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الوحدة الثالثة
الكائنات الحية ووظائفها وتفاعالتها مع البيئة

1 - تقديم الوحدة

احل�ص�صاملوا�صيعاملحوراملجال

علوم الحياة

الكائنات الحية 
ووظائفها 

وتفاعالتها مع البيئة
التوازن البيئي

الح�صتان ➊ و ❷ 
 مكونات الو�صط البيئي.

الح�صتان ❸ و ❹ 
العالقات المتبادلة بين مكونات الو�صط البيئي.    

الح�صتان ❺ و ❻ 
 اختالل التوازن البيئي.

الح�صة ➐ 
المحافظة على التوازن البيئي.   

التكنولوجيا
الح�صة ➑ 

اإنجاز م�صلقات تح�صي�صية للحفاظ على التوازن 
البيئي

تقومي التعلمات
الح�صة ➒ 

اأخترب تعلماتي - اأدعم تعلماتي - اأمني تعلماتي

Informatique
الح�صة ➓ 

Programmer avec scratch

Les blocs d’instruction )2(

2 - الموجز العلمي:
2-1 الو�صط البيئي: هو عبارة عن موطن تتوفر فيه خ�صائ�س فيزيائية ت�صاعد مجموعات واأ�صناف الكائنات الحية على 
اإحيائية )النباتات - الحيوانات والكائنات المجهرية...(  البيئي مكونات  العي�س معا، �صمن نطاق جغرافي معين. ي�صمل الو�صط 

ومكونات غير اإحيائية )الماء - الهواء - التربة - الحرارة - ال�صوء.....(.
يختلف الو�صط البيئي من بيئة اإلى اأخرى ح�صب الطبيعة والجغرافيا والمناخ فهناك:

● الو�صط البيئي الغابوي والو�صط ال�صحراوي والو�صط المائي وتختلف مكونات كل و�صط بح�صب نوعه اإلى:
● الو�صط البيئي على الياب�صة: الغابات - االأرا�صي الع�صبية - ال�صحاري....

● الو�صط البيئي المائي: المياه المالحة البحرية - المياه العذبة....
لكل و�صط مكوناته االإحيائية تتكيف مع مكوناته غير االإحيائية لتعي�س فيه.
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- التكيف: هو قدرة تالئم الكائنات الحية مع خ�صو�صيات الو�صط وذلك باكت�صاب �صلوكات مختلفة اأو بتغيرات مظهرية اأو 
بتطويع بع�س الوظائف الحياتية لتتمكن من العي�س ومقاومة بع�س الظروف ال�صعبة.

- العالقات بين مكونات الو�صط البيئي:
تتفاعل المكونات االإحيائية للو�صط البيئي مع بع�صها البع�س وكذلك مع المكونات غير االإحيائية لي�صود اال�صتقرار داخله.

2-2 العالقات بين المكونات االإحيائية مع بع�صها:
- اإن العالقات الغذائية هي اأهم العالقات الموجودة بين مكونات الو�صط البيئي، حيث اأنها تربط بين الكائنات الحية مكونة 

�صال�صل و�صبكات غذائية.
 CO2 الكربون  اأك�صيد  ثنائي  با�صتعمال  غذاءها  ت�صنع  بحيث  الحياة  اأ�صل  والبحرية(  )البرية  الخ�صراء  النباتات  تعتبر   -
الموجـــــود في الهواء والماء واالأمالح المعدنية الموجودة في التربة بم�صاعدة �صوء ال�صم�س وهو ما ي�صمــــــــــى بالتركيب ال�صـــــــــــوئي 

.)autotrophes( ت�صمى النباتات بالكائنات المنتجة كائنات ذاتية التغذية .)la photosynthèse(
- تتغذى الحيوانات العا�صبة على النباتات فتركب مادة اللحم الغني بالطاقة بعد ذلك تتغذى الحيوانات الالحمة بالحيوانات 
العا�صبة والح�صرات لتركب مادتها الع�صوية )اللحم(. ت�صمى الحيوانات العا�صبة بالحيوانات الم�صتهلكة من الدرجة I  والحيوانات 

.)hétérotrophe( وق�س على ذلك وت�صمى  الحيوانات غير ذاتية التغذية II الالحمة بالحيوانات الم�صتهلكة من الدرجة
فيتم  وحيوانات(  )نباتات  الحية  الكائنات  بقايا  من  التربة  في  الموجودة  والح�صرات  والديدان  المجهرية  الكائنات  تتغذى   -
تحويل هذه المواد الع�صوية اإلى مواد معدنية ت�صترجع اإلى التربة وي�صتفيد منها النبات في تغذيته. ت�صمى هذه الكائنات بالمحلالت 

.)Les transformateurs(
اأكثر من حيوان مفتر�س  ياأكله  اآكل وماأكول ومنها ما  يتميز كل و�صط بيئي ب�صال�صل غذائية متعددة واأن من الحيوانات ما هو 

ولذلك ن�صمى هذه ال�صال�صل المختلطة ب�صبكة غذائية.
اأمثلة:

●  �صل�صلة غذائية: هي عالقة اأحادية االتجاه تبداأ بالمنتجين )النباتات الخ�صراء( التي توؤكل من طرف الحيوانات العا�صبة 
)م�صتهلك اأول( والتي توؤكل بدورها من طرف الحيوانات اآكالت اللحوم )م�صتهلك ثاني( و.......

