
 اكتب المصطلح العلميالسؤال األول / 

 الغالف الحيوي أعلي مستوي في التنظيم الحيوي وهو طبقة األرض التي تدعم الحياة .

المستوي الثاني في سلم التنظيم وهو مجموعه من أفراد نوع واحد التي تعيش 

 في نفس الموطن .

 الجماعة الحيوية

يعبر عن عدد الجماعات التي تعيش المستوى الثالث من مستويات التنظيم والذي 

 في موطن واحد .

 المجتمع الحيوي

المستوى األول من مستويات التنظيم وهو أي فرد حي من أي نوع من 

 المخلوقات الحية .

 الغالف الحيوي

 النظام الحيوي مجموعة المجتمعات الحيوية التي تعيش في نفس المناخ ونفس دائرة العرض .

 الشبكة الغذائية غذائية متداخلة ومتنوعة ..نموذج يمثل سالسل 

 التطفل عالقة يستفيد منها مخلوق حي بينما يتضرر المخلوق األخر.

 التقايض عالقة بين مخلوقين أو أكثر يعيشان معاً بحيث يستفيد كل منهما من اآلخر.

قدرة المخلوق الحي على البقاء اذا تعرض لعوامل حيوية والحيوية تؤثر على 

 نشاطاته .

 التحمل

عملية يتم من خاللها تحويل النترات الى األمونيا ثم الى غاز النيتروجين بواسطة 

 البكتريا .

 ازالة النيتروجين

 النترته عملية تحويل غاز النيتروجين في الجو الى نترات بفعل الصواعق الطبيعية 

 االطار البيئي رية.دور المخلوق الحي او موضعه في بيئته ويلبي احتياجاته الضرو

 االنواع الرائدة المخلوقات التي تنمو أوالً على الصخور الجرداء في التعاقب األولي   .

 الفطري  سلوك يكتسبه المخلوق الحي من جيناته الوراثية وال يعتمد على الخبرات السابقة

 مجتمع الذروة مجتمع حيوي مستقر ينتج عندما يكون هناك تغير طفيف في عدد األنواع..

يسمي التعلم الذي يحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق الحي ويستمر 

 بعد ذلك.

 السلوك المطبوع

 النمط اليومي سلوك النوم واالستيقاظ لدى المخلوقات سواء ليالً أو نهاراً  .

اختيار منطقة ذات مساحة معينة والسيطرة عليها والدفاع عنها ضد حيوانات من 

 نفس النوع ..

 النفوذ

تتكاثر الكائنات طويلة دورة الحياة كبيرة الحجم وذات انتاج محدود من األبناء 

 باستراتيجية....؟ .

 القدرة االستيعابية



 نمط االداء الثابت سلوك يقوم فيه الحيوان بمجموعة أعمال محددة ومتتابعة استجابة لمثير ما .

 السلوك المطبوع به في الفترة الحساسة .سلوك يبقى في ذاكرة المخلوق ويؤثر 

 السلوك طريقة يستجيب بها الحيوان لمثير ما.

 االنقراض موت أخر فرد في أحد أنواع المخلوقات الحية واختفائه من الغالف الحيوي.

 النمو النسبي (Sنموذج يعبر عن نمو الجماعة في فترة زمنية محددة و يرمز له بالرمز )

 االجرائي الشرطي استجابته لمثير ما بالنتائج اإليجابية والسلبية  .ربط المخلوق 

تتكاثر الكائنات قصيرة دورة الحياة وصغيرة الحجم وذات انتاج وفير من األبناء 

 باستراتيجية....؟ .

 المعدل

أكبر عدد من أفراد األنواع المختلفة تستطيع البيئة دعمه ومساعدته علي العيش 

 ممكنه.ألطول فترة 

 القدرة االستيعابية

دراسة حجم الجماعات البشرية وكثافتها وتوزيعها وحركتها ومعدل المواليد 

 والوفيات ..

