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: إلى كر الشّ بجزيل املؤلّفون يتوجه
. والتّكوين التّربية وزير السيّد •

ملا والتّكوين للبرامج ة العامّ اإلدارة •
لتأليف ومسؤوليّة ثقة من فينا أودعته

الكتاب. هذا
اءة. البنّ املقيّمني ملساهمتهم ادة السّ •

الوطنيّ املركز بإدارة  يّني  الفنّ فريق •
هذا إخراج في به أسهموا ملا البيداغوجيّ

صورة. أحسن على الكتاب

ô``````μ````````°T 

البيداغوجي الوطني محفوظة للمركز احلقوق جميع c



áÄWƒJ
هذاالكتاب مطابقللبرامج الرسمية اجلديدةللسنةالثامنةمنالتعليم
العلمية املسائل سياق في البنائية تأليفه في راعينا األساسي وقد
القابلةللحلوباعتمادأنشطةخاليةمناالستنتاجاتاملسبقة ووسائل

. مالئمة

: ÜÉàμdG äÉfƒμe
: 3 أجزاء الكتاب يتضمن

. النباتي اإلنتاج حتسني : األول اجلزء •
. احليواني اإلنتاج حتسني : الثاني اجلزء •

. البيئي والتوازن الغذائية العالقات : الثالث اجلزء •

وفهرس بإشكالية مشفوعة عامة دالة وضعية جزء كل يتضمن
األبواب فيها  أدرجنا روس  الدّ من مجموعة محور  كل وفي للمحاور 

التالية:
   

. علميا مشكال ر: يطرح أفكّ •
. املعارف بناء من التلميذ أنشطة متكن يتضمن وأفهم : أنشط •

. تأليفي برسم أمكن إن مدعمة للمفاهيم خالصة أحوصل: يشمل •
يّممكتسباتي: يقدممجموعةمنالتمارينالختبار قدراتالتلميذ أقّّ •
 علىالتذكرو الفهم وتوظيفاملعلومات(التطبيق والتحليلو التأليف).

: باب أدرجنا محور كل نهاية وفي
املعلومات بعض التلميذ على يعرض مكتسباتي:  إلى  أضيف •
مهاراته وتطوير  للتلميذ املعرفي الزاد  إلثراء اإلضافية واألنشطة

. مثال باألنترنات املعلومة عن البحث على وتشجيعه



∫hC’G Aõ÷G»JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
البيئي الوسط على  املستدمية احملافظة وفي اإلنسان  تغذية في ا هامّ النباتي اإلنتاج يعتبر
الثمار له توفر متنوعة نباتات اإلنسان يزرع الحية. ومكونات  حية مكونات يتضمن  الذي 
عدد السكان ونظرا لتزايد نشا، خشب. ) ، سكر ، ) ومواد مختلفة واخلضر والبذور (1 (الوثيقة
أخرى 3 ) ولعوامل (الوثيقة أحيانا اجلفاف ولتواصل الزراعية 2 ) ولنقص املساحات (الوثيقة
النباتات وأن علما النباتي وجيهة للزيادة في اإلنتاج حلول في التفكير يقع بالتربة) مثال (تتعلق

مختلفة. تكاثر معينة وأمناط لها حاجيات غذائية اخلضراء
? √ôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdGh á«FGò¨dG ¬JÉ«LÉM á«£¨àH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– ÉææμÁ ∞«c

1 الوثيقة

تشهدبلداننامية كثيرةزيادات مستمرةفيأعداد
إن : املتوقع العمر متوسط في وارتفاعا سكانها
6 باليني نسمة حاليا من العالم سيزيدون سكان
بحلول عام 7.5 بليون نسمة يبلغ متوقع رقم إلى

  2050 عام بحلول نسمة 9 باليني إلى  2020  و
البلدان في تقريبا الزيادة هذه كل ستحدث و
سيتضاعف إذ  الدخل واملتوسطة املنخفضة
فقرا بلدان العالم أشد 50 من عدد السكان في
عاملية إغاثة منظمات جددت .2050 عام بحلول
للموت شخص 11 مليون تعرض من حتذيراتها
أكبر تواجه التي أفريقيا شرق في وعطشا جوعا
قالت فقد . عاما  20 ظرف في  جفاف أزمة 
ثالثة يشمل اإلنسانية الكارثة خطر مات إن املنظّ

طفل. ماليني
2 3الوثيقة الوثيقة
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العصور منذ بزراعتها  واعتنى اإلنسان عرفها التي  النباتية األنواع  أهم  من القمح يعتبر   
القمح يتعفن. وميثل أن دون طويلة فترة خزنه وإلمكانية (*) قيمة غذائية من له ملا القدمية
في ة خاصّ شاسعة مساحات على زراعته إلى أدّى مما العالم شعوب من األساسي لكثير الغذاء

اجلاف. املناخ املعتدل والشبه ذات املناطق
مناخ مع املتكيّفة القموح الصلبة من أنواع تونس هي في قدميا تزرع التي القمح أنواع أغلب إن
وبتضافر اجلهود اإلنتاج ضعيفة  نقية الساللة غير األنواع هذه أنّ إالّ فيها تزرع التي اجلهات

. 5 4 و الوثيقتني مرد وديتها و إنتاجيتها تطوير الوطنية أمكن واألبحاث

: القمح حلبوب الكيميائي التركيب (*)
   85% %60 ـ %5   سكريات %2 ـ %12    دهنيات 7 ـ %  بروتيدات

. 14% %13ـ %3  ماء %0.3 ـ معدنية مواد
áæ°ùdGøW ∞dC’ÉH êÉàfE’G

19901633

19912551

19922195

19931914

1994654

1995620

19962867

19971054

19991812

20001086

20011354

2002514

20032904

اإلنتاج خريطة  :  4 الوثيقة
التونسية الفالحي بالبالد

بالبالد يبرز إنتاج القمح  5 : جدول  الوثيقة
متعاقبة خالل سنوات التونسية

نستعمل التي الغذائية : ااالت ∫ƒM ÉãëH õ‚CG
أساسية. كمادة القمح فيها

التونسية. بالبالد تزرع التي القمح أنواع •
عبر السنني. اإلنتاج تغير أسباب •

لتحسني املستعملة األسمدة وكميات أنواع •
اإلنتاج.

ووسائل القمح  تصيب التي األمراض  •
مقاومتها.

∫hC’G Aõ÷G»JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–

غابات
حلفاء
قوارص

كروم
زياتني

املردود مرتفعة قموح زراعة
املردود منخفضة قموح زراعة

5



∫hC’G Aõ÷G»JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– 

  ∫hC’G Aõ÷G ¢Sô¡a
.ö†NC’G äÉÑædG óæ`Y á«fó©ŸG ájò¨àdG  ``    ∫hC’G QƒëŸG

.AÉª∏d äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 1 ¢SQódG
.á«fó©ŸG ìÓeCÓd äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 2 ¢SQódG

.ö†NC’G äÉÑædG óæ`Y á«fƒHôμdG ájò¨àdG  ``    ÊÉãdG QƒëŸG
.»Fƒ°†dG Ö«cÎdG : 1 ¢SQódG

 Ö«cÎdG •höT  ≈∏Y ÒKCÉàdÉH  »JÉÑædG   êÉàfE’G Ú°ù– : 2  ¢SQódG
                 .»Fƒ°†dG

.ö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG  ``    ådÉãdG QƒëŸG
.ö†NC’G äÉÑædG óæY …ö†ÿG ôKÉμàdG : 1 ¢SQódG
 .…ôgõdG äÉÑædG óæY »°ùæ÷G ôKÉμàdG : 2 ¢SQódG

.ƒªædGh ¢TÉàfE’G : 3 ¢SQódG

. á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG  ``  ™HGôdG QƒëŸG  
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∫hC’G QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fó©ŸG ájò¨àdG
: á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe 

(5 أساسي) التبخر وعملية امتصاص املاء •
(5 أساسي). املعدنية املاء واألمالح إلى النبتة حاجة •

.6 الوثيقة أنظر 7 أساسي) ) زهري اخلضري لنبات اجلهاز بنية •

اللوبيا 6 : نبات  الوثيقة
هذه وتسمى النباتية املادة  إلنتاج املعدنية األمالح و  املاء التربة من األخضر النبات  ميتصّ

العملية التغذية املعدنية.
? É¡àjò¨J ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉJÉÑædG √òg êÉàfEG Ú°ù– ÉææμÁ ∞«c ``

عند النبات األخضر. املعدنية للتغذية األساسية الظروف بدراسة سنبدأ
: âqÑãJCGh ÜqôLCG

. الذرة مثال نبات املالئمة لنمو الظروف عن للبحث التجارب باملنزل أجنز
بذورمختلفةاألحجام تهوئةمختلفة، قواريرماء،تربةمختلفة، استعمل أصصبالستيكية، •

واملصادر.
مختلفة. البذور في ظروف ازرع •

كنش في  واملالحظات النتائج ودوّن شهرين أو شهر طيلة والنمو االنتاش عمليتي تابع  •
املتابعة.  

∫hC’G QƒëŸG ¢Sô¡a
.AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 1 ¢SQódG

.á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J : 2 ¢SQódG
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1 ¢SQódGAÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨Jô qμaCG
املمارسات مثل الفالحيّة األنشطة بعض إلى يلجأ األمطار في نقصا الفالح يالحظ عندما

.8 7 و الوثيقتني أنظر لسقي مزروعاته الرّيّ في الرّشيدة
?AÉŸÉH ö†NC’G äÉÑædG ábÓY RÈf ∞«c

?ö†NC’G äÉÑæ∏d AÉŸG øe áqjQh qö†dG äÉ«LÉ◊G O qóëf ∞«c

بالرّش التكميلي 7 : الرّي  الوثيقة

قطرة قطرة 8 : الرّي  الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódGAÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
AÉª∏d áàÑædG ¢UÉ°üàeG ``  

Qhò÷G iƒà°ùe ‘ ¢UÉ°üàe’G ™bƒe ójó– : ∫hC’G •É°ûædG
Qòé∏d á«LQÉÿG á«æÑdG ∞°Uh `` CG

3 أيام النتيجة بعد نشاهد ثم باملاء مبللة ترشيح ورقة الفجل على نبات بذور نزرع
9 و10) الوثيقتني (أنظر

. له املكونة املناطق إلى وتعرف العينيتني ذات باملكبرة الفجل لنبات فتيا جذرا  • شاهد
أجنز رسما مبسطا لهذا اجلذر. •

Qò÷G iƒà°ùe ‘ ¢UÉ°üàe’G ™bƒe ójó– `` Ü
االمتصاص. مستواها يحدث في التي اجلذر منطقة بخصوص فرضيات اقترح •

الفرضيات. وجاهة من للتثبت جتربة اقترح •
. 11 الوثيقة في املقترحة التجربة أجنز •

منتشة الفجل 9 : بذور الوثيقة
بتري علبة في

الفجل لنبات فتي 10 : جذر الوثيقة
العينيّتني ذات باملكبرة مشاهد

أخضر لنبات فتي جذر في االمتصاص منطقة على للتعرف 11  :  جتربة الوثيقة

زيت

ماء

جبأجبأ

التجربة نهايةالتجربةبداية
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
áØ∏àfl ±hôX ‘ AÉª∏d áàÑædG ¢UÉ°üàeG ¢SÉ«b : ÊÉãdG •É°ûædG

: äÉ¶MÓŸG
للماء النبتة أن حاجة نالحظ إذ للماء النبتة حاجة على للمحيط املناخية تؤثر تغيرات الظروف

الرياح. واشتدت احلرارة درجة ارتفعت تزداد كلما
: äÉ«°VôØdG

الظاهرة. هذه لتفسير فرضيات اقترح
الفرضيات. هذه للتثبت من وجاهة جتربة اقترح

: áHôŒ
. 12 بالوثيقة املقترحة التجربة أجنز

: مختلفة في ظروف للماء امتصاص النبتة لقياس
، ملروحة...) كهربائي، لفانوس النبتة 12) (عرض البوتوماتر(الوثيقة جهاز استعمل

آخر. جهاز أي استعمال ميكن

جهاز باستعمال للماء النبتة امتصاص قياس  :  12 الوثيقة

: åëH RÉ‚G
(أنترنات، مختلفة مراجع باعتماد للماء والزيتون القمح من كل حاجات حول معطيات ع جمّ •

. (... علمية مراجع

1 ¢SQódG

زجاجي قمح
شعري أنبوب

مسطرة مدرجة

زجاجي دورق

نبات أخضر
ل املؤشر تنقّ

1 الزمن

التجربة نهاية التجربة بداية

0 الزمن

.(0 الزمن ) التجربة بداية في الشعري األنبوب رفي املؤشّ موقع •علّم
(الزمن1، 30 دقيقة 10 دقائق طيلة كل الشعري األنبوب في ر املؤشّ موقع تغير راقب •

(... الزمن2
في جدول. عليها النتائج املتحصل ل سجّ •
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
íàqædG ``  

áàÑædG ¬°üà“ …òdG AÉŸG Ò°üe qÚÑJ : ådÉãdG •É°ûædG
: äÉ¶MÓe

بانتظام. عن سقيها تغافلنا إذا تذبل املغروسة النباتات أن الصيف فصل في نالحظ •
. وجافة حارة رياح تهب فصل الصيف عندما في بسرعة النباتات تذبل •

: äÉ«°Vôa
النبتة. ذبول تفسر فرضيات اقترح •

: áHôéàdG
نبات أخضر. بها زرع مسقية تربة على يحتوي ر أصيصا حضّ •

. الوثيقة 13 تبينه كما زجاجي ثم ضعه حتت ناقوس شفاف بكيس بالستيكي األصيص أحط •
؟ الناقوس الزجاجي وعلى الكيس على املاء قطرات مصدر ساعتني. ماهو بعد النتيجة شاهد •

؟ التجربة هذه من تستنتج ماذا •

13 الوثيقة : áHôéàdG
ةالثانيةكماتبينهالوثيقة14  •ضعاألصيصالسابقعلىكفةميزانثم عادلهبوضعكتلفي الكفّ

. ساعتني بعد النتيجة شاهد •
؟ التجربة هذه من تستنتج ماذا •

14 الوثيقة  14 13 و بالوثيقتني املبيّنتني خالل التجربتني من
باالمتصاص. للماء وعالقتها فقدان النبتة ظاهرة عرّف •
العملية. هذه في تؤثر التي استنتج الظروف املناخية •

: áHôéàdG
املاء. فقدان عن املسؤولة النبات أعضاء فرضيات لتحديد اقترح •

املناسبة. التجارب وأجنز تصور •
؟ تستنتج ماذا •

1 ¢SQódG

التجربة التجربةبداية نهاية

ناقوس زجاجي

نبات أخضر

كيس
بالستيكي

أصيص

التجربة التجربةبداية نهاية
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J
: èeóe øjô“

: التالية التجريبية املعطيات استغالل عليك نقترح النبتة لدى النتح لتحديد موقع

موقع النتح 15  :  جتارب لتحديد الوثيقة

(الدقيقة) 0102030405060الزمن

املاء في قطرات عدد
األول 0152740506274الكيس

املاء في قطرات عدد
الثاني 0235567الكيس

التجربتني في  كل10 دقائق عليها املتحصل املاء  قطرات عدد يبرز 16 : جدول    الوثيقة
 1 و2 (طيلة ساعة)

 . 2 1 و التجربتني نتيجة 16  قارن 15 و باالعتماد على الوثيقتني •
النتح. عن أساسا املسؤول العضو حدد االستنتاجات من خالل •

1 ¢SQódG

التجربة2 التجربة2بداية نهاية

التجربة1 التجربة1بداية نهاية

كيس1
نبات مورق

كيس2
منزوع نبات

األوراق
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º¡aCGh §°ûfCG
  GQhC’G iƒà°ùe ‘ íàædG ™bƒe ójó– : ™HGôdG •É°ûædG

؟ للورقة الوجه السفلي خالل أومن العلوي خالل الوجه من يتم النتح هل
:  áHôŒ

الوجه والثانية على العلوي الوجه على األولى زجاجيتني الصوق صفيحتني  بواسطة ثبت •
. ( 17 (الوثيقة مناسب آخر نبات أي أو الغرنوق نبات لورقة السفلي

. ساعتني بعد النتائج شاهد •
. استنتاجاتك دون •

؟ النتح من متكن التي الورقة في التراكيب املوجودة ماهي

: áHôŒ
آخر. نبات أو الغرنوق نبات لورقة السفلي الوجه بشرة من رقيقة قطعة انزع •

. ةٍ يْحَ فَ بصُ ها غطّ زجاجية ثم ةٍ يحَ فِ على صَ ماء قطرة في ضعها •
املتوسط ثم الضعيف التكبير ذات الشيئية العدسات باستعمال اهر بواسطة ر احملضّ •شاهد

.(18 الوثيقة (أنظر القوي ثم
.(19 الوثيقة (أنظر اهرية املشاهدة ارسم •

لثغور مجهريه  مشاهدة  :18 الوثيقة
الكرّاث لورقة السفلي الوجه بشرة

للثغور توضيحي 19 : رسم الوثيقة

AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

األوراق في مستوى النّتح لتحديد موقع 17 : جتربة الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
 : وجهي الورقة في الثغور عدد بخصوص استغالل معطيات •

AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J

النبات
في املم2 عدد الثغور

السفلي الوجه العلويفي الوجه في
6852الذرة

13012الطماطم

1 ¢SQódG

والطماطم الذرة نبتتي لدى الورقة وجهي في الثغور : عدد 20  الوثيقة
20 الوثيقة معطيات على باالعتماد

اجلدول. في املذكورة للنباتات والعلوي السفلي الوجهني في الثغور كثافة قارن •
عالقتها بالنتح. استنتج •

¢UÉ°üàe’Gh íàqædG ÚH ábÓ©dG ``
¢UÉ°üàe’Gh íàædG ÚH ábÓ©dG ójó– : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

: äÉ¶MÓe
سنويا من املاء 3000 و4000 طن بني بالنتح الكثيفة يفقد الغابات واحدا من هكتارا إن •

. األمطار مبياه اخلسارة وتعوض هذه
اخلسارة املاء سنويا وتعوض هذه من 3000 طن حوالي الذرة من واحد هكتار بالنتح يفقد •

. وبالري األمطار مبياه
: äÉ«°Vôa

. واالمتصاص النتح عمليتي بني العالقة حول فرضيات اقترح •
. الفرضيات هذه وجاهة من للتأكد جتارب تصور •

 .21 رقم بالوثيقة املدونة التجريبية الظروف 22 باعتماد رقم بالوثيقة التجريبية الواردة النتائج حلل •
؟ تستنتج ماذا •

النباتات في ري ممارسات وجيهة اذكر •
بني العالقة ماتعلمته بخصوص باعتماد
النبتة للماء. وحاجة واالمتصاص النتح

21  الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

22  الوثيقة

. ساعة كلّ في املمتصة املاء ابحث عن كمية 1 ــ
ة املمتصّ املاء لكمية البياني املنحني مليمترية ورقة على ارسم ـ 2ـ 

. الزمن حسب
الورقة على 10 مم 1 ساعة بــ (الزمن) محور الفواصل على مثّّل•

املليمترية.
10 مم بــ 1مل ( ة املمتصّ املاء ية كمّ ) التراتيب محور      • على

املليمترية. الورقة على
. عليه ل املتحصّ املنحني ر فسّ أ)  3 ــ

؟ تستنتج ماذا   ب) 

: èeóe øjô“
.23 بالوثيقة املبني باجلهاز البوتوماتر  جهاز استبدال النبات ميكن ها ميتصّ التي املاء كمية  لقياس

. للماء النبات امتصاص جتربة خالل عليها املتحصل النتائج التالي اجلدول ميثل

بالساعة 8910111213141516الزمن

ابار في 200198195192188184181179177كمية املاء(مل)

23  الوثيقة
15



π°UƒMCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

á°UÓÿG
.24 الوثيقة أنظر اجلذور في املاصة األوبار بواسطة املاء األخضر النبات ميتص •

بواسطة األخضر النبات ميتصها التي املاء كمية قياس من البوتوماتر جهاز ن ميكّ •
اجلذور. في األوبار املاصة

احلرارة زادت فكلما النبات قبل من ة املمتصّ املاء كمية على احمليط  ظروف تؤثر •
. املاء امتصاص سرعة ترتفع والرياح

. النتح الظاهرة تسمى وهذه الهوائية أعضائه خالل من املاء يفقد النبات •
أساسا ويتم ذلك للورقة  العلوي الوجه من أكثر السفلي الوجه النتح غالبا في  يحدث

. الثغور بواسطة
. النبات عند النتح واالمتصاص بني ظاهرتي وثيقة توجد عالقة •

اجلذور في املاصة األوبار  بواسطة االمتصاص زيادة النتح في الزيادة عن ينجر
في األوراق. الثغور املاء بواسطة من النبات مافقده لتعويض

ة وشدّ النتح ة  شدّ على والرطوبة  والرياح واحلرارة كالضوء املناخية العوامل تؤثر 
. االمتصاص

حاجة لتغطية التكميلي والري قطرة قطرة الري تتمثل في رشيدة الفالح مبمارسات يقوم
. اإلنتاج في الزيادة قصد للماء النبتة

24  الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
äÉeƒ∏©ŸG ∞«XƒJ ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

: التالية املعطيات نقدم الذرة نبتة لنمو الضرورية املاء لتحديد كمية
: ∫hC’G ≈£©ŸG

الذرة محصول من الواحد الهكتار 60 طناإنتاج
الذرة من الطن الواحد في املوجودة املاء كمية 800 لترامعدل

احملصول كل قبل من املستهلك املاء 3000000 لتراكمية أي 3000 طن

: ÊÉãdG ≈£©ŸG
. اجلافة في املواسم لسقي النبتة الفالحون اجلافة لذا يضطر التربة في جيدة بصورة الذرة تنمو ال

. الهكتار الواحد احملصول وفي الذي جنده في هذا املاء مقدار احسب 1 ــ
: التالية اجلمل بني من الصحيحة اجلمل أمام × ضع عالمة 2 ــ

. احملصول جني حد النبات إلى في تبقى الذرة جذور متتصها التي كمية املاء ـ كل أ
. النتح بعملية الهواء في يطرح النبات ميتصه الذي املاء من جزء أكبر ـ ب

الزراعي احملصول من قليلة إنتاج كمية إلى تؤدي النبات يستهلكها من املاء التي الكبيرة الكميات ـ ج
 : OóY øjô“

º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
اانب     الرسم في مبني ننجز التجربة كما هو

جوابك. ؟علل ساعات بضع بعد تالحظ ماذا 1 ــ
تفسير ميكن من االفتراض الذي اقترح 2 ــ

. املتوقعة النتائج
ق لتتحقّ التجربة على تضيفه الذي ما اذكر 3 ــ

. وجاهة االفتراض من
 : OóY øjô“

ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
في مثبتة اخلضراء النباتات أغلب

متتص التي جذورها بواسطة التربة
. املعدنية واألمالح  املاء

تؤمن اجلذر التي املنطقة في على للتعرف
املبينة التالية التجربة أجنزت االمتصاص،

اانب. الرسم  في
. املاء فوق من وضع الزيت الهدف فسر 1 ــ

حالة. في كل عليها النتيجة املتحصل أذكر 2 ــ
االمتصاص. تؤمن اجلذر التي في املنطقة حدد 3 ــ
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG AÉª∏d ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

يبنيّ البياني واملنحني نبات أخضر غصن على مختلفة عوامل التالية جتارب تأثير الوثيقة متثل
. الزمن عبر النتح بالظروف اتلفة عالقة نتائج

. الظروف اتلفة في ل عليها املتحصّ النتائج قارن ثمّ البياني املنحني حلّل 1 ــ
النبات عند النتح ظاهرة على (... إضاءة ، رياح ، (حرارة املناخية تأثير الظروف استنتج 2 ــ

األخضر.

التجريبيّة فيالظروف نبات
كهربائيظروف مثلى لفانوس معرّض معرّضنبات نبات

هوائي لتيّار

01015202530354045505560الزمن(دقيقة)

الذي املاء حجم
بالنتح النبات فقده

(مم3)
0102545608095110130145155165

0 و25  بني تتراوح املثلى الظروف بالنتح في النبات فقده الذي املاء أن حجم النتائج حتليل 1 - يبنيّ
وخالل مم3  و145   45 بني تتراوح كهربائي لفانوس تعرّضه  خالل فقده الذي املاء حجم بينما مم3 

165 مم3 . 155 و بني هوائي تتراوح لتيّار تعرّضه
هوائي لتيّار كهربائي أو لفانوس النبات تعرّض عند ومرتفعة املثلى الظروف في بطيئة النتح ة شدّ

تسبّب ... والرياح واحلرارة املناخيّة كالضوء العوامل أنّ التجارب هذه نتائج خالل من نستنتج 2 ــ
. الثغور بواسطة أساسا ويتمّ للورقة السفلي الوجه في غالبا يحدث الذي النتح ة شدّ زيادة في

ìÓ°UE’G
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á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨Jô qμaCG
2 ¢SQódG

التربة تثري األسمدة(الوثيقة25)التي استعمال مثل الفالحية األنشطة بعض إلى الفالح يلجأ
. (26 (الوثيقة تبينه كما املعدنية باألمالح

؟ املعدنية األمالح األخضر إلى النبات تغطية حاجة ميكن كيف •

رفيع...) فوسفاط - (أمونيتر املعدنية : األسمدة  25 الوثيقة

املعدنية باألسمدة احلقل 26 : رش الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM ``

á«fó©ŸG ìÓeCÓd áàÑædG áLÉM äÉÑKEG : ∫hC’G •É°ûædG
: äÉ¶MÓe

. املناخية الظروف في نفس إلى أخرى تربة احملصول الزراعي من تفاوت نالحظ
: äÉ«°Vôa

. اإلنتاج الزراعي ضعف أسباب لتحديد الفرضيات ببعض أدل •
: áHôŒ

. الفرضيات صحة من للتثبت جتربة اقترح •
. 27 نتائج التجربة الواردة بالوثيقة حلل •

á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

27 الوثيقة
ö†NC’G äÉÑædG IÉ«◊ ájQhö†dG áHÎdG öUÉæY ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG

نات أنّ مكوّ علمت إذا التربة في املعدنية املوجودة واألمالح املاء باستعمال النبتة تكتفي هل
      (28 (الوثيقة يلي كما هي التّربة

        

: äÉ«°VôØdG
. التربة في املوجودة العضوية املواد إلى األخضر النبات يحتاج •

. العضوية بالتربة األخضر إلى املواد النبات يحتاج ال •
: áHôéàdG

. جتربة اقترح 1 ــ
. 29 رقم الوثيقة منوذج حسب التجارب 2 ــ أجنز

ونستعمل نرشحها ثم املقطر باملاء نخلطها العضوية املواد إلزالة جيدا التربة  حرق بعد
(أ) . التجربة في محروقة تربة نستعمل بينما (ج) التجربة في الرشاحة

(دبال) . عضوية %5 مواد 25 هواء % %25 ماء معدنية :%45 مواد التربة مكونات

28 الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

29 الوثيقة

إجنازها. من أسبوعني بعد التجارب نتائج حلل •
؟ تستنتج ماذا •

á«fó©ŸG ìÓeCÓd áàÑædG äÉLÉM ójó– : ådÉãdG •É°ûædG
: äÉ«£©eh äÉ¶MÓe

. نفس اجلهة في إلى أخرى من تربة إنتاج القمح نالحظ تفاوت •
.30 كيميائية معينة الوثيقة رقم عناصر بها مختلفة أمالح معدنية بالتربة توجد •

: äÉ«°VôØdG
. اإلنتاج تفاوت بخصوص املناسبة الفرضيات اقترح •

: استغالل معطيات
30 و31 و32. نقدم الوثائق عدد

زراعة نبات في تربة محروقة :أ  - زراعة نبات في تربة عادية ب -

زراعة نبات في رشاحة تربة محروقة :ج - زراعة نبات في رشاحة تربة عادية د -

تربة عادية محروقة تربة

رشاحة تربة عاديةرشاحة تربة محروقة

 جتربة
شاهدة

 جتربة
شاهدة
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

متوازنة خصبة تربة في الكيميائية للعناصر النسبة املائوية يبني جدول : 30 الوثيقة
أمالح على يشتمل مثالي مغذ بإعداد وسط األملاني كنوب الكيميائي 1860 قام العالم سنة

وكامال. جيدا منوه يكون حتى النبات بحاجة تفي معينة بنسب معدنية

األمالح املعدنية
التربة  في

في  الكيميائية العناصر
التربة

املائوية النسبة
% الكيميائية للعناصر

الكالسيوم Ca) أمالح )           19.90الكالسيوم

مغنيزيوم )أمالح Mg )           1.62  املغنيزيوم

أزوتية N)    أمالح            0.04األزوت(

فسفورية P)   أمالح            0.09الفسفور(

بوتاسية K)أمالح            0.32البوتاسيوم(

الوثيقة31:جدوليبنيمكونات وسطكنوب املستعملفيالغراساتفيأوساطاصطناعية

غرام/لتراألمالح املعدنية كتلتها
املقطر املاء  من

توفرها التي الكيميائية املغذية  العناصر
األمالح

الكالسيوم (Ca) 1نترات الكالسيوم و (N)األزوت
البوتاسيوم (K)0.25نترات البوتاسيوم و (N)األزوت
املغنيزوم )0.25كبريتات Mg ) املغنيزيوم

البوتاسيوم أحادي P)0.25فوسفات الفسفور( و (K) البوتاسيوم
احلديد P)آثارفوسفات الفسفور( و (Fe)احلديد

مختلفة مغذية أوساط في الذرة نباتات زرع 32 : نتائج  الوثيقة
32 واستنتج بالوثيقة رقم املبينة األوساط مختلف في املزروعة النباتات ومظهر منو قارن •

. التي توفرها املغذية والعناصر للنبتة الضرورية املعدنية األمالح

كامل كنوب وسط 1 ـ
وسط كنوب بدون فسفور 2 ـ

أزوت بدون كنوب وسط 3 ـ
بوتاسيوم بدون كنوب وسط 4ـ 

مقطر ماء 5 ـ
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

33 الوثيقة

: منها نذكر فوائد عدة العضوية لألسمدة
على التربة قدرة  في تزيد كما  الطينية التربة وخاصة التربة  تهوئة في  1 - املساهمة

املاء. خزن
. الشديد البرد من النباتات جذور 2 - حماية

حتويل يتم املالئمة الظروف ، في اجلراثيم بواسطة ببطىء العضوية الفضالت 3 - حتلل
يضمن أمالح معدنية مما إلى السنة في التربة في الدبال مخزون %1 و%2 من بني ما

. 5 سنوات طيلة الزراعي املردود استدامة

34 الوثيقة

áq«fó©ŸG öUÉæ©∏d áàÑædG áLÉM á«£¨J ``
 áàÑædG ájò¨àd ájQhö†dG á«fó©ŸG öUÉæ©dG øe ≈∏ãŸG äÉ«ªμdG ójó– : ™HGôdG •É°ûædG

املنحني يجسمه ما مثل املستعملة حسب كتلة السماد للقمح الزراعي املردود متابعة متت
. 33 بالوثيقة البياني

واملردود املضافة السماد كتلة بني العالقة بربط وذلك بالوثيقة33  املبينة املناطق حلل •
. عليه املتحصل الزراعي

؟ تستنتج ماذا •
 

ájƒ°†©dG Ióª°SC’G á«ªgCG ÚÑJ : ¢ùeÉÿG •É°ûædG
الفضالت من يتكون الذي العضوي الزراعية بإضافة السماد أراضيه لتخصيب الفالح يتدخل

. والنباتية احليوانية
العضوية. األسمدة فوائد تبرز فرضيات اقترح ــ أ

حاجته املباشرة عدم رغم العضوية األسمدة من النبات األخضر استفادة تفسر كيف ــ ب
34 عدد الوثيقة مبعطيات في ذلك واستعن منوه في إليها

الهكتار  بالكغ في سماد النّترات كتلة

أ منطقة

ب
قة

نط
م

ج منطقة

الهكتار في بالكغ النّترات سماد كتلة
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

 á°üàªŸG á«fó©ŸG ìÓeC’G Ò°üe ``  
áàÑædG πNGO áq«fó©ŸG ìÓeC’G ∫ƒ∏fi ∫É≤àfG RGôHEG : ¢SOÉ°ùdG •É°ûædG

واألمالح املاء ميتص األخضر  النبات عدد32 أن بالوثيقة  املبينة التجارب بواسطة أثبتنا لقد
؟ مصيرها فما هو املعدنية

. áàÑædG QòL πNGO (ΩÉÿG ≠°ùædG)á«fó©ŸG ìÓeC’G ∫ƒ∏fi ∫É≤àfG RGôHEG : áHôŒ
. النبات داخل اخلام النسغ انتقال كيفية حول فرضيات ضع •

التجربة نتيجة حلل (35 عدد بالوثيقة .(استعن الفرضيات صحة من للتثبت جتربة تصور •
؟ تستنتج ماذا

املعدنية واألمالح انتقال املاء إلثبات 35 : جتربة الوثيقة

جذر في عرضي مقطع  :  36 الوثيقة
جزر

جزر جذر في طولي 37 : مقطع الوثيقة

0.01 غ/ل) . تركيز امليتيالن( محلول أزرق جزر في جذر أغمر •

اجلذر في مستوى اخلام للنسغ الناقلة البنيوية التراكيب إلى للتعرف
ذات املكبّرة  بواسطة شاهدها ثم اجلذر في جدا رقيقة طوليّة وأخرى عرضيّة مقاطع أجنز •

. العينيّتني

جذر جزر

قطرات من أزرق
الممتص الميتيـالن

24 ساعة بعد

محلول أزرق 
الميتيـالن
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º¡aCGh §°ûfCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

áàÑqædG ¥É°S ‘ ΩÉÿG ≠°ùædG π≤æJ QÉ°ùe ¤EG ±ô©àdG : áHôŒ
(0.01 غ/ل) تركيز امليتيالن أزرق محلول الكرافس في القرنفل أو نبات ساق من أغمر جزء •

38 و39. الوثيقتني تبينه مثلما 24 ساعة ملدة
العينيّتني. ذات وشاهدها باملكبّرة النبتة ساق في عرضيّة رقيقة وأخرى طولية مقاطع أجنز •

40 و41. في إجابتك بالوثيقتني ؟ استعن ماذا تستنتج تالحظ ؟ ماذا
   

 áàÑædG É°S ‘ ΩÉÿG ≠°ùædG π≤æJ QÉ°ùe ¤EG ±qô©àdG : ™HÉ°ùdG •É°ûædG
. النبتة ساق في اخلام النسغ تنقل مسار يبنيّ رسما توضيحيا أجنز •

41 : املشاهدة باملكبّرة الوثيقة
عرضي ملقطع العينيّتني  ذات

القرنفل ساق في

القرنفل 38 : نبات الوثيقة
امليتيالن أزرق محلول في

الكرافس 39 : نبات الوثيقة
امليتيالن محلول في

40 : املشاهدة باملكبّرة الوثيقة
طولي ملقطع العينيّتني  ذات

القرنفل ساق في
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π°UƒMCG

á°UÓÿG
مردود زيادة من  متكن مناسبة  مبقادير املعدنية األسمدة إلى  األخضر النبات يحتاج •

. الزراعي اإلنتاج
. املردودية ويضعف النمو يعطل فيها اإلفراط أو أوفقدانها املعدنية العناصر قلة إن

ل تتحوّ الّتي عضويّة وأسمدة معدنية أسمدة بإضافة رشيدة مبمارسات الفالح يقوم
نقص من يالحظه ما بحسب األخضر النّبات لتغذية ضروريّة معدنيّة إلى موادّ ا تدريجيّ

. املعدنية لألمالح النبتة لتغطية حاجة

تكون التي املاء واألمالح املعدنية للجذور املاصة األوبار بواسطة األخضر النبات ميتص •
األوعية عبر والهوائية) (األرضية النبات أجزاء كافة إلى النسغ هذا وينقل اخلام النسغ

اخلشبية الناقلة.

