَ جْ هِ يَّـةُ الْ لُوقَـاتُ الْحَ خْ مَ ـتَطِيعُ الْ ـا ال تَسْ مَ نْدَ عِ
دُّ  عَ يُ ، وَ اضِ ـرَ ضِ لِالنْقِ رُّ أُ فِي التَّعَ بْـدَ إِنَّها تَ يُّـفَ فَ التَّكَ
ا  دُ مَ دَ انَ عَ ا كَ اضِ إِذَ ـرَ قِ ا بِاالنْ دً دَّ هَ يُّ مُ لُـوقُ الْحَ خْ مَ الْ

. لِيالً ادِهِ قَ رَ نْ أَفْ ى مِ بَقَّ تَ

اناتِ  يَوَ نَ الْحَ يدِ مِ دِ عَ ريضِ الْ انُ فِي تَعْ نْسَ مُ اإلِ ـهِ يُسْ وَ
نَ   مِ بَارَ . فَطَائِـرُ الحُ يْدِ يـقِ الصَّ نْ طَرِ اضِ عَ ـرَ لِالنْقِ
يْـدِ  ـبَبِ الصَّ بِسَ ـراضِ  ةِ باالنْقِ دَ ـدَّ هَ المُ انَـاتِ  يَوَ الحَ
ائِرِ  يِ الجَ عْ ةَ الرَّ يَّةِ نَتيجَ بِيِعِ هِ الطَّ رِ بِيئَتـِ وُ هْ تَدَ ، وَ ائِرِ الجَ

. يِّ رِ الزراعِ التَّطَوُّ وَ
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يبُ  تَجِ تَسْ يْفَ   كَ         
؟ بِيئِيَّةِ اتِ الْ يُّرَ يَّةُ لِلتَّغَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ

لُوقَـاتِ  خْ مَ بِالْ ـودُ  صُ قْ مَ الْ ـا   مَ      
؟    راضِ ةِ بِاالنْقِ دَ دَّ هَ مُ يَّةِ الْ الْحَ

نِ  ةُ عَ ـارُ النَّاتِجَ ا اآلثَ  مَ        
؟    فافِ الْجَ

     

بِيئَةِ  لَى الْ افِظُ عَ يْـفَ نُحَ  كَ        
؟    بِيرٍ نَعٍ كَ صْ اءِ مَ نْدَ إنْشَ عِ

أْتِي  ا يَ مَّ   أيٌّ مِ           
: يَّةً بِيعِ ةً طَ ثَ ارِ يْسَ كَ لَ

.أ - هائِلُ يقُ الْ رِ الْحَ
.ب- انُ يَضَ فَ الْ
.ج- يَّاتُ طْرِ فُ الْ
.د- افُ فَ اَلْجَ
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بِيُّ رَ ا الْعَ هَ الْمَ
ا  ايَ ضَ اضِ مِنَ الْقَ ةِ بِاالنْقِرَ دَ دَّ هَ انَاتِ الْمُ يَوَ ةُ الْحَ ايَ مَ حِ
مِنْ  وَ  . بِيِّ رَ الْعَ لِيجِ  الْخَ لِ  وَ دُ فِي  ا  يَّمَ سِ ال  وَ  ، ةِ مَّ هِ الْمُ

  . بِيُّ رَ ا الْعَ هَ انَاتِ الْمَ يَوَ هِ الْحَ ذِ مِّ هَ أَهَ
 ، عِ النَّاصِ هِ  يَاضِ بِبَ زُ  يَّ تَمَ يَ يلٌ  مِ جَ انٌ  يَوَ حَ بِيُّ  رَ الْعَ ا  هَ الْمَ
قُّ  تَحِ هُ يسْ لَ عَ ا جَ مَّ ، مِ كانِ ا فِي الْمَ حً اضِ هُ وَ لُ عَ ي يَجْ الََّذِ
قِ  نَاطِ الْمَ فِي  بِيُّ  رَ الْعَ ا  هَ الْمَ يشُ  يَعِ  . يِّ يْحِ ضَ الْوُ مَ  اسْ

 . ةِ يَّ اوِ رَ حْ بَاتَاتِ الصَّ النَّ ابِ وَ شَ لَى األعْ  عَ ذَّ تَغَ يَ ، وَ ةُ لِيَّ مْ بَانُ الرَّ ثْ الْكُ ، وَ يَانُ دْ يْثُ الْوِ ةِ، حَ يَّ اوِ رَ حْ الصَّ

اآلنَ  بَحَ  أصْ هُ  نَّ لَكِ وَ  ، ةِ بِِِِِِِِِِيَّ رَ الْعَ ةِ  يرَ زِ الْجَ بْهِ  شِ فِي  ةً  بِيْرَ كَ بِيِّ  رَ الْعَ ا  هَ الْمَ ادُ  دَ أعْ انَتْ  كَ ي  اضِ الْمَ فِي 
 . ائِرُ الْجَ يْدُ  ا الصَّ هَ مُّ ةٍ أهَ يدَ دِ بَابٍ عَ لِكَ ألسْ ذَ ؛ وَ اضِ بِاالنْقِرَ ةِ  دَ دَّ هَ الْمُ ةِ وَ رَ ادِ النَّ انَاتِ  يَوَ الْحَ مِنَ 
ا  ذَ ى مِنْ هَ بَقَّ تَ ا  مَ ى  لَ اظِ عَ فَ حِ لِلْ ا  عً مَ ةِ  لِيَّ وَ الدَّ اتِ  مَ نَظَّ الْمُ ةِ وَ قَ نْطَ الْمِ لِ  وَ دُ ودُ  هُ تْ جُ رَ افَ تَضَ دْ  قَ وَ
هُ فِي  قُ الَ مَّ إطْ هِ، ثُ رِ اثُ تَكَ تِهِ وَ بِيَ ةٍ لِتَرْ بَ نَاسِ نَ مُ اكِ اءُ أمَ ودِ إنْشَ هُ مِّ تِلْكَ الْجُ مِنْ أَهَ . وَ يلِ مِ انِ الْجَ يَوَ الْحَ

 . ةِ يَّ بِيعِ يَّاتِ الطَّ مِ حْ الْمَ

     

أكُتُب عن
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افُ فَ الجَ
ا ضً رِ نْقَ مُ

يرِ وِ تَدْ
دِ ارِ وَ المَ
انُ يَضَ الفَ

ثُ التَّلَوُّ

لَـبِ  لـى  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  عُ كاتُ عَ ـرِ ـلُ الشَّ مَ  تَعْ
. لَةِ مَ تَعْ سْ مُ نْيُومِ الْ ومِ األَلُ

وطِ  ـقُ قُّـفِ سُ تَوَ دَ  نـْ عِ ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ثُ   ـدُ  يَحْ
. يلَةً نِيَّةً طَوِ مَ ةً زَ تْرَ طَارِ فَ األَمْ

ـا  يْهَ تَـاجُ إِلَ ي تَحْ تـِ ـدُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ الَّ ـاءُ أَحَ  المَ
. يَّةُ لِتَعيشَ لُوقَاتُ الْحَ خْ مَ الْ

ةِ  يرَ زِ غَ طَارِ الْ ـبَبِ األَمْ ــــــــــــــــــــــــــــــ بِسَ ـ  ثُ ـدُ  يَحْ
ةِ . رَّ تَمِ سْ مُ الْ

دٍ  رْ ـهِ أَيُّ فَ عِ ـنْ نَوْ ـى مِ بْقَ ي ال يَ ـذِ انُ الَّ يَـوَ  الْحَ
ا ــــــــــــــــــــــــــــــ . انً يَوَ ى حَ مَّ يُسَ

ةٍ  وادَّ ضارَّ ةِ مَ افَ دَ إِضَ نـْ ثُ ـــــــــــــــــــــــــــــــ عِ ـدُ  يَحْ
. بِيئَةِ إِلَى الْ

                             

    
 
   

     











 

           



            

          

ابَاتِ فِي  ارِ الغَ ـجَ ـعُ أَشْ طْ ثِّـرُ قَ ؤَ يْـفَ يُ  كَ     
يـشُ فِي تِلْكَ  تِي تَعِ ةِ الَّ يَّ ـاتِ الحَ وقَ لُ خْ يَـاةِ المَ حَ

؟  قِ نَاطِ المَ

ارِثُ  وَ يِّرُ الكَ غَ يْفَ تُ فُ كَ  أَصِ         
؟ ةَ البِيئيَّةَ مَ نْظِ ةُ األَ يَّ بِيعِ الطَّ

دْ  قَ ائِرِ فَ يْـدِ الجَ ـبَبِ الصَّ  بِسَ         
بِ  اءِ النَّقَ ـرَ حْ ةِ فِي صَ بِيَّ رَ ـورِ الْعَ مُ دُ النُّ دَ ـصَ عَ نَقَ
ـا لَمْ يِبْقَ  نَمَ يْ ا ، بَ رً الَـي ١٨ نَمِ وَ ينَ إِلَى حَ ـطِ سْ لَ بفِ
ـبْهِ  اءِ شِ رِ حْ يبًا فِي صَ رِ قْ ـرٍ تَ  ١٠٠ نَمِ ـوَ ـا سِ نْهَ مِ
ةِ  يَ قِّ بَ تَ ةِ المُ بِيَّ رَ ورِ الْعَ مُ دُ النُّ دَ ا عَ . مَ ةِ بِيَّ رَ ةِ الْعَ يرَ زِ الجَ

؟ يْنِ تَ قَ نْطَ يْنِ المِ اتَ فِي هَ

يشُ فِي  ائِرٍ يَعِ ثُ لِطَ ـدُ ا يَحْ اذَ  مَ        
؟  يقٌ رِ بَّ فِيها حَ ابَةٍ شَ غَ

 

يَّـةِ  لُوقَـاتِ الْحَ خْ ظُ المَ افـِ يْـفَ تُحَ  كَ
ا؟ ا فِي بِيئَاتِهَ يَاتِهَ لَى حَ عَ

      

ا  ← نْهَ ةٍ مِ ـدَ احِ لُّ وَ بَيِّـنُ كُ ثَ بِطَاقَـاتٍ تُ ـلُ ثَـالَ مَ أَعْ
. بِيئَةِ ةِ الْ ايَ مَ ائِقِ حِ نْ طَرَ ةً مِ دَ احِ ةً وَ يقَ طَرِ

←  : ينِ التَّالِيَةِ نَاوِ عَ ـدَ الْ ةٍ أَحَ لِّ بِطَاقَ لَى كُ تُـبُ فِي أَعْ أَكْ
 ، ـيدُ شِ التَّرْ أَوِ   ، يـرُ وِ التَّدْ أَوِ   ، امِ دَ ـتِخْ االسْ ةُ  ـادَ إِعَ
دُ  ةً تُساعِ تُوبَ كْ لِيَّةً مَ مَ طَّةً عَ حُ خُ تَرِ ، ثُمَّ أَقْ يرُ جِ التَّشْ أَوِ
ـومِ  سُ ينًا بالرُّ ـتَعِ سْ دِ، مُ ارِ وَ مَ ـظِ الْ فْ لَى حِ اسَ عَ النـَّ

ا. هَ يذِ نْفِ يحِ تَ ضِ لِتَوْ

دُ  ← ـاعِ يْفَ تُسَ . كَ طَّـةً ـةٍ خُ لِّ بِطَاقَ لْـفَ كُ تُـبُ خَ أَكْ
؟ ةِ البِيئَةِ ايَ مَ لَى حِ طَّتِي عَ خُ

مْ فِي  ← هُ عَ رُ مَ ئِي، وأُفَكِّ الَ مَ ـعَ زُ بِطَاقَاتِ مَ لُ الْ بَادَ أَتَ
. طَطِ بِيقِ تِلْكَ الْخُ بَةِ لِتَطْ نَاسِ ائِقِ المُ الطَّرَ

                
ارِ جَ ةُ األَشْ اعَ رَ  أ. زِ

يثُ البِيئَةِ لْوِ ب. تَ
ابَاتِ ةُ الغَ الَ جـ. إِزَ

 د. إِنشاء المصانع.

          



      

رِ . فْ انُ بِالْحَ هُ اإلِنْسَ جُ رِ تَخْ يَسْ ، وَ ضِ رْ نِ األَ طُ في بَاطِ دُ النَّفْ يُوجَ

    



            

      
      

             

    
           

     

     



    
الُ لْزَ اَلزِّ

ةِ  ـرَ شْ ةِ لِلْقِ نَ وِّ كَ مُ ورِ الْ خُ ئَـةٌ لِلصُّ فاجِ ـةٌ مُ كَ رَ حَ
. يَّةِ ضِ األَرْ

   

  

   

انُ  كَ اَلْبُرْ
نْهـا  عُ مِ فـِ نْدَ يَّـةِ تَ ضِ ـرةِ األَرْ شْ قِ ـةٌ فـي الْ تْحَ فُ

ا. مَ اجْ مَ الْ

ةُ يَ وِ اَلتَّجْ
. رَ غَ اءٍ أَصْ زَ ورِ إِلَى أَجْ خُ تُّتُ الصُّ فَ  تَ

ةُ يَ رِ اَلتَّعْ
لِيَّةِ  مَ ـنْ عَ يِّ النَّاتِجِ عَ ـرِ خْ تَـاتِ الصَّ فُ ـلُ الْ نَقْ

. ةِ يَ وِ التَّجْ
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ي  ذِ ا الَّ . مَ ظاتٍ ضِ فِي لَحَ طْحِ األَرْ عالِمَ سَ يِّرَ مَ غَ لِ أنْ تُ الزِ كِنُ للزَّ مْ يُ
؟  ضَ طْحِ األَرْ الِمَ سَ عَ الُ مَ زَ لْ يِّرُ الزِّ غَ اذا يُ لِمَ ؟ وَ الَ زَ لْ بِّبُ الزِّ يُسَ

           

ائِحَ  فَ صَ نْ  مِ نُ  وَّ تَكَ تَ وَ  . ضِ األَرْ نَ  مِ يَّةُ  جِ الْخارِ ةُ  بَقَ الطَّ يَ  هِ ةُ  رَ شْ اَلقِ
ا  كِنَّهَ لَ ، وَ ةٍ كَ رِّ تَحَ يْرُ مُ ائِحَ غَ فَ هِ الصَّ ذِ نَا أَنَّ هَ لَ و  بْدُ يَ  . ةٍ مَ خْ ةٍ ضَ يَّ رِ خْ صَ
ا  القِهَ نَاءِ انْزِ فِي أَثْ ، وَ قَ بَعْضٍ ها فَوْ ضُ لِقُ بَعْ نْزَ يَ ، وَ كُ رَّ تَحَ ةِ تَ قيقَ فِي الْحَ
تَزُّ  هْ تَ وَ  ، رُ سَّ تَكَ تَ وَ ورُ  خُ الصُّ بَبِ  بِسَ وَ  . بَعْضٍ لَى  عَ ا  هَ ضُ بَعْ طُ  غَ يَضْ
ا  صً رُ عَ سَّ تَكَ ا تَ مَ نْدَ ثُ عِ دُ ا يَحْ مَ ا كَ امً ةِ تَمَ رَ سِّ تَكَ ورِ المُ خُ افُ الصُّ أَطْرَ
إِلَى  دِّي  تُؤَ اتٍ  قَ قُّ تَشَ ثُمَّ   ، لَ الَزِ الزَّ ازُ  تِزَ االهْ ا  ذَ هَ بِّبُ  يُسَ وَ  . ةٌ قِيقَ رَ

