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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام في  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

 .اسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتاب المدرسي .زيادة التحصيل الدر

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:  

 بالكتاب الدراسي، بنوع من التفصيل الجيد، دون اختصار مخل أو   اإللمام بكل الموضوعات الواردة

 تطويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

 ض الصور التوضيحية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج بع 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

  : كما توفر للمعلمين والمعلمات 

 إدخال تحضير المنصة على البوابة  . 

 .الفالش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص سألكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا ن

 . التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص حل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا ال ن ❖

 : قوله تعالى تذكر  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 ية مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليم 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

   او االتصال 

0555107025 

0558396004   

0558396006 

 

http://www.mta.sa/c
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النباتات وموارد البيئة  :الوحدة الخامسة  

 الفصل التاسع 

 النباتات الالبذرية :األول   الدرس

 

 
ومنها  السرخسيات المائية، إلى أشجار عمالقة ومنها إذ تتراوح بين نباتات مجهرية   أحجامها؛باتات في  تختلف الن 

 .م100شجرة الخشب األحمر )السكويا العمالقة( التي قد يزيد طولها على 
 خرىاألتات  نبا الولجميع النباتات جذور أو أشباه جذور تعمل على تثبيتها في األرض، أو الصخور، وربما تثبيتها على  

 
 .يصنف العلماء النباتات في مجموعتين هما النباتات الوعائية والنباتات الالوعائية

 
 تحتوي على تراكيب أنبوبية الشكل تنقل الماء والمواد المغذية والمواد األخرى داخل النبات

 
 .تفتقر لهذه التراكيب وتستخدم طرق أخرى لنقل الماء والمواد داخلها 
  ولهذه النباتات أشباه سيقان وأشباه أوراق خضراء اللون، ولها بداًل من الجذور الحقيقية جذذور ليفيذة تسذمى

 تعمل على تثبيت النبات في مكانه  Rhizoidsر  أشباه الجذو
 وتمتص الماء مباشرة عبر غشاء الخلية والجدار الخلذوي ،ناطق رطبةوتنمو معظم النباتات الالوعائية في م، 

 .بل تتكاثر بواسطة األبواغ  ،الالوعائية أزهار أو مخاريط إلنتاج البذوروليس للنباتات  

 
ه النباتات من طبقة  تشمل الحزازيات وحشيشة الكبد والعشبة ذات القرون وهي تنتج األبواغ ال البذور وتتركب هذ

 .غير سميكة من الخاليا ال يتجاوز طولها بضعة السنتمترات 

 
تشمل السرخسيات وحزازيات قدم الذئب وذيل الحصان وتنمو النباتذات الوعائيذة أطذول وتعذيش فتذرة طويلذة بذال مذاء 

 مقارنة بالنباتات الالوعائية.

 
   تساعد النباتات الالوعائية على تكوين تربة جديدة 
 تكونت ترسبات الفحم الحجري من النباتات الالوعائية القديمة التي دفنت في الماء والطين قبل أن تتحلل. 

 

 النباتات البذرية  :الثاني   الدرس

 

 
 ة له محاطة بغالف للحماية. تتكون من جنين النبات والمواد المغذية الالزم

 
ا ًً ا ونسذيجًً ا وسذيقانًً ا وجذذورًً وتمتاز هذذه النباتذات بذأن لهذا أوراق  ،إن معظم النباتات التي تعرفها نباتات بذرية

ًً وعائي  ا.  ً 
 هي العضو الذي يحدث فيه عملية البناء الضوئي.  :الورقة
 على األوعية الناقلة. تدعم األوراق والجذوع وتحتوي  :الساق
 تمتص الماء والمواد المغذية من التربة وتثبت النبات.    :الجذور

. 
 