á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

42: تنقلالنسغ اخلامداخلالنبات  الوثيقة

خشبيّة أوعية
ΩÉN ≠°ùfΩÉN ≠°ùf

26



»JÉÑ°ùàμe º«bCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

بزراعة الزراعيون املهندسون قام املعدنية األمالح من القمح نباتات حاجات إلى بدقة للتعرف
.44 رقم بالوثيقة املبينة النتائج على احلصول فتم (43 رقم (الوثيقة جتارب حقول

إنتاج مختلفة ظروف في قمحا 43 : مساحات مزروعة الوثيقة

مختلفة ظروف في القمح إنتاجية يبني الوثيقة44: جدول

اإلنتاج هكتارظروف بالقنطار/ القمح إنتاجية
أسمدة بدون 19.2 تربة

باألسمدة 226.9 تربة

. 43 الوثيقة في املبينة الظروف في املزروعة ومنو نباتات القمح مظهر قارن 1 ــ
 . 44 الوثيقة على باالعتماد اإلنتاجية وظروف الزراعة بني العالقة اربط 2 ــ

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸGh º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

غصن عند اإلدماع 45 عملية الوثيقة تبرز
السبات فترة خارج شذبه وقع العنب  نبات
انتقال جتارب تثبت اقترح و فرضيات ضع •
النبات األخضر. داخل املعدنية واألمالح املاء

. العنب عند ظاهرة اإلدماع فسر  •
األشجار تخضع عملية الشذب عند ملاذا •

؟ دة محدّ زمنية 45لفترات الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

:  OóY øjô“
∞«dCÉàdGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

األمطار. ر توفّ رغم أخرى إلى سنة  من بالتقلّص  بدأ بضيعته  القمح  إنتاج أنّ فالح الحظ
: التالية الوثائق عليك نقترح القمح إنتاج في النقص تدارك على الفالّح ملساعدة هذا

القمح زرع قبل وذلك أوأكثر سنة طيلة  القمح  زرع دون أي بور األرض ترك : (1) احلل
جديد. من

. األمطار املكثف رغم توفر السقي احلل(2)
. املعدنية لألسمدة املكثّف االستعمال احلل(3)

. سنة بسنة والقمح بالتناوب زراعة الفول احلل(4)
خاطئ واآلخر صائب بعضها من احللول 46 : مجموعة عدد الوثيقة

ها متتصّ معدنية مواد إلى العضوية موادها  فتتحول  والنباتات  احليوانات بقايا تتفكك •
اخلضراء. النباتات

 48 الوثيقة عقيدات أنظر تسمى منتفخة مناطق الفول نبات مستوى جذور في توجد •
ويؤدّي بالهواء املوجود األزوت مادة تثبيت على قادرة اجلراثيم من نوع على حتتوي
وخاصة املعدنية باألمالح التربة إثراء إلى موتها بعد النبتة لهذه املواد العضوية ك تفكّ

. األزوت منها

بالتربة العضوية املواد 47 : مصير عدد الوثيقة

إنتاج تدنّي وراء 3 أسباب أذكر 1 ـ
إجابتك علّل بالضيعة القمح
األسباب من  سبب لكل بالنسبة 

الثالثة

(46) الوثيقتني إلى  2 - باالستناد 
السابقة إجاباتك وإلى و(47)
بني العالقة فيها تربط فقرة حرّر
القمح لنبات الغذائية احلاجات

. باإلنتاج الكفيلة األزوتيةواحللول العقيدات تبرز الفول نبات : جذور  48 الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG á«fó©ŸG ìÓeCÓd ö†NC’G äÉÑædG áLÉM á«£¨J 2 ¢SQódG

 : OóY øjô“
π«∏ëàdG πY IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

اجلدول يبيّنه املستعملة مثلما السماد كتلة حسب الطماطم لنبات الزراعي متّت متابعة املردود
: التالي

كلغ/ : السماد كمية
050100150200250300350هكتار

قنطار/هكتار : 1020253031302620اإلنتاج

املستعملة. بكميّة السماد الطماطم إنتاج عالقة م يجسّ الذي البياني املنحني ارسم 1 ــ
إنتاج. أحسن التي تعطي ماد السّ ثمّ أبرز كتلة عليه ل املتحصّ املنحني حلّل 2 ــ

ìÓ°UE’G
البياني رسم املنحني 1 ــ

: مختلفة 3 مناطق وجود البياني املنحني يبنيّ 2 ــ
النقص مظاهر مشاهدة إمكانية النبات مع بحاجة السماد التفي :كمية عوز منطقة ـ أ ـ املنطقة

وفير على إنتاج للحصول ومالئمة كافية كمية السماد : مثلى ب ـ منطقة ـ املنطقة
اإلنتاج في ملحوظ انخفاض إلى أدّى مما ضارّة السماد كمية : م تسمّ منطقة ـ ج ـ املنطقة

زيادة من ن  متكّ مناسبة مبقادير املعدنيّة األسمدة  إلى يحتاج األخضر النبات أنّ نستنتج 3 ــ
إنتاجه. املراد واحملصول نوع النّبات تتناسب مع ماد وأنّ نوعيّة السّ علما ، الزراعي املردود

في الهكتار اإلنتاج بالقنطار

أ منطقة ب منطقة منطقةج

كتلةالسمادبالقنطارفيالهكتار
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG ∫hC’G QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fó©ŸG ájò¨àdG
النسغ اخلام ن تكوّ في اجلذور املاصة باألوبار األخضر النبات ميتصها الذي املعدنية واألمالح املاء

. للنبتة اجلذور إلى األعضاء األخرى من الذي ينتقل
؟ النبتة أعضاء داخل والنقل يتم االمتصاص كيف

¥GQhC’Gh ¥É°ùdGh Qhò÷G πNGO ¢üàªŸG AÉŸG π≤æJ á«dBG
األوعية إلى يصل حتى اجلذر  في أفقيا ينتقل ومنها املاصة األوبار إلى التربة من  املاء مير 
داخل األمالح من تركيز أقل التربة في املذابة األمالح تركيز ألن االنتقال هذا ويحدث اخلشبية

(49 خاليا اجلذور(الوثيقة

الدفع هو الناقلة  األوعية  ميثل الذي  (50 (الوثيقة الشعري األنبوب في املاء  تنقل سبب إن
. اجلذر خاليا إلى املاصة خاليا األوبار من االمتصاص قوى ازدياد عن الناجت اجلذري

    
          

 
واألوراق الساق إلى  اجلذور من وذلك النبتة أنحاء كافة إلى املاصة األوبار من املاء  ينتقل

. مرحلتني النقل في ويتم
األنابيب إلى املاصة  األوبار من املاء مرور في يتمثل الذي األفقي النقل : األولى املرحلة

.(50 الوثيقة اجلذر( خاليا مخترقا الناقلة
أعلى. إلى من أسفل املاء مرور في يتمثل الذي العمودي النقل : الثانية املرحلة

املاء نقل في اجلذر تبرز دور 50 : جتربة الوثيقة

التربة من امتصاص النّبتة للماء يبرز 49 : رسم الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG

؟ واالمتصاص النتح بني العالقة ر تفسّ كيف
. 51 على الوثيقة اطلع

املاء أن إذ الورقي  النتح هو أساسي عامل إلى الثالثة  الدوارق في  املاء  مستوى اختالف يعود
األوراق عدد زاد فكلما الورقي اجلذب  تدعى األعلى نحو جذب  قوة يولّد األوراق تفقده الذي 

. املاء امتصاص زاد و الورقي اجلذب كلما زاد

باالمتصاص النتح وعالقته تبرز 51 :  جتربة الوثيقة

∫hC’G QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fó©ŸG ájò¨àdG

áHôéàdG ájÉ¡f

áHôéàdG ájGóH

نبتة
 مورّقة

نبتة
 نزعت
بعض

أوراقها

نبتة
 نزعت

كلّ
 أوراقها
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ÊÉãdG QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY á«fƒHôμdG ájò¨àdG

واألمالح املاء )على 1 (الوثيقة ... البذور و كالثمار اخلضراء النباتات أعضاء حتتوي
والنشا. العنب مثل سكر لالحتراق القابلة العضوية واملواد املعدنية

الكربون بعنصر غنية الفحم تشبه  سوداء مادة على للحصول  االحتراق هذا  يؤدّي
. كربونية هي مواد املواد العضوية أنّ على دليل وهذا (2 عدد (الوثيقة

مختلفة نباتية 1 : مواد نباتية الوثيقة مواد حرق 2 : جتربة الوثيقة

? á«fƒHôμdG ájƒ°†©dG OGƒŸG AGö†ÿG äÉJÉÑædG ™æ°üJ ∞«c
á«fƒHôμdG ájò¨àdG áaô©e ≈∏Y OÉªàY’ÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–  ¿É°ùfEÓd øμÁ ∞«c

? É¡WhöTh

. الكربونية العضوية صنع املواد التركيب الضوئي في دور بدراسة سنبدأ

ÊÉãdG QƒëŸG ¢Sô¡a

. 1 : التركيب الضوئي الدرس •
التغذية على بالتأثير النباتي  اإلنتاج حتسني  :  2 الدرس •

الكربونية
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1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdGô qμaCG

: âfƒª∏g ¿Éa Égõ‚CG á«îjQÉJ áHôŒ ∫Ó¨à°SG 
عناصر من انطالقا تنمو النباتات أنّ قبل امليالد الرابع القرن في اعتقد أرسطو(فيلسوف يوناني)
فان أجنزها بتجربة  أرسطو الفتراض دحض  أول ظهر تقريبا 2000 سنة بعد و فقط  التربة 
انطالقا أساسا تنمو النباتات أن استنتج حيث ، ( 3 الوثيقة ) عشر السابع القرن في هلمونت

. التربة من قليل جزء ومن السقي ماء من

هلمونت فان 3  :  جتربة  الوثيقة
: ¢ü°UCG ‘ äÉYGQR

( 4 و5 و6 (الوثائق العضوية باملواد غنية ثمارا أصص في املزروعة النباتات تنتج

القوارص زراعة الطماطم الوثيقة4: الوثيقة6 : زراعة العنبالوثيقة5 : زراعة

AÉŸG q’EG áHÎdG øe ¢üà“ ’ É¡qfCGh Éª∏Y ájƒ°†©dG IOÉŸG AGö†ÿG äÉJÉÑædG  ™æ°üJ ∞«c
? áq«fó©ŸG ìÓeC’Gh

غصن شجرة الصفصاف
كتلة 2.3 كلغ

فة  كتلة التربة المجفّ
في نهاية التجربة 

90.663 كلغ.

بعد 5 سنوات

شجرة صفصاف 
كتلتها 76.73 كلغ

فة  كتلة التربة المجفّ
في بداية التجربة 

90.72 كلغ
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
ö†NC’G äÉÑædÉH IOƒLƒŸG áq«fó©ŸG OGƒŸGh ájƒ°†©dG OGƒŸG -

áàÑqædG AGõLCG πNGO á«fó©ŸG IOÉŸGh ájƒ°†©dG IOÉŸG OƒLh äÉÑKEG : ∫hC’G •É°ûædG
: على الوثائق التالية العناصر اطلع

الكيميائية
نبات

ة التربةالفصّ
C الكربون

H الهيدروجني
   O األكسجني
      N األزوت

     P الفسفور
      S الكبريت

34. 11
8.72
77.90
0.82
0.71
0.10

0.18
0.95
50.02
0.03
0.11
0.11

اموع
C .H .O .N.P.S

99.5951.40

   Ca الكالسيوم
  Na الصوديوم
  K البوتاسيوم
 Mg املغنيزيوم

  Al األليمينيوم
  Si السيليسوم

 Feاحلديد

0.58
0.03
0.17
0.08

0.0025
0.0093
0.0027

3.22
2.36
2.28
2.08
7.30
25.80
4.18

املئوية  النسبة يبني جدول  :  5 الوثيقة
احلية  للمادة نة املكوّ الكيميائيّة  للعناصر

اجلافة) للكتلة (بالنسبة و للتربة

املواد
العضوية

غذائية ملواد أمثلة
باملواد غنية نباتية
العضوية املذكورة

العناصر أهم
للمواد الكيميائية

العضوية
...السكريات C .H .Oخبز،عنب
زيتون...الدهنيات نباتي، C .H .Oزيت
...البروتيدات C .H .O .N.P.S   لوبيا ،فول

العضوية للمواد الكبرى الثالث 6 : اموعات الوثيقة
. 4 بالوثيقة التجربتني نتيجة تبينها التي الكيميائية العناصر  استنتج

والتربة النباتية احلية للمادة املكونة الكيميائية العناصر تلف املائوية  النسب قارن  
. 5 الوثيقة على باالعتماد

الدهنيات، ، السكريات ألغذية غنية بـ أخرى أمثلة أذكر مكتسباتك 6 وإلى الوثيقة إلى  استنادا
البروتيدات.

عناصر وجود إلثبات جتربتان  :  4 الوثيقة
احليّة   املادة في كيميائية هامة
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º¡aCGh §°ûfCG
ö†NC’G  äÉÑædG  óæY ájƒ°†©dG IOÉŸG  ™æ°U - 

áàÑædG ±ôW øe ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°U ™bƒe ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG
. للضوء األوراق املعرّضة مستوى في كالنشا العضوية املواد : يتم صنع á«°Vôa

. األوراق مستوى في النشا عن : البحث áHôŒ
(7 (الوثيقة النشا على اليود ماء تأثير : إبراز IógÉ°T áHôŒ

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

على النشا ماء اليود 7 : جتربة تأثير الوثيقة

اليود على ماء تأثير ــ اختبار أ
: ( 8 (الوثيقة خضراء ورقة

. األزرق باللون الورقة تلون عدم
؟ نشا على الحتتوي الورقة أنّ هل

مباء اليود خضراء ورقة معاجلة 8 : نتيجة الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
.(9 (الوثيقة املغلّى بالكحول ثم الساخن معاجلة باملاء ورقة على ماء اليود تأثير اختبار - ب

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

؟ التجربة هذه نتائج من تستنتج ماذا
: ¥GQhC’G iƒà°ùe ‘ É°ûædG ™æ°U •höT øY åëÑdG : ådÉãdG •É°ûædG

الورقة اخلضراء املعرضة للضوء. في النشا وجود إبراز السابق من النشاط مكننا
: ájƒ°†©dG OGƒŸG ™æ°U ‘ Aƒ°†dG á«ªgCG - CG

: äÉ¶MÓe
معرضة و (10 (الوثيقة شفافة بالستيكية بأغطية مغطاة املكيفة البيوت في  الزراعات

. (11 (الوثيقة جيدة إلضاءة
. (12 (الوثيقة الشبابيك أمام املزروعة بنباتات الزينة األحواض  توضع

أوراق في النشا عن البحث 9 : جتربة الوثيقة
اليود مباء ثم املغلّى بالكحول ثم الساخن باملاء معاجلة

10 11الوثيقة 12الوثيقة الوثيقة

أ للورقة بالنّسبة النتيجة

ب للورقة بالنّسبة النتيجة

الغرنوق لنبات ورقتني نأخذ
مس للشّ تعرّضها قبل باح الصّ في (أ) الورقة -

وء. للضّ تعرّضها بعد النّهار منتصف في (ب) الورقة -
: الية التّ للعمليّات تخضع ورقة كلّ

اخلاليا لقتل املغلي املاء في 1 - تغمر
(مادّة خضراء) اليخضور املغلي إلزالة الكحول في 2 - تغمر

مباء اليود 3 - تعالج
باملاء 4 - تغسل

مغلي ماء

كحول مغلي

اليود ماء

انكهربائي سخّ
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º¡aCGh §°ûfCG
 ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°üd Aƒ°†dG ¤EG êÉà– AGö†ÿG áàÑædG : á«°VôØdG 

.  اقترح جتارب
. ( 13 الوثيقة ) نتائج التجربة  حلل

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

13 الوثيقة
؟ التجربة نتيجة من تستنتج ماذا

: ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°U ‘ Qƒ°†î«dG á«ªgCG - Ü
. العضوية املادة اليخضور لصنع يحتاج إلى النبات األخضر : الفرضية

. ذلك إلثبات جتارب  اقترح
. ( 14 الوثيقة ) التجربة نتائج حلل

14 الوثيقة
؟ التجربة نتيجة من تستنتج ماذا

معرّض الغرنوق نبات
اة مغطّ أوراقه وء للضّ

أسود بورق جزئيّا

اة مغطّ الغرنوق نبات ورقة
أسود بورق جزئيّا

الغرنوق بعد ورقة نبات
اليود مباء املعاجلة

النّتيجةالتجربة

مرقط الغرنوق نبات
وء الغرنوقأوراقه معرّضة للضّ لنبات مرقطة املعاجلةورقة بعد مرقطة ورقة

اليود مباء

النّتيجةالتجربة

37



º¡aCGh §°ûfCG

: ájƒ°†©dG IOÉŸG ™æ°U ‘ ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉK á«ªgCG `` ê
: äÉ¶MÓŸG

. كربونية مواد هي كالنشا العضوية  املواد
. املعدنية واألمالح املاء من التربة إالّ الميتصّ األخضر  النبات

: á«°VôØdG
. العضوية املادة الكربون لصنع أكسيد ثاني يحتاج إلى النبات األخضر

. ذلك إلثبات جتارب اقترح
. (15 الوثيقة ) التجربة نتائج  حلل

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

15 الوثيقة
؟ التجربة نتيجة من تستنتج ماذا

كيفيّة تمرير هواء عادي لورقة (الورقة بالكيس 1)
وهواء بدون ثاني أكسيد الكربون لورقة أخرى (الورقة بالكيس 2)

ماء الجير

كيس 2

هواء
ماء

كيس 1

محلول 
البوتاس

مضخة 
هوائية

ورقة الكيس 2 بعد المعالجة بماء اليودورقة الكيس 1 بعد المعالجة بماء اليود
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º¡aCGh §°ûfCG

ö†NC’G äÉÑædG óæY ájRÉ¨dG ä’OÉÑàdG -
ΩÓ¶dGh Aƒ°†dG ‘ ö†NC’G äÉÑædG óæY ájRÉ¨dG ä’OÉÑàdG áq«Yƒf qÚÑJ : ™HGôdG •É°ûædG

. أكسيد الكربون ثاني األخضر النبات التركيب الضوئي ميتص أثناء و الضوء في
. الليل خالل النوم غرفة في اخلضراء النباتات ينصح بعدم وضع :á¶MÓe

ثاني هو الغاز وهذا ليال سه  تنفّ خالل لإلنسان ساما  غازا يطرح األخضر النبات :á«°VôØdG
الكربون أكسيد

. ذلك إلثبات جتارب اقترح •
التالية التجربة نتيجة حلل •

؟ تستنتج ماذا •

؟ عند النبات األخضر والظالم الضوء في الغازية التبادالت في اختالف يوجد هل •
. التهوئة مصدر باملدن اخلضراء á¶MÓe: تعتبر املساحات

. األكسجني املضاء األخضر النبات á«°Vôa: يطرح
. ذلك إلثبات جتارب اقترح •

. ( 17 الوثيقة ) التالية التجربة نتائج حلّل •

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

نوعية الغاز ولتحديد خضراء مائيّة نبتة عند الغازي التبادل إلبراز 17 : جتربة الوثيقة

؟ تستنتج ماذا •

الضوء الظالمفي في

خضراء مائيّة نباتات

التبادالت تبرز جتربة نتيجة :16 الوثيقة
األخضر النبات عند الظالم في الغازية

جتربة
اجليرشاهدة ماء

12

غطاء أسود

لنسبة األكسجني املنحني البياني
الم الظّ وء و الضّ ظروف املتكوّن في

الزمن
بالدقيقة

وء الضّ المفي الظّ في

نسبةاألكسجني

وء الضّ في
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º¡aCGh §°ûfCG
: èeóe øjô“

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

. استنتاجاتك دوّن ثمّ السابقتني التجربتني حلل •

»Fƒ°†dG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe ``
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG Ωƒ¡Øe êÉàæà°SG : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

بعملية العضوية املواد وينتج املعدنية واألمالح املاء إلى تغذيته في األخضر النبات يحتاج •
من الكربون أكسيد ثاني وميتص اليخضور بواسطة الضوء يلتقط حيث الضوئي التركيب

التغذية.  ذاتي كائن األخضر النبات إذا عضوية موادا ويصنع ي اجلوّ الهواء
الذي بالوسط احليّة الكائنات لبقايا العضوية 19 و20 ) باملواد الفطريات(الوثيقتني ى تتغذّ •
ذاتية غير كائنات لذلك تدعى الضوئي التركيب بعملية القيام على قادرة فهي غير فيه تعيش

. التغذية

اخلضراء النبتة عند الضوء وفي الظالم في الغازية التبادالت تبني 18 : جتربة الوثيقة

اخلبز عفن 20 : فطر الوثيقة البرتقال 19 : فطر  الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
 »Fƒ°†dG Ö«cÎdG á«∏ªY øY áŒÉædG ájƒ°†©dG OGƒŸG Ò°üe -

ö†NC’G äÉÑædG AÉ°†YCG ájò¨J ‘ ÉgQhOh ájƒ°†©dG OGƒŸG ∫É≤àfG qÚÑJ : ¢SOÉ°ùdG •É°ûædG
: äÉ¶MÓe

اليود مباء ثم نعاجلها اثر يوم مشمس مساء اخلامسة الساعة على البطاطا نبات من ورقة ننزع •
على النشا. حتتوي أنها نالحظ

اليود مباء نعاجلها ثم اخلامسة صباحا الساعة على الغد من لنفس النبات أخرى ورقة ننزع •
النشا. على الحتتوي أنها فنالحظ

•يقلم الفالحالبرعمالنهائيللنخلة ويحدثفتحةصغيرةفي األوعية الناقلة فتتدفق منهاقطرات
. ( 21 (الوثيقة سكري يسمى الالّقمي سائل

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

النّخلة عند ڤمي الالّ على احلصول 21 : عمليّة الوثيقة

: á«°VôØdG
. النبات أعضاء كافة إلى األوراق مستوى األخضر في النبات يصنعها التي املواد تنتقل •

. 22 معطيات الوثيقة على باالعتماد وجاهة الفرضية من تثبّت •
األخضر النبات يصنعها التي العضوية املواد مسار حدد •

. استنتج مفهوم النسغ اجلاهز •
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π°UƒMCG

á°UÓÿG
في املاصة األوبار بواسطة التربة من املعدنية  واألمالح املاء األخضر النبات  ميتص

. اخلشبية بواسطة األوعية األعضاء باقي ينتقل إلى الذي اخلام النسغ ن فيتكوّ اجلذور
الهواء من الكربون أكسيد ثاني وميتص اليخضور بواسطة الضوء األخضر يلتقط النبات
فهو النشا مثل العضوية املواد خاللها يصنع التي الضوئي التركيب بعملية فيقوم اجلوي

. كائن منتج ذاتي التغذية إذا
: كمايلي الضوئي التركيب عملية تلخيص ميكن

 ضوء
أكسجني + نشا الكربون  ثاني أكسيد +  ماء

 يخضور
وتكون املعدنية واألمالح باملاء تختلط الذوبان سريعة بسيطة سكريات النشا إلى يتحول
مازاد ويدخر لتغذيتها  حلائية أوعية  عبر األعضاء باقي  إلى ينتقل الذي اجلاهز النسغ

. واجلذور والدرنات كالبذور اخلزن أعضاء الغذائية في عن حاجياته منها

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

البطاطا) (نبات النبات في النسغ 22 : دوران الوثيقة

جاهز نسغ

نسغ
جاهز

نسغ
خام

أوعية
أوعيةحلائيّة

خشبيّة

ماء

ضوء

ضور
يخ

ثمرة

زهرة

معدنيّة أمالح و ماء

 ثانيأكسيدالكربون

عضو خزن

أكسيجني
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π°UƒMCG

األكسجني ويطرح الكربون  أكسيد ثاني األخضر  النبات ميتص الضوئي التركيب أثناء 
بالتبادالت الغازية اليخضورية. العملية هذه وتسمى

أكسيد ثاني ويطرح األكسجني فيأخذ الظالم وفي الضوء في األخضر النبات يتنفس
.(23 (الوثيقة التنفسية التبادالت الغازية العملية هذه وتسمى الكربون

التبادالت الضوئي التركيب أثناء اليخضورية الغازية التبادالت حتجب الضوء في
كمية تتجاوز الضوئي التركيب بواسطة املطروح األكسجني كمية ألنّ التنفسية الغازية

.(23 (الوثيقة التنفس عملية خالل املمتص األكسجني

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG

األخضر النّبات عند الغازيّة 23 : التّبادالت الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
: OóY øjô“

≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
ممثلة الغرنوق نبات عند  الضوئي التركيب جتارب من مجموعة ظروف التالي اجلدول يجسم
مستوى في النشا مادة صنع بخصوص التجريبيّة الظروف ص يلخّ كما التاليني بالرسمني 

الضوئي. بواسطة التركيب األوراق

. الضوئي التركيب 1 - عرّف
. لها املوافقة التجربة بالرسمني رقم دائرة كلّ 2 - ضع في

ثمّ والكحول  املغلّى باملاء املعاجلة إثر  جتربة لكلّ عة املتوقّ النتيجة اجلدول  في اذكر  -  3 
اليود. مباء

. األوراق مستوى في النشا صنع شروط 4 - استنتج

الظروف
التجربة رقم

الضوءاليخضور
ثاني

أكسيد
الكربون

املتوقّعة النتيجة

       1+++
2++-
3+-+
4-++
5+--
6--+
7-+-
8---

 هواء ينعدم فيه

الكربون أكسيد ثاني
 هواء جوّي عادي

البوتاس محلول

غطاء أسودغطاء أسود
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG

 هواء ينعدم فيه

الكربون أكسيد ثاني
 هواء جوّي عادي

البوتاس محلول

1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
ìÓ°UE’G

: OóY øjô“
وميتص ثاني اليخضور الضوء بواسطة األخضر النبات يلتقط : الضوئي التركيب 1 - تعريف
املواد خاللها يصنع التي الضوئي التركيب  بعملية اجلوي فيقوم الهواء من  الكربون أكسيد

. التغذية ذاتي منتج كائن إذا فهو النشا مثل العضوية
: كمايلي الضوئي التركيب عملية تلخيص ميكن
ضوء

أكسجني + ثاني أكسيد الكربون             نشا +  ماء
يخضور

 - 2

 - 3

. الكربون أكسيد والضوء وثاني اليخضور ر توفّ هي مستوى األوراق في النشا شروط صنع ـ 4ـ 

الظروف

التجربة رقم
الضوءاليخضور

ثاني
أكسيد
الكربون

املتوقّعة النتيجة

نشا+++1        وجود 1 باألزرق املنطقة تلوّن
نشا-++2 وجود 2 عدم املنطقة تلوّن عدم
3 عدم وجود نشا+-+3 املنطقة تلوّن عدم
4 عدم وجود نشا++-4 املنطقة تلوّن عدم
5 عدم وجود نشا--+5 املنطقة تلوّن عدم
6 عدم وجود نشا+--6 املنطقة تلوّن عدم
7 عدم وجود نشا-+-7 املنطقة تلوّن عدم
نشا---8 وجود 8 عدم املنطقة تلوّن عدم
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódG»Fƒ°†dG Ö«cÎdG
: OóY øjô“

º¡ØdGh ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
(الوثيقة24) للضوء الغرنوق لنبات 3 أوراق تعريض متّ التركيب الضوئي شروط  إلى للتعرّف

. ( 25 (الوثيقة أنظر النتيجة اليود مباء معاجلتها وقعت ثمّ

بالكامل 1 تلونت الورقة
(أ) اجلزء ن تلوّ 2 عدم الورقة

(ب) اجلزء ن تلوّ 3 عدم الورقة
. اليود مباء املعاجلة مراحل أذكر 1 ــ

. عنها الكشف مت التي املادة بإبراز وذلك عليها املتحصل النتائج ر 2 ــ فسّ
. الضوئي التركيب شروط استنتج 3 ــ

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

وحجم الورقة مساحة باختالف ثمرة لنمو الضرورية األوراق عدد يختلف أن البديهي  من
األوراق من لعدد الفعلي ل واحدة التدخّ احة تفّ منو يتطلّب مثال التفاح ، فعند شجرة الثمرة

. 14 و17 بني يتراوح
؟ الثمرة منوّ في األوراق مساحة ل كيف تتدخّ بنيّ 1 ــ

. والثمرة الورقة العالقة بني يبرز توضيحيا رسما ضع 2 ــ

 :  OóY øjô“
π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
الثامن القرن في بريستلي العالم أجنز

. 26 بالوثيقة املبيّنة التجربة عشر
انطفاء الشمعة ر كيف تفسّ 1 ــ

؟ (2) الزجاجي الناقوس في
اخلضراء النبتة دور استنتج 2 ــ

؟ (1) الزجاجي الناقوس في

24 25الوثيقة الوثيقة

26 الوثيقة
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2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Yô qμaCG

مبقادير األسمدة وبإضافة باعتماد الري التكميلي حتسينه ميكن النباتي اإلنتاج سابقا أنّ درسنا
. مالئمة

التركيب عمليّة  في لة  املتدخّ األخرى العوامل على بالتأثير اإلنتاج  هذا حتسني ميكن كيف
. الوثائق 27 و28 و29 ؟ أنظر اليخضور) احلرارة، الكربون، أكسيد (ثاني الضوئي

املكيّفة البيوت في النباتي اإلنتاج 29 : حتسني الوثيقة

املكيّفة البيوت 28 : تهوئة الوثيقة املكيّفة البيوت 27 : إضاءة الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG 2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

الوثيقة30 : املنحنيالبيانيلكميةثانيأكسيد
احلرارة درجة ة حسب تغير املمتصّ الكربون

c احلرارة 0درجة

 »Fƒ°†dG Ö«cÎdG  á£°SGƒH ájƒ°†©dG IOÉŸG êÉàfEG ≈∏Y πeGƒ©dG ¢†©H ÒKCÉJ á°SGQO  ``  
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG I qò°T ≈∏Y IQGô◊G ÒKCÉJ : ∫hC’G •É°ûædG

وقياس مراقبة نبتة البطاطا متّت الضوئي عند ة التركيب شدّ احلرارة على على تأثير للتعرّف
البياني رسم املنحني متّ ثم حرارية مختلفة ظروف ة في املمتصّ الكربون أكسيد ثاني كمية

. ( 30 (الوثيقة

الكربون أكسيد ثاني كمية على احلرارة درجة  تغيّر تأثير  وبنيّ البياني املنحني حلّل ــ  1
. نبتة البطاطا قبل ة من املمتصّ

على للحصول الكربون أكسيد لثاني املناسبة الكمية المتصاص املثلى احلرارة د درجة حدّ ـ 2ـ 
. البطاطا لنبات إنتاجيّة أحسن

: èeóe øjô“
إنتاجية أحسن على للحصول املثلى احلرارة مجال وحتديد مختلفة نباتات على متّ إجناز جتارب

التالي: اجلدول يبينه كما

النبات درجةنوع املثلى احلرارة مجال
( ) مئوية

شعير ــ 20قمح 15 ــ
30بطيخ ــ دالّع 20 ــ

الشمس عبّاد ــ 35ذرة 25 ــ

. السنة مدار على النبات نوع من أي للفالّح إنتاج الميكن ملاذا ر 1 - فسّ
. عالية إنتاجية على للحصول املالئمة الفصول حسب اجلدول في املبينة النباتات 2 - صنّف

ة باملم املمتصّ الكربون أكسيد ثاني 3كمية
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º¡aCGh §°ûfCG
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG I qó°T ≈∏Y ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉK ÒKCÉJ : ÊÉãdG •É°ûædG

وقياس مراقبة القمح متّت الضوئي عند نبات التركيب ة أكسيد على شدّ تأثير ثاني على للتعرّف
املنحني رسم متّ ثم الكربون أكسيد لثاني املئوية النسبة متغير وسط في الضوئي التركيب ة شدّ

 . ( 31 (الوثيقة البياني

ة التركيب شدّ على الكربون أكسيد لثاني املئوية وبنيّ تأثير النسبة البياني املنحني حلّل ـ 1ـ 
. نبات القمح في اإلنتاجية حتسني على وبالتالي الضوئي

القمح. لنبات إنتاجية أحسن على للحصول الكربون أكسيد لثاني املئوية املثلى 2 - حدد النسبة
على احملتوي العادي للهواء النباتات معرّضة تكون النباتي عندما اإلنتاج محدودية ر فسّ 3 ــ

ثاني أكسيد الكربون. 0.03 % من
: èeóe øjô“

بذرة  15) افة شفّ بالستيكية نواقيس حتت ابر  في جتريبيا  الفجل نبات بذور زراعة متّت
واحلرارة اإلضاءة  ظروف نفس على احملافظة متّت وقد ناقوس) كلّ  حتت  غ  0.14 كتلتها

: يلي الكربون كما أكسيد ثاني نسبة تغيير مع املعدنية والتغذية
الناقوس في جدا نسبة عالية ، الثاني في الناقوس ضعيفة نسبة ، األول الناقوس عادية في نسبة

الثالث.
: يلي كما النتائج فكانت جتفيفها ووزنها ثمّ عليها ل النباتات املتحصّ جني متّ 20 يوم  بعد

الناقوس 123نباتات حتت

(غ) 2.620.393.10الكتلة اجلافة

ناقوس. كلّ حتت عليها ل املتحصّ قارن الكتل 1 ــ
زيادة في تساهم التي امليدانية العملية والطريقة التجريبية النتائج العالقة بني عن ابحث ـ 2ـ 

. املكيّفة البيوت في اإلنتاج

2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

حسب الضوئي التركيب ة لشدّ البياني الوثيقة31 :  املنحني
احمليط الهواء الكربون في أكسيد املئوية لثاني النسبة
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º¡aCGh §°ûfCG
 AGö†ÿG äÉJÉÑædG êÉàfEG Ú°ùëàd á¡«LƒdG äÉ°SQÉªŸG ``  

áØq«μŸG äƒ«ÑdG ‘h π≤◊G ‘ »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– áq«Ø«c ójó– : ådÉãdG •É°ûædG
فيه ستزرع الذي الوسط وكذلك املمتازة واملشاتل البذور اختيار على اإلنتاج  يعتمد حتسني

النباتات.
ووسائل طرق عن البحث الفالّح إلى يدفع كافية ممّا الوسط غير الظروف الطبيعية عوامل في •

. اإلنتاج لتحسني
اخلصائص وعلى باحلرث  للتربة الفيزيائية اخلصائص على الفالح يؤثّر  : احلقل في ــ أ
ومقاومة النباتات الطفيلية مزروعاته من حلماية جهدا يبذل األسمدة كما بإضافة الكيميائية