. لِ الزِ وثِ الزَّ دُ حُ

ثُ  دُ ا يَحْ مَ نْدَ عِ . وَ يَّـةِ ضِ ةِ األَرْ ـرَ شْ قِ ورِ الْ خُ ائِيَّةٌ لِصُ ةٌ فُجَ كَ رَ الُ حَ لْـزَ الزِّ
 ، ضِ طْحِ األَرْ اتُ إِلَى سَ ازَ تِزَ هِ االهْ ذِ لُ هَ نْتَقِ تَ ، وَ ضُ تَزُّ األَرْ هْ الُ تَ زَ لْ الزِّ
ا  هَ ضُ بَعْ ، وَ رُ بِهِ عُ عِيفٌ ال تَشْ ا ضَ هَ ضُ بَعْ ا؛ فَ تِهَ وَّ لُ فِي قُ الزِ تَلِفُ الزَّ تَخْ وَ
يَارِ  قِ أَوِ انْهِ ي الطُّـرُ اتٍ فـِ قَ ـقُّ وثِ تَشَ ـدُ دِّي إِلَى حُ ـؤَ يٌّ يُ ـرُ قَـوِ اآلخَ
ضِ  اتِ األَرْ كَ رَ يمُ إِلَى حَ رِ آنُ الكَ رْ ـارَ القُ دْ أَشَ قَ . وَ ـورِ سُ الْجُ نِيَةِ وَ األَبْ

الَى:   عَ هُ تَ لُ وْ ا قَ نْهَ ، مِ عَ اضِ وَ ا فِي مَ اتِهَ ازَ تِزَ اهْ وَ
ة. لَ زَ لْ      الزَّ

                               

     
                                   

                            

      



     

 ، تَارُ ، السِّ ةُ ـرَ شْ قِ : الْ يَ ، هِ اتٍ بَقَ نْ ثَالثِ طَ ضُ مِ نُ األَرْ وَّ تَكَ تَ
رٍ  خْ نْ صَ ةِ مِ ـرَ شْ قِ الْ ـتَارِ وَ نَ السِّ اءٌ مِ زَ نُ أَجْ ـوَّ تَكَ تَ . وَ اللُّـبُّ وَ
فِعُ  نْدَ تَ يَـانِ وَ ي بَعْضِ األَحْ فـِ ا. وَ مَ اجْ ى الْمَ ـمَّ ـورٍ يُسَ هُ صْ مَ
ا من باطن األرض نحو السطح، وتعمل في اثناء  مَ الْماجْ
اندفاعها على تكسـير صخور القشرة األرضية وصهرها 
يَّةِ تتدفق منها  ضِ ةِ األَرْ ـرَ شْ قِ ةٍ فِي الْ تْحَ بْرَ فُ إلى أن تكـون عَ

. ضِ طْحِ األَرْ لى سَ السيل وبذلك يحدث البركان عَ

ا  نْهَ فِعُ مِ نْدَ يَّةِ تَ ضِ ةِ األرْ ـرَ شْ ةٌ في القِ تْحَ انُ فُ كَ البُرْ . فَ انِ كَ البُـرْ
ضِ  طْحِ األَرْ لُ إِلَى سَ تِي تَصِ ا الَّ مَ اجْ ى المَ مَّ تُسَ ا. وَ مَ اجْ مَ الْ
ضِ  ـطْحِ األَرْ لَـى سَ ـةِ عَ فُّـقَ اللَّالبَ ـبُ تَدَ احِ يُصَ ، وَ َبـةَ الالَّ

ادِ. مَ الرَّ اتِ وَ ازَ الغَ ورِ وَ خُ نَ الصُّ وجُ قِطَعٍ مِ رُ خُ

             
                  

     

   

  
  

   

                    ↑
    

           

ضِ  طْحِ األَرْ لُ إِلَى سَ تِي تَصِ ا الَّ مَ اجْ ى المَ مَّ تُسَ ا. وَ مَ اجْ مَ الْ
ضِ  ـطْحِ األَرْ لَـى سَ ـةِ عَ فُّـقَ اللَّالبَ ـبُ تَدَ احِ يُصَ ، وَ َبـةَ الالَّ
ضِ  طْحِ األَرْ لُ إِلَى سَ تِي تَصِ ا الَّ مَ اجْ ى المَ مَّ تُسَ ا. وَ مَ اجْ مَ الْ
ضِ  ـطْحِ األَرْ لَـى سَ ـةِ عَ فُّـقَ اللَّالبَ ـبُ تَدَ احِ يُصَ ، وَ َبـةَ الالَّ
ضِ  طْحِ األَرْ لُ إِلَى سَ تِي تَصِ ا الَّ مَ اجْ ى المَ مَّ تُسَ ا. وَ مَ اجْ مَ الْ

   

  
  

   

       



ا. ائِمً ةً دَ يطَ ينِ نَشِ اكِ بَرَ يعُ الْ مِ تْ جَ يْسَ لَ

      
                      
                 
                 

 

          
          

                     
 

                  
                 

               

                      
            

     

          


     

لَّبُ  تَصَ ، ثُـمّ تَ انِ بُركَ نَ الْ ءٍ مِ فَّـقُ الالبة بِبُـطْ تَدَ يانًـا تَ أَحْ
يْئًا. يْئًا فَشَ هُ شَ مُ جْ بُرُ حَ كْ انِيًّا يَ كَ رْ بَالً بُ نَ جَ وِّ لِتُكَ

انِ  بُركَ ةِ الْ هَ نْ فُوَّ ةُ مِ رَ هِ نصَ ورُ المُ خُ فِعُ الصُّ نْدَ ا تَ يَانً أَحْ وَ
نَ  بِيرٍ مِ ءٍ كَ ـزْ رِ جُ دِّي إِلَـى تَطَايُ ؤَ جارٍ يُ لِ انْفِ ـكْ لَـى شَ عَ

. انِيِّ بُركَ بَلِ الْ الْجَ

ا  يرً مِ اكِينِ تَدْ بَرَ انِ الْ رَ نْ ثَوَ ةُ عَ ادُّ النّاتِجَ وَ مَ ثُ الْ دِ دْ تُحْ قَ
لُوقَاتِ  خْ مَ ا بالْ يدً ـدِ ا شَ ارً ـرَ إِضْ ، وَ بِنَايَاتِ ي الْ ا فـِ بِيرً كَ

ا. يَّةِ أَيْضً الْحَ
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دْ  تِي قَ اثُ الَّ ـدَ ا األَحْ  مَ         
؟ ضِ طْحِ األَرْ الِمَ سَ عَ يِّرُ مَ غَ تُ

انِ ؟     كَ بُرْ ودُ بِالْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ     

ـبِّبُ  ي يُسَ ـذِ ـا الَّ  مَ         
؟ لَ الزِ الزَّ

     

لُ  الزِ الـزَّ هُ  ـابَ تَشَ تَ  فِيْـمَ          
؟ بَراكينُ الْ وَ

بَّبُ  تَسَ  تَ          
اكِينُ فِي: الْبَرَ

ارِأ - طَ مْ وطِ األَ قُ سُ
ورِب- خُ يَةِ الصُّ رِ تَعْ
ةِج- يَّ اتِ الْحَ وقَ لُ خْ تْلِ الْمَ قَ
فافِد- وثِ الْجَ دُ حُ
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واقِعَ أَنَّ  لَكِنَّ الْ . وَ تَّتُ تَفَ ال تَ طَّمُ وَ تَحَ ورَ الَ تَ خُ بَعْضُ أَنَّ الصُّ دْ يَظُنُّ الْ قَ
ةَ  غيرَ اءَ الصَّ زَ ما أَنَّ األَجْ ، كَ رَ غَ اءٍ أَصْ زَ تَّتُ إِلَى أَجْ تَفَ ةَ تَ بيرَ كَ ورَ الْ خُ الصُّ
تُّتُ  فَ ى تَ ـمَّ يُسَ . وَ ةِ بَ نَ التُّرْ ا مِ ءً زْ يرُ جُ تَصِ رَ وَ غَ بَيْبَاتٍ أَصْ تَّـتُ إِلَى حُ تَفَ تَ
ةً  ةُ عادَ ويَ ثُ التَّجْ دُ . تَحْ ـةِ يَ وِ لِيَّةَ التَّجْ مَ رَ عَ غَ اءٍ أَصْ زَ ورِ إِلَـى أَجْ خُ الصُّ
كِنُ أَنْ  مْ ـورِ يُ خُ ةُ الصُّ يَ وِ تَجْ ـا؛ فَ تُهَ ظَ حَ الَ ـبُ مُ عُ ، وتَصْ دٍ يْ ـدِ ءٍ شَ بِبُـطْ

. نِينَ اليِينِ السِّ تَاجَ إِلَى مَ تَحْ

 ، احُ يَ الرِّ ، وَ ـةُ يَ ارِ يَـاهُ الْجَ مِ ـلُ الْ مَ ؟ تَعْ ـةِ يَ وِ وثِ التَّجْ ـدُ ـبَابُ حُ ـا أَسْ مَ
. ورِ خُ تِيتِ الصُّ فْ ةِ على تَ رارَ ةِ الْحَ جَ رَ اتُ دَ يُّرَ غَ تَ ، وَ طَارُ األَمْ وَ

                 ↓
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                ↑
     

لَّلُ  تَخَ ةِ تَ ـرَ هِ نْصَ مُ الثُّلُـوجِ الْ طَـارِ وَ يَـاهَ األَمْ ـا أَنَّ مِ مَ كَ
دُ الْماءُ  مَّ تَجَ ما يَ نْدَ عِ ، وَ ورِ خُ اتِ الصُّ ـامَّ سَ مَ وقَ وَ قُ الشُّ
وُّ دافِئًا  بِحُ الْجَ ا يُصْ مَ نْدَ عِ ا. وَ هَ قِ ـقُّ نْ تَشَ يدُ مِ ـا يزَ لَهَ اخِ دَ
دِّي  ؤَ نِ يُ مَ ـرورِ الزَّ عَ مُ مَ . وَ ةُ ـدَ مِّ تَجَ مُ يَاهُ الْ مِ ـرُ الْ هِ نْصَ تَ
. ورِ خُ تُّتِ الصُّ فَ ها إِلَى تَ هارِ انْصِ دِ الْمياهِ وَ مُّ رارُ تَجَ تَكْ

دْ  قَ ، فَ ةَ يَ وِ ـبِّبَ التَّجْ يَّةِ أَنْ تُسَ لُوقَاتِ الحَ خْ كِنُ للمَ مْ يُ وَ
لِكَ  ذَ كَ . وَ هُ كُ كِّ تُفَ ، فَ رِ خْ وقِ الصَّ ـقُ و النَّبَاتَاتُ فِي شُ نْمُ تَ
ـفُ  شِ تَكْ ـا  إِنَّهَ فَ ضَ  األَرْ انَـاتُ  يَوَ الحَ ـرُ  فُ تَحْ ـا  مَ نْدَ عِ

. ةِ يَ وِ ورُ لِلتَّجْ خُ ضُ الصُّ رَّ تَتَعَ ةَ فَ فُونَ دْ ورَ المَ خُ الصُّ

       



     
                  
             

          

                
          

       
       
        

               
               

   

      
لُ  نْتَقِ بفعـل عمليـة التجويـة يَ ورُ خُ تَّـتُ الصُّ تَفَ ـا تَ مَ نْدَ عِ
لِيَّةِ  مَ ـلِ عَ عْ ، بِفِ ـرَ كِنَةٍ أُخْ يُّ إِلَـى أَمْ ـرِ خْ تَـاتُ الصَّ فُ الْ
يِّ  رِ خْ تَـاتِ الصَّ فُ لِ الْ لِيَّةُ نَقْ مَ ـيَ عَ ـةُ هِ يَ رِ التَّعْ . وَ ـةِ يَ رِ التَّعْ
ـةُ  يَ رِ التَّعْ ـةُ وَ يَ وِ التَّجْ . فَ ـةِ يَ وِ لِيَّـاتِ التَّجْ مَ ـنْ عَ جِ عَ النَّاتـِ

. ءٍ بِبُطْ ا وَ عً نِ مَ الَ مَ لِيَّتَانِ تَعْ مَ عَ

ةَ إِلَى  يرَ غِ اءَ الصَّ ـزَ لَ األَجْ نْقُ بِيَّةِ أَنْ تَ اذِ ةِ الْجَ ـوَّ كِنُ لِقُ يُمْ فَ
واجِ  األَمْ يُولِ وَ السُّ ارِ وَ يَاهُ األَنْهَ لُ مِ مِ . تَحْ بَالِ لِ الْجِ فَ أَسْ
اكِنَ  ي أَمَ عَ فـِ مَّ هُ لِيَتَجَ لُ نْقُ تَ ، وَ خـورِ ـةِ فُتـاتَ الصُّ يَّ رِ بَحْ الْ

 . رَ أُخْ

؛  رِ خْ لِ أَوِ الصَّ مْ نَ الرَّ ةَ مِ يرَ غِ بَيْبَاتِ الصَّ احُ الْحُ يَ لُ الرِّ نْقُ تَ وَ
رِ  نَ الظَّواهِ يَ مِ هِ ، وَ لِيَّةَ مْ ثْبَانَ الرَّ كُ ةً الْ لَ ـكِّ شَ ـبُ مُ سَّ تَرَ تَ وَ

. اءَ رَ حْ يِّزُ الصَّ تِي تُمَ الَّ
               

   
. اءَ رَ حْ يِّزُ الصَّ تِي تُمَ الَّ
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يِّـرانِ  غَ ـيْئَيْنِ يُ رُ شَ كُ  أَذْ         
. ءٍ ضِ بِبُطْ طْحَ األَرْ سَ

؟ ةِ يَ رِ ودُ بِالتَّعْ صُ قْ مَ ا الْ  مَ      

ةِ  بَ رِ ثُ لِألَتْ ـدُ ا يَحْ اذَ  مَ     
نْدَ  ةِ عِ يَ رِ ـنِ التَّعْ ةِ عَ ورِ النّاتِجَ خُ فُتـاتِ الصُّ وَ

؟    يبِ سِ لِيَّةِ التَّرْ مَ وثِ عَ دُ حُ

         

ـنَ  مِ لٌّ  كُ ـلُ  مَ تَعْ يْـفَ   كَ         
الِمِ  عَ يِيـرِ مَ غْ لى تَ ـا عَ عً ـةِ مَ يَ رِ التَّعْ ـةِ وَ يَ وِ التَّجْ

؟    ضِ طْحِ األَرْ سَ

 أيُّ             
؟ ةِ يَ وِ لِ التَّجْ امِ وَ نْ عَ يْسَ مِ لِ اآلتِيَةِ لَ امِ وَ العَ

يَاهُأ - مِ ءُب-الْ وْ الضَّ

احُج- يَ النَّبَاتَاتُد-الرِّ














     
                          

           

 
                           
                              

                   

       

    





       

       
افِ  عَ لَى إِضْ ةُ عَ رَ هِ نْصَ مُ الثُّلُـوجُ الْ ةُ وَ زيرَ غَ طَارُ الْ لُ األَمْ مَ نَاطِـقِ تَعْ مَ ي بَعْضِ الْ فـِ

. اتِ نْهيَارَ االِ قَاتِ وَ الَ ةً لِالنْزِ ضَ رْ ا عُ لِهَ عْ جَ ، وَ ةِ بَ كِ التُّرْ تَماسُ

. قَاتِ الَ وثِ االنْزِ دُ نُّبِ حُ ائِقَ لِتَجَ ةِ طَرَ دَّ ثَالً إِلَى عِ يرٍ مَ سِ ةِ عَ نْطَقَ انُ مِ أُ سكَّ لْجَ يَ وَ