 

 

 ية النباتات الالبذرية أهم

 النباتات الالوعائية الالبذرية 

 النباتات الوعائية الالبذرية 

   األنسجة الوعائية

 البذرة

  خصائص النباتات البذرية

 النباتات الوعائية

 النباتات الالوعائية

 خصائص النباتات  

 تصنيف النباتات

http://www.mta.sa/c
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 . نسيج يتكون من خاليا أنبوبية مجوفة مرتب بعضها فوق بعض لتشكل تركيبًا يسمى وعاءً   :Xylemالخشب 
 وبية مرتب بعضها فوق بعض لتشكل تركيبًا يسمى األنبوب.  نسيج نباتي يتكون كذلك من خاليا أنب :Phloemاللحاء  

ًِ صن ًُ نسيج ي :Cambium الكامبيوم   خاليا الخشب واللحاء باستمرار.  ًَ معظم ًُ عً 

 
 النباتات المعراة البذور:

 ال تكون النباتات المعراة البذور أزهارا إال أنها تنتج بذوراً غير محاطة بثمرة.
 لنباتات المغطاة البذور:ا

 تنتج النباتات المغطاة أزهارا تتطور إلى ثمار فيها بذور.
 ذوات الفلقة وذوات الفلقتين:

الفلقة جزء من البذرة تستخدم في تخزين الطعام الالزم لنمو الجنذين وتتكذون بذذرة ذوات الفلقذة مذن فلقذة واحذدة فذي 
 حين تتكون بذرة ذوات الفلقتين من فلقتين.

 
 .تعد النباتات المغطاة البذور الوجبات الغذائية األساسية لمعظم الحيوانات

 

 

 موارد البيئة وحمايتها  :الفصل العاشر 

 موارد البيئة  :األول   الدرس

 

 
 .تعتمد جميع المخلوقات الحية في بقائها على الموارد الطبيعية 
  الموارد متجددة ومنها الطاقة الشمسية وبعضها اآلخر غير متجدد مثل النفط. بعض 

 
 .عاد تدويره أو يتجدد باستمرار في الطبيعةًُ هي أي مورد طبيعي ي

إذ ؛ فالشذمس مذورد ال ينضذب بمشذيئة هللا؛  أمثلة على موارد متجذددةضوء الشمس والماء والهواء والمحاصيل  مثل   
 يوفر لنا مقداًرا ثابتًا من الحرارة والضوء. واألمطار تمأل البحيرات والجداول بالم

 
   سمى الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضها الموارد غير المتجددة ًُ ت

Nonrenewable Resources 
 . مورد طبيعي غير متجدد، هو النفطمن  صنعًُ ت فالبالستيك والدهان والوقود كلها 

ً  وقد تكو  قشرة األرض،   مرت فيًُ من بقايا مخلوقات حية دقيقة بحرية ط Petroleum  النفطن ًَ
 ن من جديد ً  ألنها تحتاج إلى مئات ماليين السنين حتى تتكو  ؛وهي غير متجددة

 
 رد غير متجددة تزودنا بالطاقةالفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي موا 
 .معظم الطاقة التي يستخدمها اإلنسان تأتي من الوقود األحفوري 
 يجب أن يحرق الوقود األحفوري لتحرير الطاقة المخزنة فيه مما يؤدي إلى تلوث الهواء. 

 
 الت بيئية.  ومن ناحية أخرى قد يؤدي استخدام الوقود األحفوري إلى حدوث مشك

سبيل المثال قد يتطلب استخراج الفحم الحجري تعرية طبقات سميكة من التربة والصخور، مما يؤدي إلى تدمير  ىفعل
 النظام البيئي 

حرق للحصول على الطاقة  ًُ كما أننا نواجه مشكلة أخرى في أثناء استخدام الوقود األحفوري، وهي أنه يجب أن ي
غازية تسبب تلوث الهواء وظهور مشكلتي الضباب الدخاني   ً  االحتراق فضالت  المخزونة فيه، فينتج عن عملية

 . والمطر الحمضي

 

المحافظة على الوقود 

   األحفوري

 أهمية النباتات البذرية: 

 الوقود األحفوري مشاكل 

 متجددة  الالموارد غير 

 الوقود األحفوري: 

 الموارد الطبيعية: 

 الموارد المتجددة 

 خصائص النباتات البذرية: 

http://www.mta.sa/c


 0558396006/  هاتف         www.mta.sa/c         مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 5 