. (32 (الوثيقة التكميلي الري ممارسة كما ميكنه الزراعية اآلفات

لتحسني ة الهامّ العوامل بعض م في ويتحكّ يراقب أن للفالّح : ميكن املكيّفة البيوت في ــ ب
. ( 33 (الوثيقة ( ... الكربون أكسيد ، نسبة ثاني اإلضاءة احلرارة ، ) مثل اإلنتاج

املكيّفة. البيوت وفي احلقل في النباتي حتسني اإلنتاج فيها كيفيّة ص تلخّ فقرة حرّر •

2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

احلقل في الزراعة 32 : عوامل الوثيقة

املكيّفة البيوت في الزراعة 33 : عوامل الوثيقة
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احلقل الزراعة في

في الزراعة
املكيّفة البيوت

العوامل التي ميكنالتّحكم
فيها

-الري
-األسمدة

-الوقاية واملعاجلة
-خدمة األرض

ميكن ال التي العوامل
فيها التّحكم

-اإلضاءة
-احلرارة

أكسيد ثاني -نسبة
الكربون

-األمطار

تهوئة

ثانيأكسيد
الكربون

بثاني هواءغني
أكسيدالكربون

حرارة ثابتة

تدفئة البيت
 املكيّفة

إصطناعيّة إضاءة

ماءوأمالحمعدنية



π°UƒMCG 2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

á°UÓÿG
خالل إليها ل توصّ وجيهة ممارسات إلى  الفالح يعمد اخلضراء النباتات إنتاج لتحسني
الضوئي التركيب شروط قيمة اقتصاديّة بالتأثير على نباتات ذات على مخبريّة أبحاث

: التي تعتمد على

املالحظ أنّه يوجد مع الضوئي التركيب ة شدّ زادت ة اإلضاءة شدّ زادت كلّما : اإلضاءة •
ة شدّ إلى حتتاج التي الضوء نباتات توجد حيث الضوء ة لشدّ النباتات حلاجات اختالف

. ضعيفة ضوء ة شدّ إلى حتتاج التي الظل عالية ونباتات ضوء

 0.03 % الكربون أكسيد العادية لثاني النسبة ر تقدّ : الكربون أكسيد ثاني نسبة •
تبلغ أقصاها، وقد حتّى الكربون زادت نسبة ثاني أكسيد كلّما تزداد ة التركيب الضوئي شدّ
 0.05 % بني وتتراوح النباتية األنواع  باختالف  يختلف األقصى احلد أن التجارب بينت

. اليابسة على تعيش التي للنباتات 0.15 بالنسبة و%

احلدّ تبلغ  حتى  احلرارة درجة زادت كلّما  الضوئي التركيب ة شدّ تزداد : احلرارة درجة •
( 30 و 40) النباتية األنواع باختالف يختلف الذي األقصى

وئي الضّ على التّركيب اإلضاءة ة شدّ تأثير لقيس جهاز
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 2 ¢SQódG
ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù–
»Fƒ°†dG Ö«cÎdG •höT ≈∏Y

: OóY øjô“
º¡ØdGh ôcòàdG  ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

: الصحيحة اجلمل أو اجلملة اختر
: الكربون أكسيد 1 ثاني

إذا تعرّضت حدّ إلى أقصى الضوئي التركيب عملية في الهواء اجلوي ويساهم في يوجد - أ
جيّدة. إلضاءة النبتة

. العادية النسبة 10 مرّات نسبته إذا جتاوزت الضوئي ل عمليّة التركيب يعطّ - ب
. املكيّفة البيوت في نسبته في التحكم ميكن ــ ج

: احلقل في 2 الزراعة
. الهواء في الكربون أكسيد ثاني بنسبة تتأثّر - أ

. اإلضاءة مراقبة ضرورة تتطلب - ب
. احلرارية بالتغيّرات تتأثر - ج

: OóY øjô“
 áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG: ±ó¡dG

لنبات ة املمتصّ الكربون أكسيد ثاني يّة بقيس كمّ وذلك الضوئي التركيب ة شدّ بقياس نقوم
34 باملنحنيني البيانيني بالوثيقة املبيّنة الظروف في

. 0.03  % هي اجلوّي الهواء في الكربون أكسيد لثاني العادية النسبة أن ر نذكّ •
áYÉ q°ùdG ‘ ábQƒdG á£°SGƒH q¢üàªŸG (πe) ¿ƒHôμdG ó«°ùcCG ÊÉK áq«ªc     

. بينهما قارن البيانيني ثمّ املنحنيني حلل 1 ــ
. أحسن منتوج على للحصول املالئمة الكربون أكسيد لثاني املئوية النسبة حدد 2 ــ

 34 الوثيقة
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ådÉãdG QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG

 يسعى اإلنسان للزيادةفي اإلنتاجالنباتي ولتحسينه كماوكيفاحتىيستفيدمنهفيعدةمجاالت
لذلك و لالجنراف  املعرضة املناطق تشجير و  الزينة) نباتات  ) احلدائق غراسة و كالتغذية
تكاثرها وظيفة على بالتأثير عددها على مضاعفة يعمل و معينة خاصيات لها نباتات يختار
تكاثر ) كالسوق اخلضري جهازها من أعضاء بواسطة تتكاثر الزهرية النباتات أن و  علما
في و جنسي)  تكاثر ) ثمار إلى لها حتوّ بعد األزهار في املتكونة البذور  وبواسطة خضري)

.(3 2 و 1 و الوثائق (أنظر منتجة جديدة نباتات على للحصول النمو يحدث كلتا احلالتني

خلفاتها و املوز 1 : شجرة خلفاتهاالوثيقة و النخيل 2 : شجرة الوثيقة

اإلثمار و اإلزهار : مختلفتني في مرحلتني اللوبيا 3 : نبتة الوثيقة

? É¡JÉ«°UÉN ≈∏Y á¶aÉëŸG ™e áeÉ¡dG äÉJÉÑædG QÉãcEG ÉææμÁ ∞«c -
 äÉLÉM  á«Ñ∏àd  h Égƒ‰  Ò°ù«àd  ájôgõdG äÉJÉÑædG  äÉ«°UÉN Ú°ù– ÉææμÁ ∞«c -

? ¿É°ùfE’G
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ådÉãdG QƒëŸGö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG
: á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe

7 أساسي). ) الزهرية النباتات عند اخلضري اجلهاز بنية •
أحادية الفلقة و ثنائية الفلقة) ) البذور مغطاة من عند نباتات و البذور الثمار و األزهار بنية •

7 أساسي). البذور( عاريات و
.( التعليم األساسي من األولى املرحلة ) اخلضري التكاثر طرق •

الفول نبتة عند ( ب ) الثمار و ( أ 4 : األزهار( الوثيقة
( أ )( ب )

ådÉãdG QƒëŸG ¢Sô¡a

الزهري. النبات عـند اخلضري التكاثر : الدرس األول •
. اجلنسي عند النبات الزهري التكاثر : الثاني الدرس •

. النمو و اإلنتاش : الثالث الدرس •

ö†NC’G äÉÑædG óæY ƒªædGh ôKÉμàdG
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ô qμaCG

ومظهر منوّها الفراولو 5 : غراسة نبتة الوثيقة

التطعيم بعملية يقوم 6 : فالح الوثيقة

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG 1 ¢SQódG

(6 (الوثيقة اإلنسان ل تدخّ إثر أو (5 (الوثيقة تلقائيّة بصفة التّكاثر اخلضري يتمّ
الفالحي؟ اإلنتاج حتسني الستغالله في اإلنسان ل يتدخّ اخلضري وكيف التّكاثر يحدث هذا كيف
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódG…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG

 »©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG ``
»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμàdG h »©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG ÚH õ««ªàdG : ∫hC’G •É°ûædG

من أخرى لنباتات مصدرا تكون أن 7 ) ميكن الوثيقة ) جديدة درنات البطاطا نبتة لدى تتكون
( 8 الوثيقة ) الفسائل باستعمال الغرنوق نبتة إلكثار اإلنسان يتدخل و النوع نفس

درناتها و البطاطا 7 : نبتة بعمليةالوثيقة يقوم 8 : عامل الوثيقة
الغرنوق على  نبتة االفتسال

مذكورة. نبتة به كل الذي تتكاثر العضو 1 - حدد
. النباتات لتكاثر الطريقة هذه أهمية 2 - اذكر

. تستنتج؟ ماذا . بني تكاثر النبتتني 3 - قارن

»©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG    ôW ÚÑJ :ÊÉãdG •É°ûædG
التالية الوثائق  على االعتماد ميكنك والعنصل والفراولو النعناع نباتات تكاثر  طرق  لتبني

مكتسباتك. على و

النعناع 9 : نبتة توضيحي الوثيقة رسم :10 الوثيقة
الفراولو لتكاثر
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º¡aCGh §°ûfCG …ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG

بالوثائق املبيّنة العنصل و نبتة الفراولو نبتة و لنبتة النعناع بالنسبة عضو التكاثر 1 - اذكر
.11 10 و 9 و

. الطبيعي اخلضري التكاثر مفهوم 2 - حدد
»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμàdG ``

»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμqàdG ¥ôW ójó– : ådÉãdG •É°ûædG
ندعوك اخلضري التكاثر بواسطة  الفل  نبتة و الغرنوق نبتة  كل من إكثار لتبني كيفية أ-

.13 12  و الوثيقتني على لالطالع

الوثيقة11:نبتةالعنصل

الساق من جزء قطع    أ-

الغرنوق نبات عند االفتسال 12 : مراحل الوثيقة

من بعض األوراق جتريده ب-

في عموديا غرسه - ج
أصيص به تربة

االفتسال نتيجة  د-
أيام عدة بعد

1 ¢SQódG
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º¡aCGh §°ûfCG …ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG

نبتة عند الترقيد عملية و (12 (الوثيقة الغرنوق نبتة عند اإلفتسال عملية بإيجاز 1 - صف
.(13 (الوثيقة الياسمني

النبتتني. االصطناعي عند التكاثر اخلضري طريقتي 2 - قارن
االفتسال. عملية لنجاح تتوفر أن يجب التي الشروط 3 - اذكر

الترقيد. عملية لنجاح تتوفر أن يجب التي الشروط 4 - اذكر
. بالترقيد تتكاثر أخرى و باالفتسال تتكاثر لنباتات أمثلة 5 - اذكر

. الترقيد مراحل و االفتسال مراحل فيه تبني توضيحيا رسما 6 - أجنز
املدرسة. بحديقة الترقيد و االفتسال عمليتي 7 - أجنز

14 الوثيقة على ندعوك لإلطالع التطعيم بطريقة جديدة نبتة احلصول على ب- لتبني كيفية
. هذه الطريقة للتكاثر اخلضري 1 - صف

. هذه العملية جناح شروط 2 - حدد
الطريقة. هذه عليها تطبق لنباتات أمثلة 3 - اذكر
املدرسة. حديقة في أمكن إن العملية هذه 4 - أجنز

الفل نبتة عند الترقيد 13 : عمليّة الوثيقة

األرجن على البرتقال تطعيم بعمليّة يقوم 14 : فالّح الوثيقة

1 ¢SQódG
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º¡aCGh §°ûfCG …ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG
 …ö†ÿG ôKÉμàdG á«ªgCG ``  

»°ùæ÷G ôKÉμàdÉH áfQÉ≤e …ö†ÿG ôKÉμàdG á«ªgCG ÚÑJ :™HGôdG •É°ûædG
في ) مماثلة لدرنات منتجة  تكون جديدة نباتات على الفالح يتحصل البطاطا درنات زرع إثر
نباتات على احلصول ميكن 15 ) كما الوثيقة ) أشهر بضعة بعد ( املكونات و الشكل و احلجم
بتنوع يتميز و أطول مدة  يتطلب للدرنات  إنتاجها أن إال البذور من  انطالقا جديدة بطاطا

اقتصادية عالية) . غذائية و قيمة له ليس متجانس و إنتاج غير ) الدرنات هذه خصائص

اجلنسي. التكاثر و اخلضري التكاثر التكاثر: من النوعني هذين بني 1 - قارن
. التكاثر اخلضري 2 - استنتج أهمية

عند البطاطا اخلضري 15 : التكاثر الوثيقة

1 ¢SQódG

عيون

هوائيّة ساق

درنات جديدة
براعم

جذور
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á°UÓÿG
أعضاء أحد بواسطة التكاثر على و كثير منها قادر بذورا الزهرية النباتات معظم تنتج
هذا يكون و اخلضري  بالتكاثر يعرف ما وهو  ورقة) ، جذر ، ساق ) اخلضري جهازها 

االنسان). بتدخل ) اصطناعيا أو االنسان) تدخل بدون طبيعيا ( التكاثر
: »©«Ñ£dG …ö†ÿG ôKÉμàdG ``  
يحصل بعدة أعضاء نذكر منها:

العقد مستوى في عرضية سوق و جذور منه فتنمو التربة في يسري الذي • اجلذمور:
.... النجم ، النعناع   أمثلة:

البطاطا مثال: .( ادخارية أرضية الدرنات ( سوق •
الفراولو الزاحفة. مثال: الساق •

الكراث، العنصل البصل، الثوم، • البصالت. مثال:
املوز النخيل و اخللفات. مثال: •

:»YÉæ£°U’G …ö†ÿG ôKÉμàdG ``
عملية احلدائق أصحاب و الزهور بائعو و املشاتل بساتني أصحاب و الفالحون ميارس
هذا يتم و . نام نبات على قصير وقت في احلصول من متكنهم التي اخلضري التكاثر

التكاثر بإحدى الطرق التالية:
النبات  عن فصلها بعد نبتة ساق من جلزء كلي أو جزئي ردم في يتمثل الذي االفتسال •
التالية:  الشروط الفسيلة في تتوفر أن يجب جديدة نبتة على للحصول و الفسيلة) األم(

. األوراق نزع جل و إبطية براعم و وجود معني طول
الورود..... ، الكروم ، الرمان ، التني باالفتسال: تتكاثر لنباتات أمثلة

بالنبتة  متصال بحيث يبقى التربة في غصن أو ساق من ردم جزء في يتمثل الذي • الترقيد
املردوم اجلزء مستوى في  عرضية جذور تكون  مدة بعد نالحظ بانتظام. يسقى و  األم

. األم النبتة فصله عن يقع عندها و هذا اجلزء األوراق على الفروع و و منو
.... الياسمني ، الفل  مثال:

بساق ربطه و الطعم) للبراعم ( حامل نقل جزء من ساق نبتة في يتمثل • التطعيم الذي
جذوره جديد نبات على فنتحصل الطعم بحامل يعرف التربة في مغروس آخر  نبات

للطعم. تابعة ثمار و أوراق و من أغصان مبا فيها فروعه و الطعم حامل من ساقه و
املشمش أشجار على بتطعيمها إنتاج أشجار اخلوخ أمثلة:
املشمش. للخوخ و كحامل طعم املر اللوز شجر استعمال

:…ö†ÿG ôKÉμàdG á«ªgCG **
و اخلاصة بالثمار أ و األم املميزة للنبتة الصفات على احملافظة من اخلضري التكاثر ميكن

قصير. وقت في النباتات من كبير عدد احلصول على من كما ميكن األزهار أو البذور

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y …ö†ÿG ôKÉμàdG 1 ¢SQódG
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: OóY øjô“
ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

بالعني التطعيم عملية لنجاح إتباعها الواجب 16 املراحل الوثيقة متثل

16 : مراحل التطعيم بالعني الوثيقة

. الطريقة بإيجاز هذه صف 1 ــ
أهميتها. استنتج 2 ــ

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

التالي اجلدول أمتم حامل الطعم. و الطعم بني توافق تواجد من البد فإنه التطعيم عملية لنجاح
( كرّاسك على نسخه بعد )

املوافقالطعم الطعم حامل
اإلجاص
التفاح

املشمش
احللو اللوز

اخلوخ

أ-الطعم

احلامل ج-وضعب-شقّ
الطعم

مكان د-ربط
نتيجة التّطعيم بالعني التطعيم
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: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

اخلضري: التكاثر من مختلفة طرقا التالية الرسوم متثل

وثيقة. تبينها كل التي التكاثر إلى طريقة 1 - تعرف
التالي املناسبة باجلدول اخلانة في الوثيقة رقم بكتابة مجموعتني إلى الطرق هذه 2 - صنف

. ( كرّاسك على نسخه (بعد
اصطناعيتكاثر خضري طبيعي خضري تكاثر

اخلضري. التكاثر عن الناجتة اجلديدة خاصيات النبتة 3 - اذكر
اخلضري. التكاثر فوائد 4 - استنتج

17 18الوثيقة الوثيقة

19 20الوثيقة الوثيقة

ساق زاحفة

برعم 
أوراقنهائي
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ìÓ°UE’G

وثيقة. تبينها كل التي التكاثر إلى طريقة 1 - تعرف

الوثيقة17 التطعيمبالقلم

19 الترقيد الزّاحفةالوثيقة اق بالسّ 20 التكاثر الوثيقة

رنة بالدّ 18 التكاثر الوثيقة

التالي: باجلدول املناسبة في اخلانة رقم الوثيقة مجموعتني بكتابة إلى الطرق هذه 2 - تصنف

اصطناعيتكاثر خضري طبيعي خضري تكاثر

20 الوثيقة 18 و 19الوثيقة الوثيقة 17 و الوثيقة

املميّزة فات الصّ على  احملافظة هي اخلضري التكاثر عن الناجتة اجلديدة النبتة خاصيات 3 ــ
. األم للنبتة

. قصير وقت في النباتات من كبير احلصول على عدد اخلضري هو التكاثر فوائد 4 ــ

ساق زاحفة

برعم 
أوراقنهائي

63



ô qμaCG

للسالالت املميزة الصفات على احملافظة مع اإلنتاج في  التسريع  من اخلضري التكاثر ن ميكّ
الذي اجلنسي التكاثر أما الفراولو و كالبطاطا الزهرية للنباتات معني نوع من املغروسة
بخصوص متنوعة  نباتات نشأة إلى يِؤدّي   ( و23  و22   21 الوثائق ) البذور بواسطة يتم
علــى القــدرة 24 ) ولها (الوثيقة ولونها شكلها و والثّمار البذور حجم : نوع كل لدى الصفات

.... الطفيليات مقــاومـــة
? »°ùæ÷G ôKÉμàdG  á£°SGƒH QÉgRC’G iƒà°ùe ‘ QhòÑdG  ¿ƒμàJ ∞«c

Ú°ùëàd h Ió«÷G äÉØ°üdG ≈∏Y á¶aÉëª∏d »°ùæ÷G ôKÉμàdG Gòg  ∫Ó¨à°SG øμÁ ∞«c
? á°Shô¨ŸG ájôgõdG äÉJÉÑædG iód äÉØ°üdG

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

بذور بداخلها يخ بطّ 21 : ثمرة يخالوثيقة البطّ بذور 22 : زراعة الوثيقة

في يخ بطّ 23 : بذرة الوثيقة
إنتاش حالة

والثمار البذور 24 : تنوع الوثيقة
يخ نبات البطّ عند

64



º¡aCGh §°ûfCG
IôgõdG á«æH ``

IôgõdG á«æH ∞°Uh : ∫hC’G •É°ûædG
.(25 الوثيقة مثال: الليمون زهرة ) إلى الداخل اخلارج الزهرة من أجزاء شاهد 1ــ
.(26 الوثيقة ) الداخل إلى اخلارج ذلك بانتزاع أعضائها من و بتشريحها قم 2 ــ

؟ الزهرة محيطات عدد كم 3 ــ
. محيط لكل املكونة األعضاء إلى تعرّف 4 ــ

.(28 27 و بالوثيقتني استعن ) زهرة في طولي أجنز رسما مبسطا ملقطع 5 ــ
التكاثرية بالزهرة. األجزاء و الواقية األجزاء بني ميّز 6 ــ

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

مراحل في ليمون أزهار : (  ( أ
النضج من مختلفة

أجزاء زهرة الليمون         : ( ب )

األزهار عند الليمون :25 الوثيقة

مفككة ليمون 26 : زهرة الوثيقة
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ájôKÉμàdG AÉ°†YC’G ∞°Uh : ÊÉãdG •É°ûædG
IGó°ùdG á«æH `` CG

.(29 بالوثيقة (استعن مبسطا لها رسما أجنز و املكبرة بواسطة سداة شاهد •
.30 الوثيقة إلى استنادا الطلع حبوب صف •

اح التفّ لزهرة طولي 27 : مقطع زهرةالوثيقة في طولي 28 : رسم ملقطع  الوثيقة

29 : سداة الوثيقة

الطلع حلبوب مجهرية 30 : مشاهدة  الوثيقة

áqbóŸG á«æH `` Ü
رسم. بواسطة بنيتها ح وضّ و ة املدقّ شاهد •
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QhòÑdG ¿ qƒμJ -
IôgõdG ‘ QhòÑdG Qó°üe ójó– :ådÉãdG •É°ûædG

. 31 الوثيقة إلى استنادا الثمرة مصدر حدد 1 ــ
؟. تستنتج ماذا .(32 (الوثيقة بواسطة املكبرة املبيض مقطعا في شاهد 2 ــ

.(33 الوثيقة ) بالثمرة (32 الوثيقة ) املقطع الطولي للزهرة في املبيض قارن 3 ــ
تستنتج؟ ماذا

مبيض في طولي 32 : مقطع الوثيقة
التفاح زهرة

الليمون عند نبات ثمرة إلى البرعم الزهري ل 31 : حتوّ الوثيقة

ثمرة في طولي 33 : مقطع الوثيقة
اح ناضجة تفّ
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ÒHCÉàdG á«ªgCG qÚÑJ : ™HGôdG •É°ûædG

الزنبق زهرة على جتارب
عارية الزهرةزهرة نضج قبل املدقة تغطى

البويضات تتحول
بذور. إلى

إلى املبيض يتحول
ثمرة.

تتحول ال
إلى البويضات

بذور.
املبيض يتحول -ال

ثمرة. إلى

تتحول ال
إلى البويضات

بذور.
املبيض يتحول ال

ثمرة إلى

البويضات تتحول
بذور. إلى

إلى املبيض يتحول
ثمرة.

تستنتج؟ 1 و2 . ماذا التجربتني 1 - قارن
تستنتج؟ 4 . ماذا 3 و التجربتني 2 - قارن

منبر الزنبقمنبر البرتقال

1234

التّجربة

النّتيجة
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QhòÑdG øjƒμJ ¤EG áj qODƒŸG πMGôŸG ójó– : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

البذور: تكوين إلى املؤدية 34 املراحل متثل الوثيقة عدد
اجلنس ثنائيّة ولي لزهرة الطّ يبرز املقطع

ة املدقّ : األنثوي التكاثري اجلزء •  : وجود  
السداة : الذكري التكاثري العضو •   

التأبير. العمليّة هذه ى تسمّ امليسم فوق وتسقط الطلع حبوب تتناثر املئبر ينضج عندما 
محتوى حاملة املبيض إلى وتصل القلم تخترق طلعيّة أنابيب ن فتتكوّ لع الطّ حبوب تنتش
باإلخصاب، العمليّة هذه ى وتسمّ األنثويّة) (األمشاج البويضات مع تتّحد الّتي كريّة الذّ األمشاج

ثمرة. ل إلى واملبيض يتحوّ بذور إلى ل تتحوّ البويضات

. بذور إلى البويضات ل حتوّ التي املؤدّية املراحل 34 أذكر الوثيقة إلى • استنادا

بالغة زهرة في واإلخصاب 34 : التأبير الوثيقة

áqbóe

مشيج ذكري

مدقّة
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»°ùæ÷G ôKÉμàdG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH »JÉÑædG êÉàfE’G Ú°ù– ``

êÉàfE’G Ú°ù– ‘ áq«JÉÑædG ä’Ó°ùdG ∫Ó¨à°SG áq«Ø«c qÚÑJ : ¢SOÉ°ùdG •É°ûædG
ساللة و اإلنتاج قليلة لكنها و A مقاومة للطفيليات نبتة الذرة: (ساللة ساللتان من لفالح
و تكون النوع نفس من نباتات على احلصول فأراد اإلنتاج) كثيرة و للطفيليات مقاومة B غير
الساللتني بني تهجني بإجراء عمليّة فالحي خبير نصحه اإلنتاج كثيرة و للطفيليات مقاومة

: الية التّ املراحل باتّباع B وذلك A و

. اإلنتاج قليلة للطفيليات و A  مقاومة الساللة •
. اإلنتاج كثيرة و للطفيليات مقاومة B   غير الساللة •

. اإلنتاج كثيرة و للطفيليات C  مقاومة الساللة •

: á∏Ä°SC’G
الذرة. نبات عند اإلنتاج املتبعة لتحسني املراحل 1 - اذكر

؟ الطريقة هذه وقع اعتماده في التكاثر الذي نوع 2 - ماهو

1 - االنتقاء
اخللطي أبير 2 - التّ
اتي 3 - التأبير الذّ

عليها. و النتائج املتحصل التأبير املنجز التالية الوثيقة متثل
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á°UÓÿG
األزهار. مستوى في ذلك و الثمار في تتكون البذورالتي بواسطة التكاثر اجلنسي يتم

هما: هامتني عمليتني حدوث إلى بذور البويضات حتول يتطلب و
نفس النوع من أخرى زهرة ميسم إلى ناضج زهرة مئبر من الطلع انتقال حبوب :ÒHCÉàdG

ذاتي. تأبير زهرة ثنائية اجلنس) ) الزهرة نفس ميسم إلى أو خلطي تأبير
إلى تتحول التي البويضة  مبحتوى الطلع حبة محتوى : احتاد ìÉ≤dE’G hCG ÜÉ°üNE’G

إلى ثمرة. املبيض حتول ثم بذرة
باحلصول على النباتات صفات حتسني حديثة مكنته من طرق اكتشاف من اإلنسان متكن
كثرة اإلنتاج....) اإلنتاج، جودة الطفيليات، مقاومة مفيدة( بصفات تتميز جديدة سالالت
من نفس نباتات بني القيام بتأبير في املتمثلة التهجني عملية املعتمدة الطرق أبرز من و

.... الطماطم ، البطاطا ، الذرة مثال: الوراثية. الصفات بعض في تختلف و النوع
: في التهجني مراحل تتمثل

فيها صفات مرغوب حتمل التي اختيار السالالت و يتمثل في : 1 - االنتقاء
اجلفاف..) الطفيليات، مقاومة )

ميسم إلى  األول  النبات  مئبر من الطلع حبات بنقل  ذلك ويتمّ : اخللطي أبير التّ  -  2
العكس. أو الثاني النبات

نباتات أخرى على للحصول بذورها استعمال و الهجينة النباتات تكاثر 3 - العمل على
ممتازة.

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

٭ أكثر إنتاجية
٭ مقاومة أكثر الطفيليات

٭ مالئمة أكثر للتربة و المناخ
٭ التحسين في الشكل

٭ التحسين في القيمة الغذائية

سـاللة جديدة

فوائد التهجين

التصالب
بين سـاللتين تحمـالن صفات متميّزة

السـالالت الموجودة

انتقاء أكثر من 3500 سـاللة
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: OóY øjô“

áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
اجلنسي: التكاثر و اخلضري التكاثر بني للمقارنة اجلدول التالي أمتم

التكاثر أمثلةخصائصهأعضاء

اخلضري التكاثر

اجلنسي التكاثر

: OóY øjô“
ô qcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

لزهرة طوليا التالي مقطعا الرسم ميثل

…ôgõdG äÉÑædG óæ`Y »°ùæ÷G ôKÉμàdG 2 ¢SQódG

لألرقام. كراسك البيانات املناسبة على 1 - اكتب
اذكر و كراسك على اجلدول انقل  النوع. نفس من أزهار على  جتارب التالي اجلدول  ميثل  -  2

بذور) تكوين عدم أو تكوين ) نتيجة كل جتربة

النتائجالتجارب
األسدية ماعدا الزهرية األجزاء كل نقطع أ-

املدقة سوى النترك و السبالت و البتالت نزيل ب-
األسدية بعض و

املدقة نغلف و الزهرية  القطع  كل نترك ج-
البالستيك من بكيس

اإلخصاب؟ بعد الزهرة أجزاء مصير هو 3 - ما
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نباتات 35 ) مكونة فتنتش(الوثيقة إثر أمطار اخلريف القمح كبذور الفالح بذورا معينة يزرع
الكائنات و غيره من اإلنسان و لتغذية لها الضرورية العضويّة النباتية تنتج املادة تنمو و فتية

.(36 (الوثيقة األشجار عند النمو كذلك يحدث . احلية
?ƒªædG h  ¢TÉàfE’G çóëj ∞«c

?ƒªædG h  ¢TÉàfEÓd áªFÓŸG ±hô¶dG Òaƒàd ¿É°ùfE’G πNóàj ∞«c

ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

القمح بذرة إلنتاش األولى 35 : املراحل الوثيقة

النمو من مختلفة فترات في صنوبر الوثيقة36 : شجرة

4 أيّام3 أيّاميومان
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É¡°TÉàfEGh  IQòÑdG ``  

IQòÑdG á«æH ∞°Uh : ∫hC’G •É°ûædG
ساعات بضعة منذ باملاء مشبعة بذورا استعمل

باملكبرة املكونات شاهد و فلقتيها افصل ثم البذرة حلافة انزع •
.(38 37 و بالوثيقتني (استعن

املناسبة. البيانات عليه اكتب مفتوحة ثمّ لبذرة توضيحيا رسما أجنز •

IQòÑdG ¢TÉàfEG πMGôe ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG
39 تأمل الوثيقة عدد

البذرة. في النبتة أصل حدد أ-
اإلنتاش مراحل إلى تعرف ب-

. مظاهره اذكر و النمو عرف ج-

ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

(الفاصوليا) اللوبيا نبتة إنتاش 39 : مراحل الوثيقة

37 : الفلقتان و النبيتة الوثيقة
(الفاصوليا) اللوبيا بذرة في

38 : مشاهدة الوثيقة
النبيتة باملكبرة
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¢TÉàfEÓd áªFÓŸG ±hô¶dG ójó– : ådÉãdG •É°ûædG

:äÉ¶MÓe
األمطار. إثر نزول مثال القمح يزرع الفالح •
البذور. زرع موسم قبل التربة حرث يتم •

احملصول. جني فصل في نضجها إثر البذور حصاد يتم •
البذور. خلزن رطبة غير و نظيفة مخازن باستعمال ينصح الفالح •

جفاف). ، برد ) املالئمة غير املناخية الظروف في بطيئا اإلنتاش يصبح •
:äÉ«°Vôa

لإلنتاش. الظروف املالئمة بخصوص فرضيات قدم السابقة املالحظات على باإلعتماد •
افتراض. كل خطإ أو صحة من للتأكد اقترح جتارب •

تستنتج؟ 40 . ماذا امللخصة بالوثيقة التجربة نتائج حلل •
اإلستنتاجات. دون و كراسك على اجلدول انسخ •

لإلنتاش. املالئمة الداخلية الظروف و اخلارجية الظروف بني ميّز •

ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

اإلنتاش حول 40 : جتارب الوثيقة

اإلستنتاجالنتيجة  التجربة
خضراء بذور البذورزرع تنتش ال

احلشرات أتلفتها و خزنت طويال بذور البذورزرع تنتش ال
دقائق عشر ملدة تغليتها بذور بعد البذورزرع تنتش ال

مبللة تربة في سليمة و ناضجة بذور البذورزرع تنتش
جافة تربة في بذور البذورزرع تنتش ال

باملاء مغمورة تربة في بذور التنتش البذورزرع
قطن مبلل: على لتنتش وضعت بذور لوبيا

(4 ) الثالجة في وضعت كمية *
(25 ) درجة في بقيت كمية *
(40 ) درجةْ في وضعت كمية *

التنتش
تنتش

التنتش

 áàÑædG  ƒ‰ ``
¿ÉqÑ∏÷G áàÑf ¥É°ùd ‹ƒ q£dG qƒªædG á°SGQO : ™HGôdG •É°ûædG

  : QhòÑdG áYGQR - CG 
اتركها تنمو و أول أصيص في جلبان ازرع بذور •

اإلبطية و القمية براعمها ثم اقطع و اتركها تنمو مدة ثان أصيص في أخرى بذورا ازرع •
: ¥É q°ùdG ∫ƒW ¢ù«b - Ü

وحدد البراعم مقطوعة النباتات ساق طول األول ثم في األصيص النباتات طول ساق بقيس قم
. جدول النتائج في دون املعدالت ثم
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النتائج: تدوين ج-

النتائج: حتليل د-
البراعم مقطوعة للنباتات و األول) العادية(األصيص للنباتات النمو معدل قارن •

(األصيص الثاني)
جوابك علل منتظم؟. الطولي النمو أن هل •

:ÊÉ«ÑdG »æëæŸG º°SQ - `g
التالية: املراحل باتباع ذلك يكون

إحداثيات متعامدين. محوري مليمترية على ورقة ارسم •
باألسابيع. النبتة عمر األفقي) على محور الفواصل(احملور سجل •

. الساق طول العمودي) احملور التراتيب( محور على سجل •
1 أسبوع ميثل 1 صم : التالي السلم اعتمد •

الساق طول 1صم ميثل 1مم    
الطول. معدل و عمر لكل النقاط املوافقة ضع •

عليها. املتحصل اربط النقاط •

(باألسبوع) 123456789101112131415العمر

الطول معدل
أصيص1 4.55.58.51012172427.537506065696969(بالصم)

الطول معدل
أصيص2 3.43.53.63.73.83.944.34.64.855.25.35.55.8(بالصم)

؟ تستنتج ماذا عليه. املنحني املتحصل حلل

ولبالصم الطّ

نبتة اجللبّان ساق في ول بالطّ للنّمو املنحني البياني

النّمو طور اإلزهار طور اإلثمار طور

باألسبوع العمر
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ƒªædG ≈∏Y áHÎdG ÒKCÉJ ÚÑJ :¢ùeÉÿG •É°ûædG

املتأتي الري ماء و ملوحة الهكتار في بالقنطار املزروعات إنتاجية بني العالقة إلى أ- للتعرف
التالية: قمنا بالقياسات اللتر بالغرام في السدود من

املاء ملوحة
وإنتاجيتها النبتة لاسم ل0.2 غ/ / 3.5 غ

12.96.4ذرة
44.413.1طماطم

4.15.1قطن
68.865.1فصة

تستنتج؟ ماذا املذكورة. النباتات بنمو الري ماء ملوحة عالقة حدد
املعطيات استغالل ميكنك والنمو  اإلنتاش على العوامل بعض تأثير على للتعرف ب- 

التالية:

  النتيجةالتجربة

لتربة مختلفة أعماق في غراستها وقعت اللوبيا بذور •
مبللة.