● �صل�صلة غذائية في و�صط غابوي:  نبات اأخ�صر ¥ اأرنب ¥ ثعلب

● �صل�صلة غذائية في و�صط بحري: بالنكتون نباتي ¥ بالنكتون حيواني ¥اأن�صوفة ¥تونة

● �صل�صلة غذائية ال�صاية: نباتات مائية: ¥�صرغوف ¥ رعا�صة ¥ �صفدعة ¥�صمك كبير

�صبكة غذائية: هي مجموع الروابط التي تجمع بين مختلف الكائنات الحية داخل و�صط بيئي وتكون مبنية على التغذية.
النباتات هي اأكثر ما في ال�صبكة عددا الأنها اأ�صا�س الغذاء لكل الكائنات الحية وكلما مررنا عبر حلقات ال�صال�صل الغذائية وجدنا 

اأنواعا من الحيوانات اأكبر حجما واأفرادها اأقل عددا. 

Plante verte  "lapin " renard

 Plancton végéral " plancton animal " anchois " thon

Plantes aqsuatique "têtard"libellule " grnouille " grand poisson "....
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عدد النباتات  <  عدد الحيوانات العا�صبة <  عدد المفتر�صات
Producteur )P( :النباتات ت�صتقبل جزءا من الطاقة ال�صم�صية الإنتاج مادتها الع�صوية ولهذا ت�صمى بالمنتجة   ●

●   ثم الكائنات التي توجد في الم�صتوى االأعلى تتغذى على الكائنات التي تتواجد في الم�صتوى الذي يوجد تحتها ولهذا ت�صمى 

)CI( وكذلك بالن�صبة للم�صتويات االأخرى CII وCIII. ت�صمح هذه الم�صتويات  :  Consommateur de 1er ordre بالم�صتهلكة
الغذائية بتدفق المادة والطاقة عبرها.

- بع�ض اأنواع العالقات الغذائية بين الكائنات الحية:
● االفترا�س )La prédation(: عالقة بين كائن ي�صمى المفتر�س يتغذى على لحم حيوان اآخر بعد قتله ي�صمى الفري�صة.

والمت�صرر  بالمتطفل  الم�صتفيد  ي�صمى  االآخر،  ويت�صرر  واحد  ي�صتفيد منها  كائنين  بين  التطفل )Le parasitisme(: عالقة   ●

بالعائل.
● التناف�س )La compétition(: عالقة بين كائنين يت�صرران منها معا.

● التعاي�س )La symbiose(: عالقة غير �صرورية تكون مفيدة لطرف واحد دون االإ�صرار باالآخر.

●   التعاون )Mutualisme(: عالقة بين كائنين غير اإجبارية وغير دائمة ي�صتفيد خاللهما الطرفان المتعاونان دون اأن يحدث 

�صرر باأحدهما.
العالقات بين المكونات الحيائية والمكونات غير الإحيائية:

 - تعتمد المكونات االإحيائية )الكائنات الحية( على المكونات غير اإحيائية في و�صط بيئي معين لت�صمن ا�صتمرار وجودها.
مواد   - )ماء  والتربة   )CO2( الهواء  من  تمت�صها  التي  الب�صيطة  االأولية  والمواد  ال�صم�س  اأ�صعة  تحتاج  الخ�صراء  فالنباتات 
معدنية(، ودرجة حرارة معينة، ومناخ معين، لتنتج الطاقة وعنا�صر مغذية مركبة لنموها وتوفير الغذاء والطاقة لبقية المكونات 

االإحيائية �صمن ال�صال�صل وال�صبكات عبر حلقاتهم.
اإن اأي تغيير في اأحد المكونات غير االإحيائية بنق�صانه اأو انعدامه ينعك�س اأثره على المكونات االإحيائية وبالتالي ينعك�س على 

ا�صتمرارية الو�صط البيئي وتوازنه.
:)L'équilibre écologique( التوازن البيئي -

●   هو التوازن الطبيعي الذي ين�صاأ بين جميع مكونات الو�صط البيئي من مكونات اإحيائية ومكونات الاإحيائية مما ي�صمن لهذا 

الو�صط اال�صتمرارية.
●   يظل الو�صط البيئي في حالة توازن ما لم تحدث ظروف توؤدي اإلى اختالل هذا التوازن وهذه الظروف قد تكون طبيعية اأو ب�صبب 

تدخل االن�صان.