 علم السكان

 الهجرة الداخلية مصطلح يستخدمه العلماء للتعبير عن عدد األفراد الذين ينضمون الي الجماعة.

 الدخيلة ..  األنواع غير األصلية التي تنتقل الي موطن بيئي جديد

 المصب منطقة تتكون عندما يلتقي ماء النهر العذب بماء البحر المالح .

 الرذاذ منطقة تكيفت مخلوقاتها على فترات طويلة من الجفاف .

 البحيرة جسم مائي محصور في اليابسة تحدث له التغذية فقط باالمطار .

 المصب المنجروف .منطقة تكثر بها أشجار البردي والصفصاف وأشجار 

 العوالق كائنات دقيقة تتواجد في المنطقة المضيئة من المحيطات .

 القاع منطقة تحتوي على طين ورواسب وبعض المخلوقات الكانسة .

 المياه الجوفية من المياه العذبة على سطح األرض . %68تختزن 

 الترسيب لماء .يحدث في المنطقة بطيئة الجريان من النهر نتيجة انخفاض سرعة ا

 الشاهين من الجماعات الحيوية التي لها نطاق بيئي واسع على سطح األرض .

 ماعز الحجاز من الجماعات الحيوية التي لها نطاق بيئي ضيق على سطح األرض .

 الصحراء منطقة يزيد بها معدالت البخر عن معدالت الهطول .

 فينوس النيتروجين في التربة .نبات مفترس تحورت أوراقة نتيجة نقص 

 الضب من الجماعات التي تعيش بنمط توزيع عشوائي وغير منتظم  .

 األلونكة نبات يستخدم في معالجة أمراض سرطان الدم .



 0000 نبات يستخدم لتحسين جودة نبات الذرة وجعله مقاوم لألمراض .

 التحول السكاني االنتقال من معدل والدات ووفيات مرتفع الى معدل والدات ووفيات منخفض  

 طور التباطؤ هي الفترة الزمنية التي تنمو بها الجماعة بشكل بطيء وغير ملحوظ  

 ألمانيا مثاالً جيداً علي النمو السلبي للسكان

 العمريالتركيب  تقسيم السكان الى فئات عمرية حسب الخصوبة .

 الغابات الشمالية توجد اسفل إقليم التندرا ويطلق عليها الغابات المخروطية .

المناطق الشجيرية  تتميز بالشجيرات الكثيفة التي تنمو في حوض البحر المتوسط .

 المعتدلة

 الشعاب المرجانية ثالث أكثر المناطق الحيوية في التنوع الحيوي   

الغابات االستوائية  التنوع الحيوي    هي أكثر المناطق الحيوية في

 المطيرة

 الغابات الموسيمية غابات تتميز بمعدل هطول مرتفع في فصل الشتاء فقط .

الدورة  تتضمن تبادل المواد ضمن الغالف الحيوي

الجيوكيميائية 

 الحيوية

 

 السؤال الثاني / ضع صح أو خطأ

 (  خطأيمتص النبات النيتروجين من الغالف الجوي مباشرة ثم يعود مرة أخرى في التربة .          )  

 (           صحتتميز الغابات االستوائية المطيرة بدرجات حرارة مرتفعة وهطول أمطار طوال العام .          )  

 (      خطأمن أمثلة التنافس بين الكائنات حشرة الدعسوقة وحشرة المن الضارة بالمحاصيل        )  

 (   صحبدون المحلالت والمخلوقات الكانسة يمتلىء الغالف الحيوى بالمخلوقات الميتة          )     

 (    صح)                          يتركز النيتروجين في الغالف الجوي وتسمي عملية تثبيته بالنترته       

 (    صحالمادة المغذية هي مادة كيميائية يجب أن يحصل عليها المخلوق الحي إلستمرار حياته       )  

 (   صحتعد خنفساء الدعسوقة حشرة مفترسة و مثاالً علي التنوع الوراثي  .                             )  



 (  خطأدما يتساوي معدل المواليد مع معدل الوفيات للسكان .                )  يحدث التحول السكاني عن