  أطفئ الضوء عند مغادرة الغرفة، وكذلك التلفاز عندما ال تريد مشاهدته 
  الخاصة، كما أن المشي   استخدام وسائل النقل العام أيضاً يقلل من كمية الوقود المستهلك في قيادة السيارات

 يالوقود األحفور من استخدامكذلك ل ً  أو ركوب الدراجات الهوائية يقل

 
   تشمل بدائل الوقود األحفوري طاقة الماء وطاقة الرياح والطاقة النووية وطاقة الحرارة الجوفية والطاقة

 الشمسية. 
 ينضب تزودنا الطاقة الشمسية بمصدر دائم ال . 

 
 . طاقة ناتجة عن استثمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباءهي 

 لهواء؛ إذ ال يتم حرق الوقود خاللها ل ثة ً  وتمتاز هذه الطريقة بأنها غير ملو

 
 .تخدامه لتوليد الطاقة الكهربائيةتعد طاقة الرياح مورًدا آخر للطاقة المتجددة يمكن اس

 .إذ تعمل الرياح على تحريك تروس التوربينات المتصلة بالمولدات فتنتج الكهرباء
وعلى الرغم من ذلك فإن نسبة الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها باسذتخدام قذوة الريذاح ال تشذكل إال نسذبة قليلذة مذن 

 المالكهرباء المستخدمة في الع

 
  هذه الطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية من خالل تسخين الماء وإنتاج البخار الذي يدير المولد  تستخدم

 الكهربائي 
 ال يحتاج توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى إحراق أي نوع من الوقود األحفوري. 
   فترة أطول. كذلك ال تسبب محطات الطاقة  المحافظة على الوقود األحفوري على  لذا تساعد هذه الطريقة

 النووية تلوثًا للهواء 

 
 للطاقة النووية مزاياها وعيوبها

 نشذطة  -رغذم قلتهذا -ومن هذذه العيذوب أن كميذة اليورانيذوم فذي قشذرة األرض غيذر متجذددة، وأن مخلفاتهذا
 إشعاعيًا

 قات الحية، بل إن بعض المواد فذي المخلفذات النوويذة تبقذى نشذطة وتشك ل إشعاعاتها خطًرا على حياة المخلو
ًً إشعاعي  لف السنين.الا آلً 

   للبيئة فترة طولذلك يتم تخزين المخلفات النووية في أماكن ال تسمح بإطالق اإلشعاعات 
 حاويذات   يمواد مصنوعة من الخزف محكمة اإلغالق, ثم وضعها فذ  يومن طرائق التخزين وضع المخلفات ف

 رضا في األًً ية, ودفن هذه الحاويات عميقواق
  ويجب اختيار موقع الدفن هذا بعناية حتى ال تلوث المياه الجوفية، وأن يكون الموقع آمنًا مذن حذدوث الهذزات

 األرضية والكوارث الطبيعية األخرى

 
 الحرارة الموجودة في باطن األرض هي 

على  - عن انحالل أنوية ذرات مشعة في باطن األرض. وفي بعض المناطق  ارية الجوفيةوتَنتج أغلب الطاقة الحر
 . تكون درجة الحرارة كافية لصهر الصخور -رضباطن األفي أعماق كبيرة 

 
دًرا للطاقة الميكانيكية  يسمى ارتفاع مستوى الماء الَمدَّ، ويسمى انخفاضه الَجْزَر. وتعد حركة مياه البحر والمحيط مص

 . غير قابل للنضوب
وقد تم بناء العديد من منشآت الطاقة التي تعتمد على حركة مياه المحيطات خالل المد والجزر؛ لتحويلها إلى طاقة  

 . كهربائية
 
 

 استخدام طاقة المد والجزر 

الطاقة من البحار 

 والمحيطات 

 الطاقة الحرارية الجوفية 

 الطاقة النووية  

   المخلفات النووية

   الطاقة الكهرومائية

 طاقة الرياح  

 بدائل الوقود األحفوري: 

http://www.mta.sa/c



