
  

الجمھوریة التونسیة

  وزارة التربیة 

  

  

  

!!

  من التعلیم األساسي الخامسةلتالمیذ السنة 

!!

!!

  :عمل من إعداد 

!!منیــــر یحیـــى
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  الضوء

  مصادر الضوء 
  صطناعیا اكون مصدر الضوء طبیعیا أو ی

....البرق -الّنار - النجوم - القمر - الشمس :من المصادر الطبیعیة

  
....-مصباح الغرفة  –فوانیس السیارة  –الشمعة  - المكشاف :صطناعیة من المصادر اال

  الجسم المضيء والجسم المضاء 
...و الّنار الضوء كالشمس والنجوم و المكشاف الجسم المضيء ھو الجسم الذي یصدر

  
...الكتاب الذي یتلقى الضوء من جسم مضيء ثم ینشره كالقمر والشجرة و الجسم المضاء ھو

  

  عملیة الرؤیة 
   :لتتم عملیة الرؤیة البد من توفر

 یرى  ألعمى الاف(  عین سلیمة(  
 في الظالم ال نرى (        ضوء(  
 یرسل الضوء للعین فتراه (         جسم(  

لى العین فتراه إمضاء یبعث ضوء ال الجسم المضيء أو  

  
  

  
  الّرؤیة تكون واضحة لألجسام الموجودة
ة ـر ممكنـوء و غیـار الّضـار انتشـل مسـداخ

  لألجسام الموجودة خارجھ
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  األجسام والضوء  
  .سماحھا لمرور الضوء  درجةجسام إلى ثالث مجموعات حسب یمكن تصنیف األ

...كلي للضوء والرؤیة من خاللھا تكون واضحة كالھواء والبلور العادي تسمح بمرور  :أوساط شفافة 1

  
للضوء والرؤیة من خاللھا تكون غیر واضحة كالبلور المطروق  ئيتسمح بمرور جز:أوساط شافة  2

  ...والورق المبلل 

  
 ...التسمح بمرور الضوء والرؤیة من خاللھا تكون منعدمة كالخشب والجدار:أوساط عاتمة  3

  

 ینتشر الضوء  في األوساط الشافة و الشفافة المتجانسة حسب خطوط مستقیمة.

  
زدیاد سمكھ اإلي جسم عاتم ب  یتحول الجسم الشفاف.  

 یتحول الجسم العاتم إلى شاف فشفاف بتقلص سمكھ.

      
  تكون الظل 

  یتكون الظل نتیجة منع الجسم الضوء المرور من خاللھ 
                   :الوقت عناصر في نفس  3لتكون الظل البد من وجود  

  )..ئيالمصباح الكھربا - المكشاف  - الشمس  (: مصدر الضوء 1

  ...)جدار - جسم إنسان  - شجرة ( :جسم  عاتم 2

  )....جدار - األرض (: شاشة   3
  .قترب  الجسم العاتم من مصدر الضوء ایكبر الظل المرتسم إذا 

  .  در الضوءبتعد  الجسم العاتم عن مصایصغر الظل المرتسم إذا 

  
  تتعّدد الّظالل بتعّدد المصادر الّضوئّیة

الّرؤیة واضحة من خالل الماء لتقّلص سمكھالّرؤیة غیر ممكنة من خالل الماء الزدیاد سمكھمن خالل الماء الزدیاد سمكھ  الّرؤیة غیرممكنة الّرؤیة غیر واضحة من خالل الماء
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  جسم اإلنسان

الھیكل العظمي:  
  الھیكل العظمي ھو مجموعة العظام الموجودة في جسم االنسان

  

  
  

  وظائف الھیكل العظمي 
  المساعدة على الحركة *       حمایة أعضاء الجسم الحیویة*    شكل للجسم إعطاء*  

  

  أجزاء الھیكل العظمي
  اجزاء3 من  لإلنسانیتكون الھیكل العظمي 

  :ھیكل الرأس * 
یتكون من عظام  

  الجمجمة و عظام الوجھ
    

  :عظام الجذع * 
تتكون من عظام  

العمود الفقري و 
  م القّصو عظ األضالع

  
  