طَ  ـقُ تَّى تَسْ ، حَ ةٍ جَ رِّ تَدَ اتٍ مُ ـطَّحَ سَ لِ مُ مَ بَلِيَّةَ لِعَ وحَ الْجَ ـفُ تُونَ السُّ نْحِ ثَالً يَ ـمْ مَ فَهُ
. بَلِ حِ الْجَ فْ لِ سَ فَ لِقُ إِلَى أَسْ نْزَ ال تَ يْها، وَ لَ ياهُ عَ مِ الْ ةُ وَ بَ رِ األَتْ ورُ وَ خُ الصُّ

نْعِ  انِ  لِمَ رَ ـدْ ةِ ، أَوْ بِنَاءِ الْجُ بَ ـرافِ التُّرْ نْعِ انْجِ ـةِ النَّبَاتَاتِ لِمَ اعَ رَ ـونَ بِزِ ومُ قُ مـا يَ كَ
. لَ فَ قِ إِلَى أَسْ الَ نَ االنْزِ ةِ مِ بَ التُّرْ

ا. هَ لَ وْ بَالِ أَوْ حَ وحِ الْجِ فُ لَى سُ انٍ عَ وا فِي أَمَ يشُ عِ يْ يَ لِكَ لِكَ لَّ ذَ لُونَ كُ عَ فْ مْ يَ هُ وَ

                          ↑





        

      

 : الِ ـؤَ ـنِ السُّ يـبُ عَ ـبَبُ يُجِ اَلسَّ
؟ ءُ يْ ثَ الشَّ دَ ا حَ اذَ لِمَ

ا  : مَ الِ ـؤَ نِ السُّ يبُ عَ ـةُ تُجِ النَّتِيجَ
؟ ءِ يْ وثِ الشَّ دُ ةُ حُ تِيجَ نَ

ئي، ثُمَّ  الَ مَ ـدِ زُ ـعَ أَحَ أُ النَّصَّ مَ ـرَ أَقْ       
القاتِ  وثِ االنْزِ دُ بَابَ حُ حُ أَسْ ضِّ لِ تُوَ مَ نَ الْجُ ا مِ دً دَ تُبُ عَ أَكْ

وثِها. دُ نُّبِ حُ انُ لِتَجَ كَّ لُ السُّ عَ فْ ا يَ اذَ مَ ، وَ يَّةِ ضِ األَرْ
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ا مَ اجْ المَ
انُ كَ الْبُرْ
   

ةَ يَ رِ التَّعْ
لْزالُ الزِّ

ةٍ  يرَ غِ ـزاءٍ صَ ورِ إِلَى أَجْ خُ تيـتِ الصُّ فْ لِيَّـةُ تَ مَ  عَ
ــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. مَّ تُسَ

يَّةِ  ضِ ة األَرْ ـرَ شْ قِ ي الْ ـةٌ فـِ تْحَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فُ
ا. مَ اجْ ا المَ نْهَ فِعُ مِ نْدَ تَ

ةِ  كَ رَ ـنِ الْحَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عَ ـ  نْتُـجَ كِـنُ أَنْ يَ مْ  يُ
. يَّةِ ضِ ةِ األَرْ رَ شْ قِ ورِ الْ خُ ئَةِ لِصُ اجِ فَ مُ الْ

يَّةِ  ضِ ةِ األَرْ ـرَ شْ قِ تَ الْ ةُ تَحْ رَ هِ نْصَ مُ ورُ الْ خُ  الصُّ
ــى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مَّ تُسَ

ةِ  يَ ارِ يَاهِ الْجَ مِ ـورِ بِالْ خُ تَاتِ الصُّ لِ فُ لِيَّـةُ نَقْ مَ  عَ
ى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . مَّ احِ تُسَ يَ الرِّ وَ












  

  

          



          

؟  ةِ يَ وِ وثِ التَّجْ دُ بَبُ حُ ا سَ  مَ        

لِ  عْ ةُ بِفِ يَ رِ ثُ التَّعْ دُ يْفَ تَحْ  كَ         
؟ يُولِ السُّ ارِ وَ ةِ فِي األَنْهَ يَ ارِ يَاهِ الْجَ مِ الْ

انِ  كَ يْنَ البُرْ فَ بَ تِالَ يِّنُ فِيهِ االخْ   أُبَ       
ا  ـذَ ـوذَجُ هَ بَيِّـنُ النَّمُ يْـفَ يُ ـحُ كَ ضِّ الِ أُوَ ـزَ زلْ الِّ وَ

 . فَ تِالِ االخْ

بَـلِ  الْجَ لِ  ـكُّ تَشَ ـبَبُ  سَ ـا   مَ         
؟ ةٍ عَ رْ انيِّ بِسُ كَ بُرْ الْ

 

؟ ضِ الِمِ األَرْ عَ يُّرِ مَ غَ  ما سبَبُ تَ

   
          

ارِثَ  ← وَ وثِ كَ دُ بارِ أنْبَاءَ حُ خْ اتِ األَ ـرَ ابِعُ فِي نَشَ تَ أُ
لُ  زِ الَ ا الزَّ نْهَ مِ ، وَ الَمِ قِ الْعَ نَاطِ ضِ مَ يَّـةٍ فِي بَعْ بِيعِ طَ

. انَاتُ يَضَ الفَ ةُ وَ انِيَّ كَ رْ اتُ البُ ارَ االنْفِجَ وَ

ارِثِ  ← وَ  الْكَ دَ نْ إِحْ اتٍ عَ ومَ لُ عْ عُ مَ مَ أَجْ ، وَ ثُ أَبْحَ
بِ  ـبَ سَ ، وَ انِهِ مَ زَ ا وَ وثِهَ دُ انِ حُ كَ نْ مَ عَ ؛ وَ ةِ يَّ بِيعِ الطَّ
الِمِ  عَ ا فِي مَ يِيرً بَتْ تَغْ ـبَّ لْ سَ هَ ، وَ لِكَ ذَ ـا كَ وثِهَ دُ حُ
فِي  انِ وَ تْ فِي اإلِنْسَ ثَّرَ يْفَ أَ كَ ؟ وَ ضِ رْ حِ األَ ـطْ سَ
انِي فِي  بَ فِـي الْمَ  وَ رَ خْ يَّـةِ األُ ـاتِ الحَ وقَ لُ خْ الْمَ

ةِ؟ قَ نْطَ تِلْكَ الْمِ

اتِ  ← ومَ لُ عْ ـرِضُ فِيهِ الْمَ ا أَعْ رً تَصَ خْ ا مُ يرً رِ قْ تُـبُ تَ أَكْ
ا. هَ تُ عْ مَ تِي جَ الَّ

            

                    
. خورُ .              ب. الصُّ يِّتَةُ مَ يَاءُ اَلْ  أ. األَشْ

. ةُ بَ احُ .                         د.التُّرْ يَ جـ. اَلرِّ

           



                     
    

    



    



      
      

     

    
              

     

     



    
دُ  دِّ تَجَ دُُ الْمُ رِ وْ اَلمَ

ةٌ  يَّ ورِ رُ ـيَ ضَ هِ ، وَ ضِ ي األَرْ ـدُ فـِ ةٌ تُوجَ ـادَّ مَ
. ةٌ لهُ يدَ فِ نْسانِ أَوْ مُ لِإلِ

          

      

ةُ بَ اَلتُّرْ
ـورِ  خُ تَـاتِ الصُّ فُ ـادِنِ وَ عَ مَ ـنَ الْ لُـوطٌ مِ خْ مَ

. رَ ياءَ أُخْ أَشْ وَ

الَ بَ الدُّ
ةٍ فِي  لَ لِّ تَحَ انَـاتٍ المُ يَوَ الحَ ـا النَبَاتَـاتٍ وَ ايَ قَ بَ

. ةِ بَ التُّرْ

ةُ ورَ فُ اَألُحْ
ـتْ فِي  يَّـةٍ عاشَ لُوقَـاتٍ حَ خْ ـا مَ آثـارٌ أوْ بَقايَ

. يدِ بَعِ ي الْ اضِ مَ الْ

ودُ قُ اَلْوَ
.. ةِ لَى الطَّاقَ ولِ عَ صُ ا لِلْحُ هَ قُ رْ تِمُّ حَ ةٌ يَ ادَّ مَ
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ةُ  بَ ي التُّرْ تَـوِ . تَحْ ـورِ خُ تَاتِ الصُّ فُ ، وَ ـادِنِ عَ ـنَ المَ لُـوطٌ مِ خْ ـةُ مَ بَ  التُّرْ
نْ  يدُ مِ زِ ي يَ ذِ الَ الَّ بَ ى الدُّ ـمَّ ةٍ تُسَ لَ لِّ تَحَ انَاتٍ مُ يَوَ حَ بَاتَاتٍ وَ ا نَ ايَ قَ لَـى بَ عَ
لُوقَاتٍ  خْ مَ ، وَ اءٍ وَ هَ اءٍ وَ لَى مَ ا عَ ةُ أَيْضً بَ ي التُّرْ تَوِ تَحْ بِة. وَ ةِ التُّرْ وبَ صُ خُ

 . يَّةٍ حَ

          
ورَ  ذُ دَ جُ ـاهِ كِـنِ أَنْ تُشَ مْ نَ المُ ـةِ فَمِ بَ ـا فِي التُّرْ ةً مَ ـرَ فْ تَ حُ ـرْ فَ ا حَ إِذَ
 ، ةِ بَ ـنَ التُّرْ ادِنِ مِ عَ المَ ـاءِ وَ لَى المَ ورُ النَّبَاتِ عَ ـذُ لُ جُ صُ . تَحْ النَّبَـاتِ

ا.  تِهَ يَ رِ عْ نْ تَ لِّلُ مِ قَ تُ ا، وَ انِهَ كَ ةِ فِي مَ بَ ثْبِيتِ التُّرْ لَى تَ ا عَ لُ أَيْضً مَ تَعْ وَ
ا  نْهَ مِ ، وَ ةِ بَ ي التُّرْ ةٍ تَعِيشُ فـِ تَلِفَ خْ انَاتٍ مُ يَوَ دَ حَ ـاهِ ا أَنْ تُشَ كِـنُ أَيْضً مْ يُ
 ، ةِ بَ تيتِ التُّرْ فْ لَى تَ انَاتُ عَ يَوَ هِ الحَ ذِ لُ هَ مَ تَعْ . وَ ضِ انُ األَرْ دِيدَ لُ وَ النَّمْ

. ةِ بَ ولِ لِلتُّرْ خُ نَ الدُّ اءِ مِ المَ اءِ وَ وَ حُ لِلْهَ مَ ا يَسْ مَّ مِ

ا. دًّ ةٌ جِ يرَ غِ ا صَ نَّهَ بَةِ ألَ رْ يشُ فِي التُّ تِي تَعِ ةِ الَّ يَّ اتِ الحَ وقَ لُ خْ مِ المَ ظَ عْ يَةُ مُ ؤْ بِ رُ عْ مِنَ الصَّ
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لَى  لُ عَ مَ تِي تَعْ ةِ الَّ يَ وِ لِيَّاتِ التَّجْ مَ ةِ بِعَ بَ نُ التُّرْ وُّ أُ تَكَ بْدَ يَ

ا. تِيتِهَ فْ تَ ورِ وَ خُ يرِ  الصُّ سِ تَكْ
لُوقَاتِ  خْ تَلِطُ بِالمَ يَخْ ، وَ يُّ ـرِ خْ تَاتُ الصَّ ـعُ الفُ مَّ تَجَ يَ
اتُ  بَقَ نُ طَ وَّ تَكَ نِ تَ مَ ورِ الزَّ ـرُ عَ مُ مَ . وَ لَةِ لِّ تَحَ يَّـةِ المُ الحَ
 ، اكِنِ ن الدَّ اتُ اللَّوِ يَا ذَ لْ ةِ العُ بَ ةُ التُّرْ بَقَ : طَ يَ هِ ، وَ ةِ بَ التُّرْ
ـعُ  قَ تَ . وَ بَـالِ الدُّ ـادِنِ وَ عَ ظَـمِ المَ عْ لَـى مُ ي عَ تَـوِ تَحْ وَ
يَّاتٌ أَقَلُّ  مِّ ـا كَ فِيهَ ، وَ تَحَ نٍ أَفْ ـوْ اتُ لَ ـةٌ ذَ بَقَ ا طَ لَهَ ـفَ أَسْ
ا  لَهَ فَ عُ أَسْ قَ . ثُمَّ تَ لِيَّةُ ـفْ ةَ السُّ بَقَ ى الطَّ ـمَّ بَالِ تُسَ نَ الدُّ مِ

. ةُ يَّ رِ خْ ةُ الصَّ بَقَ الطَّ
دْ  قَ ؛ فَ نَ وَّ يلَـةٍ لِتَتَكَ نِيَّةٍ طَوِ مَ ةٍ زَ تْـرَ ةُ إِلَى فَ بَ تَـاجُ التُّرْ تَحْ
! نَةٍ نْ ١٠٠٠سَ ثَرَ مِ ةِ أَكْ بَ نَ التُّرْ نُ ١سم مِ وُّ قُ تَكَ رِ تَغْ سْ يَ
ةِ  بَ ـةِ التُّرْ يَ رِ عْ عَ تَ نـْ اسُ مَ لُ النـَّ ـاوِ ـبَبِ يُحَ ا السَّ ـذَ لِهَ وَ
ةِ  ادَّ مَ ادِنِ وَ عَ ـةِ المَ افَ ا بِإِضَ تِهَ مَ ـالَ لَى سَ افَظَةِ عَ حَ المُ وَ

ا. يْهَ بَالِ إِلَ الدُّ

          

      

        

               
             

       

                  
         

                  

     

       



            
 ، ةٍ تَلِفَ خْ ورٍ مُ خُ صُ ادِنَ وَ عَ نْ مَ ةُ مِ بَ نُ التُّرْ وَّ تَكَ تَ ةٍ،  وَ دَ دِّ تَعَ اكِنَ مُ ةُ فِي أَمَ تَلِفَ خْ ةِ المُ بَ اعُ التُّرْ دُ أَنْوَ تُوجَ
ا  انِهَ وَ ورِ ـ فِي أَلْ خُ ـا فِي الصُّ مَ ةُ ـ كَ بَ تَلِفُ التُّرْ . تَخْ بَالِ نَ الدُّ ةٍ مِ تَلِفَ خْ يَّـاتٍ مُ مِّ لَى كَ ي عَ تَـوِ تَحْ وَ

ا. هَ يجِ نَسِ وَ

     
 ، دَ ـوَ ا أَوْ أَسْ قً امِ نِّيًّا غَ ا بُ نُهَ وْ ونُ لَ بَالِ يَكُ نِيَّةُ بِالدُّ ةُ الغَ بَ التُّرْ ـا؛ فَ اتِهَ نَ وِّ كَ لَى مُ ةِ عَ بَ نُ التُّرْ ـوْ ـدُ لَ تَمِ عْ يَ وَ
ي  تَوِ تِي تَحْ ةِ الَّ بَ نُ التُّرْ وْ ونُ لَ لِكَ يَكُ ذَ ، كَ ةً يَّ يرِ ا جِ ورً خُ ا صُ لُهَ انَ أَصْ ا كَ اءَ إِذَ يْضَ ةُ بَ بَ ونُ التُّرْ ا تَكُ يْنَمَ بَ

. رَ مَ يدِ أَحْ دِ نَ الحَ الِيَةٍ مِ بٍ عَ لَى نِسَ عَ

                ↑                ↑

      



