
 : اكتب يف ماهية البيئة ؟ 1س 

البيئة مبفهوهما العام : )الوسط أ و اجملال املاكين اذلى يعيش فيه الإنسان يتأ ثر به ويؤثر فيه ، بلك ما يضمه 

اكلصخور والرتبة  –هذا اجملال املاكين من عنارص ومعطيات سواء اكنت من خلق هللا س بحانه وتعاىل 

أ و معطيات من صنع الإنسان من معران وطرق ووسائل نقل واتصال والتضاريس وموارد املياه .. اخل 

 .اخل.. ومزارع ومصانع

 : تناول ابلرشح عمل البيئة وتطوره ؟ 2س 

هو أ حد فروع العلوم اليّت هتمتُّ ابلاكئنات احليّة، والعالقات اليت تكّوهنا مع البيئة، ومع بعضها البعض، 

بعلامء البيئة. ميتكل العامل مجموعة هائةل من الاكئنات احليّة،  ويسّمى ال شخاص اذّلين يدرسون هذا العمل

ومن مضهنا: النبااتت، واحليواانت املعقّدة، والاكئنات البس يطة، مثل: الطحالب، وال ميبا، والبكترياي، 

رى ولكّن الاكئن همام اكن ل يس تطيع العيش مبفرده. ويعمتد لك اكئن من الاكئنات احليّة عىل الاكئنات ال خ

احليّة وغري احليّة بطريقة معيّنة توجد يف البيئة احمليطة به. ويس تخدم علامء البيئة املعرفة من عّدة علوم 

خمتلفة، مع العمل بأ ّن عمل البيئة يعترب من أ حد فروع عمل ال حياء، ومن هذه العلوم: عمل الكميياء والفزيايء 

ىل جانب عمل البيئة  .والّرايضيات وعمل احلاسوب اإ

 : اكتب يف النظام البيىئ وعنارصة ؟ 3س 

مكوانت النظام البييئ تقسم مكوانت النظام البييئ اىل مجموعتني: أ . مكوانت النظام البييئ غري حية 

)العوامل الطبيعية(: ويه مجموعة من العوامل غري احلية اليت تؤثر يف حياة الاكئنات احلية، وحتدد نوعيهتا 

وعية العالقات بني الاكئنات احلية. وميكن تقس مي العوامل الطبيعية اىل ثالثة وأ ماكن وجودها، كام حتدد ن

. عوامل الرتبة: 2. العوامل اجلوية: ومهنا الضوء واحلرارة والرطوبة والرايح والضغط والغازات. 1انواع: 

ه العوامل وتشمل تركيب الرتبة وموقعها ونس بة الرطوبة، واملواد العضوية وغري العضوية فهيا. وتلعب هذ

. العوامل املائية: وتشمل املاء العذب 3دورا يف حتديد نوعية الاكئنات احلية اليت تعيش فهيا أ و علهيا. 

 .واملاء املاحل يف البيئات املائية، واحملتوى املايئ للوسط اليابس

 

 

 

 



 : اكتب يف العالقة بني الانسان وبيئتة ؟ 4س 

حياول جاهداً أ ن يس تغل موارد بيئته بطريقة أ و بأ خرى  منذ أ ن خلق هللا س بحانه وتعاىل الإنسان وهو

واملتتبع لتطور هذه العالقة بني الإنسان وبيئته عىل املدى   لإش باع حاجاته ال ساس ية ىف مرحةل اتلية

جيد اهنا ” اختالف البيئات وتبايهنا من منطقة ل خرى ”وعىل املدى ال فقى ”التطور التارخيى ”الزمىن 

ماكانت الإنسان من عالقة دينامكية م  تباينة حيمكها ابدلرجة ال وىل طبيعة البيئة من انحية وقدرات واإ

وقد اس تحوذت حماوةل تفسري هذه العالقة عىل اهامتم الكثري من اجلغرافيني   • .انحية أ خرى

جامع الرأ ى ىف مثل هذه  • .والإيكولوجيني اذلين اجهتدوا ىف تقيمي هذه العالقة وليس مثة شك أ ن اإ

آراء وظهرت ثالث مدارس أ و اجهتادات فكرية   • .ية أ مر غري وارد بطبيعة احلالالقض  فقد اختلفت ال

  .اختلفت وهجة نظرها ىف تقيمي هذه العالقة

 : العالقة بني المنو الساكين واملوارد الطبيعية والبيئية ؟ 5س 

ن العالقة بني المنو الساكين وزايدة الطلب عىل املوارد الطبيعية ،  وبني البيئة ، عالقة معقدة ومتشابكة اإ

جدا ، وهذه العنارص )الساكن وال نشطة البرشية والبيئة( تتفاعل مع بعضها بطرائق وأ شاكل خمتلفة يف 

الزمان واملاكن ، فزايدة عدد الساكن تؤثر يف التمنية ، ودرجة التمنية تؤثر يف البيئة ، ومس توى التمنية ، 

ذا اكن تزاي د عدد الساكن ل يعين ابلرضورة خفض مس توى املعيشة ، أ و التأ ثري السليب ونوعية البيئة واإ

خالل يف البيئة فاإن املشلكة الرئيسة ل تمتثل يف تزايد أ عداد  حداث تدهور واإ يف نوعية احلياة ، أ و اإ

 الفاحش الساكن فقط ، ولكهنا تمتثل يف اتساع الهوة يف منط احلياة بني ال غنياء والفقراء يف العامل ، فالغىن

والفقر املدقع الكهام كثريا ما يرتبط تدهور البيئة ابلزايدة الكبرية يف أ عداد الساكن فالساكن عادة 

ىل حدوث ضغط بييئ كبري  يتجمعون حيث تكون موارد الرزق ميرسة ، والعكس حصيح ، مما يؤدي اإ

، وتمتثل جذور هذه  وخاصة عندما ترتبط الزايدة الساكنية ابلفقر يف املناطق الريفية بشلك خاص

املشلكة يف الازدحام اذلي يزيد من خماطر الإصابة ابل مراض املعدية وغري املعدية ، ويف عدم متكن 

ىل تقطيع أ جشار  نتاجية اكفية لتلبية احتياجاهتم ال ساس ية ، ذلكل يعمدون اإ الفقراء من احلصول عىل موارد اإ

يهنكون الرتبة الزراعية وعىل هذا حيدث تلوث البيئة الغاابت لس تخداهما وقودا ، وجيتثون ال عشاب ، و 

 وتدهورها وتأ ثريها يف الساكن.
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