  : األطرافعظام * 
تتكون من عظام 

  العلویة األطراف
  السفلیة  األطراف و
  

    

  أنواع العظام
  :أنواع ةالعظام ثالث

  :عظام طویلة*
عظم  الفخذ،عظم  -

عظم الشظیة  ،ة القصب
   ین السفلّیینرفّطبال
عظم  عظم العضد، -

عظم الزند  الكعبرة،
  .بالّطرفین العلوّیین

    
  :عظام قصیرة*

فقرات العمود الفقري ، 
سالمیات أصابع الیدین 

م او الرجلین ، عظ
سغ ، م الّراالكف ، عظ

    .م المشط اعظ
  :عظام مسطحة *
م الحوض، عظام اعظ

م الوح الكتف، عظ
الجمجمة ،عظام 

      العضاأل
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العضالت  
  المحرك للجسم و ھي مكون ھام في الجھاز اإلنسانالعضالت الھیكلیة تغطي كامل جسم 

  :تصنف العضالت إلى حسب شكلھا إلى ثالث أنواع

  .العلویة و الّسفلیة األطرافعضالت :ةعضالت مغزلی
  .الوجھتف و الصدر و كعضالت لوح ال: عضالت مسطحة
  .عضالت البلعوم ، و القزحیة بالعین : عضالت دائریة

  
  

  فیھا إلى اإلنسانتصنف العضالت من حیث تحكم 
  )التي تغطي الھیكل العظمي ( ضالت الھیكلیة عو ھي ال: إرادیةعضالت 

  ..).و المعدة  األمعاء( كعضالت الجھاز التنفسي الھضمي  اإلنسانال یتحكم فیھا : إرادیةعضالت ال 
  

  بنیة العضلة
وتر یمكنھا من االّتصال بالعظام   تتكون العضالت المغزلیة الھیكلیة من بطن و تنتھي في طرفھا برأس أو

                                               
  

  حركة العضالت 
  ضلة دور ھام في انجاز الحركة فھي حین تتمددعلل

  .و تتقلص تحدث حركة 

    
 المفاصل:  

  )م الثاني ظول موجود في تجویف العرأس العظم األ( في عظمین المفصل ھو ملتقى طر
  تركیبة المفصل

  من مفصل تكونی
  أربطة لیفیة تشد طرفي العظمین --- 
  مینظغضروف التمفصل الذي یغطي راس كل من الع --- 
    یسھل عملیة الحركة يسائل مفصل --- 

  

  أنواع المفاصل
  انواع 3المفاصل 

المفاصل الموجودة في  :مفاصل تامة الحركة 
  .و الركبةالمرفق و الكتف و الورك 

  .المفاصل الموجودة في الجمجمة  :المفاصل الثابتة
المفاصل الموجودة بین : مفاصل نصف متحركة 
      .فقرات العمود الفقري 

  مفاصل حركة الجسمالتسھل  
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التي تصیب العضالت و العظام والمفاصل الحوادث  
   حوادث العظام

  بأجسام صلبة أو السقوط االصطدامتتعرض العظام إلى كسور مختلفة عند 
  :تصنف الكسور حسب نوعیة الكسر إلى

  الكسر التام
یصاب فیھ العظم باإلنقسام إلى 

  جزأین أو أكثر

  

  الكسر غیر التام
یصاب فیھ العظم بشقوق دون أن 

  ینقسم

  

  الكسر المفتت
فیھ العظم إلى أجزاء  یتفّتت
  عدیدة

  
  

  :كما تصنف الكسور حسب تأثیرھا في األنسجة المحیطة بالعظم إلى 
  یكسر العظم ولكنھ یبقى داخل األنسجة المحیطة بھ و ال یصاب الجلد والعضالت بجروح :كسر مغلق 
  یخترقھایمزق العظم المكسور األنسجة المحیطة بھ و  :كسر مفتوح

  