       
                     
                  

          

                    
                     

      

           
             

    

     
ةِ  يَّ رِ خْ طَعِ الصَّ القِ ةِ وَ بَ بَيْبَاتِ التُّرْ بْرَ حُ يجُ  كُ فُ النَّسِ يَصِ
نَ  ثِيرِ مِ نَ الكَ نُ مِ وَّ تَكَ لِيَّةُ تَ مْ ـةُ  الرَّ بَ التُّرْ ا؛ فَ هَ ةِ لَ نَ وِّ كَ المُ

. الً مْ ى رَ مَّ ةِ تُسَ يرَ غِ بَيْبَاتِ الصَّ الحُ
 ، لِ مْ نَ الرَّ رَ مِ غَ بَيْبَاتٍ أصْ نْ حُ نُ مِ وَّ تَكَ ينِيَّةُ تَ رِ ةُ الغَ بَ التُرْ
بَيْبَاتِ  نْ حُ ـرَ مِ غَ بَيْبَاتُها أَصْ ونُ حُ ينِيَّةُ تَكُ ـةُ الطِّ بَ التُّرْ وَ

ينِيَّة. رِ ةِ الغَ بَ التُّرْ
اعِ  بَيْبَـاتِ األنْوَ نْ حُ يجٍ مِ زِ ـنْ مَ ةُ مِ بَ نُ التُّرْ ـوَّ تَكَ ـدْ تَ قَ وَ

. لِيَّةَ ةَ الطَّفْ بَ ى التُّرْ مَّ تُسَ ، فَ ةِ ابِقَ ةِ السَّ الثَّالثَ
كِنُ  مْ ي يُ ـذِ اءِ الَّ يَّـةِ المَ مِّ لَـى كَ ةِ عَ بَ ـيجُ التُّرْ ـرُ نَسِ ثِّ ؤَ يُ

. ظَ بِهِ تَفِ ةِ أَنْ تَحْ بَ لِلتُّرْ
ا  يْنَمَ ، بَ ـاءِ ـنَ المَ ثِيـرِ مِ ـظُ بِالكَ تَفِ ينِيَّـةُ تَحْ ـةُ الطِّ بَ التُّرْ فَ
و  نْمُ تَ . وَ ـاءِ نَ المَ لِيـلِ مِ لِيَّـةُ بِالقَ مْ ـةُ الرَّ بَ ـظُ التُّرْ تَفِ تَحْ
؛  لِيَّةَ ةِ الطَّفْ بَ يِّدٍ فِي التُّرْ لٍ جَ ـكْ نَ النَّبَاتَاتِ بِشَ يدُ مِ دِ العَ

ا. دًّ ةً جِ افَّ الَ جَ ا، وَ دًّ بَةً جِ طْ تْ رَ يْسَ ا لَ َنَّهَ ألِ

                           

     
                                  

                                      

      

        
             

    

       



         
 ، ضِ لَى األَرْ ةٌ عَ ودَ جُ وْ ةٌ مَ ادَّ دُ الطبيعيُ مَ رِ وْ المَ ، وَ دٌ طبيعيٌ رِ وْ ةُ مَ بَ التُّرْ
 ، ظَمُ النَّبَاتَاتِ عْ و مُ نْمُ ـةِ الَ تَ بَ ونِ التُّرْ بِدُ . فَ ـانِ نْسَ ِ ةٌ لِإلْ يدَ فِ ةٌ ومُ يَّ ورِ رُ ضَ
افَرَ  تَوَ نْ يَ كَ لَ لـِ ذَ كَ ، وَ اءِ ذَ لَى الغِ انُ عَ يَوَ ـانُ أَوِ الحَ نْسَ ـلُ اإلِ صُ الَ يَحْ وَ
 ، نْعِ األَثَاثِ صُ اءِ البُيُوتِ وَ ـبُ لِبِنـَ شَ ، أَوِ الخَ بِسِ الَ نْعِ المَ طْنُ لِصُ القُ

. ةِ يَ وِ ةِ األَدْ نَاعَ ا فِي صِ الِهَ مَ تِعْ سْ ابُ الِ شَ أَوِ األَعْ
. كما أن زراعـة التربة  ـةِ بَ ةِ التُّرْ مَ ـالَ لَى سَ افَظَـةِ عَ حَ ـمِّ المُ هِ ـنَ المُ مِ
ةِ إِلَى  دَ ـمِ ةُ األَسْ افَ كِنُنَا إِضَ مْ ا يُ مَ . كَ ةً ا نَظِيفَ ائِهَ قَ يمنعها من التعرية بِإِبْ

. ا النَّبَاتَاتُ نْهَ يدَ مِ تَفِ ةِ لِتَسْ بَ التُّرْ
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؟ بَةُ تُّرْ نُ الْ وَّ تَكَ مَّ تَ  مِ        

؟     بالِ ودُ بالدُّ صُ قْ مَ ا الْ  مَ      

ـدْ  ي قَ تـِ ـكِالتُ الَّ شْ مُ ـا الْ  مَ        
؟ بَةِ لى التُّرْ مْ نُحافِظْ عَ ثُ إِذا لَ دُ تَحْ

   

 

       

أَنْ  ـةِ  بَ لتُّرْ لْ كِـنُ  مْ يُ ـلْ   هَ         
؟ ضِ طْحِ اْألَرْ تَ سَ نَ تَحْ وَّ تَكَ تَ

ّا يَيل   أَيٌّ ممِ         
تِفاظِ بِاملْاءِ؟ ىل االحْ ةَ عَ بَ ْ دُ الرتُّ يُساعِ

بالُأ - الدُّ
واءُب- هَ اَلْ
يَواناتُج- اَلْحَ
ورِد- خُ ةُ الصُّ بَقَ طَ

        
 

      
            

 

          
                           
                           

                    

    
                      

                      

                                     

    



                         
                

      
    

      

    



          
   

                         

                                     
                                 

             
                                 
                                

                
                                   

             
                                 

  

       
                        

   
              

               

                          
                  

         

  

           •
         •
       •

      •



      



       
              
             
                  

           

   
  

       
           

      
        
       

        

←

←

←

          
 . يدِ ي البَعِ اضِ تْ فِي المَ اشَ يَّةٍ عَ لُوقَاتٍ حَ خْ ارُ مَ ا أَوْ آثَ ايَ قَ ةُ بَ ورَ فُ  األُحْ
ولَ  تَحَ كِنُ أَنْ تَ مْ امِ يُ دَ ارُ األَقْ آثَ اقُ النَّبَاتِ وَ رَ أَوْ العِظَامُ وَ افُ وَ دَ األَصْ

. افِيرَ إِلَى أَحَ

   
ا أَوْ  ارً ـي آثَ اضِ انَـتْ تَعِيشُ فِي المَ تِي كَ يَّةُ الَّ لُوقَـاتُ الحَ خْ كُ المَ تْـرُ تَ
لَّبَ  تَصَ كِنُ أَنْ تَ مْ نِ يُ مَ ورِ الزَّ رُ عَ مُ مَ . وَ ثْلِ الطِّينِ يِّنَةٍ مِ ادَّ لَ وَ اتٍ فِي مَ بَعَ طَ

. اتُ بَعَ هِ الطَّ ذِ ا هَ لِهَ اخِ ظُ فِي دَ فَ ا تُحْ ورً خُ يرَ صُ تَصِ ادُّ وَ وَ هِ المَ ذِ هَ

       
دْ  قَ ، فَ ةً لَ امِ يَّـةِ كَ لُوقَاتِ الحَ خْ ـامِ المَ سَ افِيـرِ بِأَجْ ـظُ بَعْضُ األَحَ تَفِ تَحْ
وَ فِي  ا هُ مَ لِيـدِ كَ ولِيَّةِ أَوِ الجَ ادِّ البِتْرُ ـوَ انِ أَوِ المَ مَ رَ هْ ي الكَ ظَـتْ فـِ فِ حُ

. ليدِ وَ فِي الجَ ا هُ مَ يلِ كَ مُ الفِ سْ ظَ جِ فِ يْثُ حُ ، حَ وثِ امُ ةِ المَ ورَ فُ أُحْ
تِهِ فِي  وْ نْدَ مَ يَّةِ عِ لُوقَاتِ الحَ خْ دُ المَ فَنُ أَحَ دْ دْ يُ قَاتِ قَ ي بَعْضِ األَوْ فِ فَ
هُ  إِنَّ ـوبِيٍّ فَ سُ رٍ رُ خْ ـوبِيَّاتُ إِلَى صَ سُ لُ الرُّ وَّ تَحَ ا تَ ينَمَ حِ ، وَ ـوبِيَّاتِ سُ الرُّ

ةٍ. ورَ فُ لُ إِلَى أُحْ وَّ تَحَ يَ

↓     

. اتُ ورَ نَاصُ يْ تِ الدَّ ضَ رَ ا انْقَ مَ نْدَ رٌ عِ نَاكَ بَشَ نْ هُ لَمْ يَكُ

                 

      



      
                     
                   

     

                   
   

       
فُ  ـرَ تُعْ افِيـرَ  أَحَ ـا  هَ اءَ رَ وَ يَانًـا  أَحْ افُ  ـدَ األَصْ كُ  تْـرُ تَ
 ، رِ خْ ي الصَّ غٌ فـِ يـفٌ فَـارِ وِ الَـبُ تَجْ القَ . وَ بِ الـِ وَ بِالقَ
بُ  ـرَّ تَسَ ا يَ مَ نْدَ الَـبُ عِ نُ القَ وَّ تَكَ يَ . وَ دٌ ـدَّ حَ لٌ مُ ـكْ ـهُ شَ لَ
دُ  يْـثُ يُوجَ ، حَ رِ خْ ـلَ الصَّ اخِ اتِ دَ اغَ رَ ـاءُ إِلَـى الفَ المَ
ءٍ  اءُ بِبُطْ ومُ المَ يَقُ ، فَ هُ لَ اخِ ا دَ رً جِّ تَحَ مُ ا وَ فُونً دْ فُ مَ ـدَ الصَّ
هُ  ا لَ غً رَّ فَ ـا مُ يفً وِ هُ تَجْ انَ كَ ا مَ كً ، تَـارِ فِ دَ ا الصَّ ذَ ـةِ هَ الَ بِإِزَ
ادِنُ  عَ بَتِ المَ رَّ ا تَسَ إِذَ . فَ ـهُ سُ يِّ نَفْ لُوقِ الحَ خْ لُ المَ ـكْ شَ
ا  إِنَّهَ بَتْ فَ لَّ ، ثُـمَّ تَصَ اغِ رَ لَ الفَ اخِ تْ دَ عَ مَّ تَجَ ، وَ ائِبَـةُ الذَّ
 ، هُ سُ الَبِ نَفْ لُ القَ كْ هُ شَ افِيرِ لَ نَ األَحَ رَ مِ ا آخَ عً نُ نَوْ وِّ تُكَ

ا.  جً وذَ ى نَمُ مَّ يُسَ وَ
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لِكَ  ذَ ؛ وَ ةِ لَى الطَّاقَ ولِ عَ صُ ا لِلْحُ هَ قُ رْ تِمُّ حَ ةٌ يَ ادَّ ـودُ مَ قُ الوَ
اتِ  الطَّائِـرَ اتِ وَ ـيَّارَ ـيِيرِ السَّ تَسْ ، وَ فِئَـةِ اضِ التَّدْ ـرَ َغْ ألِ
يِّ  ـورِ فُ قُـودِ األحْ اعِ الوَ ـنْ أَنْـوَ مِ . وَ بَـاءِ رَ هْ لِيـدِ الكَ وْ تَ وَ

. بِيعِيُّ ازُ الطَ الغَ ، وَ طُ النَّفْ ، وَ يُّ رِ جَ مُ الحَ حْ الفَ
انَاتِ  يَوَ الحَ ا النَّبَاتَاتِ وَ ايَ قَ ـنْ بَ اعُ مِ هِ األَنْوَ ذِ نَتْ هَ وَّ وتَكَ

 . نِينِ يِينِ السِّ الَ بْلَ مَ تْ قَ اشَ تِي عَ الَّ
ـانُ  نْسَ هُ اإلِ جُ رِ ـتَخْ يَسْ ، وَ ضِ طُ فِي بَاطِنِ األَرْ دُ النَّفْ يُوجَ

. ضِ طْحِ األَرْ خِّ إِلَى سَ الضَّ ، وَ رِ فْ بِالحَ
 . يَّةِ بِيعِ دِ الطَّ ارِ وَ ـنَ المَ يُّ مِ رِ جَ مُ الحَ حْ طُ والفَ ـدُّ النَّفْ عَ يُ وَ
انَاتُ  يَوَ الحَ ـا  النَّبَاتَـاتُ وَ يَّةِ أَيْضً بِيعِ دِ الطَّ ارِ ـوَ ـنَ المَ مِ وَ

. اءُ وَ الهَ اءُ وَ المَ وَ
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يْثُ  ؛ حَ اءِ ـوَ الهَ يَاهِ وَ المِ انَاتِ وَ يَوَ الحَ ـنَ النَّبَاتَـاتِ وَ لٍّ مِ ةُ كُ ادَ كِـنُ إِعَ مْ يُ وَ
لِبُ  يَجْ ةٍ. وَ يدَ دِ انَاتٍ جَ يَوَ سُ حَ ةُ أَوْ فَقْ دَ الَ وِ ةٍ. وَ يدَ دِ بَاتَاتٍ جَ وُّ نَ كِـنُ نُمُ مْ يُ
ينَ فِي  ـجِ سِ نْتِجُ النَّبَاتَاتُ األُكْ لِكَ تُ ذَ . كَ ـاءِ نَ المَ يدَ مِ زِ الثَّلْجُ المَ طَـرُ وَ المَ
نَ النَّبَاتَاتِ  لٍّ مِ لَى كُ طْلَقُ عَ ا يُ ذَ . لِهَ اءِ وَ هُ إِلَى الهَ يدُ عِ تُ ا، وَ ائِهَ ذَ نْعِ غِ نَاءِ صُ أَثْ

. ةُ دَ دِّ تَجَ دُ المُ ارِ وَ اءِ المَ وَ الهَ اءِ وَ المَ انَاتِ وَ يَوَ الحَ وَ
ةً  رَّ هُ مَ الُ مَ ـتِعْ اسْ هُ أَوْ يضُ وِ كِـنُ تَعْ مْ ي يُ ذِ دُ الَّ رِ وْ ـوَ المَ دُ هُ دِّ تَجَ دُ المُ رِ ـوْ المَ وَ
ةُ  ادَ هُ أَوْ إِعَ يضُ وِ كِـنُ تَعْ مْ دِ فَالَ يُ دِّ تَجَ يْرُ المُ دُ غَ رِ وْ ـا المَ . أَمَّ ةٍ ولَ ـهُ  بِسُ رَ أُخْ
هُ  َنَّ دٍ؛ ألِ دِّ تَجَ يْرُ مُ دٌ غَ رِ ـوْ يُّ مَ ورِ فُ قُودُ األحْ الوَ ا فَ ذَ لِهَ . وَ ةٍ ولَ ـهُ الِهِ بِِسُ مَ ـتِعْ اسْ
كِنُ  مْ الَ يُ دُ وَ نْفَ لُ يَ مَ ـتَعْ ا يُسْ مَ نْدَ عِ . وَ نَ وَّ ـنِينِ لِيَتَكَ يِينِ السِّ الَ تَـاجُ إِلَى مَ يَحْ

. هُ يضُ وِ تَعْ

                        
    

               

     

      
      
               

    