�صبكة غذائية في و�صط غابوي: 

نبات اأخ�صر

اأ�صروع

نقارجرادة

اأفعى�صفدعة

قط وح�صي
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- اأثر الفترا�ض على التوازن البيئي:
●   تعمل عالقة االفترا�س على الحفاظ على التوازن في الو�صط البيئي فالكائنات المفتر�صة تخل�س جماعة الفرائ�س من االأفراد 

ال�صعيفة اأو المري�صة مما ي�صمح لالأفراد القوية في جماعة الفرائ�س بالبقاء على قيد الحياة والتكاثر.
●   تعمل عالقة االفترا�س على تثبيت اأعداد الفرائ�س لتكفيها الموارد الغذائية ولكي ال تموت جوعا. وهي العالقة االأكثر انت�صارا 

في الو�صط البيئي.
- اأثر التطفل على التوازن البيئي:

اإن عالقة التطفل على التوازن البيئي تحدث اأ�صرارا على التوازن البيئي الأن المتطفل يقتات )الغذاء - الطاقة( على ح�صاب 
العائل محدثا له اأ�صرارا متفاوتة الخطورة.

اأمثلة:
1   - عندما يتطفل الجعفيل )l’orobanche( على نبات الفول فاإنه يمت�س منه الن�صخ الجاهز بوا�صطة مم�س مما يوؤدي اإلى 

ت�صرر نبات الفول الذي يوؤدي اإلى اختالل التوازن داخل الو�صط البيئي )حقل الفول(.
- اأ�صباب اختالل التوازن البيئي:

هناك اأ�صباب مرتبطة بتغير الظروف الطبيعية من مثل:
اإلى نق�س  ظاهرة يحدث فيها نق�س �صديد في ت�صاقط االأمطار وجفاف الطق�س لفترات زمنية طويلة مما يوؤدي  - الجفاف: 

موارد الماء وتدهور االأرا�صي الزراعية وتاأثر الثروة الحيوانية.
- الت�صحر: هو تحول االأرا�صي الزراعية والخ�صبة اإلى اأر�س غير �صالحة للزراعة، نتيجة فقدان التربة ال�صطحية الغنية بالمواد 
الع�صوية والعنا�صر المعدنية التي تدعم زراعة ونمو النباتات، ظهرت م�صكلة الت�صحر كواحدة من مظاهر اختالل التوازن البيئي 
في مناطق �صتى نتيجة عوامل كثيرة من اأهمها : التغيرات المناخية كزيادة درجات الحرارة، واالنخفا�س الن�صبي في معدالت هطول 

االأمطار في بع�س المناطق.
يوؤدي الت�صحر اإلى فقدان الحياة النباتية والحيوانية.

اأ�صباب مرتبطة بتدخل الن�صان:
- يعتبر االن�صان اأهم عن�صر حيوي في اإحداث التغيير البيئي واالإخالل بتوازنه. ومن اأهم ممار�صات االإن�صان ال�صلبية: اقتالع 
االأ�صجار - �صيد وقن�س الحيوانات ب�صكل مفرط - احتطاب المراعي - ا�صتخدام المبيدات الح�صرية بطريقة غير منظمة - تلويث 

االأو�صاط البيئية - حرق الغابات...(.
كيفية المحافظة على التوازن البيئي

الإعادة التوازن والمحافظة عليه يجب التخطيط الر�صيد في:
● ا�صتعمال الموارد الطبيعية.

● المحافظة على االأرا�صي الزراعية.
● التر�صيد في ا�صتهالك وتنظيم ال�صيد البري والبحري.

● اإقامة محميات للمحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية.
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● اإن�صاء اأحزمة خ�صراء حول المدن.
● مكافحة التلوث.

المجالت والن�صاطات التي يمكن من خاللها اأن يوؤدي الطفل دورا في المحافظة على التوازن البيئي.
●  اهتمام الطفل: - بنظافة ج�صمه ومالب�صه - الم�صاركة في لجان النظافة التي تقام على م�صتوى الق�صم والمدر�صة.

- بالت�صجير: - زراعة االأ�صجار من طرف االأطفال في المدر�صة اأو البيت. 
- بالم�صاهمة في عيد ال�صجرة.

- بالمحافظة على اأ�صجار الغابات وعدم اإ�صعال الحرائق فيها.
- باإلقاء القمامة في االأماكن المخ�ص�صة لها.

- بالم�صاركة في الحمالت االإعالمية المدر�صية حول التوازن البيئي.
- بالم�صاركة في توزيع المل�صقات والمطويات التي تو�صح االأخطار التي تهدد الو�صط البيئي.