  حوادث العضالت
  تتعرض العضالت إلى حوادث منھا

  التمدد العضلي
تتجاوز العضلة حدود تمددھا  

  الطبیعي
  

  

  اإلنفصام العضلي
تمزق داخلي للعضلة ینتج عنھ  

تمزق الشعیرات الدمویة  
  وظھور بقعة زرقاء متورمة

  

  الّتمّزق العضلي
  

أخـطـر حادث تتعـّرض لـھ  ھو
العضلة و ینجّر عنھ ظھور ورم 
في مستـوى التمـّزق یتسّبب في 
العـجـز عــن تـحـریك الـعضــو 

  المصاب

  
  

  حوادث المفاصل
  تتعرض المفاصل إلى حوادث منھا

  اإللتواء
تؤدى الحركة المفاجئة العنیفة أحیانا إلى تمدد 

  األربطة المفصلیة للعظام أو تمزقھا

  

  الخلع
خروج رأس العظم من تجویف العظم الثاني 

  وتمزق األربطة المفصلیة

    
أجلس جلسة مستقیمة وأبتعد عن الحركات المفاجئة العنیفة وأتجنب الحوادث لحمایة ھیكلي  :أنتبھ جیدا 

  .العظمي وعضالتي من اإلصابة
 أسارع بالذھاب إلى الطبیب عند حصول إصابة.  
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 الدورة الدمویة  
القلب ھو العضو المسؤول عن دوران الدم داخل الجسم  

     
تجاه اوعیة الدمویة في یدور الدم في كامل أعضاء الجسم عبر األ

                                     ستمراراواحد و ب
للدم دورتان

  الدورة الدمویة الصغرى
یخرج الدم من القلب أحمر قاتما  

ثاني أكسید فیتخلص من  نحو الرئتین
الكربون ویعود من الرئتین إلى 
  القلب أحمر قانیا غنیا باألكسجین

       
  

  جھاز الدورة الّدموّیة

  الدورة الدمویة الكبرى
أحمر قانیا یخرج الدم من القلب  

نحو كامل أعضاء غنیا باألكسجین 
من كامل أعضاء ویعود الجسم 

لب أحمر قاتما بعد أن الجسم نحو الق
بثاني أكسید الكربون               أصبح محمال 

تنقل الدم داخل القلب  

  

  
  عضاء الجسمأأوعیة دمویة تنقل الدم من القلب إلى كافة ) المفرد شریان(: ییناالشر

  أوعیة  دمویة تنقل الدم من كافة أعضاء الجسم إلى القلب) المفرد ورید (:األوردة 

 م بممارسة الریاضة وتجنب الطعام غیر ّدأحافظ على سالمة جھاز دوران ال
  .بتعاد عن التدخین الصحي الغني بالشحوم و اال
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التنفس  
 عملیة التنفس ضروریة للكائن الحي.  
یتنفس اإلنسان لكي یزود جسمھ باألكسجین الموجود في الھواء ویخلصھ من ثاني أكسید الكربون  
الّشھیق و الّزفیر: الحركة التنفسیة على طورین ھما تشتمل  

  في ھذا الطور یرتفع القفص الصدري ویتمثل في دخول الھواء الغني باألكسجین إلى الرئتین و الشھیق
و تتقلص عضلة الحاجب الحاجز

  
ویتمثل في خروج الھواء من الرئتین لتخلیص الجسم من ثاني أكسید الكربون وفي ھذا الطور  الزفیر

.ینخفض القفص الصدري وتمدد عضلة الحاجب الحاجز

  
یتكون الجھاز التنفسي من:  

  الرئتان الشعبتان الرئویتان  القصبة الھوائیة   الحنجرة   البلعوم  األنف

  
یتعرض الجھاز التنفسي إلى عدة أخطار تتسبب في إصابتھ بأمراض
  و نتیجة التسمم بغازات أو نسداد المجاري الھوائیة أاختناق بسبب االیتعرض الجھاز التنفسي إلى