             
       



       



          

يْرِ  ـةِ غَ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ ـنْ مَ دٌ مِ رِ ـوْ يُّ مَ ـورِ فُ قُـودُ األُحْ الوَ
ا.  ثِيـرً كَ يُّ  ـورِ فُ األُحْ قُـودُ  الوَ لُ  مَ ـتَعْ يُسْ ةِ.وَ دَ دِّ تَجَ المُ
ةٍ  دِ طَاقَ ارِ ـوَ الِ مَ مَ ـتِعْ تَـاجُ إِلَـى اسْ ـبَبِ نَحْ ا السَّ ـذَ لِهَ وَ

. نْهُ ا عَ ضً وَ ةٍ عِ دَ دِّ تََجَ مُ
 ، ـيَّةُ سِ مْ ـةُ الشَّ ةِ الطَّاقَ دَ ـدِّ تَجَ ـةِ المُ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ ـنْ مَ مِ وَ
. سِ ـمْ ـنَ الشَّ ـا مِ يْهَ لَ ـلُ عَ صُ ي نَحْ تـِ ـةُ الَّ ـيَ الطَّاقَ هِ وَ
ةُ  يَ ارِ يَـاهُ الجَ ا المِ ةِ أَيْضً دَ ـدِّ تَجَ ةِ المُ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ نْ مَ مِ وَ

. فِيَّةُ وْ ةُ الجَ ارَ رَ الحَ احُ وَ يَ الرِّ وَ
يَاهِ  المِ ـيَّةِ وَ سِ مْ ةِ الشَّ نَ الطَّاقَ لٍّ مِ الُ كُ مَ ـتِعْ كِـنُ اسْ مْ يُ وَ
ةِ  تَاجِ الطَّاقَ فِيَّةِ فِي إِنْ وْ ةِ الجَ ارَ رَ الحَ احِ وَ يَ الرِّ ـةِ وَ يَ ارِ الجَ

. ائِيَّةِ بَ رَ هْ الكَ

                     ↑

            

      
           

يْرِ  ـةِ غَ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ ـنْ مَ دٌ مِ رِ ـوْ يُّ مَ ـورِ فُ قُـودُ األُحْ الوَ
ا.  ثِيـرً كَ يُّ  ـورِ فُ األُحْ قُـودُ  الوَ لُ  مَ ـتَعْ يُسْ ةِ.وَ دَ دِّ تَجَ المُ
يْرِ  ـةِ غَ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ ـنْ مَ دٌ مِ رِ ـوْ يُّ مَ ـورِ فُ قُـودُ األُحْ الوَ
ا.  ثِيـرً كَ يُّ  ـورِ فُ األُحْ قُـودُ  الوَ لُ  مَ ـتَعْ يُسْ ةِ.وَ دَ دِّ تَجَ المُ
يْرِ  ـةِ غَ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ ـنْ مَ دٌ مِ رِ ـوْ يُّ مَ ـورِ فُ قُـودُ األُحْ الوَ

ةٍ  دِ طَاقَ ارِ ـوَ الِ مَ مَ ـتِعْ تَـاجُ إِلَـى اسْ ـبَبِ نَحْ ا السَّ ـذَ لِهَ وَ

 ، ـيَّةُ سِ مْ ـةُ الشَّ ـيَّةُالطَّاقَ سِ مْ ـةُ الشَّ الطَّاقَ
. سِ ـمْ ـنَ الشَّ ـا مِ يْهَ لَ ـلُ عَ صُ ي نَحْ تـِ ـةُ الَّ ـيَ الطَّاقَ هِ وَ
ةُ  يَ ارِ يَـاهُ الجَ ا المِ ةِ أَيْضً دَ ـدِّ تَجَ ةِ المُ دِ الطَّاقَ ارِ ـوَ نْ مَ مِ وَ                     ↑

      
                    
                     

         

                  
                

      



      
             
             
             

  
         
          

     

             
             

     

    
                           

                  

           

تِي  ةِ الَّ دُ الطَّاقَ ارِ ـوَ ا مَ  مَ        
ا؟ لُهَ مِ تَعْ نَسْ

رُ  كُ ةِ؟ أَذْ ورَ فُ ودُ بِاألحْ صُ قْ ا المَ  مَ     
ا.    يْهَ لَ يْنِ عَ ثَالَ مِ

الُ  مَ ـتِعْ كِنُ اسْ مْ لْ يُ  هَ         
تِي.    ابَ حُ إِجَ ضِّ ا؟ أُوَ ثِيرً يِّ كَ ورِ فُ قُودِ األُحْ الوَ

        

قُودِ  تُ الوَ االَ مَ ـتِعْ ا اسْ  مَ       
؟    يِّ ورِ فُ األحْ

لِي  ا يَ مَّ  أَيٌّ مِ         
دٍ؟ دِّ تَجَ يْرَ مُ يًّا غَ بِيعِ ا طَ دً رِ وْ دُّ مَ عَ يُ

اءُأ - اءُب-المَ وَ الهَ
يُّد-النَّبَاتَاتُج- رِ جَ مُ الحَ حْ الفَ
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ةُ دَ دِّ تَجَ ةِ الْمُ اقَ دُ الطَّ وارِ مَ
يَّاراتِ  السَّ يلِ  غِ وتَشْ فِئَةِ،  لِلتَّدِ ةِ  اقَ الطَ إِلَى  انُ  اإلنْسَ تاجُ  يحْ
ويَأتي   . باءِ رَ هْ الْكَ ليدِ  تَوْ وَ صانِع،  الْمَ وآالتِ   ، ائِراتِ الطّ وَ
يْرِ  غَ دَ  وارِ مَ مِنْ  انُ  اإلِنْسِ ها  لُ مِ تَعْ يَسْ تِي  الَّ ةِ  اقَ الطّ مُ  ظَ عْ مُ
ءٌ  يْ نْها شَ ى مِ بَقّ تَ دْ ال يَ قَ ، وَ ازَ طِ والْغَ النِّفْ مِ وَ حْ الْفَ ةٍ: كَ دَ دِّ تَجَ مُ

. بَلِ تَقْ سْ فِي الْمُ

    
            



    
             



    
               
             



       




    

       
                  

          

      
              
                 

           



حُ  ضِّ ةُ تُوَ الِيَ رُ التَّ وَ ةِ. والصُّ اقَ ةٌ لِلطّ ائِمَ دَ ةٌ وَ دَ دِّ تَجَ دُ مُ وارِ ناكَ مَ هُ
ها. لَ مَ تَعْ اسْ دَ وَ وارِ هِ المَ ذِ ف اإلِنْسانُ هَ رَ تى عََ مَ

 ، قْتٍ قَصيرٍ فِي وَ ها  ويضُ تَعْ كن  يُمْ ةُ  دَ دِّ تَجَ الْمُ ةِ  اقَ الطّ دُ  وارِ مَ
 ، سِ مْ الشَّ ، وَ ضِ رْ اْألَ ، وَ ياحِ الرِّ : الْمياهِ، وَ ها مِنَ مُ ظَ عْ أْتي مُ يَ وَ
مِّ  هِ الْمُ نَ  مِ فَ ةِ،  اقَ الطّ دُ  ورِ مَ كانَ  ما  هْ مَ وَ  . يِّ يَوِ الْحَ قودِ  الْوَ وَ

ه. الكِ تِهْ رافِ فِي اسْ مُ اإلِسْ دَ عَ يْهِ، وَ لَ ةُ عَ ظَ حافَ الْمُ
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األَحافِيرِ

بَالَ الدُّ
ودُ  قُ  الَوَ

دٌ دِّ تَجَ دٌ مُ رِ وْ مَ
يَّةَ سِ مْ ةَ الشَّ الطَّاقَ

دٍ دِّ يْرُ متَجَ دٌ غَ رِ وْ مَ
نَ ــــــــــــــــــــــــــــــ. عٌ مِ يَ نَوْ  الطّبعاتُ هِ

واءِ ــــــــــــــــــــــــــــــ . هَ نَ الْماءِ والْ لٌّ مِ دُ كُ عَ  يُ

سِ  ـمْ نَ الشَّ ها مِ يدُ ـتَفِ تِي نَسْ ةُ الَّ ى الطّاقَ ـمَّ  تُسَ
ــــــــــــــــــــــــــــــ.

لَـةِ فِي  لِّ تَحَ مُ يَوانـاتِ الْ الْحَ  بَقايـا النَّباتـاتِ وَ
نُ ــــــــــــــــــــــــــــــ . وِّ ةِ تُكَ بَ التُّرْ

يُّ ــــــــــــــــــــــــــــــ . رِ وْ فُ دُ األُحْ وْ قُ دُ الوَ عَ  يُ

ةِ  لَى الطَّاقَ لِ عَ وْ صُ قُها لِلْحُ رْ تِمُّ حَ تي يَ ةُ الّ  المادَّ
ــيَ ــــــــــــــــــــــــــــــ . هِ

   

        
 

      
            

 

      


        

     

       

       

               

        



         

قودِ  وَ نَ الْ ا مِ لَماءُ حاليًّا أَنْواعً عُ رُ الْ طَوِّ  يُ      
هِ األَنْواعُ  ذِ دُّ هَ لْ تُعَ ةِ. فَهَ رَ ثْل الذُّ ، مِ ـنَ النّباتاتِ مِ
ةٍ؟  دَ دِّ تَجَ يْـرَ مُ ةً أَمْ غَ دَ ـدِّ تَجَ دَ مُ ارِ ـوَ قـودِ مَ ـنَ الوَ مِ

حُ إِجابَتي.  ضِّ أُوَ

ةِ  بَ نِ التُّرْ وُّ لِيَّةَ تَكَ مَ فُ عَ  أَصِ         
؟ ضِ لَى األَرْ عَ

لَى  ةِ عَ رَ ةِ الظّاهِ اطِعِ التُّربَ قَ ـدَ مَ   أَختَارُ أَحَ   
دُ  دِّ أُحَ ، وَ طَعِ قْ مَ كَ الْ مْ أَقِيسُ سُ ، وَ ضِ طْحِ األَرْ سَ
ـةِ  بَقَ الطَّ يَـا وَ لْ عُ ـةِ الْ بَ ـةِ التُّرْ بَقَ ؛ طَ ـنْ لٍّ مِ كَ كُ ـمْ سُ

. لِيَّةِ فْ السُّ

لى  افَظَةُ عَ حَ مُ : اَلْ ـمُّ مـا أَهَ هُ  أَيُّ       
ةِ؟ دَ دِّ تَجَ مُ يْرِ الْ ةِ  أَمْ غَ دَ دِّ تَجَ مُ دِ الْ ارِ وَ المَ

جُ  رَ تَخْ تُسْ ، وَ نْسانُ نْها اإلِ يدُ مِ تَفِ سْ تِي يَ ياءُ الَّ ا األَشْ مَ 
؟  ضِ نَ األَرْ مِ

 

نْ بَاطِنِ  جُ مِ رَ ـتَخْ تِي تُسْ ـيَاءُ الَّ ا األَشْ  مَ
؟ انُ نْسَ ا اإلِ نْهَ دُ مِ تَفِ سْ يَ ضِ وَ األَرْ

    
لـى  ← عَ ريـنَ  اآلخَ فِيـهِ  ـثُّ  أَحُ ـا  قً لْصَ مُ ـمُ  مِّ أُصَ

. ةٍ تَلِفَ خْ يَّةٍ مُ بِيعِ دَ طَ ارِ وَ ةِ مَ لى ثَالثَ افَظَةِ عَ حَ مُ الْ
دِ؟ ← ارِ وَ هِ المَ ذِ نْ هَ انُ مِ نْسَ يدُ اإلِ تفِ ا يَسْ اذَ حُ مَ ضِّ أُوَ
هِ  ← ـذِ ـنْ هَ لٍّ مِ لـى كُ حافَظَـةِ عَ ائِـقَ لِلْمُ حُ طَرَ تَـرِ أَقْ

دِ. ارِ وَ المَ

              
. يُّ رِ جَ مُ الحَ حْ  أ. الفَ

. بِيّعِيُّ ازُ الطَّ ب. الغَ
اءُ . جـ. المَ

. طُ د. النِّفْ
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 . مِ ـسْ الْجِ ةِ  ـزَ هِ أَجْ ـدُ  أَحَ  : ـليُّ يْكَ الْهَ هازُ  اَلْجِ
قيامِ  ا لِلْ عً لُ مَ مَ ضاءِ تَعْ عْ ةٌ مِنَ األَ وعَ مُ جْ : مَ هازُ الْجِ وَ

نَةٍ. يَّ عَ ةٍ مُ ظيفَ بِوَ
اإلِنْسانِ  مِ  سْ جِ في  ليُّ  يْكَ الْهَ هازُ  الِجِ بُّ  كَ تَرَ يَ
ـلِها  كْ شَ في  ةٍ  تَـلِفَ خْ مُ اتٍ  مَ ـظْ عَ  (٢٠٦) مِنْ 
مي  تَحْ ةُ  مَ جُ مْ الْجُ ظامُ  عِ فَ تِها؛  ظيفَ وَ ها وَ مِ ـجْ حَ وَ
ةِ.  كَ رَ لى الْحَ دُ عَ ضِ تُساعِ وْ ظامُ الْحَ عِ ، وَ ماغَ الدِّ
لى  ا لِتُحافِظَ عَ عً ةِ مَ مَّ هِ ها الْمُ ظامُ بِوظائِفَ تَقومُ الْعِ

ا. ليمً سِ ا وَ مِ نَشيطً سْ الْجِ

طيهِ  ← عْ تُ وَ  ، مِ سْ لِلْجِ ةً  عامَ دَ ظامُ  الْعِ ي  طِ عْ تُ
ا. هُ العامَّ أيْضً لَ كْ شَ

← . ةَ ليَّ اخِ زاءَ الدّ جِ ظامُ األَ ي الْعِ مِ تَحْ
← . ةِ كَ رَ لى الْحَ مِ عَ سْ ةِ الْجِ دَ ساعَ التِ في مُ ضَ عَ الْعَ ظامُ مَ لُ الْعِ مَ تَعْ
← . مِ سْ مَ لِلْجِ تِجُ الدَّ نْ تُ ، وَ عادنَ ظامُ الْمَ نُ الْعِ زِ تَخْ

  
 : يَ ، هِ لُ فاصِ نْواعٍ مِنَ الْمَ ةُ أَ ناكَ ثَالثَ هُ . وَ ضٍ ها بِبَعْ ضِ ثْرَ بَعْ يْنِ أَوْ أَكَ مَ ظْ عُ اتِّصالِ عَ ضِ وْ :مَ لُ صِ اَلْمفْ

ةٍ. ← كَ رِّ تَحَ مُ يْرِ ابِتَةٍ غَ لَ ثَ اصِ فَ نْدَ مَ لُ عِ تَصِّ ةِ الَّتي تَ مَ جُ مْ جُ نَةِ لِلْ وِّ كَ ظام الْمُ ثْلُ الْعِ ةٍ، مِ كَ رِّ تَحَ يْرُ مُ لُ غَ فاصِ مَ
← . العِ ظامِ األَضْ عَ عِ صِّ مَ مِ الْقَ ظْ تِقاءِ عَ لِ الْ فاصِ ثْلُ مَ ، مِ ةِ كَ رَ ةُ الْحَ دودَ حْ لُ مَ فاصِ مَ
لُ    ← فاصِ الْمَ . وَ ذِ خِ الْفَ اقِ وَ ي السّ مَ ظْ تِقاءِ عَ نْدَ الْ بَةِ عِ كْ لِ الرُّ صِ فْ ثْلُ مَ ، مِ ةِ كَ رَ ةُ الْحَ لُ واسعَ فاصِ   مَ