2 صم كمية في عمق -
5 صم كمية في عمق -
8 صم كمية في عمق -

بطيء اإلنتاش
عادي إنتاش
عادي إنتاش

: في غراستها وقعت اللوبيا بذور •
تربة جافة -
رطبة تربة -

باملاء مغمورة تربة -

تنتش ال
تنتش

تنتش ال

املناسبة. االستنتاجات بكتابة ذلك كرّاسك و على نسخه بعد اجلدول أمتم
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á°UÓÿG
. حي كائن لكل مميزة ظاهرة طبيعية النمو

اإلنتاش هذا 41 ) و (الوثيقة نبات مورق إلى اإلنتاش بعد تتحول نبيتة على البذرة حتتوي
يتطلب ظروفا مالئمة:

. و ناضجة سليمة حية، البذرة أن تكون يجب : داخلية ظروف •
. املناسبة احلرارة و الهواء أكسجني و املاء توفر  : خارجية ظروف •

النمو هذا يكون و اإلثمار و اإلزهار منها نذكر هامة مبراحل النبات مير منوه خالل
احلولية عند النباتات يتوقف اإلبطية و و القمية البراعم بواسطة يحدث و متواصال الطولي

. الثمار كل نضج بعد احلول ثنائية و

نبتةاللّوبيا طللمراحلاألولىلنموّ الوثيقة41 : رسممبسّ
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: OóY øjô“
ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG :±ó¡dG

النبتة: هذه عند اإلنتاش مراحل من مفتوحة ومرحلتني جلبان متثل الوثائق التالية بذرة

املناسبة. البيانات كتابة مع  (42 اجللبان(الوثيقة لبذرة توضيحيا رسما 1 - أجنز
. اإلنتاش 2 - عرف

. اإلنتاش عملية إثر البذرة أجزاء مصير 3 - اذكر
. اإلنتاش مراحل أهم و إلى الوثيقة43 . صف 4 - استنادا إلى مكتسباتك

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG :±ó¡dG

أوساط في الفجل بذور زرعنا التالية: التجارب أجرينا لإلنتاش املالئمة الظروف إلى للتعرف
اجلدول املوالي: يبينه كما مختلفة

رقم احلرارةتربةاألصيص النتيجةاإلضاءةالعمقدرجة
-عادية2 صم 20 جافة1
+عادية2 صم 20 رطبة2
-عادية2 صم 4 رطبة3
+عادية15 صم 20 رطبة4
+ظالم2 صم 20 رطبة5
باملاء6 -عادية2 صم 20 مغمورة

تنتش +
تنتش ال -

الضرورية العوامل عليها املتحصل النتائج على باالعتماد  استنتج
. لإلنتاش

á≤«KƒdGá≤«KƒdG

79



»JÉÑ°ùàμe º«bCG ƒªædGh ¢TÉàfE’G 3 ¢SQódG

:  OóY øjô“
∞«dCÉàdGh ≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

املبينة النتائج سجلنا  (44 (الوثيقة العنب نبات أوراق و لساق الطولي النمو متابعة أثناء
ساق النبات في متتاليتني عقدتني بني الفاصلة املسافة هي السالمية أن و علما املوالي باجلدول

العنب. نصل ورقة في خط أطول هو العرق الرئيسي أن و

القياسات أخذ 4/224/244/254/264/274/285/25/45/6تاريخ

الرئيسي العرق طول
الورقة(صم) 3.96.27.57.98.29.29.710.911.112.513.1لنصل

منو الورقة في
2.31.30.40.310.51.20.30.80.6الطول(صم)

السالمية  طول
(صم)

99.19.59.59.59.69.69.69.79.79.7

سالمية في منو
الساق مستوى

(صم)
0.10.4000.1000.100

اليومي النمو سرعة
للورقة

. اجلدول معطيات 1 - حلل
. كرّاسك على اجلدول نسخ بعد النتائج دوّن ثمّ الورقة لطول اليومي سرعة النمو 2 - احسب

تالحظ؟ ماذا بينهما. قارن ثم السالمية و من الورقة كل لنمو البياني 3 - ارسم املنحني
العنب. نبات في السالمية و الورقة من كل عند 4 - قارن سرعة النمو

العنب نبتة 44 : أوراق الوثيقة
مختلفة منو مراحل في

4/30
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: OóY øjô“
π«∏ëàdGh áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

الصنوبر شجرة جذع في عرضي ملقطع 45 صورة الوثيقة متثل

من انطالقا نوبر الصّ جلذع شجرة املتتالية دوائر النموّ أقطار ونقيس (أ ــ ب) القطر نعتمد
: التالي في اجلدول النتائج ل  املركز ونسجّ

نة بالسّ 1234567891011121314العمر
احلقيقي بالصم 245.5791112.514.516.517.52021.52325القطر

الرّسم باملم القطر في
      1/5 سلّم حسب

45؟ بالوثيقة الصنوبر شجرة جلذع العرضي املقطع في احللقات متثّل 1 - ماذا
. التكوين و زمن مك حيث السّ من الفاحتة واحللقات اكنة احللقات الدّ 2 - قارن

بعد اجلدول في النتائج دوّن 1/5 ثمّ  السلّم وفق باملم الرّسم  احللقات في قطر 3 - أحسب
كرّاسك على نسخه

. نوبر الصّ شجرة جذع في للنمو البياني املنحني على ورقة ملّيمترية 4 - ارسم
. ثمّ عرّفه عليه ل املتحصّ املنحني البياني حللّ 5 ـ

45 الوثيقة
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ìÓ°UE’G
: OóY øjô“

. العرض في النمو حلقات نوبر الصّ شجرة جلذع العرضي في املقطع احللقات 1 ــ متثّل
الوظائف حيث تتباطىء والشتاء اخلريف فصلي في نت وتكوّ رقيقة اكنة احللقات الدّ •  2 ــ

للشجرة. احلياتيّة  
الوظائف حيث تتسارع والصيف الربيع فصلي في نت وتكوّ احللقات الفاحتة سميكة •   

للشجرة. احلياتيّة  
احللقات قطر حساب 3 ــ

نة بالسّ 1234567891011121314العمر
احلقيقي القطر

245.5791112.514.516.517.52021.52325بالصم
الرّسم في القطر

باملم حسب سلّم
      1/5

48111418222529333540434650

نوبر الصّ جذع شجرة في للنمو رسم احملني البياني 4 ــ
متعامدين. إحداثيات محوري ملّيمترية ورقة على نرسم ــ أ

واحد عام منثّل ، باألعوام الشجرة عمر  ( األفقي ) الفواصل محور على ل نسجّ ــ  ب
. امللّيمترية الورقة على 0.5 صم بـ

1 مم 1 صم للقطر ب منثّل ، بالصم اجلذع قطر ( العمودي ) التراتيب على محور ل نسجّ ــ ج
الورقة امللّيمترية. على

امللّيمترية. الورقة على بالعمر القطر التقاء نقاط نضع - د

في ويتمّ عديدة سنوات نوبر متواصل الصّ جذع شجرة في أنّ النموّ البياني يبنيّ املنحني 5 ــ
. الضوئي التركيب بعمليّة احليّة املادة بناء عن النمو العرض ينتج

القطر بالصم

نة بالسّ العمر

شجرة الصنوبر جذع في بالعرض للنّموّ املنحني البياني
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≥«bódG ∫É°ùàa’G
التطعيم) ، الترقيد ، االفتسال ) للتكاثر اخلضري االصطناعي التقليدية الطرق  إلى إضافة

باالفتسال الدقيق. طريقة حديثة تعرف اإلنسان يستعمل
نبتة البطاطا عند االفتسال الدقيق مثال:

: ≥«bódG  ∫É°ùàa’G  πMGôe -
. (2 صورة ) زرعه داخل وسط النمو و (1 صورة ) البطاطا درنة من البرعم انتزاع يقع

يحــمل صغيـــرة أجــزاء إلى فنقطعه   (3 صورة ) مورق نبات على نتحصل شهر مرور بعد
.(4 (الصورة برعــــما منــــها كل

ميكن تكرار هذه . (6 صورة جديدة( نباتات إلى فتتحول (5 صورة ) البراعم هذه غرس يتم
النباتات. من نهائي عدد ال احلصول على من ميكن ما و هو املرات العملية عديد

ناضجة. بطاطا نبتة على للحصول  (7 صورة التربة( إلى النباتات هذه نقل يتم

 :≥«bódG  ∫É°ùàaE’G ÉjGõe - 
التقليدية الطريقة عن تتميز لكنها و األم النبتة خاصيات هذه الطريقة من احلفاظ على متكن

من: متكن بأنها
مقاومة لألمراض. و سليمة سالالت على احلصول •

. باالنقراض املهددة بالسالالت االحتفاظ •
متميزة. لنباتات وفير إنتاج •

وجيزة) . في فترة زمنية أكبر عدد ) الفضاء الزمن و ربح •

12345
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بعد مرور شهـر

أشهر بعد

83



»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG ådÉãdG QƒëŸG

ô``«``HCÉàdG
اخللطي التأبير و الذاتي التأبير : التأبير من نوعان يوجد  

و الزهرة إلى ميسم نفس مئبر زهرة من الطلع حبوب في انتقال الذاتي الذي يتمثل 1 - التأبير
الفول. و اجللبان مثل النباتية األنواع بعض عند يحدث

أخرى زهرة ميسم زهرة إلى مئبر من الطلع حبوب انتقال في الذي يتمثل اخللطي 2 - التأبير
. ( الذرة مثال: ) نفس النوع من

: الطلع حبوب انتقال وسائل
من الطلع نقل حبوب العامل األساسي في خاصة احلشرات و الطيور عامة و احليوانات متثل

زهرة إلى أخرى.
على يساعد  مما احلشرات جلب من اخلاصة ألوانها  و املميزة  رائحتها  بفضل األزهار متكن

التأبير. عملية حدوث

. نسبيا حجمها بصغر و هي متتاز أخرى إلى تختلف أشكال حبوب الطلع من نبتة
(ذرة، النجليات مثل النباتات بعض عند الدقيقة الطلع حبوب نقل في هاما دورا الرياح تلعب

. درع...)
. املاء بواسطة الزهرية املائية النباتات عند أغلب الطلع تنقل حبوب

كاألرز النجليات وكذلك (أ) احللبي كالصنوبر اروطيات عند بالرياح تنقل  طلع حبوب  •
. ا جدّ كبيرة مساحات على وتتناثر ملساء بأنّها ز تتميّ

(ب) الشمس اد بات كاألقحوان وعبّ واملركّ كالورد الورديات عند باحلشرات تنقل طلع حبوب •

احللبي طلع الصنوبر حبّة ــ الشمسأ اد عبّ طلع حبّة ــ ب

ö†NC’G äÉÑædG óæ`Y ƒªqædG h ôKÉμàdG
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اإلنسان أدخل املطرد الدميوغرافي التطور عن والناجمة املتزايدة الغذائية للحاجيات تلبية
املصنعة ملقاومة األعشاب الكيميائية واملواد والري على اآللة تعتمد جديدة زراعية منظومات

: عنه مما اجنر التربة تسميد وكذلك الطفيلية
. الذاتي االكتفاء حتقيق إلى هامة وأثمان مناسبة للوصول بكميات و ومتنوع إنتاج وافر •

. البيولوجية احلياتية الدورات اضطراب •
خلق مما واالستدامة) (اجلودة الكيف أي معركة يربح لم لكنه الكم معركة اإلنسان ربح •

: املشاكل هذه لتدارك حتسسا على املستوى العاملي

  (FAO)  ، 1998) للزراعة العاملية املنظمة • ندوة  
 ( 1992 ، البرازيل (ريو لألرض قمة • أول  

( 1997 ، (نيويورك لألرض قمة • ثاني  

اجلودة تضمن البيولوجيّة الفالحة تدعى الفالحة من أخرى  بنوعية املنظمات هذه  نادت
( 2 1 و الوثائق إنتاجيتها متوسطة.  (أنظر كانت وإن حتى البيئة تلوث وال والصحة

صحة وعلى البيئة على حتافظ التي الفالحية القطاعات بتونس أهم البيولوجية الفالحة تعد
الطبيعية املوارد على احملافظة الفالحة إلى هذه وتهدف التنمية استدامة ضمان مع األفراد
التصنيع مردودية  حتسني  مع  عالية جودة ذي وصحي  متنوع إنتاج على  واحلصول وحمايتها

. عيشهم وظروف املنتجني ومداخيل والتصدير
على ومختصرا محتشما كان تطورها أن القطاعات الواعدة رغم من البيولوجية الفالحة وتعتبر
وسريعا ملحوظا تطورا شهد القطاع هذا ان 1984 إال سنة أي البداية في بعض املنتوجات
البيولوجية سنة الفالحة بقطاع املتعلق القانون إصدار منذ خاصة وذلك السنوات األخيرة خالل
.( 4 و5 3 و الوثائق (أنظر بتونس لإلنتاج الفالحي البيولوجي الفعلي االنطالق سنة 1999 وهي

البيولوجية الفالحة 1 : خضر البيولوجيةالوثيقة الفالحة 2 : حلوم الوثيقة

ô qμaCG
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: يلي هذا القطاع كما في للمنتجني تشجيعات الدولة وقد رصدت
. واآلالت التجهيزات لقيمة %30 منح  

5 سنوات. ملدة اإلنتاج على واملصادقة تكاليف املراقبة %70 من  
التمور مثل الثمار وتنوعت البيولوجية املنتوجات وتطورت املساحات  زادت لذلك نتيجة 
والفلفل البطاطا مثل واخلضروات الشوكي التني و الطاولة وزيتون والبرتقال  واللوز

... والنباتات الطبية والعطرية واحلبوب الزيتون زيت وكذلك الطماطم  و

? ájöü©dG áMÓØdG äÉ«Ñ∏°S ¤EG ô¶ædÉH áª«∏°S á«©«ÑW ájòZCG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øμÁ ∞«c

ô qμaCG
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البيولوجية للفالحة اصصة املساحات 3 : تطور الوثيقة
بالبالد التونسية القطاع هذا في العاملني والفالحني

املنتوجات
(الطن)البيولوجية املردود

الزيتون 6300زيت
3300التمور
580احلبوب

400اخلضروات

الطبية النباتات
العطرية 300و

الطاولة 170زيت
100اللوز

منتوجات يبرز 4 : جدول الوثيقة
خالل تونس في البيولوجية الفالحة

( السنتني(2003 و2004

الزراعات
البيولوجية

املساحات
للزراعات صة اصّ

البيولوجية
بالهكتار

النسبة
املئوية

5865267زياتني
10721.22نخيل

60747أشجار مثمرة
760.08خضر
7630.7حبوب
2078224غابات
87419100اجلملة

مساحات توزيع يبرز 5 : جدول الوثيقة
بتونس البيولوجية الزراعات

بالهكتار  املساحة

عددالفالحني

املنتجني الفالحني بالهكتارعدد املساحة
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النتائجاالستعمال

أهمها كيميائية أسمدة
منه النيترات الذي يسهم جزء
اآلخر اجلزء أما النبات منو في
األمطار مياه مع يتسرب فإنّه

. املائية املائدة إلى

يسبّب وكذلك األغذية الشرب ماء في عال النيترات بتركيز وجود •

اإلنسان في صحة اختالال
.( بالسرطان اإلصابة وخطر تنفسية أمراض يسبب( مما

الدورات في اختالال يسبب التربة إلى الكيميائية إضافة األسمدة •

في الدقيقة الكائنات حياة على بالتأثير وذلك البيولوجية احلياتية
التربة

6 الوثيقة

áÁóà°ùŸG á«ªæàdGh á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG ``
؟ املستدمية التنمية لضمان كافية غير العصرية الفالحة نعتبر ملاذا  : األول   النشاط

النوع هذا  أنّ كيف ر تفسّ التي املعلومات 6 و7 و8 و9 و10 استخرج الوثائق على باالعتماد
. املستدمية التنمية ن من والميكّ احمليط ث ويلوّ ة الصحّ حفظ على يساعد ال من الفالحة

: á©æ°üŸG á«FÉ«ª«μdG Ióª°SC’G ∫Éª©à°SG ``CG

: äGó«ÑŸG ∫Éª©à°SG `` Ü

يدويا املبيدات 7 : رش ميكانيكيا الوثيقة املبيدات 8 : رش الوثيقة

النتائجاالستعمال
ومصنعة سامة كيميائية مواد هي املبيدات

الكائنات على للقضاء يستعملها الفالّح
الزراعية احملاصيل تصيب التي الضارة احلية

: املبيدات أنواع مختلفة من وتوجد
مبيدات احلشرات •

الفطريات مبيدات •

الطفيلية النباتات مبيدات •

الضارة احلية الكائنات على تؤثر املبيدات •

. والنافعة
أكثر(حسب أيام أو عدة يتطلب إتالفها وتفككها •

نوعية املبيد)
في وتتسبب آثار شكل على إلى اإلنسان تنتقل •

اضطرابات جلدية ، أمراض ) صحية اضطرابات
،اضطراب وظائف ضعف املناعة الربو، مثل تنفسية

( والتكاثر الدماغ
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النتائجاالستعمال

(9 (الوثيقة الدواجن تربية عملية
بطريقة واألبقار األغنام وكذلك 
أمراض انتشار في تتسبب مكثفة
يستوجب مما احليوانات تصيب وبائية
ملعاجلتها حيوية مضادات  استعمال
الفالح يلجأ كما ، حلمايتها تالقيح أو
احليوان غذاء في الهرمونات إضافة إلى
حلم من اإلنتاج  مردودية لتحسني

. وحليب وصوف

واملضادات الهرمونات  على احلاوية األغذية استهالك إن •

. صحية اضطرابات يسبب احليوية
. بالسرطان اإلصابة تسبب الهرمونات بعض •

البكتيريا املقاومة تطور على تساعد احليوية املضادات •

. لها
(الوثيقة مثل الساملونال ممرضة البكتيريا أنواع بعض •

. املوت تسبب أن ميكن (10

: äÉfƒeô¡dGh ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG ∫Éª©à°SG `` ê

(اصطناعيا) الدواجن 9 : تربية الساملونيالالوثيقة 10 : بكتيريا  الوثيقة
البيولوجيّة الفالحة في 2 - املمارسات املتبعة

? áHÎdG Ö°üîJ ∞«c : ÊÉãdG •É°ûædG
. تخصيب التربة في التالية التقنيات من تقنية دور كلّ فسر •

للنباتات الغذائية احلاجات الختالف وذلك عام كلّ املزروعة النباتات : تغيير الزراعات مداولة •
. الدالّع مثل أعمق جذور ذات نباتات مع مثل الشعير السطحية اجلذور ذات مداولة النباتات تتم

حتمل :(… ، اجللبان الفول ) والبقوليات القمح زراعة مثل الزراعات : تداول البقوليات زراعة •
النبات وتزويد اجلوي النيتروجني  تثبيت على قادرة جراثيم بها عقيدات جذورها في  البقوليات

. باألمالح األزوتية
في حالة راحة تبقى أن سنوات متعاقبة يجب عدة : األرض التي تزرع تطبيق استراحة األرض •

. ة زمنية مدّ خالل زراعة دون أي
جذور...) سيقان، ، (أوراق النباتات احليوانات و بقايا : فضالت استعمال أسمدة عضوية طبيعية •
بعملية احلرث التربة في ردمها ثم البقوليات زراعة الطريقة : تعتمد هذه خضراء أسمدة •استعمال
املصنعة العضوية املواد إنتاج مراحل أنظر "كمبوست" * : استعمال أسمدة عضوية مصنّعة •
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¢VGôeC’G ΩhÉ≤J ∞«c : ådÉãdG •É°ûædG
. التالية الوثائق 1 - حلّل

. املبيدات استعمال مع البيولوجية املقاومة 2 - قارن

مختلفة طرق اعتماد يتم املمرضة العوامل ملقاومة و املبيدات استعمال متنع البيولوجية الفالحة
. لألمراض ومقاومة الوسط مع متكيفة وحيوانية نباتية أنواع اختيار •

. الطفيلية النباتات لردم العميق احلرث ممارسة •
. املمرضة الزراعات لكسر حلقة العوامل مداولة •

في اختالال تسبب هرمونات على حتتوي أن ميكن التي  الضارة احلشرات مصيدة استعمال •
. ( 14 التكاثر(الوثيقة حدوث عملية مينع مما الذكور جتذب التي الفيرومونات مثل التكاثر عملية

. باألمراض املصابة النباتات فضالت حرق •
. ( 15 (الوثيقة األرقة على تتغذى التي مثل الدعسوقة  مفترسة حشرات إدخال •

النافعة. الدقيقة الكائنات إلدخال الطبيعية العضوية املواد فرش •
عصارةنباتاحلرّيقة*. مثل الطفيليات بقتل الكفيلة الطبيعية النباتات بعض عصارة •استعمال

: "الكومبوست" املصنعة العضوية األسمدة إنتاج مراحل *
(11 (الوثيقة امللوثة غير والنباتات فضالت احليوانات جتميع *

الفضالت وخلط سحق *
الدقيقة الكائنات متكن التي احلموضة ودرجة احلرارة ومراقبة العضوية املواد تخمير *

. دبال العضوية إلى املواد وحتويل والتأثير النشاط من
(12 (الوثيقة مميّزة رائحة ، داكن لون ، ثابتة حرارة درجة : نضج الكومبوست مراقبة *

. التخزين ثم املصنعة املواد العضوية الدقيقة  لفصل الغربلة *
(13 . (الوثيقة امليدان الفالحي في املصنعة العضوية األسمدة استغالل *

11 12الوثيقة 13الوثيقة الوثيقة

: 14 الوثيقة
مصيدة حشرات

:15 الوثيقة
أرقة تأكل دعسوقة
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? á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG ∞jô©J ƒgÉe - 
د أهدافها. وحدّ البيولوجية الفالحة عرّف السابقة األنشطة في إليه لت توصّ إلى ما استنادا •

: احلرّيقة عصارة وصفة *
األوراق من 1 كيلوغرام جني يتم اإلزهار وقبل  احلريقة نباتات منو بعد ، الربيع  فصل في

. 8 أيام ة املطر مدّ ماء من 10 لترات في ثم تطحن وتوضع الطرية

عصارة على فنحصل قطعة قماش بواسطة املنقوع يرشح التخمر عملية حصول بعد
. احلاجة عند رطب لالستعمال مكان في وتخزن قوارير أ في تعبّ التي احلرّيقة

على فترش ، % 5 بنسبة التخفيف بعد تستعمل التركيز مرتفعة العصارة هذه إنّ
ونظرة المعة املزروعات يجعل  مما النمو مرحلة طيلة يوم   15 أو  10 كل املزروعات
ميكن استعمال هذه العصارة بعد . األرقة الضارة مثل واحلشرات األمراض من محمية و
جيدا سمادا فتصبح 15 يوم 10 أو كل املزروعات مرّة بها بنسب20 % تسقى تخفيفها

مكلف) . وغير طبيعي (منتوج النباتي اإلنتاج في ن يحسّ مما التربة ب يخصّ

عصارة
احلريّقة

نبات
احلريّقة
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بتركيبالتربة الكيميائيةاملصنّعةتضر االستعمالاملكثفللمبيداتاحلشريةواألسمدة •
. واحليوانية احلية الدقيقة والنباتية الكائنات من كبير عدد على بالقضاء وذلك

بواسطة اجلوفية املياه تلوث في ويساهم التربة ملوحة زيادة يسبب املتكرّر  الري  •
. النترات

البيئي بالتوازن  وتخلّ البعيد املدى على اإلنتاجية جودة تضمن ال  املمارسات هذه إنّ  •
. باملبيدات ملوث ألنّه للمواصفات أحيانا يفتقر منتوجا وتعطي

: »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ≈∏Y ßaÉ–h á që°üdG ßØM øª°†J  á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG -
: الطبيعية التقليدية الطرق اعتماد على البيولوجية الفالحة ع تشجّ •

. طبيعية بأسمدة التربة *تخصيب
. النباتات تصيب التي املتسببة في األمراض الطفيليات ضد البيولوجية *اعتماد املقاومة

. الزراعي التداول مبدأ *اعتماد

على نكهتها محافظة عالية احلصول على منتوجات ذات جودة من ن متكّ الطرق هذه إنّ
. والفيتامينات واملواد العضوية باألمالح وغنيّة الطبيعية

مما وسليمة عقالنية البيئية بطريقة املنظومات استغالل من البيولوجية الفالحة ن متكّ •
. املستدمية التنمية يضمن

É¡aGógCGh É¡Øjô©J : á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG ``  
á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG ∞jô©J ``CG

وال مبيدات معدنية أسمدة استعمال دون فالحي إنتاج طريقة هي البيولوجية   الفالحة
. واحليوانات للنباتات الطبيعي النمو لتغيير تدخل ودون

áq«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG ±GógCG `` Ü
. اإلنسان ة بصحّ التضرّ عالية جودة ذات أغذية إنتاج •

. املستدمية التنمية لضمان الطبيعيّة املوارد استغالل حسن •
احليواني للتنوع  أهمية وإعطاء البيئية  للمنظومات الطبيعي  التوازن على احملافظة  • 

. التنوع النباتي و

™HGôdG QƒëŸGá«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG
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احمللية على املوارد االعتماد

احملاصيل جني ضمان
طويلة  مدة

االقتصادي املردود دعم

مالئمة عمل ظروف

باملنتوج التزود ضمان
البيولوجي

فعالة بيئية منظومة

البيولوجي الفالحةالتنوع
 البيولوجية

االجتماعيةاألهداف البيئية األهداف

االقتصادية األهداف
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≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
املاعز، األرانب، ، (16 (الوثيقة [األغنام البيولوجية الفالحة نطاق في احليوانات لتربية

[ ... الدجاج األبقار،
: التالية املعطيات استثمار ميكن

: á«Lƒdƒ«ÑdG á«HÎ∏d áªFÓŸG äÉfGƒ«◊G QÉ«àNG ``
البيولوجية التربية من متأتية حيوانات اختيار •

. احمللّي البيئي الوسط ظروف مع متكيّفة سابقة حليوانات

االصطناعي. اإلخصاب وجتنّب طبيعية تكاثر توفيّر ظروف •
وراثيا.* معدلة حيوانات تربية عدم •

 : äÉfGƒ«◊G ÚLóJ ΩóY ``  
ا وإمنّ ضيّقة أماكن في تدجينها عدم تقييد احليوانات وال •
. واسعة وعلى مساحات الطلق في الهواء ترعى  تركها

( ... الرّيش و  واألظافر القرون و احلوافر ) مثل احليوانات بعض أعضاء أوقطع عدم تخريب •
 : äÉfGƒ«ë∏d á«©«ÑW ájòZCG Ëó≤J ``  

األعشاب ، التنب ، احلبوب ) مثل ها  لضمان منوّ للحيوانات ومتوازنة عة أغذية متنوّ تقدمي •
. البيولوجية الزراعات من متأتية أغذية :  اخلضراء)

عن )** واالمتناع احليوانات فضالت (دقيق جثث احليوانات بقايا مصدرها تقدمي أغذية عدم •
. النمو هرمونات إضافة

 :  ¢VGôeC’G øe ájÉbƒdG `  
. لألمراض مقاومة حيوانية أنواع اختيار •

. متوازنة أغذية تقدمي •
وأنّ تلقيح احليوانات علما ( احليوانات... كثافة ، النظافة ) مثل ة قواعد حفظ الصحّ تطبيق •
احليوان معاجلة يتم باملرض  اإلصابة وعند االستثنائية احلاالت في إالّ به منصوح غير

. طبيعية نباتية مصدرها مواد املستعملة واألدوية فقط املصاب
لتحقيق احليوانات على البيولوجية التربية نطبّق كيف السابقة املعطيات على باالعتماد بني

: وذلك املستدمية التنمية
. واإلنسان احليوانات ة صحّ على باحملافظة •

. البيولوجية الزراعة بتطوير •

األمريكيةهذه ةالوالياتاملتّحدة مةخاصّ *طريقةحديثةمعتمدةبكثرةفيبعضالبلداناملتقدّ
. عالية إلنتاجية والضامنة احملبذة الوراثية وانتقاء الصفات اخلصائص تغيير تعتمد الطريقة

. البقر جنون ملرض املسبّب الرئيسي هو **

من 16 : قطيع الوثيقة
الغنم في املرعى
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:  OóY øjô“

املقارنة على القدرة اختبار : ±ó¡dG
البيولوجية والفالحة العصرية الفالحة من كل مردودية قارن التالي اجلدول على اعتمادا 1 ــ

بالنسبة للمنتوجات املقترحة.

العصريةاملنتوجات الفالحة مردوديّة
طن/الهكتار

الفالحة  مردوديّة
البيولوجية
طن/الهكتار

5534   بطاطا

7.95.1  قمح

5129بصل
في حقل الزراعات لبعض البيولوجية والفالحة العصرية للفالحة الزراعي املردود جدول يبرز

. البيولوجية الفالحة فوائد ر فسّ 2 ــ

ìÓ°UE’G
: OóY øjô“

املنتوجات
مردوديّة الفالحة

العصرية
طن/الهكتار

مردوديّة الفالحة
البيولوجية
طن/الهكتار

الفارق في املردود
طن/الهكتار

553421   بطاطا

7.95.12.8  قمح

512922بصل

للمنتوجات بالنسبة البيولوجيّة والفالحة العصريّة الفالحة ّمن  كل مردوديّة مقارنة  تبنيّ
يّة ناحية الكمّ من العصريّة الفالحة مردوديّة أقل من البيولوجيّة الفالحة أنّ مردوديّة املقترحة

أمراض  في تسبّب ميكن أن العصريّة الفالحة منتوجات بينما لإلنسان يّة صحّ منتوجاتها  و
احمليط. في التّلوّث إزالة آثار كلفة إضافة إلى عالجها في مكلفة

: هي البيولوجيّة الفالحة 2 ــ فوائد
وال الطبيعيّة استعمال املواد العضويّة تعتمد فالحي إنتاج طريقة هي البيولوجيّة الفالحة
أنّهاتعملعلىإنتاجأغذيةذاتجودة عاليةمحافظة للتغيير النموالطبيعيللنّباتاتكما تتدخّ
ة بصحّ تضرّ فال العضويّة واملواد والفيتامينات املعدنيّة وغنيّة باألمالح نكهتها الطبيعيّة على
حتافظ أنّها كما املستدمية التنمية املوارد الطبيعيّة لضمان حسن استغالل من ن ومتكّ اإلنسان

. البيئيّة للمنظومات بيعي الطّ التوازن على
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: OóY øjô“

≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
حتديد عدد بشرط النباتي اإلنتاج مع احليواني اإلنتاج على إدخال البيولوجية الفالحة تشجع

. الواحد الهكتار بقرتني في مثال املربّية احليوانات
. النباتي اإلنتاج مع احليواني اإلنتاج تداخل أهمية ر 1 - فسّ

. البيولوجية الفالحة مزارع في املرباة احليوانات حتديد عدد أسباب 2 - بنيّ

: OóY øjô“
π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

ظروف في البطاطا ومردوديّة امليلديو مبرض باإلصابة تتعلّق  معطيات التالي اجلدول ميثل 
مرمي) بشط والبستنة للفالحة . (املعهد العالي مختلفة

 
الطبيعية العضوية للمادة املئوية النسبة

املستعملة(%)
البطاطا زراعة

العضويةالنوع مكونات املادة
باملرض اإلصابة نسبة

(%)
طن/هكتار املردود

األبقار1 18.714.7%100 روث

2
األبقار %80 روث

األغنام %20 روث
18.11.77

3

األبقار %70 روث

األغنام %20 روث

الطيور %10 فضالت

14.71.53

4

األبقار %50 روث

األغنام 20 % روث

الطيور %20 فضالت

مرحي قمح %10 تنب

8.92.16

مادة بدون النحاس مبحلول املعاجلة
. طبيعية عضوية

5.82.24

معاجلة غير شاهدة 35.31.5زراعة

. السابقة املعطيات 1 - حلّل
؟ تستنتج 2 - ماذا
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: ¢ùfƒJ ‘ á«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG á«ªæàd á«∏≤◊G áHôéàdG

? á«∏≤◊G  áHôéàdG  »gÉe ``  
التجربة احلقليةهي طريقةبحثوتكوينتعتمد علىمعرفةالوسطالبيئي الستغاللهفي امليدان
صحيا منتوجا لهم وتضمن الزراعية واملشاكل العوائق جتاوز من الفالّحني متكن و الفالحي 

. والعاملي الوطني على املستوى رواجا يلقى
ةأطراف 2003 بالتعاونمع عدّ أكتوبر انطلقتالتجربةاحلقليةفيالفالحة البيولوجية فيشهر
والتكوين اإلرشاد وكالة و الفالحي اإلدارة العامة لإلنتاج مثل امليدان الفالحي في صة متخصّ

... البيولوجية للفالحة الفنّي و املركز الفالحي
: á«Lƒdƒ«ÑdG á«∏≤◊G áHôéàdG ‘ ∫ƒ∏◊Gh äÉjóëàdG  á°SGQO ``

:ÚJÉjõdG - CG
قابلية ولها األمطار ة خاصّ التربة وعوامل املناخية للظروف بتكيّفها الزيتون  شجرة  تتميز 

. البيولوجية الفالحة في االستعمال

ميدانية 17 : دراسة الوثيقة
البيولوجية الفالحة حلقول

التونسية بالبالد

مع 18 : حوار الوثيقة
الفالحني لتنمية التجربة

احلقليةفيالفالحة البيولوجية

ميدانية 19 : دراسة الوثيقة
زيتون حلقل

مختلفة غذائية :مواد 20 الوثيقة
منتجةبواسطةالفالحةالبيولوجية
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                          احللول                     العوائق

املناخية العوامل بسبب اإلنتاج اختالل •
األمطار. ة خاصّ

التربة في الطبيعية العضوية إضافة املادة ــ
. االحتفاظ باملاء التربة على قدرة لزيادة

بهدف التربة عمل في اجلهد مضاعفة ــ
التقليل

. املاء تبخر من
. الضارة احلشرات تأثير •. البيولوجية املقاومة اعتماد ــ

.( (الزياتني األحادية الزراعة ممارسة •
كزراعة الزيتون بني أشجار الزراعات تنويع ـ

أو (... الفستق ، اللوز ) مثل املثمرة األشجار
على التكيف القدرة لها وطبية نباتات عطرية

. للزيتون املناخية الظروف نفس مع
: π«îædG ` Ü

املصنّعة الكيميائية للمواد ضعيف عادية باستعمال بصفة النخيل زراعة متارس الواحات في
عرضة أقل فهي التربة وعوامل املناخية الظروف مع جيّدا شجرة النخيل تتكيف أنّ كما

. الزراعية ولألمراض لآلفات

 احللول العوائق
النباتات) الضارة(تقرض احلشرات فة آ •
. النور دقلة ة وخاصّ التمور تصيب .والتي شبكي رقيق بقماش العراجني تغطية •

. القراديات آفة •
في بها مبادة الكبريت املسموح املعاجلة •

. البيولوجية الفالحة
 . النخيل أشجار صيانة .ــ ذب الشّ بقايا من النخيل تنظيف •

. األحادية الزراعة •

النخيل أشجار بني نباتية زراعة مستويات •
... اخلضروات و املثمرة األشجار مثل

ة الفصّ مثل اخلضراء األسمدة وكذلك زراعات
 . واحلرّيقة

النورالوثيقة21 : واحة نخيل 22 : دقلة الوثيقة
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:iÈμdG äÉYGQõdG `` ê

يتمّ حتسني خصوبة احلبوب تخص التي الكبرى الزراعات في جيّدة محاصيل على للحصول
مما للزراعات ومتنوعة متوازنة مداولة واعتماد الطبيعية العضوية املواد وذلك بإضافة التربة

. الزراعية اآلفات ضد الوقائية من املقاومة ميكن

القمح 24 : بذور الوثيقة

 احللول العوائق

الزراعة األحادية. البقوليات• مع الزراعية املداولة •

الكيميائية باملواد التربة تخصيب طبيعية.• عضوية أسمدة استعمال •

حبوب 23 : حقل الوثيقة

اخلبز من مختلفة 25 : أنواع  الوثيقة
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 : ∫Ó¨dGh ö†ÿG - O