شلل یصیب عضالت التنفس نتیجة 
یصاب الجھاز التنفسي بأمراض السرطان أو أمراض السل  

  یجب جھاز التنفسياللحمایة:  

العیش في وسط بیئي غیر ملوث  
ممارسة الریاضة  
تجنب التدخین ...  
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  الكھرباء

  :الدارة الكھربائیة 
  .التیار الكھربائي في الخلیة و المصباح واألسالك التي تربطھا  الكھربائیة ھي الطریق التي یسلكھا الدارة

  قاطعة +المصباح +أسالك +تتكون الدارة الكھربائیة البسیطة من خلیة  -
  ھي العنصر المتحكم في اإلضاءة المصباح أو عدم اإلضاءة :القاطعة  -
  لحمایة الدارة الكھربائیة من التغیر المفاجئ لضغط التیار الكھربائي  نستعین بصھیرة  -
   :عند الّتخطیط لرسم داّرة كھربائیة یّتخذ الّتخطیط شكل مستطیل و نستعمل رموزا متعارف علیھا -

الرمز یةالّصورة الحقیق االسم
الخلیة الكھربائیة  

المصباح الكھربائي 

القاطعة

الصھیرة

  

رسم بیاني لدارة كھربائیة دارة كھربائیة

  

  عندما تكون الدارة مغلقة یضيء المصباح 
  عندما تكون الدارة مفتوحة ال یضيء المصباح 

  المواد الّناقلة و المواد العازلة 
   مواد ناقلة: المصباحلتیار الكھربائي من الخلیة إلى األجسام التي تسمح بمرور ا تسمى

   مواد عازلة: المصباحتسمى األجسام التي ال تسمح بمرور التیار الكھربائي من الخلیة إلى 
  توي األمالح الماء الذي یح) ...منیوملاألالحدید، النحاس، الذھب، الفضة، (المعادن  :من المواد الناقلة

  .....الصوف، القطن ،البلور، المطاط ، البالستیك ، الورقالخشب، : العازلةمن المواد 
  .بالكھرباء غلفة بمادة عازلة لمنع خطر الصعقتتكون األسالك الكھربائیة من مادة ناقلة من الداخل م
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  : المصباح الكھربائي

 بمختلف أجزائھھذه صورة مصباح كھربائي:   

  

 من المصباح  المضيءالسلیك مصنوع من مادة تتحمل درجات حرارة عالیة و ھو الذي یمثل الجزء.  
 نقطاع السلیك اتعطب المصباح یعود إلى.  

                  

 تتطلب إضاءة المصباح توفیر خلیة كھربائیة مناسبة  
  الخلیة الكھربائیة  لطیتھ بفولطیةوالمصباح بصفة عادیة إذا توافقت ف یضيء

  
  فولط 4.5خلیة ذات  +فولط  4.5مصباح ذو

  إضاءة عادیة
    
  

  فولط 9خلیة ذات  + فولط 1.5 مصباح ذو
  یشتعل بقوة ثم یحرق السلیك

    
  

  فولط  4.5خلیةذات + فولط 9مصباح ذو 
  بصورة ضعیفة جدا یضيءالمصباح أو  یضيء ال

    

 السلك الناقل بین قطبي الخلیة وقطبي المصباح عادیة یصللتتم اإلضاءة بصفة  
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  الوسط البیئي

  
  عناصر الوسط البیئي

 ن و الحشرات و الّنباتاتالحیوانات و الّدیدا :عناصر حیة مثلیتكون الوسط البیئي من
  غیر حّیة مثل الّتربة و الھواء و الماء  عناصرو  
 للعوامل المناخیة كالّریاح و األمطار و الحرارة تأثیر في الوسط البیئي  
 توجد بالوسط البیئي حیوانات متعّددة تختلف باختالف العوامل المناخّیة  

  المناطق الجاّفة بیئة مناسبة لتربیة اإلبل// بیئة مناسبة لعیش الّدّب القطبي  المناطق الباردة ھي: مثال
تي بالوسط البیئي باختالف العوامل المناخیة یختلف الغطاء الّنبا  