. ظامِ ةُ الْعِ كَ رَ ها حَ نْدَ ثُ عِ دُ نُ الَّتي تَحْ ماكِ يَ األَ ةُ هِ كَ رِّ تَحَ الْمُ

       
        

         



     
 . التِ ضَ ةٍ مِنَ الْعَ بيرَ ةٍ كَ موعَ جْ ليُّ مِنْ مَ ضَ هازُ الْعَ نُ اَلْجِ وَّ تَكَ يَ

 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ ميَّ لِلْجِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ
، أَو  سَ نَفُّ ، أَوِ التَّ ضَ كْ تَطيعُ الرَّ . ال نَسْ رونَةَ الْمُ لَ وَ كْ طيهِ الشَّ عْ تُ وَ
ةُ  بِطَ تَ رْ الْمُ التُ  ضَ الْعَ ى  مَّ تُسَ وَ  . التِ ضَ الْعَ ونَ  دُ بَ  رْ الشُّ تّى  حَ
ةً  عادَ التُ  ضَ الْعَ هِ  ذِ هَ لُ  مَ تَعْ وَ  . ةِ ليَّ يْكَ الْهَ التِ  ضَ الْعَ ظامِ  بِالْعِ

. ظامِ ريكِ الْعِ واج لِتَحْ ةِ أَزْ ئَ يْ ى هَ لَ عَ

جٍ  وْ زَ إِلى  ةً  سالَ رِ ماغُ  الدِّ لُ  سِ رْ يُ  ، ةِ كَ رَ الْحَ في  بُ  غَ نَرْ ما  نْدَ عِ  
 ، رَ صَ أَقْ بِحُ  تُصْ وَ داها  إِحْ بِضُ  نْقَ تَ فَ  ، ةِ لِيَّ يْكَ الْهَ التِ  ضَ الْعَ مِنَ 
ةُ  لَ ضَ الْعَ طُ  بَسِ نْ تَ نَما  بِيْ  ، دَ لْ اْلجِ وَ ظامَ  الْعِ ها  وَ نَحْ بُ  حَ تَسْ فَ

. ظامِ ةْ الْعِ كَ رَ حَ بِحَ مَ  لِتَسْ رَ خْ األُ

ةٌ لَ ضَ لْبُ عَ لقَ اْ رَ فيها، فَ كِّ فَ ونَ أَنْ نُ التِ دُ ضَ ضُ الْعَ لُ بَعْ مَ تَعْ وَ
نُ  نَحْ وَ لُ  مَ تَعْ وَ  ، مِ سْ الْجِ زاءِ  أَجْ ميعِ  جَ إِلى  مَ  الدَّ خُّ  تَضُ

 . نائِمونَ
 ، لْساءَ التِ الْمَ ى الْعضَ مَّ التِ يُسَ ضَ رُ مِنَ الْعَ عٌ آخَ ناكَ نَوْ هُ وَ
لى  عَ نا  دَ لِتُساعِ ةِ  دَ عِ الْمَ في  وَ يْنِ  تَ ئَ الرِّ في  ةٌ  جودَ وْ مَ يَ  هِ وَ

. عامِ مِ الطَّ ضْ على هَ ، وَ سِ نَفُّ التَّ
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 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ ميَّ لِلْجِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ
، أَو  سَ نَفُّ ، أَوِ التَّ ضَ كْ تَطيعُ الرَّ . ال نَسْ رونَةَ الْمُ لَ وَ كْ طيهِ الشَّ عْ تُ وَ
 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ ميَّ لِلْجِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ
، أَو  سَ نَفُّ ، أَوِ التَّ ضَ كْ تَطيعُ الرَّ . ال نَسْ رونَةَ الْمُ لَ وَ كْ طيهِ الشَّ عْ تُ وَ
 ، هُ زاءَ كُ أَجْ رِّ تُحَ ، وَ مِ سْ ميَّ لِلْجِ ظْ لَ الْعَ يْكَ التُ الْهَ ضَ و الْعَ سُ تَكْ وَ

ةُ  بِطَ تَ رْ الْمُ التُ  ضَ الْعَ ى  مَّ تُسَ وَ  . التِ ضَ الْعَ ونَ  دُ بَ  رْ الشُّ تّى  حَ
، أَو  سَ نَفُّ ، أَوِ التَّ ضَ كْ تَطيعُ الرَّ . ال نَسْ رونَةَ الْمُ لَ وَ كْ طيهِ الشَّ عْ تُ وَ
ةُ  بِطَ تَ رْ الْمُ التُ  ضَ الْعَ ى  مَّ تُسَ وَ  . التِ ضَ الْعَ ونَ  دُ بَ  رْ الشُّ تّى  حَ
، أَو  سَ نَفُّ ، أَوِ التَّ ضَ كْ تَطيعُ الرَّ . ال نَسْ رونَةَ الْمُ لَ وَ كْ طيهِ الشَّ عْ تُ وَ

ةً  عادَ التُ  ضَ الْعَ هِ  ذِ هَ لُ  مَ تَعْ وَ  . ةِ ليَّ يْكَ الْهَ التِ  ضَ الْعَ ظامِ  بِالْعِ
ةُ  بِطَ تَ رْ الْمُ التُ  ضَ الْعَ ى  مَّ تُسَ وَ  . التِ ضَ الْعَ ونَ  دُ بَ  رْ الشُّ تّى  حَ
ةً  عادَ التُ  ضَ الْعَ هِ  ذِ هَ لُ  مَ تَعْ وَ  . ةِ ليَّ يْكَ الْهَ التِ  ضَ الْعَ ظامِ  بِالْعِ
ةُ  بِطَ تَ رْ الْمُ التُ  ضَ الْعَ ى  مَّ تُسَ وَ  . التِ ضَ الْعَ ونَ  دُ بَ  رْ الشُّ تّى  حَ

جٍ  وْ زَ إِلى  ةً  سالَ رِ ماغُ  الدِّ لُ  سِ رْ يُ  ، ةِ كَ رَ الْحَ في  بُ  غَ نَرْ ما  نْدَ عِ  
 ، رَ صَ أَقْ بِحُ  تُصْ وَ داها  إِحْ بِضُ  نْقَ تَ فَ  ، ةِ لِيَّ يْكَ الْهَ التِ  ضَ الْعَ مِنَ 
جٍ  وْ زَ إِلى  ةً  سالَ رِ ماغُ  الدِّ لُ  سِ رْ يُ  ، ةِ كَ رَ الْحَ في  بُ  غَ نَرْ ما  نْدَ عِ  
 ، رَ صَ أَقْ بِحُ  تُصْ وَ داها  إِحْ بِضُ  نْقَ تَ فَ  ، ةِ لِيَّ يْكَ الْهَ التِ  ضَ الْعَ مِنَ 
جٍ  وْ زَ إِلى  ةً  سالَ رِ ماغُ  الدِّ لُ  سِ رْ يُ  ، ةِ كَ رَ الْحَ في  بُ  غَ نَرْ ما  نْدَ عِ  

        



                

  

  

   

     
ةِ  يَ عِ وْ األَ وَ  ، لْبِ الْقَ  : مِنَ ريَّ  وْ الدَّ هازُ  الجِ نُ  وَّ تَكَ يَ
زيعِ  نْ تَوْ ؤولُ عَ سْ هازُ الْمَ وَ الجِ هُ . وَ مِ الدَّ ، وَ ةِ ويَّ مَ الدَّ
ةٍ مِنْ  لِيَّ لِّ خَ ياةِ كُ يْنِ لِحَ يَّ ورِ رُ ذاءِ الضَّ الغِ جينِ وَ سِ كْ األُ

. مِ سْ اليا الْجِ خَ
يْثُ  ، حَ لْبِ جينِ إِلى الْقَ سِ كْ لُ بِاألُ مَّ حَ مُ الْمُ تَقِلُ الدَّ نْ يَ
ناكَ  هُ  . ةِ ويَّ مَ الدَّ ةِ  يَ عِ وْ األَ في  هِ  خِّ بِضَ لْبُ  الْقَ يَقومُ 
ما:  هُ  ، مَ الدَّ لُ  نْقُ تَ الَّتي  ةِ  ويَّ مَ الدَّ ةِ  يَ عِ وْ األَ مِنَ  عانِ  نُوْ
إِلى  لْبِ  الْقَ مِنَ  مَ  الدَّ لُ  مِ تَحْ الَّتي  ةُ  مويَّ الدَّ ةُ  يَ عِ وْ األَ
عيَةُ  وْ واألَ  . رايينَ الشَّ ى  مّ تُسَ وَ  ، ةً افَّ كَ مِ  سْ الْجِ زاءِ  أَجْ
 . ةَ دَ رِ وْ األَ ى  مّ وتُسَ لْبِ  الْقَ وَ  نَحْ مَ  الدَّ لُ  مِ تَحْ الَّتي 
 ، راءِ مْ الْحَ مِ  الدَّ يَّاتِ  رَ كُ وَ ما،  البْالزْ مِنْ  مُ  الدَّ نُ  وَّ تَكَ يَ
ما  . اْلبالزْ ةِ ويَّ مَ فائِحِ الدَّ الصَّ ، وَ اءِ مِ البْيَضْ يَّاتِ الدَّ رَ كُ وَ
يْها  إِلَ تاجُ  يَحْ  ر أُخْ وادَّ  مَ وَ ذاءَ  الْغِ لُ  مِ يَحْ سائِلٌ 
سجينَ  كْ لُ األُ مِ راءِ تَحْ مْ مِ الْحَ يّاتُ الدَّ رَ كُ ، وَ مُ سْ الْجِ

. مِ سْ اليا الْجِ ميعِ خَ إِلى جَ
التِ  لِ الْفضَ لى نَقْ مِ عَ يّاتُ الدَّ رَ كُ ما وَ لُ الْبالزْ مَ تَعْ وَ
اليا. نِ الْخَ ا عَ بونِ بَعيدً رْ سيدِ الْكَ كْ انِي أُ ثْلِ ثَ ا، مِ أَيْضً

مْ  سِ نِ الِجْ فاعِ عَ لى الدِّ بَيْضاءِ عَ مِ الْ يَّاتُ الدَّ رَ لُ كُ مَ تَعْ وَ
طِ  لُّ تَجَ لى  عَ فائِحُ  الصَّ لُ  مَ تَعْ نَما  يْ بَ  ، راضِ مْ األَ دَّ  ضِ
. النَّزيفِ فِي  رارِ  تِمْ االسْ مِنَ  روحِ  الْجُ نْعِ  مَ وَ  ، مِ الدَّ

         



      
مِنَ  سجينِ  كْ األُ ذِ  بِأَخْ سيُّ  نَفُّ التَّ هازُ  الْجِ ومُ  يَقُ
مِنَ  بونِ  رْ الْكَ سيدِ  كْ أُ ثاني  راجِ  إِخْ وَ  ، واءِ الْهَ

. مِ سْ الْجِ

جابِ  ةُ الْحِ لَ ضَ بِضُ عَ نْقَ هيقِ تَ دوثِ الشَّ نْدَ حُ عِ
لَ  خُ لِيَدْ يُّ  رِ دْ الصَّ ويفُ  التَّجْ عُ  تَّسِ يَ وَ  ، زِ الْحاجِ
 ، مِ نْفِ أَوِ الْفَ ريقِ األَ نْ طَ ، عَ تْينِ ئَ واءُ إِلى الرِّ الْهَ
ةِ إِلى  رَ نْجَ بْرَ الْحَ لِكَ عَ دَ ذَ واءُ بَعْ تَقِلُ الْهَ نْ يْثُ يَ حَ

ةِ. وائيَّ ةِ الْهَ بَ صَ الْقَ

رِ  دْ الصَّ ويفِ  تَجْ في  ةُ  وائيَّ الْهَ ةُ  بَ صَ الْقَ غُ  رَّ تَفَ تَ وَ
 د بِإِحْ نْها  مِ ةٍ  بَ عْ شُ لُّ  كُ لُ  تَّصِ تَ  ، يْنِ تَ بَ عْ شُ إِلى 
ئَةِ إِلى  لَ الرِّ بَةٍ داخِ عْ لُّ شُ عُ كُ رَّ تَفَ ما تَ ، كَ يْنِ تَ ئَ الرِّ

تَهي  نْ تَ الَّتي  ةِ  وائيَّ الْهَ بِ  عَ الشُّ مِنَ  بيرٍ  كَ دٍ  دَ عَ
فُ  رَ عْ تُ ةِ  قِيقَ الدَّ ةِ  وائيَّ الْهَ ياسِ  كْ األَ اليينِ  بِمَ

. ةِ وائيَّ التِ الْهَ يصِ وَ بِالْحُ

يْثُ  ؛ حَ لُ بَادُ تِمُّ التَّ ةِ يَ وائيَّ التِ الْهَ يْصِ وَ في الْحُ وَ
إِلى  واءِ  الْهَ في  ودُ  جُ وُ الْمَ جينُ  سِ كْ األُ تَقِلُ  نْ يَ
مِنَ  بونِ  رْ الْكَ سيدِ  كْ أُ ثاني  تَقِلُ  نْ يَ نَما  يْ بَ  ، مِ الدَّ
التِ  يْصِ وَ الْحُ في  ودِ  جُ وْ الْمَ واءِ  الْهَ إِلى  مِ  الدَّ
جابِ  الْحِ ةُ  لَ ضَ عَ طُ  بَسِ نْ تَ ما  نْدَ عِ وَ  . ةِ وائيَّ الْهَ
سيدِ  كْ أُ ثاني  راجِ  بِإِخْ ئتانِ  الرِّ تَقومُ  زِ  الْحاجِ

. مِ الْفَ نْفِ وَ بْرَ األَ مِ عَ سْ بونِ مِنْ الْجِ رْ الْكَ

        

    

        
   

        

  



     

      

        



  

  

    

  

  
   

     
إِلى  عامِ  الطَّ ويلِ  تَحْ نْ  عَ ؤولُ  سْ الْمَ وَ  هُ ميُّ  ضْ الْهَ هازُ  اَلْجِ
هازُ  اَلْجِ أُ  بْدَ يَ  . مُ سْ الْجِ نْها  مِ تَفيدَ  يَسْ أَنْ  نُ  كِ مْ يُ ةٍ  بَسيطَ وادَّ  مَ
ةٍ،  غيرَ عٍ صَ تيتِهِ إِلى قِطَ فْ تَ ، وَ عامَ غِ الطَّ ضْ هُ بِمَ لَ مَ ميُّ عَ ضْ الْهَ

. هُ عُ لَ بَلْ هُ تَّى يَسْ عابَ حَ بِهِ باللُّ يْ طِ تَرْ وَ

رِيءِ  الْمَ ريقِ  طَ نْ  عَ عامُ  الطَّ تَقِلُ  نْ يَ لِكَ  ذَ دَ  بَعْ وَ
ا  صارتَهِ بِعُ ةِ  دَ عِ اَلْمَ في  تَلِطُ  يَخْ وَ ةِ،  دَ عِ الْمَ إِلى 
عامِ  الطَّ ليلِ  تَحْ لى  عَ دُ  يُساعِ ذا  هَ وَ  ، ةِ يَّ ضِ مْ الحَ
مِ  سْ الْجِ لى  عَ لَ  هُ لِيَسْ ا،  دًّ جِ ةٍ  غيرَ صَ زاءٍ  أَجْ إِلى 
 ، ةِ قِيقَ اءِ الدَّ عَ مْ عامُ إِلى األَ تَقِلُ الطَّ نْ مَّ يَ ، ثُ هُ تِصاصُ امْ