بخصوص متواصلة مراقبة البيولوجية الفالحة باعتماد والغالل اخلضروات حتسني إنتاج يتطلب
املتكيفة باملواد العضوية الطبيعية واختيار الزراعات جدا هاما وتخصيبا ملقاومتها األمراض
طبيعية حواجز زراعة يجب كما املالئمة األنواع باعتماد وذلك احمللية  البيئية الظروف مع 

. جيّد مردود على للحصول واعتماد التقنيات الزراعية البيولوجية الوقاية لدعم

 احللول العوائق
. للمردود ملحوظ .• انخفاض الزراعية املداولة • تنويع

. األمراض تأثير البيولوجية.• املقاومة •

توفر السماد العضوي الطبيعي عدم •. الطبيعي العضوي السماد إضافة •

اخلضر زراعة :26 مثمرةالوثيقة تفاح 27 : شجرة الوثيقة

28 : استخراج البطاطا الوثيقة
التربة من

العنب منتوج 29 : جني  الوثيقة
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تتملك الطيور، أنفلونزا إلى وصوال بالنفط والبحار احمليطات تلوث إلى إضافة البقر جنون بظهور
كبيرة باللحوم حلقت التي الكوارث هذه كانت تناولها، فإذا يجب التي األغذية حول الهواجس اإلنسان
نخشى أن صرنا للمنتوجات حتى الوراثي التعديل تطور أمام الوطني الزراعي اإلنتاج  ن نحسّ كيف

. وطعمها وألوانها والغالل اخلضر تنقلب أشكال
الزمان أثبت التي الغذائية والتقاليد الطبيعية العادات ويقني أمان عن البحث إلى نعود وطبيعي أن
ومبا البيولوجية، الفالحة مفهوم عن األخيرة اآلونة في احلديث كثر العصر، فقد أمراض أمام فعاليتها
وهذا املفهوم هذا في اقتران خيرا وأملوا البعض استبشر تعني احلياة، فقد بالالتينية "بيو" كلمة أن
البيولوجية ومدى هذه الفالحة ماهية حول بسيطة تساؤالت وانبثقت بالدنا، في الزراعة بنوعية اللفظ

التونسي. املواطن صحة على املستقبلية وآفاقها انتشارها
تعتبرالفالحةالبيولوجيةهي طريقةإنتاجتدعم التوازن الطبيعيللمنظومة البيئيّةوحتافظعلىالتنمية
على احملافظة وبالتالي عالية جودة وذي وصحي  متنوع إنتاج  على احلصول إلى تهدف املستدمية

بالتصدير. والنهوض اإلنسان صحة
وكل ومبيدات أسمدة من املصنعة الكيميائية كل املواد الفالحة البيولوجية استعمال في ويحجر

: التالية التقنيات على حتتوي وهي احليوان. أو للنبات النمو الطبيعي تغير التي التدخالت
املواد رسكلة إعادة خالل من البيولوجية  وأنشطتها خصوبتها على واحملافظة  بالتربة  العناية •

احلاجة. عند املعدنية الطبيعية املواد وإضافة الزراعي والتداول األرض وخدمة خاصة العضوية
زراعية طرق  بإتباع وذلك  واحليوان النبات عند واألمراض  اآلفات ملقاومة احلماية ثم الوقاية •
والتنوع البيئي التوازن على واحملافظة الطبيعي الدفاع وسائل تقوية إلى تهدف وبيولوجية

البيولوجي.
خالل من األخيرة  السنني  في كبيرا وتطورا  اهتماما تلقى التي الفالحة  هذه أن بالذكر واجلدير
على وراهنوا الثمانينات ثابروا منذ الذين الفالحني تعاطيها إلى في يعود الفضل إستراتيجية وطنية

تطورها.
 58 و زراعات هكتار ألف مائة 1997 إلى سنة 300 هكتار من البيولوجية الفالحة تطورت ولقد
في السنوات األخيرة إجراءات عدة وقع إقرار أجل هذا ومن .2004 سنة وغابات مراعي هكتار ألف

: ذلك البيولوجية من الفالحة بقطاع للعناية
البيولوجية للفالحة الوطنية اللجنة إحداث وخاصة للقانون التطبيقية النصوص وإصدار إعداد •

البيولوجية. الطريقة حسب اإلنتاج وشروط
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البحري. والصيد للفالحة التونسي صلب االحتاد البيولوجية في للفالحة جامعة وطنية بعث  •

واآلالت التجهيزات قيمة من بـ%30 منحة  إسناد ذلك من  القطاع لهذا  التشجيعات سن   •
البيولوجية. الضرورية للفالحة والوسائل

سنوات. ملدة خمس البيولوجي على اإلنتاج املراقبة من تكاليف بـ%70 منحة إسناد •
البيولوجية. الفالحة في منتج ألحسن رئاسية جائزة إسناد •

املالئمة املناطق من العديد في الزراعية والتقاليد املناخية الظروف إلى  إضافة التشجيعات  هذه
البيولوجية للفالحة مستقبال واعدا تشكل أن من شأنها واحليواني النباتي البيولوجي اإلنتاج لتعاطي

الطبيعية املوارد على احملافظة في تساهم وبيئية واجتماعية اقتصادية ألنها فالحة تونس في
تنويع مع يتعارض ال عالية  جودة ذي صحي إنتاج على من احلصول متكننا كما استغاللها وحسن
تنسيه اإلنسان والطبيعة بني تناغما كما من شأنه أن يحقق بالتصدير، والنهوض الفالحي اإلنتاج

والنفسي. البدنية اإلنسان صحة على للتطور العاملي السلبية االنعكاسات

QƒªàdG ájÉbƒd á«Lƒdƒ«ÑdG áëaÉμŸG
التونسي، اجلنوب واحات في الزراعة عليها ترتكز التي العناصر أهم من التمر نخيل  يعتبر
ويشكلبذلكالقاعدة األساسيةالقتصادهذهاملنطقةحيثتلعبالنخلةدورالعمود الفقريفي

الواحات. داخل الزراعي النمط تشكيل
التمور لم جودة أن إال األخيرة السنني خالل ملحوظ من تطور النخيل ما حققه قطاع رغم
التمور دودة وخاصة احلشرية اآلفات من بالعديد لإلصابة تعرضها بفعل هذا التحسن تواكب
عديدة على أنواع تتغذى األجنحة من عائلة حرشفية صغيرة عن فراشة عبارة وهذه األخيرة
حدود20  إلى إصابتها نسبة تصل حيث التمور وخاصة اخلروب و والتني  كالرمان الثمار من 

الوطني. اإلنتاج من %
دودة يصيب بيض الذي "التريكوجرام" من طفيلي محلية ساللة اكتشاف من التمكن مت  لقد

جناعته. لدراسة الواحات داخل وإطالقه إلكثاره بعث وحدة صغيرة من خالل التمور
النتائجاملسجلةتشيربوضوحإلىوجودالطفيليبشكلطبيعيفيالواحاتولكننسبةتطفله
هذه زيادة  إلى اإلطالق عمليات أدت املقابل  في %و  3 تتجاوز ال  التمور دودة بيض على
% على التمور حوالي3.5  بدودة املصابة الثمار  نسبة إلى78.8 % وبلغت لتصل النسبة

املقارنة. نخيل على سجلت التي النسبة مقابل6.5 % وهي املعامل النخيل
عموديا انتشاره قابلية مدى مت دراسة املزارعني قبل الطفيلي من هذا عملية استخدام لتسهيل
حيث العراجني مستوى إلى الوصول لهذا الطفيلي الـقدرة على أن النتائج املسجلة أظهرت وقد
بلغتنسبةاكتشافهلبيضالفراشة100 % بغضالنظرعنموقعإطالقهعلىساق النخلةالتي
املطلوق الطفيلي أعداد بزيادة ترتفع التطفل نسبة أن النتائج أوضحت كما إنتاجها. أوج في هي
العائل احلاملة للبيض العراجني ومستوى اإلطالق بني موقع الفاصلة املسافة بزيادة وتنخفض
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG ™HGôdG QƒëŸGá«Lƒdƒ«ÑdG áMÓØdG

وإمنا العراجني قرب يطلق الطفيلي حتى النخلة لتسلق حاجة يعد في لم املزارع فإن هكذا و
املطلوق. الطفيلي عدد في مراعاة الزيادة مع مستوى ارتفاعه في النخلة ساق على يضعها

املطلوق الطفيلي عدد تركيز
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ÊÉãdG Aõ÷GÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù–
غذائيّة) (عالقات الوسط توازن في هاما احليواني اإلنتاج يعتبر النباتي اإلنتاج على  عالوة  

 1 (الوثيقة واحلليب احلمراء إلنتاج اللحوم األبقار تربية يسعى لتجويد الذي اإلنسان لتغذية  و
4 ) تربية 3 والوثيقة (الوثيقة والبيض البيضاء اللحوم إلنتاج الدجاج تربية (2 الوثيقة و

...(6 (الوثيقة العسل إلنتاج 5) تربية النحل (الوثيقة األسماك
?ÉgôKÉμJ ≈∏Yh äÉfGƒ«◊G ájò¨J ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– qºàj ∞«c

لألبقار املالئم العلف 1 : تقدمي آليةالوثيقة 2 : حلب األبقار بطريقة الوثيقة

اصطناعيا الدجاج 3 : تربية للبيضالوثيقة منتج 4 : دجاج الوثيقة

املهدية بسواحل النت 5 : تربية أسماك 6 : تربية النحلالوثيقة الوثيقة
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  ÊÉãdG Aõ÷G ¢Sô¡a
¿Gƒ«◊G óæY ájò¨àdG `` ∫hC’G QƒëŸG 

ع األنظمة الغذائية عند احليوانات الدرس 1 : تنوّ
الدرس 2 : حتسني اإلنتاج احليواني بالتأثير على غذائه

¿Gƒ«◊G óæY ôKÉμàdG `` ÊÉãdG QƒëŸG
 الدرس 1 : التكاثر عند الطيور

على  بالتأثير  احليوانات  بعض  إنتاج  حتسني   :  2 الدرس 
تكاثرها

¿Gƒ«◊G óæY ƒªædG `` ådÉãdG QƒëŸG
الدرس 1 : دراسة النمو عند بعض احليوانات

الدرس 2 : حتسني اإلنتاج احليواني بالتأثير على النمو

ÊÉãdG Aõ÷GÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– 
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∫hC’G QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ájò¨àdG
: á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe

مختلفة بطرق غذائها تستهلك والفخ ، باحليلة باملباغتة ، باملطاردة احليوانات تصطاد •
(5 أساسي) .

(7 أساسي) وتصنيفها والالّفقرية الفقرية احليوانات ع تنوّ •

وحيوانيّة نباتيّة أو أوحيوانية البيئيّة بأغذية نباتيّة أوساطها داخل احليوانات ى تتغذّ
? áq«FGò¨dG É¡àª¶fCG QÉÑàYÉH É¡LÉàfEG Ú°ùëàd äÉfGƒ«ë∏d ºFÓŸG AGò¨dG Òaƒàd ¿É°ùfE’G π qNóàj ∞«c

داخل وسطها البيئي والفقرية فقرية 7 : حيوانات الوثيقة
غذائه يستهلك اآلخر والبعض بعضها يصطاد

∫hC’G QƒëŸG ¢Sô¡a
احليوانات عند الغذائية األنظمة ع 1 : تنوّ الدرس

على غذائه بالتأثير احليواني اإلنتاج 2 : حتسني الدرس
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äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJô qμaCG
كالقط الحم وماهو  (9 (الوثيقة واملعزاة (8 (الوثيقة كاألرنب عاشب ماهو  احليوانات  من

(11 (الوثيقة كاخلنزير كالش وماهو (10 (الوثيقة

? äÉfGƒ«◊G óæY áq«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ qöùØJ ∞«c

(8 9)(الوثيقة (الوثيقة

(10 11)(الوثيقة (الوثيقة

1 ¢SQódG
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º¡aCGh §°ûfCG
áÑ°TÉ©dG äÉfGƒ«◊G  óæY  AGò¨dG ∑Ó¡à°SG -

áÑ°TÉ©dG äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G : ∫hC’G •É°ûædG
: الغذاء عند أعضاء استهالك شاهد •

،(15 (الوثيقة كالبقرة أخرى حيوانات أو (14 13 والوثيقة 12 والوثيقة (الوثيقة املعزاة •
... الكبش

... الهمستار ، كالسنجاب أخرى حيوانات أو (16 (الوثيقة األرنب •
... الوحشي احلمار ، األهلي كاحلمار أخرى أوحيوانات (17 (الوثيقة احلصان •

املذكورة. عند احليوانات الغذائي والنظام السنّي بني النظام أبرز العالقة •
 . الغذائي لنظامه العاشب احليوان تكيّف استنتج •

معزاة 12 : جمجمة الوثيقة
جانبي وجه

13 : أضراس معزاة الوثيقة

معزاة 14 : معدة وجه جانبيالوثيقة 15 : جمجمة بقرة  الوثيقة

أرنب 16 : جمجمة حصانالوثيقة 17 : جمجمة الوثيقة

äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

¢SGöVCG

™WGƒb
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º¡aCGh §°ûfCG
áªM qÓdG äÉfGƒ«◊G óæY AGò¨dG ∑Ó¡à°SG ``

áªM qÓdG äÉfGƒ«◊G óæY »FGò¨dG ΩÉ¶ædG : ÊÉãdG •É°ûædG
كالكلب أخرى أوحيوانات 18 و19 و20) (الوثائق القط عند الغذاء استهالك شاهد أعضاء •

22 و23). (الوثيقتني أواألسد (21 (الوثيقة
. الغذائي بني النظام السنّي والنظام العالقة أبرز •
. الغذائي لنظامه الالّحم احليوان استنتج تكيّف •

يتغذى 18 : قط   الوثيقة

äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

قط 19 : جمجمة الوثيقة

قط 20 : أضراس كلبالوثيقة 21 : جمجمة الوثيقة

فريسته يستهلك 22 : أسد أسدالوثيقة 23 : جمجمة الوثيقة

ÜÉ«fCG
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º¡aCGh §°ûfCG
á°ûdÉμdG äÉfGƒ«◊G óæY AGò¨dG ∑Ó¡à°SG ``

á°ûdÉμdG äÉfGƒ«◊G óæY »FGò¨dG ΩÉ¶ædG : ådÉãdG •É°ûædG
24 و25 )  (الوثيقتني اخلنزير عند أعضاء استهالك الغذاء شاهد •

. الغذائي بني النظام السنّي والنظام العالقة أبرز •
. الغذائي لنظامه احليوان تكيّف استنتج •

äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

24 : جمجمة خنزير 25 : أضراس خنزيرالوثيقة الوثيقة
áªM qÓdG äÉfGƒ«◊Gh áÑ°TÉ©dG äÉfGƒ«◊G óæY  áq«FGò¨dG áª¶fC’G áfQÉ≤e : ™HGôdG •É°ûædG

á°ûdÉμdG äÉfGƒ«◊Gh
الغذائية عند السنّية واألنظمة األنظمة العالقة بني فيه حتوصل كراّسك على جدوال ارسم •

. احليوانات
الغذائية. األنظمة حسب الغذاء استهالك تكيّف أعضاء استنتج مفهوم •

الغذائيالنظام السنّياحليوان النظام
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π°UƒMCG

á°UÓÿG

النظامالنظام السنّياحليوان
الغذائي

املعزاة

الفك في موجودة القواطع •
الفك في منعدمة  و  السفلي

نتوء متقرّن العلوي فيظهر
منعدمة األنياب •

(لطحن قوية و كبيرة  األضراس  •
تآكل لوحة وبها العشب)

ناقص السنّي النظام

عاشب مجتر

األرنب

حادّة معقوفة طويلة القواطع •
العشب لقضم كاألزميل ومبريّة

منعدمة األنياب •
ومتشابهة صغيرة األضراس •

العشب لسحق بنتوءات ومزوّدة
ناقص السنّي النظام

عاشب قارض

احلصان

حادة و عريضة  طويلة  القواطع  •
العشب لقطع

ضامرة األنياب •
لسحق قويّة و كبيرة  األضراس •

تآكل لوحة ولها وطحنه العشب
كامل السنّي النظام

عاشب

القط

وصغيرة قصيرة القواطع •
وحادّة خنجرية  معقوفة  األنياب  •

لتمزيق اللحم
تعمل حادّة  حواف ذات أضراس  •

اللحم لقطع كاملقص
كامل السنّي النظام

الحم

äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG
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π°UƒMCG

النظامالنظام السنّياحليوان
الغذائي

اخلنزير

لتقليب وحادّة طويلة قواطع •
العشب وقطع التربة

وحادّة معقوفة ضخمة أنياب •
اللحم لتمزيق

وساحقة قوية أضراس •
كامل السنّي النظام

كالش

والعاشبة (الوثيقة26) اترّة العاشبة منها احليوانات عند الغذائيّة األنظمة  ع تتنوّ
. والكالشة والالّحمة القارضة

ى بها تتغذّ التي األغذية بني احملكم التالؤم في الغذائيّة ألنظمتها احليوانات  يبرز تكيّف
. الستهالكها  األعضاء املستعملة و

البقرة عند 26 : مراحل االجترار الوثيقة

äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

التقاط العشب في ة اخلاصّ طريقته حيوان لكلّ و املرعى من والبقرة يلتقطان العشب احلصان
:27 الوثيقة على باالعتماد واستهالكه

. محدود وقت في واحلصان البقرة عند العشب التقاط كيفيّة قارن •
البقرة مع مقارنة العشب من كبيرة كميّة احلصان يستهلك ال ملاذا بنيّ •

27 الوثيقة

:  OóY øjô“ 
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

أضراسه أحد وبنية سنجاب 28 جمجمة الوثيقة تبنيّ
احلروف وفق كرّاسك على  البيانات أكتب  -  1 

. الرسم على
(2) وس (1) س األسنان خصائص ماهي  -  2 

استهالك الغذاء؟ في دورها و
(س2 ) املبيّنة للسن (م) املساحة ى تسمّ 3 - ماذا

بالوثيقة.
4 - استنتجالنظامالسنّيوالنظامالغذائيللسنجاب.

28 الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdGh º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

يةكبيرة منالعشبفي تلتقطالبقرة الوحشيّةكمّ
كبير جيب في وتخزّنه  (  29 الوثيقة املراعي(
(الوثيقة جانبا ثمّ تستلقي ى الكرش يسمّ باملعدة
30)فينتقلالعشبمنالكرشإلىالقلنسوةحيث
املريء عبر  الفم  إلى تصعد كريّات إلى  ل  يتحوّ
باألضراس العشب الوحشيّة كريات البقرة تطحن
الوثيقة31)  أنظر( العلوي و السفلي ني الفكّ في
هاالسفليحركةأفقيةواسعةتساعدها فتحرّكفكّ
تبتلعه ثم القوية املاضغة العضالت ذلك في

الهضمي. الهضم في األنبوب ليتواصل

فقرة 30 و31 و32  حرّر الوثائق إلى استنادا 1 ــ
فيها كيفتلتقطالبقرةالوحشية العشبفي تبنيّ
مع االجترار أثناء بأسنانها تسحقه ثم املرعى
الغذائي بني النظام السنّي والنظام العالقة إبراز

باجلراثيم ك امليّتة تتفكّ األوراق أنّ إذا علمت 2 ــ
كرش في  املوجودة  اجلراثيم دور عن أبحث

البقرة.

29 الوثيقة

31 الوثيقة

30 الوثيقة

32 الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdGh áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

في و البلوط على ثمار الرّبيع فصل في ى يتغذّ والكثيفة، املتراكمة األوراق في الغابة يعيش فأر
. واحلشرات الديدان بعض مضيفا الطريّة والنباتات باحلزازيات ى يتغذّ الشتاء فصل

واخلضروات كالبرسم ويفسدها الزراعات ويتلف الفالحيّة  باملنتوجات يضرّ احلقل فأر ا أمّ
ممّا يسبّب التربة في يحفرها التي مخابئه في منها جزء ويختزن اخلضراء بالبذور ى فيتغذّ والقمح

النباتات. جذور في أضرارا
األرقام وفق على كراسك البيانات 1 - أكتب

. الفأر على صورة جمجمة املوجودة
السنّية للفـأر 2 - استنتج الصيغة

األغذية قارن النص على باالعتماد أ)   - 3 
الغابة فأر عليها يعيش التي   

. فأر احلقل و  
الغابة لفأر الغذائي النظام قارن ب)   

. فأر احلقل و  
الغذائي. للنظام التكيّف مفهوم 4 - عرّف

ìÓ°UE’G
: OóY øjô“

4 قواطع ، 3 أضراس 2 فك سفلي ، 1 فك علوي ، : البيانات 1 ــ
األنياب النعدام ناقصة للفأر السنّية الصيغة 2 ــ

 - 3

الغابة احلقلفأر فأر

األغذية أ)

البلّوط ثمار •
احلزازيات •

الطريّة النباتات •
الديدان •

احلشرات •

البرسم •
القمح •

اخلضروات •

الغذائي النظام عاشبكالشب)
واألعضاء احليوان عليها يعيش التي األغذية بني التالؤم احلكم هو للنظام الغذائي التكيّف ـ 4ـ 

الستهالكها. املستعملة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG äÉfGƒ«◊G óæY á«FGò¨dG áª¶fC’G ´ qƒæJ 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

؟ الحم فحسب حيوان هو فهل الدجاج على ى يتغذّ الثعلب
الفريسة حلم للرأس أثناء استهالك الوضع املائل (34) والوثيقة الثعلب أسنان (33) الوثيقة تبرز

. الفصول عبر للثعلب الغذائي النظام (35) الوثيقة تبنيّ و

33 34الوثيقة الوثيقة

35 الوثيقة
الغذاء. استهالك األسنان ودورها في خصائص صف و(34) (33) 1 - باالعتماد على الوثيقتني

. عبر الفصول الثعلب عند الغذائي النظام اختالف فسر ثمّ (35) الوثيقة 2 - حلّل
الغذائي للثعلب. 3 - استنتج النظام
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من العديد عناية هت توجّ ان السكّ عدد ر تطوّ بسبب اللحوم الستهالك املتزايدة للحاجيات تلبية
تونس نحوتشجيع تربية أنواع مختلفةمن احليواناتمثلاألسماك(الوثيقتان36  الدول منبينها

... 38 و39 ) واألرانب واألبقار و37 ) والدواجن(الوثيقتان
?¿Gƒ«◊G ájò¨J ≈∏Y ÒKCÉà`dÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– øμÁ ∞«c •

الدواجن تربية 38 : ضيعة  الوثيقة

2 ¢SQódG

النت تربية 37 : مشروع الوثيقة
بلغ املهدية) (والية سلقطة بساحل

650 طن إنتاجه

ر كتلة سمكة 36 : تطوّ الوثيقة
850 غ إلى 280 غ من السلمون

املالئمة التغذية بفضل

حلم إنتاج 39 : تطور الوثيقة
تونس في الدجاج

200320042005

اإلنتاج
(طن)

اإلنتاج
(طن)

اإلنتاج
(طن)

394134295839161اجلملة
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º¡aCGh §°ûfCG ¬FGòZ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù–
øLGhódG êÉàfEG Ú°ù– : ∫Éãe

 áqjöü©dG  á≤jô£dÉH êÉàfE’Gh áqjó«∏≤àdG á≤jô£dÉH êÉàfE’G  áfQÉ≤e - 
 áLÉM á«Ñ∏àd ±Éc ÒZ ájó«∏≤àdG á≤jô£dÉH øLGhódG êÉàfEG qó©j  GPÉŸ :∫hC’G •É°ûædG  

?Úμ∏¡à°ùŸG
التقليديّة. بالطريقة الدواجن إنتاج محدوديّة أسباب ر فسّ التالي النص على باالعتماد •

2 ¢SQódG

غذائها عن تبحث فهي املربّني ً من كبيرا مجهوداً تتطلب ال تقليدية الدواجن بصفة تغذية إن
بقايا أو احملاصيل من مخلفات تعثر عليه ما فتلتقط املنازل  وبني الطرقات في بالتجول
الراكد القذر املاء من فتشرب النظيف الشرب ماء بتقدمي ً كثيرا االهتمام وال يتم الطعام
الدواجن هذه إيواء في ً كبيرا جهداً يبذلون ال املربّني أن كما . األمراض إليها ينقل الذي
وضع عدم إنّ . الرياح واألمطار من تقيها مغلقة أو مسقوفة حظائر داخل مثالً توضع فال
وكثير ، ً أضرارا وتسبب واحلقول املنازل في  تتجول  يجعلها خاصة حظائر داخل الدواجن
معد مبرض  دجاجة  تصاب  وعندما بها اخلاصة احلظائر خارج لألمراض فريسة يقع منها
املريضة الدجاجة أن كما ، املنطقة في األخرى الدجاجات  جميع به  تصاب  ما سرعان 
وهي متوت منها كبيرة أعداداً أخرى  جهة ومن متوت ما غالباً بل جيدة بصورة  تنمو  ال 
إنّ . التغذية وسوء العناية وقلة املفترسة واحليوانات األمراض بسبب صغيرة السن وذلك
. ضعيفا من اللحم وإنتاجها محدودا ها منوّ يكون جيّدة سالالت من التي ليست الدواجن

ájò¨àdG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH êÉàfE’G Ú°ù– -
? AGò¨dG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH êÉLódG êÉàfEG Ú°ù– øμÁ ∞«c : ÊÉãdG •É°ûædG

نوعية اإلنتاج و مستوى على را كبيرا تطوّ منذ الثمانينات تونس في اللحم دجاج قطاع سجل
اتي. الذّ االكتفاء بلوغ إلى املتدخلة  األطراف كل جهود تضافر بفضل  استطاع و  املنتوج.
أن مربي كل على فنية يتحتم و صحية و علمية قواعد و أسس الدواجن على تربية تعتمد و

التربية. تقنيات مجال في العاملية التطورات متابعة ضرورة إلى إضافة منها نا متمكّ يكون
املهنيني مساعدة هو واجن ملنتوجات الدّ املشترك املهني امع بها يضطلع التي املهام و من
لتأهيل حتسيسهم و اإلنتاج الت معدّ حتسني بغية والتكنولوجي العلمي ر مواكبة التطوّ على

منشآتهم.
التغذيةاملالئمةتساعدعلىحتسنيإنتاجالدواجن. ركيفأنّ •باالعتماد على الوثيقتني40 و41 فسّ

: واملاء العلف تقدمي :40 الوثيقة
فرخ  500 لـ م  4 على يقل  ال قطرها الشكل دائرية حواجز الدجاج تربية بيوت في  توضع
تغيير و ينبغي بالبالستيك مغلفة حديدية أو الكرتون مادة من تكون أن و ميكن 40 صم وعلوها
طبقا للرسم التالي احلواجز داخل التربية معدات وضع دورة.يقع البالستيك في كل أو الكرتون

.(40 (الوثيقة
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يوفرها التي القيمة الغذائية تعني املنتوج وجودة العلف ال تكلفة في األوفر القسط للعلف
العلف والتخمر.ميثّل التعفن روائح ومن والفطريات اجلراثيم خلوه من تعني أيضا بل فحسب،
جودة على احملافظة على احلرص يجب لذا لإلنتاج. اجلملية التكلفة من %65 تفوق نسبة
و احلشرات من و حمايته احلرارة، الرطوبة و عن وبعيد نظيف  و جاف مكان بخزنه في العلف

البرية. الطيور و الفئران
حسب تختلف أنّها و علما املاء و العلف استهالك كميات البيان على سبيل و يلي فيما نقدم و

: الفراخ ساللة حسب و العلف نوعية

2 ¢SQódG

(أسبوع) العلفالعمر كمية
اليوم) في (غرام

في اليوم) (مل املاء كمية
احلرارة حسب *

 32 مئوية 21 مئوية
1213030
2436090
36990200
4101130270
5134170360
6169220420
7197250460

العمر حسب الفراخ عند واملاء العلف كميّة تغير حاجيات يبنيّ جدول
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هذا ضعف إلى و تصل العلف كمية 1,8  من بـ1,7   إلى املاء املستهلكة كمية ر تقدّ  *
. الشهيلى فترات في تزداد أنّها كما معتدل مناخ في التقدير

وهيتتمثلفي كميةالعلف مناملؤشراتالتيمتكننامنتقييمعملية التربيةهي نسبةالتحويل
. احليّ الدجاج من 1كلغ إلنتاج الالزمة

:∫Éãe
حي 2  كلغ احلي:  للدجاج األوزان  معدل

لكل طير العلف 4.4 كلغ من املستهلكة:   العلف كمية ل معدّ

% 45.4 =       : للتحويل املئوية النسبة تكون
   

املتقدمة البلدان التحويل في نسبة أنّ مرتفعة نسبيا حيث هذا املثال في النتيجة تعتبر هذه و
. %55.55 % و  52.63 بني تتراوح الدواجن ميدان في

التجانس: نسبة 41 : مراقبة األوزان  و الوثيقة
للمقاييس قرب األوزان منوها وللتأكد من حسن من للتحقق أسبوعيا الطيور أوزان مراقبة تقع
املستهدفةحسبالعمروحسبالساللة.أمانسبةجتانسالقطيعفإنهاتعطيفكرة أوضح عن
عدم مثل حتصل قد التي التربية بعض أخطاء إبراز متكن من كما ، القطيع في تفاوت األوزان

. التربية معدات مقاييس و الطيور كثافة احترام
من وبأماكن مختلفة القطيع  1 % من نسبة متثل اختيار بدون  الطيور من  عيّنة وزن يقع
نستنتج املوزونة، عدد الطيور على وقسمتها جمعها األوزان، وبعد هذه تدوين ويتم املدجنة.

املعدل للطير الواحد.
الوزن معدل بني منحصرة أوزانها تكون  التي الطيور يقع تعداد الفوج، جتانس نسبة وملعرفة

.% 10 زائد الوزن معدل 10 % وبني ناقص
1500 غرام: الطيور وزن معدل كان إذا مثال

10 % = 1500-150 = 1350 غرام - الوزن معدل هو  فاحلد األدنى
10 % = 1500+150 = 1650 غرام. + معدل الوزن هو األقصى احلد و

األدنى احلدين بني أوزانها تتراوح العيّنة هذه من باملائة  75 كان إذا متجانسا الفوج ويعتبر
اإلبان. في لتداركها األخطاء البحث عن ويجب غير متجانس فإن القطيع وإال واألقصى

لزيادة العناية حده بقسيمة باملدجنة على ووضعها وزنا األقل الطيور فرز هذه احلالة وميكن في
املرغوبة. تلتحق باألوزان حتّى واملعالف املشارب عدد من أكثر بتوفير بها

2 ¢SQódG

2 ×100
4.4
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الدجاج كتلة لنموّ البيانيّة 41 : الرسوم الوثيقة
املستهلكة الغذاء وكتلة للبيض املنتج
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á°UÓÿG
لكيتنموبسرعة إلىدرجةكبيرة، بعلفها تتطلبأساليبالتربية احلديثةللدواجناالعتناء
حتتاج سهالً فهي أمراً ليست الدواجن تغذية إنّ . البيض ومن اللحم من كبيراً قدراً وتعطي
حتتاج الدجاجة البيوضة بشكل عالية. غذائية قيمة ذي األعالف من إلى مجموعة كبيرة
عناصر من املناسبة الكمية على ويحتوي والكالسيوم بالبروتني غني علف إلى  خاص

. أخرى غذائيّة
. واحلليب احلمراء اللحوم األبقار إلنتاج تربّى

: إلى لألبقار تهدف تعطى التي الغذائيّة الوجبة إن
(الوجبة احلافظة) . حياتها على 1 - احملافظة

. ( اإلنتاجيّة (الوجبة احلليب الالّزمة إلنتاج الغذائيّة املواد 2 - تأمني
الثالث. العام بعد النمو يتوقّف ، النمو) (وجبة النمو في طور البقرة كانت اجلسم إذا 3 - منوّ

(وجبة احلمل) والوالدة احلمل بأعباء النهوض 4 - تيسير

السمكيّة املزارع في لألسماك األعالف وتقدمي يتم تغذية
حرارة ودرجة األسماك ووزن حلجم تبعا يوميا لألسماك تقدم التي العلف كمية تختلف

املياه. نسبة األكسجني الذائب في و لألسماك الصحية احلالة و املياه

∑Éª°SCÓd ±ÓYC’G Ëó≤J
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 : OóY øjôªàdG
.≥«Ñ£àdG h áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

  (42 (الوثيقة النيلي البلطي أسماك تربية يتمّ
وقد التونسي اجلنوب في والبحيرات بالسدود
من نة مكوّ علفيّة تركيبات الباحثون استنبط

مك. السّ طحني
أسماك تغذية الت معدّ (43 (الوثيقة اجلدول يبنيّ

. والوزن بالطول البلطي وعالقاتها
من مائوية كنسبة اليومي التغذية ل معدّ ر يقدّ •
األسماك املستزرعة عدد كان ،4% السمكة وزن
موسم خالل سمكة   350 األحواض أحد في
وقام احلوض أسماك املزارع عيّنة من أخذ التربية
15.5صم الطول ط متوسّ فكان طولها بقيس

الواحدة. للسمكة 85 غ الوزن ط ومتوسّ

42 الوثيقة

السمكةاملراحل طول معدل
(صم)

السمكة(غ) وزن ل معدّ
% لـ اليومي ل املعدّ

وزن إلى بالنسبة للتغذية
السمكة

12.01.0% 7
23.05.0% 6
39.520.0% 5
41460.0% 4
516.5100.0% 3
619.5150.0% 2.5

43 الوثيقة
: املراحل عبر قارن اجلدول على 1 - باالعتماد

. للتغذية اليومي ل املعدّ - أ
. والوزن ل الطول مبعدّ التغذية عالقة - ب

. األحواض أحد في املستزرعة لألسماك الكلّي الوزن أحسب - 2 - أ
. احلوض أسماك لتغذية الالّزمة اليومي أحسب كميّة العلف -     ب
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ÖfGQC’G óæY ájò¨àdG
من %70 إلى تصل وقد إنتاجها تكاليف من كبيراً جزءً يشكل األرانب أعالف أسعار إن ارتفاع
إنتاج من لقطيعه الالزمة األعالف كافة تأمني على يعمل الذي املاهر هو واملربي هذه التكاليف،
.هذا وال التكاليف بأقل إنتاج أكبر احلصول على هي التربية من األساسية الغاية مزرعته ألن
أنواعها حيث من تختلف أنها إال تركيبتها حيث من الدواجن أعالف األرانب عن أعالف تختلف
بروتني إلى األرانب حتتاج ال واجلزر، ولهذا احلبوب وتقضم األعشاب تأكل ثديية حيوانات ألن األرانب
خاصة جتهيز وجبة عند كل األحوال في و أجسامها في على تكوينه املقدرة لها حيواني ألن
(وجبة إلنتاج اللحم اصصة الوجبة : عامة بصورة القطيع حاجة نراعي أن يجب باألرانب

ومنو). تربية (وجبة الشعر أو إلنتاج الفراء صة اصّ والوجبة تسمني)
لها نوعية األعالف املقدمة حيث من املرباة اتلفة واألرانب القطعان حاجات ومهما تنوعت

: التالية للمواد حتتاج وكميتها فإنها
تتوفر في والرضاعة وهي واحلمل النمو في فترات ً جدا مواد مهمة á«æ«JhÈdG  وهي OGƒŸG -
األجنة وتكوين للنمو ضرورية وهي البقولية احلبوب في وكذلك األعشاب النباتية كافة أنواع
 -15 نسبة وتشكل األرانب وجبات في توفرها البد من لذلك املرضعات عند احلليب إنتاج وزيادة
بنسبة التسمني أرانب 3.5% وفي بنسبة األرانب أعالف في الدهنية املواد وتضاف 25% من