  تكثر الّنباتات الّشوكّیة بالمناطق الّصحراویة //   تكثر األشجار بالمناطق الّرطبة  :مثال
  یتكّون الغطاء الّنباتي في الوسط البیئي من أعشاب و شجیرات و أشجار  

  الّسلسلة الغذائیة 
تغذى یكائنات حیة مكونة من السلسلة الغذائیة ھي مجموعة  -

  بعضھا على بعض 
 ءحیاتالي من األاللغذاء فھو باألول ل یمثل النبات المصدر -

  المنتجة 
 أحیاءتتغذى الحیوانات العاشبة على النبات بصورة مباشرة فھي  -

  ولى األدرجة المستھلكة من 
حیاء أحمة على الحیوانات العاشبة فھي تتغذى الحیوانات الال -

  ثانیة الدرجة الكة من مستھل
أخرى الحمة فھي مستھلكة ة تتغذى على بعض الحیوانات الالحم -

  ثالثة الدرجة المن 
  قد تتعد درجة االستھالك بتعدد عناصر السلسلة الغذائیة  -

  :مثال لسلسلة غذائیة
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   الحیوانات تصطاد

   الصید بالمطاردة
 یھا و مالحقتھا للحصول على غذاء عل عند تنقل الحیوان للبحث عن الفریسة و الھجومیكون  
 و الصقر  كالّنسرفي الجو  أو رو النم كاألسد والقطتعیش الحیوانات التي تصطاد بالمطاردة في البر

  القرش  :الماءفي  أو
مراحل الصید بالمطاردة ھي :  
  البحث - 1
  الترصد و االقتراب - 2
  الھجوم  - 3
  االنقضاض و الفتك  - 4
لحوم  تستھلك السنوریات

   إلیھاعند الحاجة  اّال التبرزو حادة  لةیطوبأنیابھا الحادة كما تمتاز بمخالب قویة  تمزیقھافرائسھا بعد 
 ر معقوفة حادة و اقیببصر حاد و سرعة كبیرة و من) الجوارح ( تمتاز الطیور التي تصطاد بالمطاردة

 .مخالب طویلة مقوسة

  

  الصید بالمباغتة 
 في مكانھا مترصدة  تبقىبل  اعلى فرائسھا بالمباغتة أي ال تطارد فرائسھتحصل بعض الحیوانات

  .جمھا بصورة فجئیةیستھا وتھافر
 مراحل الصید بالمباغتة  
  الفتك بالفریسة  -3      الفجئيالھجوم  -2      .حركةالفریسة دون  انتظار :الترصد- 1
خطبوطاأل،الّثعبان،الحبار،الضفدعة،رباءحال،ةعوفالسرالبومة،: ةمن الحیوانات التي تصطاد بالمباغت...  
لغذائھا ةكیفیة استھالك بعض الحیوانات التي تصطاد بالمباغت.  
  .یبتلع الثعبان فریستھ كاملة  -
  ثالث ثم تبتلعھا  أوتسحب الضفدعة الحشرات بلسانھا  تقرضھا بفكیھا مرتین  -
  بساقیھا و تفتتھا بفكیھا قطعا صغیرة ثم تبتلعھا  ةالفریس ةتمسك السرعوف -
  .البومة تمزق لحما فریستھا بمنقارھا  -
  یعّض الفریسة بفّكیھ القوّیتین و الحادتین قطعا صغیرة و یبتلعھا الحّبار -
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   :الفخالصید الحیلة و 
یكون عندما یعد الحیوان فّخا یوقع فیھ فریستھ ثم یفتك بھا  
من الحیوانات التي تصطاد بالحیلة و الفخ:  
  ینسج شبكة خیوط لزجة و عند لمسھا تلتصق بھا الفریسة فال تستطیع الخالص منھا: العنكبوت -

            
  یحفر حفرا في شكل قمع و یردم كامل جسمھ و یترّقب وقوع الفریسة : الدعموص -

  
  :عفریت البحر  -

           