تَقِلَ  نْ ، لِيَ اءِ ذَ مِ الْغِ ظَ عْ اصُ مُ تِصَ تِمُّ فيها امْ يْثُ يَ حَ
إِلى  مِ  الدَّ ةِ  ساطَ بِوَ ضومُ  هْ الْمَ ذاءُ  الْغِ

نِدَ انْتِقالِ ما  عْ ، وَ مِ سْ زاءِ الْجَ ميعِ أَجْ جَ
ةِ،  ليظَ اءِ الْغَ عَ مْ عامِ إِلى األَ ى مِنَ الطَّ بَقّ تَ
مِنَ  جَ  رُ يَخْ لْ  ، نْهُ مِ الْماءِ  اْمِتصاصُ  تِمُّ  يَ

. التٍ لِ فَضَ كْ لى شَ مِ عَ سْ الْجِ

 

 

         



   
مِ  سْ الْجِ اليا  خَ صُ  لُّ تَخَ راجِ  بِاإلِخْ صودُ  قْ الْمَ
 ، بِدُ الْكَ  : راجِ اإلِخْ ضاءِ  أَعْ ومِنْ   . التِ ضَ الْفَ مِنَ 

. دُ لْ الْجِ ، وَ ثانَةُ الْمَ ، وَ يَتانِ لْ الْكُ وَ

          

إِلى  ها  لُ وِّ يُحَ وَ  ، التِ  ضَ الْفَ مِنَ  مَ  الدَّ بِدُ  الْكَ ي  نَقِّ يُ  
 . يْنِ تَ يَ لْ الْكُ إِلى  تَقِلُ  نْ تَ يا،  يُورْ ى  مّ تُسَ ةٍ  كيميائيَّ ةٍ  مادَّ
إِلى  تَقِلَ  نْ لِيَ  ، لٍ بَوْ إِلى  يا  الْيورْ يَتانِ  لْ الْكُ لُ  وِّ تُحَ وَ
تِمَّ  يَ تّى  حَ ثانَةِ  الْمَ في  لُ  بَوْ الْ عُ  مَّ تَجَ يَ  . ثانَةِ الْمَ

. ةِ ليَّ بَوْ اةِ الْ نَ قَ بْرَ الْ لِكَ عَ دَ ذَ نْهُ بَعْ صُ مِ لُّ تَخَ الْ

  

قِ  رُّ تَعَ نْدَ  عِ راجِ  اإلِخْ في  هُ  رَ وْ دَ دُ  لْ الْجِ بُ  عَ يَلْ
ةِ  جودَ وْ ةِ الْمَ قيَّ رَ دِ الْعَ دَ قُ مِنَ الْغُ رَ تُجُ الْعَ نْ . يَ مِ سْ الْجِ
الْماءِ  مِنَ  نُ  وَّ تَكَ يَ وَ  ، ةِ ليَّ اخِ الدّ دِ  لْ الْجِ ةِ  قَ بَ طَ في 
 . مُ سْ يْها الْجِ تاجُ إِلَ ةِ الَّتي ال يَحْ نيَّ دِ عْ الحِ الْمَ مْ األَ وَ

مِ  سْ ةِ الْجِ رارَ ةِ حَ جَ رَ ظِ دَ فْ لى حِ قُ عَ رُّ دُ التَّعَ يُساعِ وَ
يبًا. رِ قْ ةٍ تَ يَّ يلِيزِ نْدَ ٣٧ ْ سِ ابِتَةً عِ ثَ

  

       

      
          

   

            

    

    
  
    

   

        

       

        



    
  

 

 

  

    

    

     
لوماتِ  عْ بالِ الْمَ تِقْ نِ اسْ ولُ عَ ؤُ سْ وَ الْمَ بيُّ هُ صَ هازُ الْعَ اَلْجِ
ظُ  فَ يَحْ وَ التِ  ضَ الْعَ لَ  مَ عَ مُ  نَظِّ يُ وَ  هُ فَ لَها؛  تِجابَةِ  االِسْ وَ

. مِ سْ نَ الْجِ تَوازُ

هما:   ، يْنِ ئيسَ رَ يْنِ  أَ زْ جُ مِنْ  بيُّ  صَ الْعَ هازُ  اَلْجِ نُ  وَّ تَكَ يَ وَ
النُّخاعِ  ماغِ وَ نُ مِنَ الدِّ وَّ تَكَ يَ ، وَ زيُّ ركَ بيُّ الْمَ صَ هازُ الْعَ اَلْجِ
ى  مّ يُسَ وَ  ، رَ اآلخَ ءَ  زْ الْجُ صابُ  عْ األَ نُ  وِّ كَ تُ وَ  ، كيِّ وْ الشَّ

. فيَّ رَ بيَّ الطَّ صَ هازَ الْعَ اَلْجِ

اليا  خَ مِنْ  ةَ  يَّ سّ الْحِ لوماتِ  عْ الْمَ صابُ  عْ األَ بِلُ  قْ تَ تَسْ
 ، كيِّ وْ الشَّ بْلِ  بِالْحَ ةً  مارَّ ماغِ  الدِّ إِلى  تَقِلُ  نْ تَ وَ  ، مِ سْ الْجِ
إِلى  كيِّ  وْ الشَّ بْلِ  الْحَ ريقِ  طَ نْ  عَ هُ  رَ أَوامِ ماغُ  الدِّ لُ  سِ رْ يُ وَ

 . بَةِ ناسِ ابَةِ الْمُ تِجَ م بِاالِسْ سْ يَقومُ الْجِ ، وَ ابِ صَ عْ األَ

  
 ، خُّ المُ  : يَ هِ ئيَسةٍ،  رَ زاءٍ  أَجْ ةِ  ثَالثَ مِنْ  ماغُ  اَلدِّ نُ  وَّ تَكَ يَ
خُّ  المُ  .( يلُ تَطِ سْ المُ اعُ  خَ (النُّ ماغِ  الْدِّ عُ  ذْ جِ وَ  ، يْخُ خَ الْمُ وَ
مُ  نَظِّ يُ وَ ةِ،  رَ اكِ الذّ زَ  راكِ مَ مُّ  يَضُ وَ  ، ماغِ الدِّ زاءِ  أَجْ بَرُ  أَكْ

. واسُّ ها الْحَ بِلُ قْ تَ لوماتِ الَّتي تَسْ عْ الْمَ

التِ  ضَ لَ الْعَ مَ هُ عَ جِّ وَ يُ ، وَ مِ سْ نَ الْجِ ظُ تَوازُ فَ يْخُ يَحْ خَ الْمُ وَ
كيِّ  وْ بِلِ الشَّ لُ بِالْحَ يَتَّصِ يلُ فَ تَطِ سْ اعُ المُ خَ ا النُّ . أَمّ ةِ ليَّ يْكَ الْهَ
باتِ  رَ ضَ وَ  ، سِ نَفُّ التَّ ليّاتِ  مَ عَ في  مُ  كَّ تَحَ يَ وَ  ، ةً رَ باشَ مُ

. مِ طِ الدَّ غْ ضَ ، وَ لْبِ الْقَ
         



    
ةِ. حيطَ ةِ الْمُ بيئَ لوماتِ مِنَ الْ عْ بالِ الْمَ تِقْ ةُ بِاسْ لِفَ تَ خْ صابُ الْمُ عْ تَقومُ األَ

. سِ مْ اللَّ ، وَ قِ وْ الذَّ ، وَ مِّ الشَّ ، وَ عِ مْ السَّ ، وَ رِ بَصَ واسِّ الْ نْ حَ ةٌ عَ ؤولَ سْ صابُ مَ عْ هِ األَ ذِ هَ وَ

نِ  ذُ األُ ةِ  لَ بْ طَ إِلى  لُ  تَصِ وَ  ، نَ ذُ األُ ةُ  تيَّ وْ الصَّ جاتُ  وْ الْمَ لُ  خُ تَدْ        
إِلى  ةِ  تيَّ وْ الصَّ جاتِ  وْ الْمَ ويلِ  بِتَحْ نِ  ذُ األُ في  اليا  الْخَ تَقومُ  ها.  تِزازَ اهْ بِّبُ  سَ تُ وَ

. ماغِ عيِّ إِلى الدِّ مْ بِ السَّ صَ بْرَ الْعَ لُ عَ تَقْ نْ ، تَ ةٍ بائيَّ رَ هْ اتٍ كَ ارَ إِشَ

شاءِ  الْغِ عَ  مَ واءِ  الِهَ في  ةُ  الْكيميائيَّ وادُّ  الْمَ تَلِطُ  تَخْ سُ  نَفَّ تَ نَ ا  مَ نْدَ عِ       
ةُ إِلى  وادُّ الْكيميائيَّ لُ الْمَ ما تَصِ نْدَ عِ . وَ نْفِ لْويِّ مِنَ األَ ءِ الْعُ زْ خاطيِّ في الْجُ الْمُ

. ماغِ مِّ إلِى الدِّ بُ الشَّ صَ ها عَ لُ نْقُ لوماتٍ يَ عْ لُ مَ سِ رْ نْفِ تُ نَةٍ في األَ يَّ عَ اليا مُ خَ

لٌّ  كُ ، وَ قيٍّ وْ مٍ ذَ عُ رْ بُ ثَرُ مِنْ ١٠٠٫٠٠٠  أَكْ اللِّسانِ  لى  دُ عَ جَ وْ يُ       
قِ  وْ مُ الذَّ لُ بَراعِ سِ رْ تُ رَّ وَ الْمُ ، وَ الْحامِضَ ، وَ وَ لْ الْحُ ، وَ مَ الْمالِحَ عْ قُ الطَّ وَّ تَذَ نْها يَ مِ

. ماغِ صابُ إِلى الدِّ عْ ها األَ لُ نْقُ لوماتٍ تَ عْ مَ

اليا  هِ الْخَ ذِ هَ ، وَ دِ لْ ةِ في الْجِ بيَّ صَ اليا الْعَ ةٌ مِنَ الْخَ لِفَ تَ خْ نْواعٌ مُ أَ رُ  تَشِ نْ تَ      
 ، بَةٌ طْ أَمْ رَ ةٌ  ، جافَّ نَةٌ أَمْ ساخِ ةٌ  دَ بارِ يَ  لْ هِ ياءِ: هَ شْ بِاألَ ساسِ  لى اإلِحْ دُ اإلِنْسانَ عَ تُساعِ
. كيِّ وْ بْلِ الشَّ ةً بِالْحَ ماغِ مارَّ لوماتِ إِلى الدِّ عْ ةُ الْمَ بيَّ صَ اليا الْعَ لُ الْخَ سِ رْ تُ ، وَ ةٌ ريَّ ةٌ أَمْ طَ بَ لْ صُ

ءُ  وْ الضَّ لُ  خُ يدْ وَ لِنا،  وْ حَ مِنْ  سامِ  جْ األَ نِ  عَ ءُ  وْ الضَّ سُ  كِ نْعَ يَ        
يْنِ  الْعَ في  اليا  الْخَ تَقومُ   . ةِ حيَّ زَ الْقُ في  ؤِ  بُ ؤْ بُ الْ ةِ  تْحَ فُ مِنْ  يْنِ  الْعَ إِلى  سُ  كِ نْعَ الْمُ
. ماغِ ريِّ إِلى الدِّ بَصَ بِ الْ صَ بْرَ الْعَ تَقِلُ عَ نْ ، تَ ةٍ بائيَّ رَ هْ ءِ إِلى إِشاراتِ كَ وْ ويلِ الضَّ بِتَحْ

        

        



    
ةِ  بَ بِّ سَ الْمُ ـراثيمِ  الْجَ مِنَ  مَ  سْ الْجِ هازُ  الْجِ ذا  هَ مي  يَحْ
ةِ  ناعَ هازُ الْمَ تَطيعُ جِ يانِ يَسْ حْ مِ األَ ظَ عْ في مُ . وَ راضِ مْ لِألَ
 ، دُ لْ الْجِ دُّ  عَ يُ وَ  . مِ سْ الْجِ إِلى  راثيمِ  الْجَ خولِ  دُ نْعَ  مَ

. ةِ ناعَ هازِ الْمَ زاءً مِنْ جِ عابُ أَجْ اللُّ ، وَ وعُ مُ واَلدُّ

ا   لهَ دَّ تَصَ ، تَ مِ سْ ها إِلى الْجِ ريقَ راثيمُ طَ دُ الْجَ ما تَجِ نْدَ عِ وَ
بِّبَ لنا  سَ أَنْ تُ بْلَ  قَ يْها  لَ ي عَ ضِ بَيْضاءِ، وتَقْ الْ مِ  يّاتُ الدَّ رَ كُ
تَقِلُ  نْ تَ ، وَ مِ ءٌ مِنَ الدَّ زْ بَيْضاءُ جُ مِ الْ يّاتُ الدَّ رَ كُ . وَ ضَ رَ الْمَ
ةُ  يَّ اوِ فَ مْ ةُ اللِّ عيَ وْ األَ . وَ ةِ يَّ اوِ فَ مْ ةِ واللِّ ويَّ مَ ةِ الدَّ يَ عِ وْ اللَ األَ خِ
مِنْ  ديدُ  اَلْعَ  . مِ الدَّ مِنَ  الً  بَدَ فَ  مْ اللِّ ى  مّ يُسَ سائِالً  لُ  نْقُ تَ
 ، ةِ يَّ اوِ فَ مْ دِ اللِّ قَ تَعيشُ في الْعُ نُ وَ وَّ تَكَ بَيْضاءِ تَ مِ الْ يّاتِ الدَّ رَ كُ

. مِ سْ ةِ لِلْجِ ارَّ وادِّ الضّ صُ مِنَ الْمَ لُّ تِمُّ التَّخَ فيها يَ وَ

 ، راثيمِ الْجَ تْلَ  قَ بَيْضاءُ  الْ مِ  الدَّ يّاتُ  رَ كُ عْ  تَطِ تَسْ لَمْ  إِذا  وَ
 . ضَ رَ ةً الْمَ بَ بِّ سَ رِ مُ راثيمُ فِي التَّكاثُ أُ الجَ بْدَ تَ

لَ  اخِ دَ ةِ  ناعَ الْمَ هازُ  جِ رُّ  تَمْ يَسْ ضِ  رَ الْمَ ةِ  حالَ في  تّى  حَ وَ
نْها  صِ مِ لُّ التَّخَ ، وَ راثِيمِ تْلِ الْجَ لى قَ لِ عَ مَ مِ في الِعَ سْ الْجِ

ةٍ.  يِّدَ ةٍ جَ مُ بِصحَّ سْ يَعودَ الْجِ ، وَ ضُ رَ تّى يَزولَ الْمَ حَ

→       

       

        
     

         



            
راثيمِ  جَ لِلْ ةِ  ئيسَ الرَّ نْواعِ  األَ مِنَ  يْروساتُ  فَ اَلْ
الْفيروساتِ  أَنَّ  ع  مَ وَ  ، راضِ مْ لِألَ ةِ  بَ بِّ سَ اَلْمُ
رٍ  هَ جْ بِمِ إِال  ها  تُ يَ ؤْ رُ نُ  كِ مْ يُ ال  ا  دًّ جِ ةٌ  غيرَ صَ
نَّها  أَ إِال   ، ترونيَّ اإلِلْكْ رَ  هَ جْ الْمِ ى  مّ يُسَ خاصٍّ 
األنفلونزا.  وَ حِ  شْ الرَّ  : ثْلَ مِ ا،  راضً أَمْ بِّبُ  سَ تُ
اليا  خَ لَ  اخِ دَ يْروساتِ  فَ الْ خولِ  دُ نْدَ  عِ وَ
ةَ  اقَ الطَّ ذُ  أْخُ تَ وَ  ، رِ التَّكاثُ فِي  أُ  بْدَ تَ  ، مِ سْ الْجِ
وادَّ  مَ وَ ا  مومً سُ تِجُ  نْ تُ وَ اليا،  الْخَ مِنَ  ذاءَ  الْغِ وَ
ةِ. رارَ ةِ الْحَ جَ رَ تِفاعَ دَ ارْ ، وَ لَمَ بِّبُ األَ سَ ةً تُ ضارَّ