 (    صحتتميز الغابات االستوائية المطيرة بدرجات حرارة مرتفعة وهطول أمطار طوال العام .        )    

 (    خطأيسمى استخدام المواد بطريقة تمكن من إعادة تدويرها باالستخدام المستدام.                )   

 (   خطأتعد دوائر العرض هي العامل الالحيوي الوحيد الذي يؤثر في مناخ أي منطقة علي األرض  )   

 (    صحتتميز الغابات االستوائية المطيرة بدرجات حرارة مرتفعة وهطول أمطار طوال العام .        )  

 (      صحالموطن البيئى هو المساحة التى يعيش فيها المخلوق الحى                                   )  

 (    صحنظمة البيئية                 )    النباتات من المخلوقات ذاتية التغذية التى تعتبر أساس كل األ

 (    صحتسمى المسافة بين خط االستواء وأي نقطة على سطح األرض بدوائر العرض               )   

 (    صحيحتوي نموذج النمو النسبي على طور التباطؤ والقدرة االستيعابية والزيادة األسية .         )   

 (  صحللجماعة عدد الذكور واإلناث لكل فئة عمرية من الثالث فئات  .     )    يقصد بالتركيب العمري 

 (   خطأينتج التحول السكاني عندما يتساوي معدل المواليد مع معدل الوفيات للسكان .              )    

 (  خطأتعد السالسل والشبكات الغذائية نموذج مبسط يمثل انتقال الطاقة                           )      

 (  صحتعيد النباتات المواد المغذية إلى الدورة عند كل مستوى فى النظام البيئي                 )      

 ( خطأمناخ أي منطقة علي األرض .  )   تعد دوائر العرض هي العامل الالحيوي الوحيد الذي يؤثر في 

 ( صحيحتوي نموذج النمو النسبي علي طور التباطوء والنمو االسي والقدرة اإلستيعابية  .           )   

 (   خطأمحمية طبيعية لحماية الحياة الفطرية.                 )     13يوجد في المملكة العربية السعودية 

 (   صحستجابتهم بدفع المقبض بمثير نزول الطعام بالتعلم االجرائي.              )    يسمى ربط الفئران ا

 (   صحيعرف التضخم الحيوي علي انه مجموعة الظروف البيئية التي تظهر حول النظام البيئي.   )   



 (  صحتمثل خنفساء الدعسوقة مثاالً واضحا علي التنوع الوراثي  .                                     )    

 (   صحمن أكبر مستودعات الماء على األرض المحيطات تليها الجبال الجليدية                  )     

 (    خطأ)                                     من أمثلة الحيوانات القارتة الزرافة  والدب  واالنسان      

 (  صحيسمي استخدام المخلوقات الحية الزالة المواد السامة من منطقة ملوثة بالمعالجة الحيوية     )  

 ( صحمن المحميات الطبيعية في المملكة محمية الجبيل لحماية الحياة الفطرية .                         )   

 (  صحربط سيالن لعاب الكلب مع سماع صوت الجرس يعد تعلم كالسيكي شرطي   .                    )  

 (  صحتعرف الفرمونات بأنها مواد كيميائية عالية التخصص تستخدم الرسال االشارات .              )  

 (    خطأتستخدم بعض المخلوقات مادة كيميائية تسمى االنزيمات في عملية التواصل  .              )   

 (   صحتوجد المناطق الصحراوية المدارية أسفل المناطق الحرجية الشجيرية .                        )    

 (    صحى تعيش معا                    )  التكافل هو العالقة بين نوعين أو أكثر من المخلوقات الحية الت

 (  خطأمن العوامل الالحيوية البيئية الحيوانات المائية مثل األسماك                                      )    

 (     صحتوجد أغلب المياة العذبة الصالحة للشرب في باطن األرض كمياه جوفية .                     )  

 (  صح.   )     25سماك السلمون المرقط في اجهاد فسيولوجي عند ارتفاع درجة الحرارة الى تدخل أ

 