 مراحل الصید بالفّخ  
  نصب الفّخ و االختفاء - 1
  ترقب الفریسة  - 2
  الفتك بالفریسة بعد وقوعھا في الفّخ  - 3
 كیفّیة استھالك بعض الحیوانات التي تصطاد بالحیلة و الفّخ لغذائھا  
 یشك فریستھ بواسطة قرونھ الّرأسّیة فیشّلھا ثم یحقنھا بعصارة ھاضمة فیصبح ماالعنكبوت كالدعموص  -

  بداخل الفریسة سائال یمتّصھ بعد ذلك و تبقى جّثة الفریسة قشرة فارغة

            
   تبتلعھاتفرز األفعى سّما وبعد قتل فریستھا  -
  یبتلع عفریت البحر فریستھ حّیة -
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  التربة 
  تشتمل التربة على مكونات مختلفة أمكن فصلھا بواسطة الترسیب 

  
  :منتتكون التربة 

بقایا كائنات حیة تطفو فوق الماء  :بالالّد.  
حبیبات تخدش صفیحة من الزجاج :ملالّر.  

  
لزجة و متماسكة نسبیا عجینة بالماء نحصل على التربة عند خلط :الطین   

  
ة اإلناء ربة نالحظ قطرات ماء على حافعند تسخین قلیل من الّت :الماء

  
عند غمس طوبة في الماء تتصاعد فقاقیع من الھواء :الھواء

  
عندما تسخن رشاحة التربة حتى التبخر نالحظ راسبا أبیض : المعدنیة األمالح

  
عند إضافة حامض الكلور إلى التربة نالحظ فورانا : الكلس.  

  
PixelPlanet PdfPrinter Demoversion - http://pdfprinter.pixelplanet.com

http://pdfprinter.pixelplanet.com


  الماء  
 توجد المیاه في المناطق التي تكثر فیھا التساقطات حین ینزل ماء المطر فیسیل جزء كبیر منھ مع      

ھا ّلغالبحیرات ویترسب جزء آخر فیكون طبقة مائیة جوفیة یست وأر نحدرات فیتجمع في البحالم
  حفر اآلبار السطحیة أو العمیقة أو  تنفجر في شكل عیون باإلنسان 

 مة بین الفصول وبین السنوات لذلك یقیم اإلنسان السدود لتجمیع میاه األمطار ظمنتالتساقطات غیر
  رھا استثماوتخزینھا و 

   دورة الماء في الطبیعة 
یتكثف  لیكون سحبا تتحول  عد ویتحول الماء في الطبیعة إلى بخار تحت تأثیر حرارة الشمس فیتصا -

  بقة جویة باردة عند التقائھا بط )أمطار، ثلوج ، برد، ضباب (تساقطاتإلى 

  
  ) ...الضباب ،البخار(غازیة  ،...)ماء بئر  ،ماء بحر(  سائلة: الماء في الطبیعة في ثالث حاالت یوجد -

  )البرد. الثلج  (صلبا  أو
  رب الح للّشالماء الّص

  وال لون لھ    وال طعم رائحة افي المراقب وھو ماء الالماء الصالح للشرب ھو الماء النظیف الّص -
حتوائھ على جراثیم ال ترى بالعین المجردة لذلك ال ولكنھ غیر صالح للشرب القد یبدو الماء صافیا  -

  .یاه المراقبة من قبل المصالح المختصةنشرب إال الم
  لجعل الماء صالحا للشرب نقوم بالعملیات التالیة  -

األجسام الثقیلة و تطفو الـأجسام ئب فتترسب تمكن من تخلیص الماء العكر من الشوا  :عملیة الترسیب
    ةالخفیف

  
  تطفو فوق سطحھ تتمثل في تخلیص الماء من األجسام التي  :عملیة الترشیح

  
تخلیص الماء من الجراثیم التي توجد فیھ و ھي كائنات دقیقة ال ترى بالعین المجّردة و تتم : عملیة التعقیم
  )قطرات باللتر 2(قطرات من ماء الجافال األقل أو بصّب  دقعلى 15بالتغلیة لمدة 
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  النباتات 
  و الزھور الجذور و الساق و األوراق أجزاء النبتة ھي -
  إلى ثمار نجد بھا مجموعة من البذور  الزھور تتحول -
           في بعض الّنباتات نأكل الثمرة ونرمي البذرة كالخوخ -