بَةِ  بِّ سَ المُ راثيمِ  جَ لِلْ رُ  اآلخَ ئيسُ  الرَّ عُ  النَّوْ ا  أَمّ  
لوقاتٌ  خْ مَ تيريا  بِكْ الْ وَ تيريا.  بِكْ الْ وَ  هُ فَ راضِ  مْ لألَ
تَطيعُ  تَسْ ةٍ، وَ دَ احِ ةٍ وَ ليَّ ها مِنْ خَ سامُ نُ أَجْ وَّ تَكَ ةٌ تَ يَّ حَ

ةِ. يَّ اليا الْحَ جَ الْخَ ارِ رَ خَ التَّكاثُ يْشَ وَ الْعَ

 ، مِ سْ ا لِلْجِ راضً بِّبُ أَمْ سَ يا تُ تيرْ بَكْ نْواعِ الْ ضُ أَ بَعْ
ةٌ  يدَ فَ يا مُ بَكتِيرْ ر مِنَ الْ ا أُخْ نْواعً في حينِ أَنَّ أَ
. عامِ مِ الطَّ ضْ لى هَ دُ عَ اعِ ها يُسَ ضُ بَعْ ؛ وَ مِ سْ لِلْجِ

↑                

↑      
         

     

        



ا يَلي: بِعُ مَ تَّ ، أَ راضِ مْ ةِ لِألَ بَ بِّ سَ راثيمِ الْمُ رِ الْجَ طَ مي مِنْ خَ سْ ميَ جِ تَّى أَحَ حَ وَ

. هُ دَ بعْ لِ الطعامِ وَ نَاوُ بْلَ تَ ا قَ يِّدً لُ يَديَّ جَ سِ ← أَغْ

ـاتِ  يمَ عِ لُ التَّطْ نَـاوَ تَ ← أَ
ليماتِ  بِعُ تَعْ تَّ ، وأَ ةَ مَ زِ الالّ
لِ  نَـاوُ تَ نْـدَ  بيـبِ عِ الطَّ
ا  صً لُ فَحْ مَ يَةِ، وأَعْ وِ دْ األَ
ا. نَويًّ مي سَ سْ امِالً لِجِ شَ

. نَ تَوازِ يَّ الْمُ حِّ ذاءَ الصِّ لُ الْغِ تَناوَ ↑ أَ

لْعابَ  األَ ةَ وَ طَ نْشِ ارِسُ األَ مَ ← أُ
لى  حافِظَ عَ ؛ ألُ ياضيَّـةَ الرِّ

تِي. ليَاقَ

ةٍ  نُ بِحاجَ نَحْ ةِ فَ احَ ا مِنَ الرَّ ذُ قِسطً ↑ آخُ
. مِ والَي ١٠ ساعاتٍ مِنَ النَّوْ إِلى حَ

         



     
يَ  هِ ، وَ هُ لُ ناوَ عامِ الَّذي أتَ ةُ في الطَّ ذائيَّ وادُّ الْغِ دُ المَ توجَ
ةِ  ظَ حافَ الْمُ ، وَ ةِ اقَ هِ بِالطّ ويدِ تَزْ ، وَ مِ سْ وِّ الْجِ مُ ةً لِنُ روريَّ ضَ

 : يَ ئيسةٍ، هِ نْواع رَ ةِ أَ تَّ ذاءُ إِلى سِ نَّفُ الْغِ ا. يُصَ ليمً يْهِ سَ لَ عَ
 ، ةُ نيَّ دِ عْ الحُ الْمَ األمْ ، وَ ينَاتُ تَامِ يْ فَ الْ ، وَ اتُ رَ يْدْ بُوهَ رْ الْكَ

 . هونُ الدُّ ، وَ الْماءُ ، وَ وتِينَاتُ رُ بُ الْ وَ

       
 . اتِ رَ يْدْ بُوهَ رْ انِ مِن الْكَ عَ ريَّاتُ نَوْ كَّ السُّ ويّاتُ وَ . اَلنَّشَ مِ سِ مةِ لِلْجْ زِ ةِ الالَّ اقَ ئيسُ لِلطّ رُ الرّ دَ صْ يَ الْمَ هِ
ةً  دَّ مُ ةِ  اقَ بِالطّ مَ  سْ الْجِ دُّ  مِ تُ وَ  ، سُ اطِ البَطَ وَ زُّ  رُ األَ وَ بْزُ  الْخُ نْها  مِ ةٍ  يْدَ دِ عَ ةِ  مَ عِ أطْ في  ويّاتُ  النَّشَ دُ  تْوجَ

ةٍ.  عَ رْ ها بِسُ لِكُ تَهْ ةِ الَّتي يَسْ اقَ مَ بِالطّ سْ دُّ الْجِ مِ ريَّاتِ الَّتي تُ كَّ لى السُّ هُ عَ واكِ تَوي الْفَ نَما تَحْ يْ ، بَ ةً طويلَ
     

لُ  وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ ةٍ. ويُ ديدَ اليا جَ بِنَاءِ خَ ، وَ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ لى صِ ةِ عَ ظَ افَ حَ ى الْمُ لَ ينَاتُ عَ تَامِ يْ فَ دُ الْ تُساعِ
ها. ائِدِ وَ فَ ها وَ رَ ضَ مصادِ بَعْ ينَاتِ وَ يْتامِ فَ ضَ الْ التَّالي بَعْ

بوهيدراتُ رْ اَلْكَ

ينُ تَامِ يْ فَ هُاَلْ رُ ادِ صَ هُمَ وائِدُ فَ

فيتامينُ أ
راواتُ ضْ الْخَ ، وَ رُ زَ الْجَ ، وَ هُ واكِ الْفَ ، وَ ليبُ اَلْحَ

. رِ ضَ خْ نِ األَ وْ  ذاتُ اللَّ
، نانِ سْ األَ ، وَ يْنِ نَ يْ ةِ الْعَ المَ لى سَ ةُ عَ ظَ افَ حَ اَلْمُ

. رِ عْ الشَّ ، وَ دِ لْ الْجِ ، وَ ثَةِ اللّ وَ

فيتامينُ جـ
. مُ ماطِ الطَّ ، وَ ةُ لَ راوِ الْفَ ، وَ ضيَّاتُ مْ اَلْحَ

اليا،  الْخَ ، وَ لْبِ ةِ الْقَ المَ لى سَ ةُ عَ ظَ حافَ اَلْمُ
. التِ ضَ العَ وَ

.فيتامينُ د بَيْضُ الْ ، وَ ماكُ سْ األَ ، وَ ليبُ .اَلْحَ ظامِ الْعِ نانِ وَ سْ ةِ األَ حَّ لى صِ ةُ عَ ظَ حافَ اَلْمُ . بَيْضُ الْ ، وَ ماكُ سْ األَ ، وَ ليبُ .اَلْحَ ظامِ الْعِ نانِ وَ سْ ةِ األَ حَّ لى صِ ةُ عَ ظَ حافَ اَلْمُ

فيتامينُ جـ

فيتامينُ د

لُ  وَ دْ يِّنُ الْجَ بَ ةٍ. ويُ ديدَ اليا جَ بِنَاءِ خَ ، وَ مِ سْ ةِ الْجِ حَّ لى صِ ةِ عَ ظَ افَ حَ ى الْمُ لَ ينَاتُ عَ تَامِ يْ فَ دُ الْ تُساعِ

هُ وائِدُ هُفَ وائِدُ فَ
، نانِ سْ األَ ، وَ يْنِ نَ يْ ةِ الْعَ المَ لى سَ ةُ عَ ظَ افَ حَ اَلْمُ

ها. ائِدِ وَ فَ ها وَ رَ ضَ مصادِ بَعْ ينَاتِ وَ يْتامِ فَ ضَ الْ التَّالي بَعْ

ينُ تَامِ يْ فَ ينُاَلْ تَامِ يْ فَ اَلْ

     

اليا،  الْخَ ، وَ لْبِ ةِ الْقَ المَ لى سَ ةُ عَ ظَ حافَ اَلْمُ

. ظامِ الْعِ نانِ وَ سْ ةِ األَ حَّ لى صِ ةُ عَ ظَ حافَ اَلْمُ

  



 
 ، ينَاتِ تَامِ يْ فَ ينِ الْ زِ ذاءِ وتَخْ ةِ مِنَ الْغِ تِفادَ لى االسْ مَ عَ سْ هونُ الْجِ دُ الدُّ تُساعِ
دُ  . توجَ حيحٍ لٍ صَ كْ لِ بِشَ مَ لى الْعَ اليا عَ دُ الخَ ما تُساعِ ، كَ ءَ فْ هُ الدِّ نَحُ وتَمْ
، وَ الجبن،  ليبُ الْحَ ، وَ بَيْضُ الْ ، وَ حومُ ةٍ منها اللُّ يْدَ دِ ةٍ عَ مَ عِ هونُ في أَطْ الدُّ

. يُوتِ ثِيرُ مِنَ الزُّ الْكَ ، وَ راتُ سَّ كَ الْمُ ، وَ بْدُ الزُّ وَ
دُ  ا  ما يُوجَ وصً صُ خُ . وَ ةً يَّ حْ لَ صِ شاكِ بِّبُ مَ رُ يُسَ ها اآلخَ ضُ بَعْ ، وَ مِ سْ ةٌ لِلْجِ فيدَ هونِ مُ نْواعِ الدُّ ضُ أَ بَعْ

.( رِ جَ رْ مِ البُ ائِحِ لَحْ رَ ةِ - شَ لِيَّ قْ سِ المِ اطِ ثْلَ (البَطَ ةِ مِ يعَ رِ بَاتِ السَّ جَ ا فِي الوَ نْهَ مِ


 ، التِ ضَ صِ مِنَ الْفَ لُّ لى التَّخَ مَ عَ سْ دُ الْماءُ الْجِ يُساعِ . وَ انِ ِ اإلنْسَ م سْ ثَيْ جِ لُ الَيْ ثُ وَ اءُ حَ لُ الْمَ كِّ يُشَ
. ابِتَةً مِ ثَ سْ ةِ الْجِ رارَ ةِ حَ جَ رَ لى دَ ما يُحافِظُ عَ ، كَ لِ فاصِ ةِ الْمَ مايَ حِ وَ

       
هازُ  التُ والْجِ ضَ دُ الْعَ تُساعِ ةِ. وَ ديدَ مِ الجَ اليا الدَّ خَ ظامِ وَ وينِ الْعِ لى تَكْ ةُ عَ نيَّ دِ عْ الحُ اَلْمَ مْ دُ اَألَ تُساعِ
ضَ  بَعْ وَ ةِ  نيَّ دِ عْ الْمَ الحِ  مْ األَ ضَ  بَعْ التّالي  لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ وَ  . ليمٍ سَ ل  كْ بِشَ لِ  مَ الْعَ لى  عَ بيُّ  صَ اَلْعَ

ها. ائِدِ وَ فَ ها وَ رَ صادِ مَ

ونُ هُ اَلدُّ

هُ وائِدُ فَ هُ رُ صادِ مَ نيِّ دِ عْ حِ الْمَ لْ مُ الْمِ اِسْ

يٍة. وَّ ظامٍ قَ عِ نانٍ وَ بِناءُ أَسْ
راواتُ ذاتُ  ضْ الْخَ ، وَ بانُ جْ األَ ، وَ ليبُ اَلْحَ

. رِ ضَ خْ نِ األَ وْ اللَّ اَلْكالسيومُ

يامِ  قِ راءِ على الْ مْ مِ الْحَ يّاتِ الدَّ رَ ةُ كُ دَ ساعَ مُ
تِها. ظيفَ بِوَ

 ، ماكُ سْ األَ ، وَ الْفاصولياءُ ، وَ حومُ اللُّ
. بوبُ الْحُ وَ

ديدُ اَلْحَ

. روحِ تِئامِ الْجُ ، والْ وِّ مُ لى النُّ مِ عَ سْ ةُ الْجِ دَ ساعَ مُ . بَيْضُ الْ ، وَ ماكُ سْ األَ ، وَ حومُ اَللُّ ( نْكُ صينُ (الزّ اَلْخارْ

ضَ  بَعْ وَ ةِ  نيَّ دِ عْ الْمَ الحِ  مْ األَ ضَ  بَعْ التّالي  لُ  وَ دْ الْجَ يِّنُ  بَ يُ وَ  . ليمٍ سَ ل  كْ بِشَ لِ  مَ الْعَ لى  عَ بيُّ  صَ اَلْعَ

   



               

هِ  وِّ مُ نُ ي وَ مِ سْ ةِ جِ حَّ لى صِ فاظِ عَ ى الْحِ لَ دُ عَ مٍ يُساعِ لَّ يَوْ ةَ كُ مَ عِ طْ ةِ مِنَ األَ بَ ناسِ ةِ الْمُ يَّ مِّ لَ الْكَ  إِنَّ تَناوُ
لى  تَوي عَ ا تَحْ مَ نْدَ نَةً عِ تَوازِ ةُ مُ بَ جْ تَكونُ الْوَ نًا. وَ تَوازِ ذاءً مُ ئِذٍ غِ نْدَ ذاءُ عِ ى الْغِ مَّ يُسَ . وَ ليمِ لِ السَّ كْ بِالشَّ

. بَةٍ ناسِ يَّاتٍ مُ مِّ بِكَ مِ وَ سْ يْهِ الْجِ تاجُ إِلَ ذاءِ الَّذي يَحْ نْواعِ الْغِ ميعِ أَ جَ

    
ظامِ  وِّ الْعِ مُ لى نُ دُ عَ تُساعِ ، وَ ةِِ يَّ اليا الْحَ لِّ الْخَ كيبِ كُ لُ اَلبُروتيناتُ في تَرْ خُ تَدْ
 . راضِ مْ األَ ةِ  مَ قاوَ مُ لى  عَ ةِ  اَلْمناعَ هازَ  جِ دُ  اعِ سَ تُ نَّها  أَ ما  كَ  . التِ ضَ الْعَ وَ
 ، ماكِ سْ األَ وَ  ، حومِ اللُّ وَ  ، بَيْضِ الْ وَ  ، اتِهِ تَجَ نْ مُ وَ ليبِ  الْحَ في  اَلبُروتيناتُ  دُ  تُوجَ

، والبقول مثل ( الفول، العدس، الفاصوليا، ... الخ) راتِ سَّ كَ الْمُ وَ

وتِينَاتُ رُ بُ الْ

     

وتِينَاتُ رُ بُ وتِينَاتُالْ رُ بُ الْ

  



                              

                          

        


                             

                                      
                   

                               

                                 

                                

                                      

   

    



                             

                                 
                  

                                   

                                    

                                 
              

                             

                             
  

                                  
             

                            

   

   



                  

                                 

                                       
      

                                    
        

                            

                                         
      

                           

                           

                            

    



                                          
     

                           

                       

                                   
                  

                                      
            

   

   