.%5.5 إلى تصل
تركيبة 70% من (نسبة األرانب وجبات في ضرورية نشوية مواد ájôμ°ùdG وهي OGƒŸG -
تقدميها ويفضل بأنواعها النشوية احلبوب  هو السكرية املواد هذه مصدر إنّ ( الوجبات
األلياف من نسبة عالية األرانب إلى وحتتاج هذا . البيضاء أو الصفراء الذرة وخصوصاً مجروشة

. الفراء أكل 14-18%  لتفادي
: تشمل á«Ø∏©dG التي äÉaÉ°VE’G - 

-á«fó©ŸGìÓeC’G : وعلىاألخصالكالسيوم والفوسفوروملح الطعامالذييضافإلى CG  
التربية مزارع في األرانب وجبات وزن من  %  1.5-0.5 بنسبة األرانب وجبات     

والتسمني.  
منوها لزيادة  األرانب مزارع في عنها الغنى مواد  أصبحت  :  äÉæ«eÉà«ØdG - Ü   

والبقوليات. اخلضراء األعالف في عادة وتكثر صحتها على واحملافظة  
النمو ق يتحقّ حتّى أجل العالج إلى وجبات األرانب من تضاف : قد ájƒ«◊G äGOÉ°†ŸG - ê   

جيّدة صحيّة ظروف في  
األرانب لتغذية النباتي صاحلة األصل  ذات منها وخصوصا واملطاحن املطاعم فضالت تعتبر
تقسيم وجه العموم ميكن وعلى تغذية األرانب في املفروز اللنب أو افف احلليب يستعمل وقد

: إلى اآلتي األرانب أعالف

∫hC’G QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ájò¨àdG
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رطبة وأعالف خضراء جافة. خضراء أعالف إلى بدورها وتقسم خضراء علفية 1 - مواد
الشعير مثل األخرى احليوانات تغذية في تدخل التي املواد تشمل مركزة علفية مواد   -  2

استعمالها. قبل املواد جرش هذه ويجب الكتان، بذور القمح و و والشوفان والذرة

احلشائش باستثناء اخلضراء والدريس احلشائش أنواع كافة تشمل فهي اخلضراء األعالف أما
املعدنية واألمالح والبروتني الفيتامينات على الحتوائها نظراً لألرانب ضرورية وهي السامة
ميكن اخلضراء األعالف قلة وعند منها واملرضعات خاص بشكل الوالدة لألرانب وتستعمل 
نصف تكون أن أيضاً ويفضل مجزأ بشكل اللفت و اجلزر مثل النباتية  اجلذور استعمال 
أعشاب غريبة مع مختلطة أو متخمرة وهي تقدمي هذه األعالف عدم ويشترط ومبردة مسلوقة
املركزة األعالف  وجبة إعطائها بعد إال األرانب إلى بتقدميها  الينصح  كما سامة أو  ضارة

منها: كل ونسبة الغذائية للمواد األرانب احتياجات فيما يلي و

العلفية املواد أرانبأنواع
تربية

أرانب
تسمني

أرانب
حاملة

أرانب
مرضعة

أرانب
حاملة غير

1618131814البروتينات

3.55.53.543.5الدهون

خام 4347445043سكريات

14 - 10141020 - 1414 - 18األلياف

دولية وحدة فيتامينات
A 1000100015002500900فيتامني

D 100100150200100فيتامني

ملغ 300300300500200الكحولية

معدنية: أمالح
كالسيوم

هذه من أقل كميات

% 1.84 - 1.8
أقل كميات

هذه من 1.29 - 1.33 فوسفور
%

الطعام 0.3 - 0.5 ملح

∫hC’G QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ájò¨àdG
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG ∫hC’G QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ájò¨àdG
∑Éª°SC’G ájò¨J

لألسماك املناسب الغذاء توفير أنّ ذلك السمكي لنجاح االستزراع هاما عامال التغذية تعتبر
املرضية للمسببات ومقاومة عالية جيده صحية وحالة عالية منو معدالت على يضمن احلصول
هذه في املتوفر الطبيعي على الغذاء ( واألنهار البحار ) الطبيعة في األسماك تتغذى . اتلفة
والطحالب احليوانية الهائمات  ) بالنكتون و قواقع  و  قشريات و من أسماك صغيرة األماكن

( وغيرها اخللية وحيدة النباتية
االحتياجات كافة تلبى صناعية متوازنة أعالف إعداد فيتم السمكي االستزراع حالة في  أما
األعالف منموادكثيرة فيهامسحوقالسمكومسحوقاللحمو الغذائيةلألسماكوتصنعهذه
مكسبات و السمك زيت و املعدنية واألمالح الفيتامينات و مخلوط الصفراء والذرة الصويا فول

 . وغيرها ماسكة ومواد ورائحة طعم
Éª°SCÓdá«FGò¨dGäÉLÉ«àM’G∑: تتشابه االحتياجاتالغذائيةلألسماكمعاالحتياجاتالغذائية
والفيتامينات والدهون والسكريات  الطاقة  و البروتني  إلى حتتاج فهي األرضية للحيوانات

. األخرى احليوية الوظائف وأداء والتكاثر للنمو املعدية واألمالح
واحليوانات بالدواجن باملقارنة عالية بروتني نسبة ذات  أعالف إلى األسماك حتتاج  : ÚJhÈdG  
األسماك ألجسام اجلافة  املادة في البروتني محتوى أن إلى ذلك ويرجع  . األخرى األرضية
للبروتني في نسبة عالية  إلى األسماك حتتاج ملاذا يفهم ثم 93 % ومن 60 إلى من يتراوح
60 إلى من به البروتني نسبة تتراوح لألسماك الطبيعي الغذاء أن إلى باإلضافة هذا األعالف

. % 70
األرضية احليوانات واحتياجات للطاقة احتياجات األسماك بني واضحة اختالفات : توجد ábÉ£dG

. قليلة تعتبر األسماك للطاقة احتياجات أن حيث لها
املركبة السكريات األولية ولكن السكريات تهضم أن بسهولة األسماك  äÉjôμ°ùdG:  تستطيع
للطاقة كمصدر السكريات تستخدم األسماك . جيدة بصورة ال تهضم فإنها الكبير ذات احلجم
تراكم إلى يؤدى ذلك فإن السكريات زيادة حالة في ا أمّ السكريات نقص حالة في البروتني كذلك

واملعثكلة.                الكبد في الدهون و اجلليكوجني
وحلماية للطاقة أساسي تستخدم كمصدر لألسماك فهي عديدة : للدهون وظائف ¿ƒgódG

. في الدهون الذائبة امتصاص الفيتامينات في فعال لها دور و الداخلية احليوية األعضاء
الفيتامينات نقص بأعراض الطبيعة في املوجودة األسماك تصاب ما نادرا   : äÉæ«eÉà«ØdG
غذائها على في تعتمد والتي محدودة مساحات ذات أحواض في املستزرعة األسماك ولكن
لذا قليال العلف في الفيتامينات تركيز كان إذا الفيتامينات نقص بأعراض تصاب قد الصناعية

أساسيا. لألسماك االصطناعية األعالف الفيتامينات في توفير كان
ذوات الدم احليوانات حتتاجها التي املعدنية األمالح نفس إلى األسماك حتتاج : á«fó©ŸG ìÓeC’G

. احليوية العمليات مختلف وألداء األنسجة احلار لبناء
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: á«μª°ùdG ´QGõŸG ‘ ∑Éª°SC’G ájò¨J ¥ôW

: التّاليتني الطريقتني بإحدى السمكية املزارع لألسماك في األعالف وتقدمي تغذية يتم
: ájhó«dG ájò¨àdG

لألسماك األعالف تقدمي  خاللها من يتم   
على نثرها طريق عن  إما  يومية بصورة
باحلوض مخصصة أماكن في املياه سطح
طاوالت في بوضعها  أو (44 (الوثيقة
سطح حتت مغمورة  تكون والتي التغذية 
على موزعة وتكون صم  10 بحوالي املياه

احلوض. جانبي

: á«dB’G ájò¨àdG
تستخدمهذهالطريقةفيالنظاماملكثفلتربيةاألسماكويتمذلك باستخداماملغذياتاآلليةالتي

(46 الطلب. (الوثيقة حسب أو آلية بصورة املياه تقوم بتوزيع ونثر العلف في

44 الوثيقة

∫hC’G QƒëŸG

األسماك علف 45 : علب الوثيقة

العلف 46 :  نثر الوثيقة
آليّة بطريقة لألسماك
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¿Gƒ«◊G óæY ôKÉμàdG
اإلنسان يتدخل . استمراريتها حتافظ على بذلك و عيشها وسط داخل طبيعيا احليوانات تتكاثر
كاألرانب الولودة و (1 (الوثيقة كالدجاج البيوضة احليوانات بعض بتربية فيقوم  أحيانا

بها قصد حتسني إنتاجها. يعتني 2 ) و الوثيقة )
? ÉgôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH Qƒ«£dÉc  äÉfGƒ«◊G êÉàfEG Ú°ù– øμÁ ∞«c

حتضن بيضها 1 : دجاجة الوثيقة

صغارها أنثى مع 2 : أرنب الوثيقة

ÊÉãdG QƒëŸG
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ÊÉãdG QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ôKÉμàdG
: á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe

(3 أساسي). الولودة واحليوانات البيوضة احليوانات بني التمييز •
(3 أساسي) وضع البيض طريق عن البيوضة احليوانات تتكاثر •

ÊÉãdG QƒëŸG ¢Sô¡a
الطيور. عند : التكاثر 1 الدرس

تكاثرها. بالتأثير على احليوانات بعض إنتاج 2 : حتسني الدرس

فراخها مع دجاجة

نعجة يرضع حمل

128



ô qμaCG 1 ¢SQódG

بصفة احلضن يتم و األبوين تشبه فراخ إلى حضنه بعد يتحول الذي الطيور البيض تضع أنثى
. (4 (الوثيقة اإلصطناعية احملضنة بواسطة أو (3 (الوثيقة طبيعية

? (5 á≤«KƒdG)  ≈ãfC’G  h ôcòdG ÚH »°ùæ÷G ôKÉμàdG  á£°SGƒH  ñGôØdG  ¿ƒμàJ ∞«c

مع فراخها 3 : بطة الوثيقة
الفراخ و خروج البيض 4 : تفقس الوثيقة

االصطناعيّة احملضنة داخل

الفراخ صحبة الدجاجة و 5 : الديك الوثيقة

Qƒ«£dG óæY ôKÉμàdG
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 ÉgQó°üe h á°†«ÑdG  -  
Qƒ«£dG óæY á°†«ÑdG äÉfƒμe ¤EG ±ô©àdG :∫hC’G •É°ûædG

. فراخ إلى حضنه بعد يتحول الذي البيض األنثى تضع : الطيور حيوانات بيوضة
(6 (الوثيقة جاج عند الدّ البيض لون قشرة 1 - قارن

األساسية. أجزائها تعرف إلى بكسر قشرتها  و دجاج بيضة  2 - افتح
(7 بالوثيقة االستعانة (ميكن الداخل إلى اخلارج من جاج الدّ بيضة أجزاء 3 - صف

دجاج بيض :6 7 : مكونات البيضةالوثيقة الوثيقة
á°†«ÑdG ¿ƒμJ πMGôe ¤EG ±ô©àdG :ÊÉãdG •É°ûædG

التناسليعندهافيمستوى 1 - شاهدنتيجةتشريحجسمالدجاجةو تعرفإلىمكونات اجلهاز
.(8 (الوثيقة البطن

( ب ) توضيحي رسم و ( أ ) التشريح نتيجة : األنثوي التناسلي 8 : اجلهاز الوثيقة
( أ )( ب )

Qƒ«£dG óæY ôKÉμàdG

مبيض أيسر

بويضات

البيض قناة

بيضة

مقذرة
املقذرة فتحة

املعي

البيض قناة
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للدجاجة؟ التناسلي اجلهاز ناضج داخل يوجد بيض 2 - هل
البيضة. أصل عن 3 - ابحث

البيضة. تكون مراحل بعض إلى 4 - تعرّف
áë≤∏e ÒZ á°†«H h áë≤∏e á°†«H áfQÉ≤e :ådÉãdG •É°ûædG 

:äÉ¶MÓŸG
حضنه. بعد فراخا ال يعطي منعزلة بيض دجاجة •

حضنه. بعد يعطي فراخا ديك تعيش مع دجاجة بيض •
:¢VGÎa’G

(الدجاجة). األنثى و ( الديك ) الذكر بني جنسي تكاثر وجود فراخ على احلصول  يتطلب
:áHôéàdG

.(9 الوثيقة (انظر 1 البيضة فأعطت قفص في دجاجة عزلنا •
.(10 الوثيقة (انظر 2 البيضة على ثان فحصلنا قفص دجاجة في و ديكا عزلنا •

ملكونات توضيحي 9 : رسم الوثيقة
( 1 البيضة ) ملقحة غير بيضة

( ب ) توضيحي رسم و ( أ ) املكونات تبرز صورة :(2) امللقحة البيضة :10 الوثيقة

( أ )( ب )

Qƒ«£dG óæY ôKÉμàdG
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. 2 البيضة 1 و البيضة مكونات 1 - قارن
؟ الفرضية وجاهة بخصوص تستنتج 2 - ماذا

…ƒãfC’G »∏°SÉæàdG RÉ¡÷Gh …ôcòdG »∏°SÉæàdG RÉ¡÷G øe πc QhO ÚÑJ : ™HGôdG •É°ûædG
التناسلي جهازه مكونات إلى تعرف و الديك تشريح نتيجة  1 - شاهد

( ب ) توضيحي رسم و ( أ ) التشريح نتيجة : الذكري التناسلي 11 : اجلهاز  الوثيقة

التناسلي اجلهاز و التناسلي الذكري اجلهاز في وظيفيا املتشابهة األعضاء 2 - استنتج
. كراسك على نقله بعد التالي في اجلدول دوّن ذلك الدجاج و عند األنثوي

اجلهاز أعضاء
الذكري التناسلي

اجلهاز أعضاء
األنثوي املتشابهةالتناسلي الوظائف

تناسليّة غدد

تناسليّة مسالك

تناسليّة فتحة

( أ )( ب )

خصيتان

قناتان
منويتان

مقذرة
املقذرة معيفتحة
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: »°ùæ÷G ôKÉμàdG á£°SGƒH ñôØdG ¿ƒμJ  - 
ñôØdG øjƒμJ ¤EG ájODƒŸG πMGôŸG ÚÑJ :¢ùeÉÿG •É°ûædG

اإلخصاب: أو اإللقاح ــ أ
 يقذف الديكعندالسفادسائالمنويافيالفتحةالتناسليةللدجاجة،يحتويهذاالسائلعلىخاليا
املسالك انتقالها داخل بعد و األمشاج الذكرية، أو املنوية باحليوانات تعرف متحركة خيطية

. البيض لقناة العلوي اجلزء مستوى في بالبويضة األنثوية حتيط اجلنسية
(اإللقاح) بيضة فتتكون خلية نواتها مع نواته تتحد ثم البويضة في واحد حيوان منوي يدخل

. اجلنني خاليا لتعطي انقسامات عدة إلى اخللية هذه تخضع
امللقحة. البيضة املؤدية إلى تكوين املراحل أهم (12 (الوثيقة التالي الرسم ميثل

اإللقاح مراحل الوثيقة12:

؟ مكان وقوع اإللقاح 1 - ماهو
. اإللقاح مفهوم 2 - حدد

. مراحله 3 - اذكر
. احلدث هذا أهمية مدى 4 - بني

بويضات

البويضة نواة
(رشيم)

محّ

جننيغشاء
محّ
آح

املقذرة فتحة

معي

املنوية مساراحليونات

مسارالبويضة

آح

البيضقشرة قناة

مبيض

قمع

بيضة

منويّة حيوانات
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التفريخ: - ب
القشرة الفرخ يكسر نهاية احلضن في و ثالثة أسابيع امللقح ملدة البيض بحضن الدجاجة تقوم

البيضة. من يخرج و مبنقاره الكلسية

التفريخ 13 : أطوار الوثيقة

احلضن؟ فترة 1 - ماذا يحدث للجنني أثناء
الفترة؟ هذه خالل اجلنني يتغذى 2 - كيف

احلضن من األول احلضناليوم من الرّابع اليوم

احلضن من السابع احلضناليوم من العشرون اليوم
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 ïjôØà∏d áªFÓŸG πeGƒ©dG ``
ñôa ¤EG Úæ÷G ∫ƒëàd ájQhö†dG •höûdG ójó– :¢SOÉ°ùdG •É°ûædG

الفترة  أثناء هذه وتقوم الدجاجة فترة احلضن أثناء فرخ إلى تدريجيا 1 : يتحول اجلنني مالحظة
البيض.                 بتحريك

االصطناعية احملضنة باستعمال املدة الزمنية نفس في على فراخ احلصول : ميكن 2 مالحظة
.(14 (الوثيقة

اصطناعية 14 : محضنة الوثيقة
احلضن و للبيض الطبيعي احلضن  من كل يوفرها أن ميكن التي الظروف  اذكر  -  1

االصطناعي.
. التفريخ حدوث و الظروف هذه العالقة بني بفرضيات بخصوص 2 - أدل

. الفرضيات هذه صحة من للتأكد جتارب 3 - اقترح
. التفريخ حلدوث الضرورية العوامل استنتج و التالية التجريبية النتائج 4 - حلل

: التجارب
التجربة قلبالرطوبةالتهوئةاحلرارةرقم

البيض
النتيجة

التفريخ) )

142  - 40 +
وجود بخار

--املاء

242  - 40 
-

**(مطلي
بالبرنيق)

وجود بخار
-+املاء

جاف+ 40 -  342 -+هواء

420 +
وجود بخار

-+املاء

542  - 40 +
وجود بخار

++املاء

التنفسية. مرور الغازات و منع الثغور لسد احلضن فترة بالبرنيق خالل البيضة قشرة تطلى **
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á°UÓÿG
. حيوانات بيوضة فهي البيض وضع طريق عن تتكاثر الطيور

حتاط حيث قناة البيض إلى نضجها بعد تغادره ثم في املبيض األنثى عند البويضة تتكون
بيضة. تدريجيا إلى فتتحول الكلسية القشرة و بالغشائني ثم باآلح

 á°†«ÑdG äÉfƒμe - 
غير ملقحة مكونات بيضة - أ

أو اآلح البيض و أصفر املح أو على حتتوي و ، رقيقة كلسية بقشرة الدجاجة بيضة حتاط
يحيط باملح. الذي أبيض البيض

مكونات بيضة ملقحة - ب
. اإللقاح إثر يتكون الذي اجلنني على الذكر و املكونات السابقة على امللقحة البيضة حتتوي

êÉLódG óæY »∏°SÉæàdG RÉ¡÷G -
اجلهاز التناسلي الذكري - أ

     : من الذكري التناسلي اجلهاز يتكون
األمشاج الذكرية) ) املنوية احليوانات بإنتاج تقوم هي و : اخلصيتان á«∏°SÉæàdG Oó¨dG

: القناتان املنويتان á«∏°SÉæàdG ∂dÉ°ùŸG
: املقذرة á«∏°SÉæàdG áëàØdG
اجلهاز التناسلي األنثوي - ب

: من األنثوي التناسلي اجلهاز  يتكون
مختلفة الصفراء الكريات عدد كبير من على يحتوي الذي : املبيض á«∏°SÉæàdG Oó¨dG

األنثوية. التناسلية اخلاليا و هي متثل البويضات التي احلجم
في اجلزء القمع إلى تغادره املبيض داخل البويضة نضجها تتم : عندما á«∏°SÉæàdG ∂dÉ°ùŸG
حتاط ثم تدريجيا باآلح حتاط حيث اجلزء السفلي إلى تنتقل تدريجيا البيض ثم لقناة العلوي

واق. بغالف كلسي بغشائني رقيقني و البيض لقناة السفلي اجلزء في
فتحة إلى إثرها تصل 24 ساعة األنثوية حوالي املسالك في البيضة تكوين عملية تستغرق

. اخلارج إلى تطرح منها و البيض
: املقذرة á«∏°SÉæàdG áëàØdG

ñôØdG øjƒμàd ájQhö†dG πMGôŸG -
اإلخصاب أو اإللقاح - أ

يقذفالديكعندالسفادسائالمنويافياملسالكالتناسليةللدجاجةويحتويهذاالسائل على
الذكرية التناسلية اخلاليا  متثل هي و املنوية باحليوانات تعرف متحركة سوطية  خاليا

الذكرية. األمشاج أو
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يدخل أحد ثم بالبويضة حتيط و البيض العلوي لقناة إلى اجلزء املنوية احليوانات تصعد
تعرف البيضة. اخللية فتتكون نواتها مع تتحد نواته و البويضة إلى الذكرية األمشاج

اإلخصاب. أو باإللقاح الظاهرة هذه
غير إثره البيضة تتحول داخلي فهو إلقاح املسالك التناسلية في عند الدجاجة اإللقاح يتم
هو و اجلنني فيتكون انقسامات لعدة البيضة اخللية تخضع . مخصبة إلى بيضة اصبة

. اخلاليا متعدد
التفريخ -  ب

اجلنني إلى خاللها يتحول نوع الطيور باختالف تختلف معينة فترة بيضها الطيور حتضن
الدجاج عند 21 يوما *  : أمثلة . بالتفريخ يعرف ما هو و فرخ

السمان احلمام و عند * 18 يوما  
و البط الرومي الديك * 28 يوما عند  

لتغذيته و اآلح املح املتمثلة في البيضة مدخرات الفترة باستهالك هذه خالل اجلنني يكتفي
العظام لبناء القشرة املتوفرة في الكلسية األمالح ميتص أنسجته كما مختلف بناء  و

خالل فترة التفريخ. منوها و
املالئمة للتفريخ العوامل - ج

هي: و احلضن توفرها عند من البد عوامل ضرورية التفريخ  يتطلب
áFƒ¡àdG: يحتاجاجلنني إلىكتلة مناألكسجنيللتنفسيتحصلعليهاعبرثغورالقشرةالكلسية.

فرخ. إلى حتوله و اجلنني لتطور ضرورية الرطوبة تعتبر : áHƒWôdG
املالئمة احلرارة متكن .  40 هي  الدجاج عند للتفريخ  املثلى  احلرارة : IQGô◊G

فرخ. إلى تطوره استئناف و كمونه من اخلروج اجلنني من
ذلك خالل و اليوم في البيض مبعدل أربع مرات الدجاجة تقلب : ¢†«ÑdG  Ö∏b á«∏ªY
حتريك عملية تهدف احلضن. من عشر التاسع اليوم إلى الثاني اليوم من الفترة املمتدة

بالقشرة الكلسية. املح التصاق منع إلى قلبه و البيض
فينهايةاحلضنيكسرالفرخالقشرة الكلسيةمبنقارهويخرجمن البيضةويعرفذلكبالتفقس.
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 : 1 التمرين
على التذكر اختبار القدرة : الهدف

لها: املناسب التعريف و عبارة كل بسهم بني اربط - أ
األنثوية الفتحة داخل للحيوانات املنوية الديك 1  التفريخ قذف

احلضن فرخ أثناء إلى اجلنني حتول 2  التفقس  
البيضة الفرخ من خروج 3  اإللقاح 

جنني للحصول على املنوي 4  السفاد اندماج البويضة و احليوان

.4 1 إلى باألرقام من الزمني مستعينا حسب تسلسلها األحداث هذه رتب - ب
: 2 التمرين

الفهم على القدرة اختبار : الهدف
: الدجاجة امللقحة عند مراحل تكوين البيضة التالية الوثيقة متثل

ج. ، ب ، أ املبينة باحلروف األحداث تعرف إلى
األرقام. وفق املناسبة البيانات اكتب

كرّاسك) على نقله (بعد التالية اجلمل أمام صواب أو خطأ ضع

وجود ديك بدون بيضا بوجود أو تضع الدجاجة أ-
فراخا احملضنة دائما البيضة تعطي ب-

على فراخ للحصول ضروري وجود الديك ج-
موجودا باملدجنة الديك كان إذا إال الدجاجة تبيض ال د-

التكاثر بوظيفة تقوم أن معها ديك ليس التي للدجاجة ميكن ه-

1

2

3
4

5
6
7

8

9

10

12

11

أ

ج

ب
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: øjôªàdG
áfQÉ≤ŸGh π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

البيضة أجزاء من كل جزء بوزن قمنا التفريخ عملية في أجزاء البيضة دور إلى للتعرف (1
: التالي اجلدول في النتائج سجلنا و احلضن فترة خالل

بالغرام الكتلة
احلضانة املحمدة و الكلسيةاآلح اجلننيالقشرة

فر0505 الصّ حوالي
7424.52 أيّام

143049 يوما

210340 يوما

تقدمت فترة احلضن. كلما اجلنني القشرة الكلسية بكتلة و اآلح و املح كتلة قارن - أ
؟ اإلنفقاس بعد و اآلح جند أثرا للمح ال ملاذا - ب

 5 من الكلسية القشرة كتلة تناقص سبب ماهو - ج
3 غرامات؟ إلى غرامات

. البيضة داخل جنني اانب ميثل الرسم (2
لألرقام كرّاسك البيانات املوافقة على أكتب - أ

فترة أثناء اجلنني التغذية عند كيفية استنتج - ب
احلضن

ìÓ°UE’G
: øjôªàdG

فترة احلضن مت اجلنني كلّما تقدّ بكتلة الكلسيّة والقشرة واآلح املحّ كتلة مقارنة 1 - أ)تبنيّ
واآلحوالقشرةالكلسيّةوتزايد كتلة اجلنني. خراتالغذائيّةاملتمثّلةفياملحّ تناقصكتلةاملدّ
ىبهالبناءأنسجةأعضاء جسمه. هاوتغذّ واآلحبعداإلنفقاسألنّ اجلننيامتصّ ب)الجندأثراللمحّ
ها امتصّ أنّ اجلنني 3 غرامات هو إلى 5 غرامات الكلسيّة من القشرة كتلة سبب تناقص ج)

املميّز. شكله وتعطيه جسمه تسند التي العظام لبناء

: لألرقام املوافقة البيانات 2 - أ)
الهواء. 6 - غرفة 5 - اجلنني، الغازية، التبادالت 4 - غشاء 3 - اآلح، دمويّة، 2 - أوعية ، 1 - املحّ
الدمويّة األوعية عبر الغذائيّة خرات  املدّ بامتصاص احلضن فترة أثناء اجلنني ى يتغذّ ب)

. واآلح املحّ في املتفرّعة
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أنواع عدة تكاثر على بالتأثير  احليواني  املصدر  ذات األغذية إنتاج في للزيادة اإلنسان يسعى
واألرانب  (15 (الوثيقة األغنام كسالالت املناسبة  السالالت باختيار ذلك و احليوانات  من 

. ( 17 الوثيقة ) نوع كاحلمام أفراد كل إلكثار املالئمة الظروف توفير و (16 (الوثيقة
? »°ùæ÷G ÉgôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉfGƒ«◊G êÉàfEG Ú°ù– ºàj ∞«c

ÉgôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉfGƒ«◊G ¢†©H êÉàfEG Ú°ù–

15 : سالالت من األغنام الوثيقة

16 : سالالت من األرانب الوثيقة

احلمام من 17 : سالالت الوثيقة
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: ä’Ó°ùdG QÉ«àNG ``  
ádÓ°ùdG Ωƒ¡Øe ójó– :∫hC’G •É°ûædG

البقر. عند مختلفتني 19 ساللتني 18 و الوثيقتان متثل

ÉgôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉfGƒ«◊G ¢†©H êÉàfEG Ú°ù–

الهولندية األبقار 18 : ساللة املغاربيةالوثيقة األبقار 19 : ساللة الوثيقة

: 19 18 و باالعتماد على الوثيقتني
بني هاتني الساللتني االختالف أوجه اذكر بعض •

الساللة مفهوم حدد •

Ió«÷G ádÓ°ùdG äGõ«‡ ójó– :ÊÉãdG •É°ûædG
ô≤ÑdG ä’Ó°S : ∫Éãe

. الفالح إلى بالنسبة السالالت اختيار أهمية بني النص استنادا إلى

 100 اليوم ملدة 33 لترا في للحليب(حوالي الوافر بإنتاجها الهولندية األبقار ساللة تتميز
العوامل مع ال تتأقلم و يجب كما األمراض الساللة ال تقاوم هذه أن غير السنة) في يوم
و األمراض على مقاومة املغاربية قدرتها األبقار ساللة محاسن من و القاسية املناخية
7 لترات حوالي ) احلليب إنتاج الساللة قليلة هذه أن غير املناخية مع العوامل تأقلمها

السنة) . في 50 يوما ملدة اليوم في
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 Qƒ«£dG ¢†©H óæY  êÉàfE’G  Ú°ù– - 
Qƒ«£dG ¢†©H á«HÎd áªFÓŸG ±hô¶dG ójó– : ådÉãdG •É°ûædG

. إنتاجها قصد حتسني بها يعتني و الطيور بعض اإلنسان بتربية  يقوم
. الطيور لتربية توفيرها يجب التي الظروف إلى تعرف ثم التالية الوثائق 1 - شاهد

ÉgôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉfGƒ«◊G ¢†©H êÉàfEG Ú°ù–

الفراخ عند 20 : التغذية الوثيقة
. الطيور لتربية املالئمة الظروف عن األنترنت شبكة 2 - ابحث عبر

إنتاجه حتسني واعمل على (....، ، دجاج رومي ، ديك حمام ) الطيور أحد أنواع بتربية 3 - قم
. اإلنترنت شبكة في املوجودة باملعلومات مستعينا

 äÉ«jóãdG  ¢†©H óæY êÉàfE’G Ú°ù– ``  
äÉ«jóãdG ¢†©H á«HÎd áªFÓŸG ±hô¶dG ójó– : ™HGôdG •É°ûædG

ÖfQC’G : ∫Éãe

للدجاج الغذاء 21 : تقدمي الوثيقة

تغير لكل حساس صغير حيوان األرنب
و إلجناح ، فيه يعيش  الذي  باحمليط  مفاجئ 
يجب مختارة سالالت من  األرانب تربية
الرعايةالكافية املتمثلة إحاطتها بالعنايةو
الظروف و التغذية  و املناخ و املسكن في

. املالئمة للتكاثر

. األرانب املالئمة لتربية الظروف الوثيقة خالل من 1 - استخرج
األرانب. إنتاج التكاثر على ظروف و التغذية نوعية تأثير يبرز اإلنترنت بواسطة بحثا 2 - أجنز
التغذية تعلمته بخصوص على ما باالعتماد ، خروف...) (أرنب  أليف حيوان بتربية 3 - قم

التكاثر. و

22 الوثيقة
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á°UÓÿG
: التالية املراحل إتباع على و كيفا يعمل اإلنسان كما احليواني اإلنتاج حتسني قصد

ä’Ó°ùdG AÉ≤àfG -
على يعمل و أكثر أو  معينة مليزة  غيرها دون احليوانية السالالت بعض الفالح  يختار
إنتاج وفرة و النمو بسرعة  تتميز التي األبيض  الدجاج  ساللة  : مثال تكاثرها و تربيتها

اللحم.

لون ) معينة وراثية بصفة تتميز و النوع نفس من الكائنات احلية مجموع هي  الساللة
. (.... شكل األذنني لون الريش ، الفرو، 

Qƒ«£dG óæY : ∫Éãe ôKÉμà∏d áªFÓŸG  ±hô¶dG  ÒaƒJ -
: من خالل يكون ذلك

للحصول االصطناعية احملضنة : ميكن استعمال البيض لوضع مناسب مكان إعداد - أ
. البيض من ممكن أكبر عدد على

أغذية و طاقية  أغذية من متطلبات احليوان كل : يحتوي على متوازن غذاء توفير - ب
وظيفية. و بناءة

العش  نظافة على احلرص - ج
الطفيليات عن خاصة تنتج التي األمراض من بالوقاية  : احليوان بصحة  العناية  - د
بتوفير و الطيور)  (إنفلونزا الفيروسات أو (الكوليرا) البكتيريا أو اجلرب...) (القمل،

. التغذية سوء لتفادي أمراض متوازن غذاء
ÖfQC’G : ∫Éãe  äÉ«jóãdG  ¢†©H  á«HôJ ``  

: يجب اإلنتاج هذا لتأمني و اإلنتاج كثيرة احليوانات من األرانب تعتبر
. مع الوسط التكيف و النمو سرعة و باخلصوبة تتميز انتقاء السالالت التي •

. األرانب لتربية املكان املناسب اختيار •
اإلضاءة. و (.. تدفئة ) احلرارة لتعديل االقتضاء عند التدخل و التهوئة النظافة و حتقيق •

. األعالف في الكافي بالقدر و الضرورية الغذائية توفير املواد •
. االقتضاء عند العالج و من األمراض التدخل للوقاية •

2 ¢SQódGÉgôKÉμJ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH äÉfGƒ«◊G ¢†©H êÉàfEG Ú°ù–
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: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG h áfQÉ≤ŸG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

أحد باختيار  نصحه قد و ذلك في أخصائي استشارة فقرر الدجاج بتربية القيام فالح أراد
: التالي اجلدول يبينه كما منها بكل خاصة مبعطيات مده و لتربيتها التالية الثالثة السالالت

الدجاجة وزن معدل وزنمعدل
الواحدة البيضة

إنتاج معدل
البيض في السنة

أ 200 - 50220 غ1.5 – 2 كغالساللة

ب 170 – 75200 - 80 غ2.5 – 3.2 كغالساللة

ج 200 - 60210 غ2  – 2.5 كغالساللة

. السالالت لهذه بالنسبة البيض إنتاج معدل 1 - قارن
. منها كل مزايا 2 - استخرج

. الربح من ممكنة أكثر نسبة له اختيار ساللة جيدة تضمن على الفالح هذا 3 - ساعد
بعض عند تساقط الريش مدة بعد الحظ لكنه هذه السالالت بتربية إحدى الفالح هذا 4 - قام

. التكسير سهلة و كلسية قليلة السمك قشرة وزن البيض و في نقص مع الدجاج
؟ املشكلة هذه اتخاذها حلل الفالح على يجب التي ماهي اإلجراءات - أ  

؟ أخرى مخاطر وقوع لتفادي إتباعها الواجب الوقائية السبل ماهي - ب  
. الدجاج ة صحّ تهدد أن ميكن أخرى مخاطر عن اإلنترنت ابحث باالستعانة بشبكة - ج  
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á°†«ÑdG πNGO Úæ÷G Qƒ£J áÑbGôe
?á°†«ÑdG πNGO Úæ÷G iò¨àj  ∞«c `

و تتصل اآلح و املح في دموية رقيقة تنتتشر شعيرات دموية كثيرة و أوعية عن اجلنني تتفرع
تزوده و و الطاقة بالغذاء لتمد اجلنني متتصها ثم الغذائية لتذيب املدخرات الكلسية بالقشرة
يعرف ما هو و فرخ إلى تدريجيا  التحول  من متكنه العظام و و األنسجة لبناء األولية  باملواد

بالتفريخ.