 و المشمش و التفاح و التمر وفي البعض اآلخر نستھلك البذرة
  ...الجلبان و الفول والحمص و مثل اللوز

  مكونات البذرة 
  ھي الجزء الخارجي للبذرة و ھي جزء صلب تحمي األجزاء الداخلّیة : اللحافة
  ..)القمح، الشعیر(واحدة و بذور ذات فلقة ..)  الفول، الحمص، الجلبان(ھناك بذور ذات فلقتین : الفلقتان
  ذیر و سویقة و بریعم جیتكون بدوره من : الجنین

  
  تمثل الفلقتان مخزونا غذائیا یمكن الجنین من التغّذي إلى أن یصبح نبتة قادرة على امتصاص الغذاء

  من التربة 

  االنتاش/ البذرة  إنباتمراحل 
  تشرب البذرة للماء و انتفاخھا : 1المرحلة

  بروز الجذیر متجھا لألسفل لتكوین الجذر الرئیسي : 2المرحلة

  نمو البریعم و الّسویقة : 3المرحلة

  سقوط الفلقتین و انتھاء عملیة االنتاش : 4المرحلة

  القدرة على التغذي من التربة : 5المرحلة
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  لإلنباتالظروف المالئمة 
 البذرة السلیمة و الجافة و الناضجة  

                                        
توفیر الماء  

                      
 الحرارة المالئمة  

                             
 التھوئة الالزمة  

                          
  یوّفر السقي و میاه األمطار الماء للنبتة ویمكن عزق األرض و حرثھا و الكائنات الحیة مثل  الدیدان

  من تھوئة التربة 
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  امتصاص الماء و عملیة التبخر عند النبتة 
تمتّص النبتة الماء بواسطة جذورھا فیصعد عبر الساق إلى كامل أجزاء النبتة  

                
اء نتیجة عملیة التعّرق التي تتم في مستوى األوراق و یتم تعویض الماء المتبّخر من تفقد النبتة الم

  النبتة بفضل عملیة االمتصاص التي تتم بواسطة الجذور 

  
  حاجة النبتة إلى الماء و األمالح المعدنیة  

األمالح المعدنیة المنحلة في الماء بواسطة جذورھا تمتص النبتة   

                
 ھي أمالح معدنیة تضاف إلى التربة لتزیدھا )الفسفاط،األمونیتر،البوتاسیوم( األسمدة الكیمیائیة

  اإلنتاجخصوبة مّما یساھم في تحسین 
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  التوازن البیئي
یتمثل التوازن البیئي في استقرار تبادل النفع بین جمیع الكائنات  

 البیئيھناك عدة عوامل تساھم في اختالل التوازن:  
تتغذى الحیوانات على بعضھا (صر بیئي أو النقص المفرط یضر بالتوازن البیئي التكاثر المفرط لعن -

  )البعض فتحد من التكاثر المفرط 
حیث یساھم الغطاء النباتي في المحافظة على الغطاء النباتي یتسّبب في اختالل التوازن البیئي  إزالة -

  و تنقیة الھواءالتربة و تنشیط الدورة المائیة 

  
  بالكائنات الحّیةو تلحق أضرارا  بالوسط البیئي تسبب النفایات و المبیدات تلوثا -

  
  االنجراف و التصحر یقضیان على التربة التي تمثل مصدرا لغذاء النباتات -

                
  الجفاف حیث یؤثر انحباس األمطار في الدورة المائیة في الطبیعة  -

  
للمحافظة على التوازن البیئي یجب:  
  المحافظة على الغطاء النباتي  -
  المحافظة على الثروة الحیوانیة  -
  الحد من تلوث الھواء و الماء والتربة  -
  محمیات إنشاء -
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