ملحوظة:
وا�صتغاللها  المدر�صة  من  قريب  بيئي  و�صط  اإلى  بخرجة  القيام  االإمكان  في حدود  ي�صتح�صن  الوحدة  تدري�س  في  ال�صروع  قبل 

كو�صعية انطالق لطرح الت�صاوؤالت والتفكير في الفر�صيات.
- المحميات وحدائق الحيوانات والمناطق الرطبة اإن وجدت في محيط المتعلم تعد زيارتها اأح�صن و�صعية انطالق تطرح فيها 

الت�صاوؤالت والفر�صيات من مثل:
●  ما دور المحميات وحدائق الحيوانات والمناطق الرطبة؟

●  لماذا تقام المحميات وحدائق الحيوانات والمناطق الرطبة؟
●  من الم�صوؤول على اإحداث المحميات وحدائق الحيوانات والمناطق الرطبة ولماذا اأحدثت؟

3 - �صعوبات قد تعتر�ص المتعلم
✺  الخلط بين البيئة والو�صط البيئي.

✺  عدم وجود عالقة بين الكائنات الحية والمكونات غير الحية للو�صط البيئي.
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4 - تدبير اأن�صطة الوحدة
4-1  تدبير الح�ص�س

الو�صائل والدعاماتالأهدافاحل�ص�ص

الح�صتان ➊ و ❷ 
مكونات الو�صط البيئي
 Les composantes
de l’écosystème

♦   اأتعرف الو�صط البيئي
♦ اأتعرف مكونات الو�صط البيئي.

♦ خرجة اإلى و�صط طبيعي اإن اأمكن.

♦ �صور مختلفة الأو�صاط بيئية.

♦ �صور كتاب المتعلم.
♦ مورد رقمي يعالج المو�صوع من:

www.taalimtice.com

الح�صتان ➌  و ➍ 
العالقات المتبادلة

 بين مكونات الو�صط البيئي
 Les interactions entre les

composantes de l’écosystème

الو�صط  مكونات  بين  العالقات  ♦  اأتعرف 
البيئي. 

♦  اأحدد اأثر االفترا�س والتطفل على التوازن 
البيئي.

♦   نماذج ل�صال�صل غذائية اأو �صبكات غذائية 
 - )الغابة  البيئية  االأو�صاط  مختلف  في 

البحر...(
♦   مورد رقمي يعالج المو�صوع من:

www.taalimtice.com 

الح�صتان ➎  و ➏ 
اختالل التوازن البيئي

Le déséquilibre écologique

♦   اأبين تاأثير االأحداث الطبيعية على التوازن 
البيئي.

♦   اأبين تاأثير االأن�صطة الب�صرية على التوازن 
البيئي.

في  البيئة  وزارة  من  �صور  اأو  مطبوعات     ♦
الرعي   - الجفاف   - الت�صحر  مو�صوع: 

الجائر - قطع اأ�صجار الغابة.
♦   �صور كتاب المتعلم )ة(.

♦   مورد رقمي في هذا المو�صوع.

الح�صة ❼   
المحافظة على التوازن البيئي

 La préservation de l’équilibre
écologique

االإيجابية   ال�صلوكيات  بع�س  اأقترح  ♦    اأن 
على  للمحافظة  الطبيعية  العوامل  اتجاه 

التوازن البيئي.
♦    اأن اأقترح بع�س ال�صلوكيات االإيجابية تجاه 
االأحداث الب�صرية للمحافظة على التوازن 

البيئي

الحفاظ  ومطويات عن  ومطبوعات  �صور     ♦
على التوازن البيئي تاأخذ من وزارة البيئة، 

المكتب المخت�س عن البيئة.

الح�صة ❽   
تكنولوجيا اإنجاز مل�صقات تح�صي�صية 

للحفاظ على التوازن البيئي

للحفاظ  تح�صي�صية  مل�صقات  اأنجز  ♦    اأن 
على التوازن البيئي.

♦    اأن اأنمي القدرة على ا�صتثمار تعلماتي في 
اإنجاز م�صروع.

ورق   - ل�صاق   - مق�س   - اأبي�س  ورق     ♦
لبيئات  �صور   - مقوى   - ملونة  اأقالم   -
لبيئات  �صور   - نظيفة  وبيئات  متدهورة 

مختلفة - وثائق.

الح�صة ❾   
اأقوم تعلماتي

♦  اختبار وتقويم ودعم التعلمات.
♦ توظيف نهج التق�صي.

♦    كتاب المتعلم والمتعلمة.

الح�صة ❿   

L’informatique

-  J’explore les catégories de blocs 
d’instruction Contrôle, Capteurs; 
Opérateurs et Stylo

-  J’apprends à ajouter une extension 
à la palette des catégories de blocs 
d’instruction.

Livre de l’élève