من البيضة الفرخ خروج 23 : التفقس و الوثيقة
:  ¢†«ÑdG  ¢üëa  `   

غير البيض الستبعاد ذلك و السابع في اليوم الضوئي الفحص مبصباح البيض فحص يتم
فيه حتدث لم الذي البيض الستبعاد عشر الرابع اليوم في أخرى مرة الفحص يعاد ثم اصب

التفريخ. عملية

الضوئي الفحص 24 : مصباح الوثيقة

ÊÉãdG QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ôKÉμàdG
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ÖfGQC’G h Qƒ«£dG á«HôJ
AÉ¨ÑÑdGh  …QÉæμdG Qƒ«W  á«HôJ `

أوالتفاح اجلزر اخلضراوات من أو الفاكهة أو ،ً جيدا املنظفة احلبوب من متوازن غذائي نظام •
اخلس. أو

. نظافتها لضمان باستمرار املاء • تغيير
الشمس وضوء والرياح والبرودة احلر من الطائر حلماية أماكن به  كبير قفص  توفير •

املباشر.
والطيران التحرك على تساعده القفص في مساحة هناك يكون بأن لها املالئمة احلركة توفير •

بالداخل.
الوقوف عليه. أو للجلوس للطائر مجثم خشبي •

نباتات.  ، أغصان : القفص داخل مناسبة تسلية •
. لالستحمام نظيف ماء •

الهضم. في على البرغل للمساعدة طعامها احتواء •
. بانتظام القفص تنظيف •

لإلصابات. التعرض أو املرض حالة في البيطري الطبيب زيارة •
عليه. لتتغذى ار احلبّ إلى الطيور هذه حتتاج •

 ÖfGQC’G  á«HôJ `  
في السنة 120 كلغ اللحم من إنتاجها يبلغ حيث اإلنتاج من احليوانات كثيرة  تعتبراألرانب

السالالت.   من انتقاء البد اإلنتاج وفرة لتأمني و
أن و يشترط الرفيعة السالالت من أرانب لتربية اصص املكان هي : املرنبة) ) املكان - أ
الكهرباء، و املاء نقاط من قريبا ، الرئيسية الطرقات  و الضوضاء عن بعيدا هذا املكان يكون

جنوبيا. شرقيا أو شرقيا اجتاهه يكون أن
األرانب. لتكاثر أحسن النتائج إيجابية و كانت املرنبة جيدا داخل املناخ املناخ : كلما كان - ب
املعلوم من و إنتاجها و تغذيتها صحتها و األرانب و على سلوك تأثير مباشر : لها IQGô◊G
الرطوبة و التهوئة ذلك بالتدفئة و تفادي املنخفضة و ميكن ال و املرتفعة احلرارة أنها التتحمل

. العازلة البناء مواد باستعمال أو
الرطوبة تعتبر و %55 من األقل املنخفضة للرطوبة  جدا حساسة  األرانب إن  : áHƒWôdG
و املاء تسرب مبراقبة شتاء املرتفعة الرطوبة جتنب يجب لذلك   % 75 و %65 بني احملبذة
قطع قماش مع وضع و سقفها و جدرانها املرنبة أرضية على برش املاء صيفا الرطوبة حتسني

الداخل. على النوافذ من مبللة

ÊÉãdG QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ôKÉμàdG
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG

: بـ تسمح اجليدة على صحة األرانب فهي التهوئة : تؤثر áFƒ¡àdG
للحياة الضروري األكسجني جلب •

الكربون أكسيد الهواء امللوث بثاني إخراج •
و البول التنفس عن املاء الناجت إخراج بخار •

جسم األرانب من املنبعثة احلرارة من التخلص •

لإلضاءة تساوي مساحة النوافذ اصصة تكون يجب أن املرنبة لذا داخل ضرورية : IAÉ°VE’G
اإلضاءة لذا من 16 ساعة إلى حتتاج األمهات األرانب أن العلم مع اجلملية املساحة من %20

مغيما. الطقس يكون عندما خاصة اإلصطناعية الطبيعية باإلضاءة اإلضاءة تكملة يجب
من األرانب متطلبات على يحتوي متوازن مركب علف على الغذاء : يشتمل التغذية - ج

فيتامينات. ألياف و أمالح و و دسمة مواد و بروتيدات)  ) زالليات و الطاقة لتوفير سكريات
للشراب) . صالح ماء ) ممتازة و بنوعية كافية بكميات املاء توفير يجب كما

ÊÉãdG QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ôKÉμàdG
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ådÉãdG QƒëŸG ¢Sô¡a
احليوانات. بعض عند النمو 1 : دراسة الدرس

على النمو. بالتأثير احليواني اإلنتاج 2 : حتسني الدرس

ådÉãdG QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ƒªædG
(... أرانب ، دجاج  ، أبقار  ، أغنام ) احليوانات بعض تدجني إلى القدم  منذ اإلنسان   يسعى
احلاجات هذه لتغطية و ... البيض و احلليب و اللحوم حاجاته الغذائية من توفير قصد تربيتها و
على بالتأثير بيض...)  ، حليب   ، حلم  ) احليواني اإلنتاج حتسني على الفالح يعمل املتزايدة

. منوه
? √ qƒ‰ ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù–  ºàj ∞«c

الدجاج 1 : تربية الوثيقة

األرانب 2 : تربية الوثيقة
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ådÉãdG QƒëŸG¿Gƒ«◊G óæY ƒªædG
:á≤HÉ°ùdG »JÉÑ°ùàμe

(8 أساسي) األخضر النبات عند النمو مفهوم •
(7 أساسي) اخللية مفهوم •

(7 أساسي) النسيج مفهوم •

äÉfGƒ«◊G ∞«æ°üJ
(7 أساسي) احلشرة مفهوم •

(7 أساسي) مفهوم حيوان ثديي •
(7 أساسي) الطيور مفهوم •
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äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO
كل تتميز  و سالالت عدة أغنام...)  ، أرانب   ، أبقار  ) احليوانية األنواع  من  نوع كل في جند
يرغب فيها التي الساللة الفالح ينتقي احلليب..). النمو ، وفرة سرعة ) معينة بخاصية  ساللة

. 4 3 و الوثيقتني جيد ظروف تسمح للحيوان بنمو تربيتها في على يعمل و

? √ öùØf ∞«c h ¿Gƒ«◊G óæY ƒªædG ™HÉàf ∞«c

ô qμaCG

خرانق و 3 : أرنب الوثيقة

النمو طور في عجل و 4 : بقرة  الوثيقة

1 ¢SQódG
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º¡aCGh §°ûfCG äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO
ÖfQC’G : ∞«dCG ¿Gƒ«M ƒ‰ á°SGQO ``  

(Óãe ≥fGôÿG øe áYƒª› ) ∞«dCG ¿Gƒ«M ƒ‰ á©HÉàe :∫hC’G •É°ûædG
و نصف. بثالثة أشهر الدرس قبل النشاط هذا مجموعات - في التالميذ - ينجز

األرنب منو 5 : متابعة الوثيقة

1 ¢SQódG

إلى املنخرين طوله(من بقيس و قم والدته منذ ملتابعة منوه األرنب) (صغير صغيرا خرنقا اختر
في جدول. عليها املتحصل القياسات و سجل 15 يوما كل وزنه و (5 نهاية الذيل) (الوثيقة

عليه : املتحصل من اجلدول انطالقا
شهر. كل نصف الوزن في في الطول و النمو عن قيمة 1 - ابحث

السابق. للجدول مواز جدول في عليها املتحصل النتائج - سجل 2
إلى البلوغ. الوالدة و في الوزن من الشهري للنمو في الطول املعدل - استنتج 3

ÖfQCÓd ‹ƒ£dG ƒªæ∏d ÊÉ«H º°SQ RÉ‚EG :ÊÉãdG •É°ûædG
باتباع ذلك و األرنب عند الطولي للنمو بيانيا رسما أجنز (6 (الوثيقة التالي اجلدول  باعتماد

املراحل التالية:
إحداثيات متعامدين. محوري مليمترية على ورقة • ارسم

على 1 صم ب 15 يوما مثل و باليوم عمر األرانب األفقي) ) الفواصل محور على سجل  •
املليمترية. الورقة

على ب2 مليمتر 1 صم مثل و بالصم طول األرنب العمودي) ) التراتيب محور على • سجل
املليمترية. الورقة

الطول. و العمر عاملي باعتبار املليمترية الورقة على النقاط • حدد
للنمو. البياني املنحني عليه املتحصل اخلط ميثل : النقاط هذه • اربط

0153045607590105120135150165180195العمر(باليوم)

7.517.521.72629.23333.234.537.338.239404040الطول(بالصم)

2203505707308009009801050110011501240133014001450الوزن(غ)

األرنب عند الوزن و الطول في النمو 6 : جدول الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO

ÖfQCÓd ‹ƒ£dG ƒªæ∏d ÊÉ«ÑdG º°SôdG π«∏– :ådÉãdG •É°ûædG

1 ¢SQódG

األرنب عند في الطول البياني للنمو 7 : املنحني الوثيقة

األرنب). ) احليوان لهذا الطولي النمو فيها يتوقف التي الفترة 1 - حدد
البلوغ. عند طوله و األرنب عمر 2 - حدد

؟ تستنتج ماذا  . األرنب عند املستقر و البطيء و السريع فترات النمو 3 - حدد
. 6 الوثيقة باعتماد و ذلك نفس احليوان عند في الوزن للنمو البياني املنحني 4 - ارسم

؟ تالحظ ماذا املنحنيني.  5 - قارن

: äGöû◊G óæY ƒªædG ¢üFÉ°üN ``  
تعيش و انتشارا الالفقريات أكثر  هي و املوجودة  احليوانات من نسبة أكبر احلشرات  متثل
مثل جميل ماهو منها 8 ) و الوثيقة ) النحل مثل لإلنسان مفيد هو ما منها و األوساط كل في
اجلراد مثل لإلنسان قلقا و ضررا تسبب احلشرات أغلبية لكن و  (  9 الوثيقة )  الفراشات

. البعوض و الذباب 10 ) و الوثيقة )

األرنب  عند ول الطّ في للنّموّ البياني املنحني
بالصم ول الطّ

باأليام العمر
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º¡aCGh §°ûfCG äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO 1 ¢SQódG

النحل من 8 : مجموعة الوثيقة

؟ تنمو احلشرات  كيف

IOGô÷G óæY ƒªædG á©HÉàe :∫hC’G •É°ûædG
النمو أطوار 11 مختلف الوثيقة تبني و يرقة التفقس بعد البيضة تعطي بيضا. اجلراد تضع أنثى

التفقس. من بداية اليرقات إحدى عند

زهرة فوق 9 : فراشة الوثيقة

 : 10 الوثيقة
بيضها تضع جرادة

اجلرادة عند النمو الوثيقة11 : أطوار
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º¡aCGh §°ûfCG äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO 1 ¢SQódG

العمر
12345678910111213141516باأليام

الطول
(مم)

888131313131317171728282828393939484848

النمو
(مم)

x0050000400110001100900
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ن

14
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ية

ها
ن

اجلرادة عند للطول القياسات 12 : جدول الوثيقة

تستنتج ماذا . (13 (الوثيقة البياني الرسم 1 - حلل
؟ اجلرادة منو بخصوص

اجلرادة يرقة عند الطول في النمو تقطع 2 - فسر
.14 11 و الوثيقتني إلى استنادا

3 - استنتج بعض خصائص النمو عند احلشرات.

اإلنسالخ 14 : عملية  الوثيقة
اجلرادة عند األخيرة
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13 الوثيقة

1615141312111098765432
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باأليام العمر
17

0

اجلرادة عند املتواصل للنّمو غير البياني املدرّج

مفاجئ منوّ
النّموّ البالغةإنعدم طوراحلشرة

طوراليرقة

50 ول الطّ
 باملم

1



π°UƒMCG

á°UÓÿG
األخرى احليوانات بعض و عند األرنب عند الطول في النمو أن البياني املنحني يبرز

عند البلوغ.  إال يتوقف و ال متواصل
البلوغ. سن إلى الوالدة يتسارع من الذي النمو حصيلة هذا اللحم يعتبر إنتاج

فهو لذلك بشكل الدرج يذكرنا احلشرات عند بقية و عند اجلرادة للنمو املنحني البياني
هما: اخلطوط من نوعني على املدرج يشتمل هذا و البياني. باملدرج يعرف

. النموالطولي فيها ينعدم التي الفترات و متثل األفقية اخلطوط •
فجأة. احليوان فيها طول يزداد التي الفترات متثل و العمودية اخلطوط •

سببه النمو في التقطع و هذا غير متواصل اجلرادة يرقة عند الطولي النمو أن لهذا نقول
طوليا النمو يحدث لكي و للتمدد. القابل غير و اجلرادة  احمليط بجسم الصلب الدرع

. باإلنسالخ العملية هذه تسمى و درعها من اليرقة تتخلص

äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO 1 ¢SQódG
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO 1 ¢SQódG

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

كل الطول و الوزن (بتسجيل من عمره العاشر اليوم صغير بداية من قط منو متابعة نت مكّ
: التالي باجلدول املدونة املعطيات على احلصول من عشرة أيام)

10203040506070العمر(باأليام)
(صم) اجلسم 2428293132.53335طول
(صم) الذيل 781011141617طول

(صم) القدم 4.5566.57.588.5طول
والساعد اليد  طول

(صم)
77.589101113

(صم) األذن صيوان 1.533.23.74.54.85طول
( غ ) اجلسم 2053755256007759501125وزن

مليمترية. ورقة على و الوزن الطول في القط جسم البيانني لنمو املنحنيني 1 - ارسم
النتائج املتحصل سجل أيام و عشرة القط كل الوزن عند و في الطول النمو عن قيمة 2 - ابحث

السابق. جدول مواز للجدول في عليها
هذا احليوان.    عند و الوزن الطول في الشهري للنمو املعدل 3 - استنتج

جوابك. علل اجلسم؟ أعضاء في مختلف السرعة بنفس النمو يتم 4 - هل

: OóY øjô“

الفراشة جلسم يرقة ولي الطّ النمو باألخضر ن امللوّ املنحني ميثّل •
الفراشة يرقة لرأس بالعرض النموّ بالبرتقالي البياني املدرّج • ميثّل

املنحني على اجلسم باالعتماد في اإلجمالي ولي الطّ بالنموّ الرأس في العرضي 1 - قارن النمو
. البيانيني واملدرّج

؟ تستنتج 2 - ماذا
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG äÉfGƒ«◊G ¢†©H óæY ƒªædG á°SGQO 1 ¢SQódG

ìÓ°UE’G
: OóY øjô“

18 ثمّ اليوم إلى البداية من وتصاعدي متواصل الفراشة يرقة جلسم 1 - النمو الطولي
. 25 اليوم 18 إلى من اليوم متواصل وتنازلي

النموّ انعدام فترات متثّل األفقيّة اخلطوط ، ع متقطّ الفراشة يرقة لرأس العرضي النموّ بينما
فجأة. الرأس عرض طول فيها يزداد التي الفترات العموديّة متثل واخلطوط

اليرقة طور من التحوّل بعد ويتوقّف الفراشة متواصل يرقة في ولي الطّ النموّ أنّ 2 - نستنتج
. بالغة فراشة ل إلى ستتحوّ بدورها احلوريّة التي طور إلى

الدرع انسالخات سببه ع التقطّ وهذا ع طّ متقّ الفراشة يرقة رأس في العرضي بينما النموّ
. الفراشة يرقة برأس احمليط الصلب

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

على فحصلنا بقيس طوله و ذلك البحرية القشريات من هو و جراد البحر النمو عند متابعة متت
: التالية النتائج

089282930575859110111112220221222223352353354355العمر(باليوم)

(باملم) 1616191921232326282833353538424343495353الطول

: احليوان عندهذا النمو مراحل املوالية الوثيقة متثل كما

جراد البحر عند  مراحل النمو
احليوان هذا عند في الطول البياني للنمو املنحني 1 - ارسم

القط عند باملنحني البياني للنمو 2 - قارنه
القشريات عند النمو استنتج طريقة عليه و املنحني املتحصل 3 - حلل

احليوان هذا عند اإلنسالخات عدد 4 - ابحث عن
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ô qμaCG ƒªædG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– 2 ¢SQódG

الالزمة و بالكمية املناسب العلف توفير الفالح على يعمل حيواني أوفر إنتاج على للحصول
عندها التغذية سوء مظاهر لتجنب (15 (الوثيقة كاألبقار احليوانات بعض بتربية قيامه عند

. (16 (الوثيقة

لألبقار العلف 15 : تقدمي الوثيقة

حالة هزال 16 : بقرة في الوثيقة

? ¬LÉàfEG ≈∏Y ‹ÉàdÉH h ¿Gƒ«◊G ƒ‰ ≈∏Y ájò¨àdG ôKDƒJ ∞«c
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º¡aCGh §°ûfCG ƒªædG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– 2 ¢SQódG

: ƒªædG ≈∏Y ájò¨àdG ÒKCÉJ -
ÖfQC’G óæY ƒªædG á©HÉàe : ∫hC’G •É°ûædG

بداية عمرها في اخلرانق من مجموعة مبتابعة منو تالميذ قام أسابيع بثمانية الدرس قبل
اخلرانق إلى هذه تقسيم وقع  قد و ابر داخل أقفاص وذلك بتربيتها في 35 يوما التجربة

: التالي اجلدول يبينه كما الغذاء نوعية حسب مجموعات ثالث

في البروتيدات نسبة
( غ ) اليومية الوجبة

بداية في الوزن
( غ ) التجربة

نهاية في الوزن
( غ ) التجربة

( أ ) 19.14051951اموعة

( ب ) 18.24051906اموعة

( ج ) 184051874اموعة

. احليوان منو على التغذية نوعية 1 - استنتج تأثير
مواز جدول برسم ذلك و مجموعة  كل عند الوزن في للنمو اليومي  املعدل عن ابحث   - 2

. على كراسك نسخه بعد للجدول السابق

É¡∏«∏– h á«fÉ«H Ωƒ°SQ RÉ‚EG :ÊÉãdG •É°ûædG
لكل الوزن في للنمو بيانية رسوما أجنز األول في النشاط عليه املتحصل اجلدول 1 - باعتماد

. ج و و ب أ من اخلرانق مجموعة
مجموعة. النمو لكل خصائص إلبراز عليها املتحصل البيانية الرسوم 2 - حلل

: ƒªædG ≈∏Y á«ë°üdG πeGƒ©dG  ÒKCÉJ  -  
¿Gƒ«M ƒªæd áªFÓŸG á«ë°üdG πeGƒ©dG ¢†©H ójó– : ådÉãdG •É°ûædG

التي من األمراض الدجاج حلماية اإلنسان يتبعها التي الوقائية الطرق التالية بعض الوثائق متثل
للعالج الوقائي األدوية جرعة من إعطاء 17 ) أو الوثيقة ) تلقيح الفراخ خالل من ذلك و تهدده
يدل مظهر هو و الدجاج عند الريش 19  تساقط تبرز الوثيقة 18 ) كما الوثيقة ) الدجاج عند

. التغذية سوء على
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º¡aCGh §°ûfCG ƒªædG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– 2 ¢SQódG

17 : تلقيح الفرخ للدجاج   الوثيقة الدواء 18 : تقدمي الوثيقة

التغذية بسوء مصابة الوثيقة19 : دجاجة
التي األمراض من الدجاج لوقاية املستعملة الطرق بعض الوثائق خالل هذه من 1 - استخرج

. تهدده
التالقيح و الدجاج تهدد التي للتعرف على أهم األمراض  اإلنترنت شبكة عبر بحثا 2 - أجنز

. األمراض هذه من للوقاية املوجودة
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π°UƒMCG ƒªædG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– 2 ¢SQódG

á°UÓÿG
الذي يعيش بالوسط  بيض...) ، حلم صوف ، (حليب ، إنتاجه بالتالي و احليوان  يتأثر منو

يبطئ منوه. احليوان عند التغذية سوء ذلك أن (... الظروف الصحية (التغذية ، فيه
احلية انطالقا املادة بناء ناجت عن الغذاء و نوعيته و هو بكمية مرتبطة النمو سرعة  إن

الغذاء. من
أغذية توفير العمل على هو احليواني الغذاء إنتاج  مجال في والعاملني الباحثني دور إنّ 

. واإلنتاجيّة اجليدة من النموّ ن متكّ للحيوانات صحيّة و مالئمة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG ƒªædG ≈∏Y ÒKCÉàdÉH ÊGƒ«◊G êÉàfE’G Ú°ù– 2 ¢SQódG

: OóY øjô“
≥«Ñ£àdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

neo zelande بيضاء أ •  الساللة  : و ب أ األرانب من بتربية ساللتني قام فالح
  Termonde • الساللة ب بيضاء  

فتحصل اليوم في بالغرام الساللتني منو على الوجبة في البروتيدات تأثير نسبة بدراسة وقد قام
: التالي الرسم على

الساللتني منو على البروتيدات نسبة تأثير 1 - استنتج
عادي منو توفيرها لضمان الفالح على البروتيدات التي يجب املثلى من الكمية عن 2 - ابحث

. احليوان عند

: OóY øjô“
π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

áfQÉ≤ŸGh
نفس من مجموعتني بتربية طيور مربّي قام 
غذاء األولى  للمجموعة قدم ان، السمّ ساللة
راقب ثمّ غذاء ناقص وللمجموعة الثانية كامل
على ل فتحصّ اموعتني عند  الوزن في النموّ
التاليني البيانيني املنحنيني في املبيّنة النتائج

طيور من اموعتني عند النمو قارن ــ   1
املنحنيني حتليل على باالعتماد  ان السمّ

البيانيني.
في حتسني النمو في التغذية تأثير استنتج ـ 2ـ 

ان. السمّ طيور عند الوزن
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ådÉãdG Aõ÷G»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG h á«FGò¨dG äÉbÓ©dG
في مندرج 1 و2 و3 ) واإلنسان الوثائق تبيّنه (مثلما احليّة الكائنات بني غذائيّة توجد عالقات
النباتي للغطاء املفرط 4 ) وباستغالله (الوثيقة بتلويثه احمليط على سلبا يؤثر وقد العالقات هذه

. ( 6 (الوثيقة احليوانيّة وللثروة (الوثيقة5)
نطاق في توازنه على احملافظة مع  باحمليط احليّة املوارد  استغالل ميكننا كيف

؟ املستدمية التنمية

1 2الوثيقة الوثيقة

3 4الوثيقة الوثيقة

5 6الوثيقة الوثيقة

163



ådÉãdG Aõ÷G»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG h á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

  ådÉãdG Aõ÷G ¢Sô¡a

الدرس 1 : العالقات الغذائية بني الكائنات احليّة
الدرس 2 : التوازن البيئي

: á≤HÉ q°ùdG »JÉÑ°ùàμe
درست بالسنة 7 أساسي:
نات الوسط البيئي . • مكوّ

نات الوسط البيئي . • العالقات بني مكوّ
ع األوساط البيئيّة . • تنوّ

مع  الكائنات  وتكيّف  والالّحية  احلية  نات  املكوّ اختالف خصائص  تبيّنت 
نها من العيش والتكاثر ، لكلّ  محيطها وذلك بإقامة عالقات عديدة متكّ

كائن دوره في الوسط البيئي .
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الغذائيّة العالقات بينها من و البيئي الوسط داخل  احليّة الكائنات بني عديدة عالقات توجد
( 7 (الوثيقة

? »Ä«ÑdG §°SƒdG πNGO Éq«FGòZ É¡æ«H Éª«a áq«◊G äÉæFÉμdG §HGÎJ ∞«c
? »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ áq«FGò¨dG äÉbÓ©dG ºgÉ°ùJ ∞«c

ô qμaCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

7 الوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG
»Ä«ÑdG §°SƒdÉH áq«FGò¨dG äÉbÓ©dG º«¶æJ `

áq«FGò¨dG á∏°ù∏°ùdG Ωƒ¡Øe ójó– : ∫hC’G •É°ûædG

: »HÉZ §°Sh πNGO á«FGòZ π°SÓ°S AÉæH `  
الغابي. بالوسط الغذائيّة 9 بخصوص العالقات 8 والوثيقة الوثيقة من كلّ الستغالل ندعوك

1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

8 الوثيقة

أزهار
نحلة

بذور

احلقل عشبفأر

يرقة اجلعل شبثانجراثيم

دودة
األرض

جذور

أيل

سمور

البلوط خنفس

سنجاب جعل

حمام

ثمارنقار

لة دخّ

بقاياكائناتحية

أوراق
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º¡aCGh §°ûfCG

احليّة املستهلكالكائنات الغذاء

احليوانات

البلّوط خنفس
جعل

سنجاب
حمام

ار نقّ
ور سمّ
نحلة

يلة دخّ
أيل

الغابة فأر
يرقة اجلعل
دودة األرض

شبثان

الثمار
األوراق
الثمار

والبذور الثمار
احلشرات يرقات

الطيور و السنجاب
األزهار رحيق

الثمار و احلشرات
العشب

البذور و األوراق
اجلذور

بقايا الكائنات احليّة
يرقة اجلعل

البلّوطالنباتات شجرة
املعدنيّةالعشب واألمالح املاء

الدقيقة بقايا الكائنات احليّةاجلراثيمالكائنات

1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

9 الوثيقة

. 9 بالوثيقة اجلدول في الواردة للحيوانات الغذائية األنظمة إلى تعرّف 1 ــ
بغذائه حيوان كلّ بسهام أربط كرّاسك على نسخها 8 وبعد عدد باالعتماد على الوثيقة ـ 2ـ 

                                        . غذائيّة سالسل 9  لبناء بالوثيقة املبنيّ
احليّة؟ الكائنات اخلضراء بالنسبة لبقيةّ النباتات متثّل ماذا 3 ــ

؟ التربة املوجودة في الدقيقة الكائنات ماهو دور 4 ــ
. غذائيّة سلسلة كلّ على عناصر التالية الرموز ضع 5 ــ

. P : كائنات منتجة •
. النباتات ى على عاشبة تتغذّ حيوانات :C

1
•

. العاشبة احليوانات على ى تتغذّ الحمة C : حيوانات
2

•
. D : كائنات دقيقة •
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º¡aCGh §°ûfCG

احليّة املستهلكالكائنات الغذاء

احليوانات

الغاق طائر
البوري

احليوانيّة العوالق
الرّنكة
الكاملار

البحر كلب
األنشوفة

األسكمبري
النت

الرّنكة و األنشوفة
احليوانيّة والعوالق الطحالب

النباتيّة العوالق
النباتيّة العوالق

احليوانية والعوالق الرّنكة
الّرّنكة واألنشوفة
احليوانيّة العوالق

األنشوفة
األسكمبري

النباتيّةالنباتات العوالق
املعدنيّةالطحالب واألمالح املاء

الدقيقة بقايا الكائنات احليّةاجلراثيمالكائنات

1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

11 الوثيقة

: …ôëH §°Sh πNGO áq«FGòZ π°SÓ°S  AÉæH  ``  
الوسط داخل الغذائية بالعالقات ة 11 اخلاصّ 10 والوثيقة الوثيقة من كلّ الستغالل ندعوك

البحري.

10 الوثيقة

وسط بحري. داخل حيّة كائنات تبنيّ 10التي الوثيقة شاهد
.11 اجلدول بالوثيقة في الواردة للحيوانات الغذائيّة األنظمة إلى 1 - تعرّف

بالوثيقة املبنيّ بغذائه حيوان كلّ اربط كرّاسك على نسخها الوثيقة10 وبعد على 2 - باالعتماد
غذائية. 11 لبناء سالسل

؟ احليّة الكائنات بقيّة إلى بالنسبة النباتيّة العوالق و الطحالب متثّل 3 - ماذا
؟ البحر قاع في املوجودة الدقيقة الكائنات دور 4 - ماهو

البحر؟ قاع في غصنا كلّما النباتيّة العوالق تواجد يتناقص 5 - ملاذا
ابقة) السّ الصفحة (أنظر املناسبة الرّموز 6 - ضع

الغاق طائر

تن

اسكمبري
أنشوفة

كلبالبحر كاملار
رنكة

حيوانية عوالق
نباتية عوالق

بوري

جراثيم

طحالب
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG
áq«FGò¨dG áμÑ°ûdG Ωƒ¡Øe ójó– : ÊÉãdG •É°ûædG

»HÉZ §°Sh πNGO áq«FGòZ áμÑ°T AÉæH ``CG
ن وتكوّ ا غذائيّ بينها 12 فيما بالوثيقة املبنيّ الغابي البيئي الوسط داخل الكائنات احليّة ترتبط

. أوأكثر واحد كائن في بعضها يشترك قد عديدة غذائيّة سالسل

غابي وسط غذائيّة داخل 12 : سالسل     الوثيقة
(C1) أولى مستهلك درجة إلى (p) منتج 1 - من

ثانية درجة مستهلك إلى (C1) أولى درجة مستهلك من  -  2
(C2)

ثالثة درجة مستهلك إلى (C2) ثانية درجة مستهلك من  -  3
(C3)

توضيحالبياناتاملستعملةبالوثيقة12

.12 الغذائيّة املبيّنة بالوثيقة السالسل من انطالقا كرّاسك على غذائيّة شبكات 1 - أبن
. اخلضراء النباتات أتلفت إذا الغذائيّة السالسل مصير 2 - بنيّ

. البرية األوساط في البيئي التوازن على في احملافظة الغذائيّة العالقات أهميّة 3 - استنتج

بوم

خنزير
á∏ëf

عقاب
طائر

البرقش
شجرة
 بلّوط

جرذ

أمالح معدنيّة

جثة

أرنب
وشق

ثمار سنجاب ثمار سرفة

أيل

نبات بقايا

جراثيم

القرقف طائر

خنفس
البلوط

أيل

1

2

2

2

2

2

3

2

2

2

2 2

1
1

2
1

4

5
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG
…ôëH §°Sh πNGO áq«FGòZ áμÑ°T AÉæH : Ü 

بحري وسط غذائيّة داخل 13 : سالسل الوثيقة
ن وتكوّ غذائيا بينها 13 فيما الوثيقة في املبنيّ البحري البيئي الوسط داخل احليّة ترتبط الكائنات

. أو أكثر كائن واحد في بعضها يشترك قد سالسل غذائيّة عديدة
 8 الغذائيّة املبيّنة بالوثيقة السالسل من انطالقا غذائيّة شبكات 1 - أبن

؟ الغذائيّة ن مجموعات السالسل تكوّ 2 - ماذا
؟ والطحالب النباتيّة العوالق أتلفت إذا الغذائيّة مصير السالسل 3 - ماهو

. التوازن البيئي املفرط على الصيد تأثير بنيّ 14 ثم الوثيقة 4 - شاهد
املائيّة؟ األوساط في البيئي التوازن على في احملافظة الغذائيّة العالقات أهميّة 5 - استنتج

14 الوثيقة

م منطقةصيدمفرطمنطقة صيد منظّ

إنسان

أسماك

دلفني
جراثيمقشريات

حيوانية عوالق

نورس

نباتيةكاملار عواتق
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º¡aCGh §°ûfCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

»Ä«ÑdG ¿RGƒàdGh áq«FGò¨dG äÉbÓ©dG -
»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ‘ áq«FGò¨dG äÉbÓ©dG á«ªgCG qÚÑJ : ådÉãdG •É°ûædG

قطع قصد ااورة الغابة إلى هاب بالذّ أطفالهم تكليف الغابات إحدى من قرية ان سكّ اعتاد
األغصانوجمعهاالستعمالهاكحطبلغايةالطبخوالتّدفئةوإنتاجالفحم.وحلمايةاألطفالمن

. عليها والقضاء اصطيادها األهالي والعقارب قرّر كالزواحف امة السّ احليوانات
ولنصحهم احليوانات هذه على إلى القضاء املؤدّي التصرّف هذا مغبّة من القرية لتحسيس أهالي

: التالية الوثائق عليك نقترح بالوسط دون اإلضرار املوارد الغابيّة استغالل بحسن

رول السّ شجرة حياة : دورة  15 رقم الوثيقة
ر أنّها تعمّ كما فقط جنسيا وهي تتكاثر 50 صم وسمك جذعها 15 م رو السّ شجرة طول يبلغ

. 500 سنة

والعقارب لألفاعي الغذائي 16 : النظام رقم الوثيقة
ة وخاصّ النباتات جذور على بدورها ى  تتغذّ التي األرانب وصغار اجلرذان على األفاعي  ى تتغذّ
ى بدورها على 17 ) التي تتغذّ على الضفادع(الوثيقة ى تتغذّ األفاعي أنّ كما . منها املغروسة
احلشرات على ى تتغذّ فإنّها العقارب ا . أمّ (...( 18 (الوثيقة جراد ، بعوض ، (ذباب احلشرات

.(... بعوض ، (ذباب

17 18الوثيقة الوثيقة

األشجار؟ قطع عن النّاجتة االنعكاسات 1 - ماهي
؟ والعقارب األفاعي على القضاء عن النّاجتة االنعكاسات 2 - ماهي

. البيئي التوازن على احملافظة في الغذائية العالقات فيها أهمية تبنيّ وجيزة 3 - حرر فقرة
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π°UƒMCG

á°UÓÿG
غذائها واحليوانات النباتات تنتقي حيث ، مالئمة تغذية  إلى احليّة  الكائنات كلّ حتتاج
حسباحتياجاتهاداخلاملنظومة البيئيّةوالسلسلةالغذائيّة هيمجموعةالكائناتاحليّة في
ى يتغذّ حي كائن كلّ . حلقات ة عدّ من ن غذائيا وتتكوّ بينها املترابطة فيما وسطها البيئي

ي ويغذّ

طرف" من لُ يُأكَ " يدلّ السهم على : كمايلي الغذائيّة العالقات م  جتسّ
. غذائيّة مستويات ة عدّ غذائية من سلسلة كلّ ن تتكوّ

1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

دلفني

تن

اسكمبري

نباتية عوالق

حيوانية عوالق

مستهلك
درجةرابعة

c
4

مستهلك
ثالثة درجة

c
3

c
2

مستهلك
ثانية درجة

c
1

مستهلك
درجة أولى

منتج
P

نسر

احلقل فار

ثعبان

جرادة

نبات أخضر

نبات اخضرسرفةبقةفاربوم
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π°UƒMCG

الطحالب الضوئي وتتمثل في التركيب بعمليّة املادة العضوية تنتج : كائنات املنتجات •
البرية األوساط في اخلضراء والنباتات املائيّة األوساط إلى بالنسبة النباتيّة والعوالق

. التغذية ذاتية بالكائنات ى تسمّ النباتيّة الكائنات وهذه
التركيب الضوئي. بعمليّة العضوية املادة إنتاج على قادرة غير : كائنات املستهلكات •

: الغذائي مستواها حسب وذلك من املستهلكات أنواعا ز منيّ
العاشبة احليوانات : أولى  * املستهلكات درجة

العاشبة احليوانات عل ى تتغذّ التي الالّحمة احليوانات : ثانية درجة  * املستهلكات
الالّحمة احليوانات على ى تتغذّ التي الالّحمة احليوانات : ثالثة درجة  * املستهلكات

كات: تكتمل السلسلةالغذائيّةبتفكيكالكائناتامليّتةالنباتيّةواحليوانيةبواسطة  * املفكّ
. D بـحرف كة املفكّ للكائنات يرمز اجلراثيم

غذائيّة شبكة لتكوّن البيئي الوسط في الغذائيّة تترابط السالسل

البيئي التوازن الغذائيّة يسبّب اختالل الشبكة أو من حلقات السلسلة حلقة أيّ فقدان إنّ
. املستدمية التنمية وعرقلة

1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

فأر

بقة

أرقةنبات أخضريرقة اجلعل
دعسوقة

احلنّاء أبو

بوم

جرادة

سرفة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG
: OóY øjôªàdG

ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

بركة داخل غذائيّة سالسل التالية متثل الوثيقة
. كة واملفكّ واملستهلكة املنتجة للكائنات املناسبة الرموز 1 - أسند

. سمكة البرعان فيها ل تتدخّ التي الغذائيّة السالسل كلّ 2 - ارسم
. الغذائيّة بكة الشّ 3 - عرّف

: OóY øjôªàdG
ôcòàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

لها املناسب التعريف و كلمة كلّ بسهم بني اربط
التعريفالكلمات املعرّفة

مستهلك - البيئيأ الوسط داخل 1 - مجموع العالقات
شبكة - ب

باملادة العضويةغذائيّة ى تتغذّ الغذائيّة السلسلة من 2 - حلقة

منتج - ومنها مأكولج آكل منها حيّة 3 - تتابع كائنات
سلسلة - د

غذائيّة
من انطالقا العضوية املادة ، تصنع حلقة للسلسلة الغذائيّة 4 - أوّل

املعدنية املادة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

ìÓ°UE’G
: OóY øjôªàdG

كة املفكّ والكائنات املستهلكة والكائنات املنتجة للكائنات املناسبة الرّموز 1 - إسناد

البرعان سمكة فيها ل تتدخّ التي الغذائيّة السالسل 2 - رسم

. بيئي وسط داخل الغذائيّة السالسل مجموع هي الغذائيّة 3 - الشبكة
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»JÉÑ°ùàμe º«bCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG
: OóY øjôªàdG

º¡ØdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

متثّل 19 ) فهي (الوثيقة نسغها النباتات اتلفة ومتتّص أعضاء ى على تتغذّ األرقة حشرات
موسم 1 ملّيغرام تعطي في تزن واحدة حشرة إنّ . فائقة بسرعة تتكاثر ألنّها زراعيّة كبرى آفة
ذلك اليحصل لكن الكافي الغذاء لها ر إذا توفّ 822 106 � طن الصغار تزن من واحد عددا
وبذلك أخرى مفترسة وحيوانات 20 ) والطيور الوثيقة ) املفترسة عسوقة الّدّ حشرات لوجود

. األرقة حشرات بافتراس الزراعيّة احملاصيل من حماية املفترسات ن متكّ

: 19 و20 بنيّ والوثيقتني النص على باالعتماد
. الفرائس من احلدّ على االفتراس 1 - تأثير

. البيئي الوسط في التوازن على احملافظة املفترس في ية 2 - أهمّ

: OóY øjôªàdG
π«∏ëàdG ≈∏Y IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG

12 سنة على مدار غابة والثّعالب داخل األرانب عدد التالي اجلدول يبنيّ

196519661967196819701971197219731974197519761977السنة

عدد
400045004900580060003200395047003050395049006000األرانب

عدد
98014501500190024002500205015001500190025003100الثعالب

. السنني عبر األرانب لعدد البياني املنحني ورقة ملّيمترية على ارسم 1 ــ
. الثّعالب لعدد املنحني البياني الورقة نفس على ارسم 2 ــ

. عبر السنني احليوانني عدد تغيّر حلل 3 ــ

19 20الوثيقة الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG 1 ¢SQódGáq«◊G äÉæFÉμdG ÚH á«FGò¨dG äÉbÓ©dG

≈YôŸG ‘ Iô≤H
ببعض فالبقرة بعضهما ويتأثّران ا جدّ وثيقة بني البقرة واملرعى العالقة

واملرعى مرعى بدون العيش الميكنها
. اليزدهر بدون البقرة

(الوثيقة21) بعشب املرعى ى البقرة تتغذّ
الضرورية العناصر بعديد يستفيد واملرعى

. حياته دورة الستدامة البقرة من
الهواء تتغذى البقرة وتأخذ أكسجني

الكربون أكسيد ثاني وتطرح ي اجلوّ
بقي لو ي، في الهواء اجلوّ ينتشر الذي

العديد في تضرّر لتسبّب على حاله الغاز هذا
الضوئي التركيب عمليّة في ويستعمله الغاز هذا املرعى ميتصّ النبات في إذا احليوانات من

سها. تنفّ أثناء البقرة تستهلكه الذي ويطرح األكسجني
احليّة، الكائنات من عليها العديد تتنافس الفضالت من العديد تطرح البقرة أنّ كذلك يالحظ
ومخاط (22 (الوثيقة إفرازات عينيها وجتمع حول البقرة ع من أنواع احلشرات تتجمّ من فالعديد
الطيور من عديدة ألنواع غذاء واحلشرات بدورها بيضها تضع جلدها كما من الدم ومتتصّ أنفها

. والزواحف
طها وتبسّ البقرة فضالت ك تفكّ الدقيقة الكائنات و اجلراثيم العديد من املرعى تربة في توجد
بعمليّة النباتات جذور بها تستفيد التربة في الباقي ويتوزّع حاجاتها منها تأخذ عناصر إلى

. االمتصاص
دجثّتهاعلىالعشبفتستهلكهااحليواناتالالّحمةوالبقيّةمن اجلثّة إذاماتتالبقرةتتمدّ وأخيرا

في املرعى. استدامتها على ممّا يحافظ احلياتيّة الدورات تتواصل وهكذا ك باجلراثيم تفكّ

املرعى في 21 : بقرة  الوثيقة

اإلفرازات المتصاص البقرة عني حول ع تتجمّ 22 : حشرات الوثيقة
( تيفينني ريني :  ( املؤلف
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الحيّة نات ومكوّ دقيقة) وكائنات نباتات و (حيوانات حيّة نات مبكوّ بيئي وسط كلّ  يتميّز
. املناخيّة والعوامل املائيّة) لألوساط واملاء بالنّسبة البرّية لألوساط بالنّسبة (التربة

هذه ألحد فقدان أو تغيير وأيّ مستمرّة تفاعل بعالقات بينها فيما البيئي نات الوسط مكوّ ترتبط
وجود (23 الوثيقة ) التلوّث : البيئي الوسط توازن د ويهدّ العالقات لهذه إخالال يسبّب نات املكوّ

(24 الوثيقة ) باالنقراض دة مهدّ وحيوانيّة نباتيّة أنواع
الرّمليّة الكثبان كتثبيت مختلفة بطرق البيئيّة األوساط على للمحافظة اإلنسان ل يتدخّ

. (25 (الوثيقة
? áq«Ä«ÑdG •É°ShC’G √òg ¿RGƒJ ≈∏Y á¶aÉëª∏d π qNóàj ¿CG ¿É°ùfEÓd øμÁ ∞«c

ô qμaCG 2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

العدد
اإلجمالي

األنواع عدد
دة املهدّ

باالنقراض
البرّية 2924364النباتات

الرطبة نباتات املناطق
64922والبحرية

النباتيّة األنواع 3573386مجموع

البرّية 75836احليوانات
املناطق الرطبة حيوانات

148614والبحرية

احليوانيّة األنواع 224450مجموع

وادي مجرى 23 : تلوّث الوثيقة

األنواع توزيع 24 : جدول الوثيقة
بالبالد التونسيّة واحليوانيّة النباتيّة

الرّمليّة الكثبان الوثيقة25 : تثبيت
البيئي التوازن اختالل مظاهر بدراسة سنبدأ
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º¡aCGh §°ûfCG

 »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG  ∫ÓàNG ôgÉ¶e -
عاملناخالذييتّسمبالرّطوبة عمشاهدهاالطبيعيّةالنّاجتأساساعنتنوّ زالبالدالتونسيّةبتنوّ تتميّ

منها: بيئيّة منظومات ة عدّ توجد لذا . اجلنوب اجلفاف في ة وبشدّ الشمال في
áq«∏MÉ°ùdG áq«Ä«ÑdG äÉeƒ¶æŸG Q qö†J á°SGQO : ∫hC’G •É°ûædG

صخريّة (سواحل عة متنوّ مشاهد في ل تتشكّ 1300 كلم طول على التونسيّة السواحل متتدّ
. ( ... صخريّة جبال و رمليّة وسواحل

تضرّر مظاهر د حدّ ابقة السّ مكتسباتك وإلى و29  و28  و27   26 الوثائق إلى استنادا  -  1
وأسبابها. السواحل

بالسواحل. البيئي التوازن على التضرّر هذا تأثير 2 - استنتج
احليّة. السّ البيئيّة املنظومات أهميّة ح 3 - وضّ

2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

البحر لتلوّث اتلفة 26 : املصادر الوثيقة

ط املتوسّ األبيض بالبحر للحياة مصدر ( البوزيديا ) الضريع 27 : معشب الوثيقة

1

 املفتاح
1 املوانئ

احلضرية 2 اإلفرازات
البشري 3 التّلوّث

اخلارجي ذات املصب 4 األودية
ناعية 5 اإلفرازات الصّ

إستغالل البترول 6 عمليّات
فن السّ غرق 7 حوادث

البحر في البواخر 8 إفرازات

2
3

4

56

7

8

posidonia oceanica:العلمي اإلسم
la posidonia:الفرنسيّة باللغة اإلسم

في يعيش  نباتيّ نوع  احلالي:  الوضع 
ومحميّ ط البحر املتوسّ

البوزيديا بات معشّ تعتبر التّهديدات: 
ا حاليّ وهو السنني ألالف موروثا
دبسبباألنشطةالبشرية(الصيّد مهدّ

ناعية...) الصّ اإلفرازات بالكركارة،
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º¡aCGh §°ûfCG

: á«HÉ¨dG áq«Ä«ÑdG äÉeƒ¶æŸG Q qö†J qÚÑJ : ÊÉãdG •É°ûædG
الغابيّة األوساط تضرّر  مظاهر د حدّ و34  و33  و32  و31   30 الوثائق إلى استنادا  -  1

وأسبابها.
بالغابات. البيئي التوازن على ذلك تأثير 2 - استنتج

لإلنسان. الغابيّة هذه املنظومات البيئيّة أهمية 3 - اذكر

2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

: 28  الوثيقة
بالكركارة املفرط الصيد

الفوضوي 29 : البناء الوثيقة
السواحل على

30 : حريق في غابة الوثيقة31 : قطعخشبغابةالوثيقة
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º¡aCGh §°ûfCG 2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

الغابة في املاعز من 32 : قطيع الوثيقة

عني دراهم بغابة للخنزير املفرط 33 : الصيد الوثيقة

لإلنسان أراضي غابيّة 34 : استعمال الوثيقة
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: ájhGôë°üdG áq«Ä«ÑdG äÉeƒ¶æŸG Q qö†J ôgÉ¶e ¢†©H qÚÑJ : ådÉãdG •É°ûædG

األوساط تضرّر مظاهر بعض د حدّ و39  و38  و37  و36   35 الوثائق إلى استنادا  -  1
وأسبابها. حراوية الصّ

التوازن البيئي. على ذلك 2 - استنتج تأثير
لإلنسان. حراوية الصّ البيئية املنظومات هذه أهمية 3 - أذكر

2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG

الواحات على العمراني 35 : الزّحف الوثيقة

احليوانات اجلفاف على 37 : تأثير الوثيقة

باالنقراض د مهدّ 39 : الغزال الوثيقة

الواحات الرّمال على 36 : زحف الوثيقة

الغزال 38 : صيد الوثيقة
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 »Ä«ÑdG ¿RGƒàdG ≈∏Y á¶aÉëŸG áq«Ø«c -
áq«fGƒ«◊G IhÌdG ≈∏Y á¶aÉëŸG áq«Ø«c qÚÑJ : ™HGôdG •É°ûædG

: في توضيح 40 واستعن بها الوثيقة على لع اطّ
البرّي الصيد ترشيد أهمية ــ

البحري الصيد ترشيد أهمية ــ
 …ôëÑdGh …ÈdG ó«°üdG ¢Uƒ°üîH ¢üf  :  á≤«KƒdG

2005 يتعلق بتنقيح مجلة 26 جانفي في 2005 مؤرخ 13 لسنة عدد الصيدالبرّي:  قانون ــ أ
الغابات وإمتامها.

(جديد) : 165 الفصل
واألنشطة النباتي والكساء البرية احليوانات وجود بني التوازن حتقيق إلى الصيد يهدف
واحملافظة ومسؤولية النشاط برشد هذا ممارسة الصيادين على يتعني الغرض، ولهذا البشرية.

واستدامتها. البيئية توازن املنظومات على
وتدعى طليقة  تعيش التي احليوانات على والقبض والرماية واملطاردة البحث  هو والصيد

املصيد.
املروضة والكالب  اجلوارح والطيور  الصيد بنادق  هي  باستعمالها املسموح  الصيد وسائل و

للقبض على املصيد.
يضبط شروط لكراس طبقا خصيصا بهدف ممارسة الصيد تهيأ هي ميادين الصيد ومناطق
الواجب القيام بها. التهيئة .بها ومختلف أشغال املستوطنة املصيد وأنواع مساحاتها خاصة
بواسطة الطبيعي وسطها البرية احملمية في مناظر للحيوانات التقاط كذلك، صيدا ويعتبر

والسينمائية. الفوتوغرافية اآلالت
بالغابات. املكلف بقرار من الوزير الصيد هذا وينظم

(جديد) : 167 الفصل
التي واحملميات صيدها موسم وغلق فتح وتواريخ وأنواع املصيد الصيد تعاطي شروط تضبط
اللجنة االستشارية أخذ رأي بعد بالغابات الوزير املكلف من بقرار الصيد فيها تعاطي يحجر
افتتاح قبل األقل على  يوما عشر  القرار خمسة هذا وينشر املصيد. على  واحملافظة للصيد

الصيد. موسم
واالجتار ومسكها عليها والقبض القرار بهذا عليها املنصوص غير احليوانات  صيد ويحجر 
البحث لفائدة بالغابات  املكلف  الوزير من استثنائي بترخيص إال وتوريدها وتصديرها فيها 
البرية احليوانات لتربية ومراكز  عمومية حيوانات  حدائق  وإلجناز احليوانية والصحة  العلمي

الصلة. ذات املؤسسات مع التبادل نطاق في أو 211 من هذه الة الفصل ألحكام طبقا

2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG
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º¡aCGh §°ûfCG

(جديد) : 192  الفصل
يلي: ما يحجز

أو للصيد. للمطاردة أنواعها املستعملة مبختلف النقل وسائل *
املستعملة األدوات وكل واملقاليع والدبابيس واألغاري والفخاخ والشراك واحلبائل الشباك *
محل خارج االف بحوزة عليها عثر التي أو استعمالها بعد أو املتروكة للصيد أو للمطاردة

سكناه.
حملها. في املرخص غير واألسلحة عنها املتخلى األسلحة *

(جديد) : 209 الفصل
احملمية، البرية واحليوانات النباتات على  واحملافظة الوطني البيولوجي التراث صيانة قصد

يحجر:
ونقلها ورفعها عليها والقبض  وإتالفها باالنقراض واملهددة النادرة البرية احليوانات صيد   •
أو وأعشاشها بيضها بالنسبة إلى وكذلك شراؤها أو وبيعها وعرضها للبيع وهبتها وحتنيطها

بالغابات. املكلف الوزير من استثنائي بترخيص إال وصغارها حضناتها
. والكائنات احلية األرض من دراسة تاريخ متكن املواقع التي • إتالف

وبترها وقطعها أو مجزئة كاملة ثمارها أو باالنقراض واملهددة النادرة النباتات أنواع إتالف  •
وشرائها. للبيع وعرضها وهبتها ونقلها وشحنها ورفعها وجنيها وتقليعها

البحري: الصيد ــ ب
وشملت لفائدته أقرّت اإلجراءات التي من العديد بفضل تونس في البحري الصيد قطاع متكن
كافةاجلوانبالتنمويةواحلمائيةالكفيلةبإرساءدعائماالستغاللاملستدميللثرواتالسمكيةمن
موطن 45 ألف يقل عن ما ال القطاع ر هذا يوفّ 2005 كما سنة 108 طن بلغ إنتاج حجم حتقيق

مباشر. غير شغل موطن و15 ألف مباشر شغل
لألجيال دميومتها وضمان دها يهدّ بات الذي االستنزاف السمكيّة من الثروة على إنّ احملافظة
نحو املهنيني وتوجيه الثروة بهذه الضارّة للسلوكات ي التصدّ في التوفق رهني يبقى القادمة

االستغالل حسن
  . السليمة والتقنيات الطرق باستعمال السمكيّة في املوارد والتصرف الرشيد

السمكيّةوبلورةخططعمليةملزيدترشيد للمحافظةعلىتوازناتالثروة ولتأمنيأفضلالسبل
متّ: الثروة هذه استغالل

املناطق مختلف في الصيد عمليات وتنظيم السمكيّة الثروة الستغالل اخلطط احملكمة • وضع
 . االصطناعية األقمار بواسطة بحرا املراكب ملراقبة منظومة • إرساء

. العشوائي الصيد من للحد وقائيّة إجراءات • اتخاذ
تنفيذ مشروع وفي بخليج قابس والساحلية البحريّة الثروات حلماية إجناز مشروع في • الشروع

. بتونس الساحليّة السمكيّة للموارد املستدمية حول اإلدارة

2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG
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الصيدالبحرياملنظميحميالثرواتالسمكيّة
»JÉÑædG AÉ£¨dG ≈∏Y á¶aÉëŸG áq«Ø«c qÚÑJ : ¢ùeÉÿG •É°ûædG

النباتي الغطاء على احملافظة أهمية ح وضّ ابقة مكتسباتك السّ 41 وإلى الوثيقة إلى استنادا
بالغابات وباملراعي

بخصوص الغابات واملراعي 41 : نص الوثيقة
املساحة رت تطوّ النباتي حيث الغطاء في للترفيع مبجهودات كبيرة تونس : قامت الغابات - أ
حاليا مليون من أكثر إلى االستقالل فقط عند هكتار 400 ألف حوالي من للغابات اجلمليّة
%4 سنة النباتي من الغطاء نسبة ارتفعت 2003 ) وقد  سنة هكتار 1192 ألف (حوالي

. والشطوط الصحاري اعتبار 2003 دون 11.94 سنة % 1956 إلى
هكتار. 264 ألف تقارب مساحة تشجير 1993 و2003 متّ سنتي بني التي تتراوح الفترة ففي •
إعداد يتمّ  ، الغابيّة  املوارد في التصرّف وحسن  الغابات دميومة ولضمان  السياق نفس في
وعلى سنويا يضبط فنيا مرجعا تعتبر والتي ، والتشاركيّة املندمجة الغابيّة التهيئة دراسات

. غابة كل على مستوى األشغال الواجب القيام بها كلّ تقريبا 20 سنة امتداد
إلى يهدف سنوي وبرنامج حسب قواعد فنية االستغالل برمجة يتم اإلنتاج لغابات فبالنسبة •

. منتظم سنوي إنتاج لألشجار مع واالصطناعي الطبيعي التجدد حتقيق
وتتميّز منكسرة وتضاريس مناخ جاف ذات مبناطق توجد التي احلماية لغابات بالنسبة ا أمّ •
التدخلفيهاخاصةبأشغالالتشجير والتجديدالطبيعيلكي تلعب بغطاء نباتيقليلالكثافة، يتمّ

واالجتماعية االقتصاديّة الفالحيّة واملنشآت األراضي حماية في املتمثل دورها األساسي
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فيتمّ متميّز بيئي وجغرافي وموقع جمالي مبظهر أواحملدثة والتي تتمتّع الطبيعية الغابات ا أمّ •
ورياضيّة وتهيئة بيئيّة مسالك وإجناز الغراسات بتنويع النزهة وذلك إطار غابات في تهيئتها

  . والراحة الترفيه مساحات
إعداد في الغابات متساكني تشريك إلى احلديثة والتشاركيّة املندمجة التهيئة أمثلة وتتجه •
املناطق لسكان االقتصاديّة واالجتماعيّة للتنمية كبرى قيمة تعطي التي التهيئة أمثلة وتنفيذ

دراهم. الغابيّة كمنطقة عني

دراهم غابة عني
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: املراعي ــ ب
وزارة عملت  ، الرعوية  املناطق  في البيئي التوازن واختالل املراعي مردودية لتدهور تفاديا
مختلف ضمن املراعي وتهيئة حتسني  مشاريع تنفيذ على املائيّة واملوارد والبيئة الفالحة

. القطاع بهذا التي تعتني الوطنيّة ة واخلطّ التنموية طات اطّ
ةالوطنيّةلتنميةوترشيداستغالل ويتمثلالبرنامجاملستقبليلتحسنيوتهيئةاملراعي فياخلطّ

التالي. اجلدول 2011 في ـ 2002ـ  خالل املراعي

اخلطة 2003)عناصر (2002ـ  ة اخلطّ ـ2011)اجنازات (2002ـ  ة اخلطّ أهداف
الرعوية(هك) الشجيرات 18098210000غراسة

16170165000غراسة الهندي األملس(هك)
واالستزراع(هك) 26250275000التهيئة

60468650000اموع

املراعي لتنمية الوطنيّة اخلطة جدول

النباتي الغطاء على للمحافظة مهيأة مراعي
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البيئي. بالتوازن عالقة لها املائيّة املوارد على احملافظة أنّ كيف ر 42 فسّ الوثيقة على باالعتماد
املائيّة املوارد استغالل بخصوص 42 : نص الوثيقة

: من 2003 باخلصوص سنة موفى املائيّة في املوارد تعبئة منشآت ن تتكوّ
بئر سطحيّة 130 ألف و عميقة 3780 بئرا و جبليّة و698 بحيرة تلّيا ا 182 سدّ و كبيرا ا 27 سدّ

طبيعية. و86 عني ات) مبضخّ زة مجهّ منها (78 ألف
املائيّة الطاقة %85 من قرابة ب أي متر مكعّ 3.964 مليار تعبئة املنشآت من نت هذه مكّ

تعبئتها. املمكن
املوارد املائيّة

م3 في باملليار  الكميات
النسبةالسنة

املئوية
 %

منشآت
املنشآتالتعبئة عدد طاقة

تعبئة
املياه

املمكن
متّ التي

تعبئتها

السطحية املياه
2.72.52.0582

سدود كبرى
جبليّة وسدود

وبحيرات
جبليّة

كبيرا ا 27 سدّ
جبليّا ا و182 سدّ

جبليّة و698 بحيرة

املياه
اجلوفية

1.41.41.13481العميقة
عميقة آبار

ينابيع و
طبيعيّة

عميقة 3780 بئرا
طبيعيا و86 نبعا

قليلة
سطحيّة0.7450.7450.780104.7العمق آبار

130000 بئر
منها سطحيّة

78000 بئرا
ات زة مبضخّ مجهّ

4.8454.6453.96485.34اموع

 2003 2002 ــ لسنة املياه  جدول تعبئة
تزود معلوماتيّة قاعدة على باالعتماد يتم فيها والتصرّف املائيّة املوارد هذه استيعاب إنّ
وسيالن األمطار قيس محطات شبكات وهي املائيّة املوارد ومتابعة قيس شبكة معطيات من
وباالعتماد اجلمهوريّة أنحاء جميع على املوزّعة اجلوفيّة املائيّة الطبقات  ومراقبة األودية
مديريّة مخططات إطار في الدراسات هذه متّ إجناز وقد . ودقيقة ة مختصّ دراسات على كذلك
مع احلاضرة األجيال  حاجيات لتسديد املائيّة املوارد في الرشيد  التصرّف  إلى تهدف شاملة

. القادمة لألجيال ع املتوقّ الطلب احلفاظ على
محكمة اعتماد سياسة متّ ، استغاللها واملمكن املعبّئة املياه كميات بني على املوازنة للمحافظة
امليادين جميع في املياه استغالل ترشيد على ناحية من ترتكز املائيّة املوارد في للتصرّف
على الزيادة من كميات أخرى ناحية ومن منها القسط األوفر تستهلك التي الفالحة في ة وخاصّ
تعبئتها وباحلد املمكن املوارد جملة املتبقية من املياه بتعبئة وذلك استغاللها املمكن املياه
املياه واستغالل املياه (حتلية التقليدية غير املياه وباستغالل في السدود ظاهرة التسرّب من

التلوّث. من املوارد هذه حماية جانب إلى أخرى) ميادين أوفي في الري املستعملة املعاجلة
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البيئي بالتوازن على التربة احملافظة ر عالقة 43 فسّ الواردة بالوثيقة املعطيات على باالعتماد
املستدمية والتنمية

التربة بخصوص 43 : نص الوثيقة
: االجنراف من التربة على احملافظة أ -

نذكر خطط وطنيّة ة عدّ وضعت الدولة عامة بصفة واملوارد الطبيعية التربة على للمحافظة
والثانية. األولى الوطنيّة ة اخلطّ منها

بـ ر تقدّ )بكلفة 2011 (2002 ــ التربة و املياه على للمحافظة وضع برنامج :  مت مالحظة
780 مليون دينار.

نات )املكوّ 2001 (1990ـ  االجناز 2003)جملة االجناز(2002ـ  جملة
892.573141.632تهيئة مصبّات املياه(هك)

والصيانة(هك) د 338.49652.827التعهّ

70.494740تهيئة أراضي احلبوب(هك)

58057بحيرات جبليّة(وحدة)
املياه لفرش منشآت

وتغذية
املائدة املائيّة(وحدة)

3.556516

والثانية األولى الوطنيّة ة اخلطّ اجنازات  جدول
: األشغال التالية في ة خاصّ متثّلت عة متنوّ الت املصبّات تدخّ تهيئة أشغال شملت كما

2003 ) بالهكتارنوعيّة األشغال ـ (2002ـ  االجناز جملة
املنشآت 19700تثبيت
رعوية 4660غراسات
مثمرة 10150غراسات
مراعي 425استزراع

1940تثبيت ااري
الغابي 540التشجير

37415اموع
املصبّات تهيئة أشغال جدول

: ر من التصحّ التربة احملافظة على - ب
رأنّ كل املشاريعاملتعلّقةبالتنميةالريفيّةوالفالحيّة اعتبربرنامجالعملالوطني ملقاومةالتصحّ
فإنّ األساس هذا وعلى  ر،  التصحّ ملقاومة ومشاريع برامج هي ة  اجلافّ وشبه اجلافة باملناطق 
الدراسات ومراكز حكوميّة غير مات ومنظّ عموميّة سات ومؤسّ وزارات من لة املتدخّ األطراف

ر. ملقاومة التصحّ الوطني العمل برنامج تنفيذ في شريكة تعتبر والبحوث
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ر التصحّ ومقاومة الطبيعيّة املوارد على للمحافظة مبادرات ة عدّ 2003 انطالق سنة وشهدت
البيئية واملنظومات اجلهات وشملت عديد املندمجة الفالحيّة التنمية مبشاريع ة خاصّ وتتعلّق
اجلبال تشجير ومشروع  الغربي بالشمال اجلبليّة املناطق تنمية مشروع غرار  على اتلفة
التنمية ومشروع القيروان  بهضاب املندمجة  الفالحية التنمية ومشروع  بتطاوين احمليطة
وتطاوين قبلي  واليتي من والواعرة بالظاهر احمللية باملبادرات والنهوض والرعوية الزراعية
الصخيرات مبنطقة احمللّيني بتشريك املستغلني املستدمية والتنمية ر التصحّ مقاومة ومشروع

القصرين.  والية من
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. البيئيّة الطبيعيّة املنظومات مختلف تضرّر في البيئي التوازن اختالل مظاهر تبرز

... حراوية والصّ والغابيّة الساحليّة البيئية املنظومات تلف اإلنسان اكتساح إنّ
إلى أدّى والنباتات احليوانات عيش مواطن وتدمير ملواردها املفرط  واالستغالل
األنواع في  هام تناقص إلى وبالتّالي احليّة  الكائنات حلياة األساسيّة مات باملقوّ اإلضرار

. أحيانا بعضها والنباتيّة وانقراض احليوانيّة
باالستغالل وذلك املستدمية والتنمية البيئي  التوازن على  احملافظة في هام دور لإلنسان

للوسط الطبيعيّة للموارد الرشيد
. مة لذلك املنظّ القانونيّة للنّصوص طبقا والبحري البرّي الصيد 1 - ترشيد

. النباتي وتنميته الغطاء 2 - احملافظة على
. فيها التصرّف وحسن املائيّة املوارد على 3 - احملافظة

ر. االجنراف والتصحّ من التربة على 4 - احملافظة

ئية
املنظومة البي

احلية نات املكوّ
احليوانات والنباتات

الدقيقة  والكائنات
 التي تشكل سالسل

غذائية شبكات  أو

احلية غير نات املكوّ
وغيرالعضوية العضوية املواد

تربة،هواء،حرارة...) (ماء،

ديناميكي توازن في نظام
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يالن مياه السّ وفي ساحليّة مبنطقة حيّة كائنات أجسام في مبيد تركيز 44 املوالية الوثيقة تبرز

البحر. في تصبّ التي

؟ تالحظ 44 ماذا الوثيقة على باالعتماد البحرية الكائنات أجسام في املبيد كمية 1 - قارن
وبالتالي على البحري الوسط هذا السالسل الغذائيّة داخل حلقات على املبيد تأثير 2 - ماهو
في يتسبّب معنيّ مستهلك جسم داخل املبيد هذا تركيز ارتفاع أنّ علمت البيئي إذا التوازن

؟ موته
: OóY øjô“

π«∏ëàdGh áfQÉ≤ŸG πY IQó≤dG QÉÑàNG : ±ó¡dG
ادين الصيّ بعدد يتعلّق األول املدرّج : مناطق مختلفة ألربعة بيانيني الوثيقة45 مدرّجني متثل

. ادين للصيّ صة اصّ باملساحات يتعلّق الثاني واملدرّج
 . منطقة كل في ادين الصيّ عدد د 1 - حدّ

ادين الصيّ عدد بني 2 - قارن
للصيد صة اصّ واملساحة

االختالف ر فسّ . كلّ منطقة في
ادون الصيّ يقول ما كثيرا 3 ــ

. ذلك سبب طرائد حلل التوجد

44 الوثيقة

45 الوثيقة
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منطقة كلّ عدد الصيّادين في حتديد 1 ــ
م4م3م2م1املناطق

الصيّادين 2004004201950عدد

منطقة كلّ في للصيّادين صة اصّ املساحة حتديد 2 ــ
م4م3م2م1املناطق

صة املساحة اصّ
بالهكتار 1401707030للصيّادين

 
: مايلي صة للصيد اصّ واملساحة الصيادين عدد مقارنة تبنيّ

م2 وم3  املنطقتني في يتضاعف م4 حيث م1 إلى من عدد الصيّادين تصاعديّة في • زيادة
. م1 من أكثر م4  5مرّات املنطقة في العدد م1 ويصبح مع مقارنة

. م4 م1 إلى من للصيد اصصة للمساحة تنازلي • تناقص
صيّاد لكلّ صة اصّ املساحة • حساب

م4م3م2م1املناطق
بالهكتار صيّاد لكلّ صة اصّ 0.7000.4250.1600.015املساحة

زاد عدد الصيّادين نقصت فكلّما الصيّادين وعدد للصيد صة اصّ املساحة تناسب بني عدم يالحظ
. احليّة الكائنات بني الغذائيّة العالقات وتأثرت البيئي التوازن اختلّ و يد للصّ صة اصّ املساحة
. في نفس املنطقة الصيّادين وكثرة الصيد اإلفراط في إلى يعود طرائد وجود عدم سبب 3 - إنّ
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. 46 و47 الوثيقتني في الغذائيّة السل السّ 1 - قارن

. الشاطئي الوسط في البيئي اص على التوازن والغوّ مك السّ اد صيّ تأثير 2 - بنيّ

46 الوثيقة

47 الوثيقة
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»JÉÑ°ùàμe ¤EG ∞«°VCG 2 ¢SQódG»Ä«ÑdG ¿RGƒàdG
∫Gh qõdÉH O qó¡e çhQƒe »Lƒdƒ«ÑdG ´ qƒæàdG

: »Lƒdƒ«ÑdG ´ qƒæàdG
تعيش التي البيئيّة وللمنظومات والنباتيّة احليوانيّة احلياة ألشكال والكثافة بالعدد ع هو تنوّ

. فيها

: áq«Ä«ÑdG áeƒ¶æŸG
اجلغرافي احليوي) . (املدى احليّة واملكونات غير احلياتيّة اموعة بني العالقة هي

 Qõé∏d áq«Ä«ÑdG áeƒ¶æŸG : ∫Éãe
احليوانات التي بعض أنواع عليها تعيش السواحل التونسية عرض في 60 جزيرة حوالي توجد
دة مهدّ قورية وهي بجزر وأساسا حاليا البحرية التي تعيش السلحفاة مثل دة عناية متأكّ تتطلب
جزيرة في جنده  والذي بالزوال اآلخر هو د املهدّ النورس طائر  شأن ذلك في شأنها باالنقراض

زمبرة
áÑWôdG ≥WÉæª∏d á«Ä«ÑdG áeƒ¶æŸG : ∫Éãe

ا غنيا بيئيّ نظاما متثّل ألنّها كبرى أهمية رطبة تكتسي البعض منها 220 منطقة بتونس يوجد
. بحيرة اشكل : عامليّة مثل انشغال أطراف محلّ أنّه وطني كما باهتمام يحضى

. املستعملة املياه ، الصناعيّة الّفات ، املبيدات : استعمال äGójó¡àdG
Ö°SÉÑ°ù∏d áq«Ä«ÑdG áeƒ¶æŸG : ∫Éãe

لصناعةالورق، وتعيش (جهةالقصرين)نباتاتكثيفةمناحللفاءتستغلّ السباسبالعليا تضمّ
طائر احلباري مثل باالنقراض دة مهدّ السباسب حيوانات هذه في

: ¢VGô≤f’ÉH IO qó¡ŸG ´GƒfC’G ájÉªM áq«Ø«c
إلنقاذها ل  يتدخّ أن لإلنسان ميكن بل حتميا أمرا ليس احليوانات من  األنواع بعض زوال إنّ
أومنعها يد  الصّ عمليّة من باحلدّ الكفيلة والتشريعات القوانني سنّ  طريق عن وحمايتها
بالبالد وتوجد . اخلطر من مأمن في جتعلها محميات داخل والنموّ ر على التطوّ أومبساعدتها
واحملافظة ة الهشّ البيئيّة املنظومات 16 محميّة طبيعيّة حلماية و وطنيّة 8 حدائق التونسيّة

. باالنقراض دة مهدّ أو زة أونادرة أنواع حيوانيّة ونباتيّة مميّ على وأنّها حتتوي سيما عليها
: áq«æWƒdG á≤jó◊G

ل نظاما بيئيّالميتعرّض لالستغاللأوللغزو.وهويتميّز احلديقةالوطنيّة مجالمتّسعنسبيا يشكّ
قيمة ذات وجغرافيّة تضاريسية مواقع وعلى خصوصيّة ونباتيّة حيوانيّة أنواع على باحتوائه
احلدائق بجمال هذه وتتميّز وترفيهيا مالئما  تربويا ر فضاء يوفّ كونه ة إلى جانب خاصّ علميّة

. الطبيعية املشاهد
: áq«©«Ñ£dG áq«ªëŸG

فردي بشكل األنواع بعض صيانة وظيفته في تتمثّل االتّساع محدود موقع الطبيعية هي احملمية
احليوانات أنواع بقاء ر  وييسّ املأوى األنواع لهذه  ر يوفّ أنّه حيث بقاءها ليضمن  أوجماعي 

. والعامليّة الوطنيّة األهمية ذات املهاجرة
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