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أهم ما جيب على الطالب أن يهتم 
:به أثناء إعداد العرض و تقدميه

ب مع  أن يتم اختيار موضوع يتناس

الوقت املتاح للعرض

حلروف الثقة بالنفس و وضوح خمارج ا

جميع  و الوقوف باملكان املناسب لل

  مراعاة أن تكون الشرائح موحدة

أللوان و التصميم و يفضل البعد عن ا

.األشكال املشتتة للمتابع

خلط لكل توحيد حجم و نوع و لون  ا

ملنت العناوين موحدة و ا) الشرائح 

(.نهموحد اخلط نوعه و حجمه و لو



نوان املوضوع و الشرحية األوىل حتتوي على اسم املقدم و ع

املشرف

ضوع الذي سوف  حتتوي على  عناصر املو: الشرحية الثانية

يتم تغطيته يف العرض

أن يتم ترقيم الشرائح تنازليًا.

ة و االستفادة التقليل ما أمكن من الكتابة يف كل شرحي

.القةمن الصور املعربة و مقاطع الفيديو ذات الع

كل نقاط يفضل أن تكون الكتابة يف الشرائح على ش

.أكثر من الكتابة املرسلة

توزيع النظر و االهتمام جبميع احلضور.

ائح و االلتزام التدريب اجليد على توزيع الوقت بني الشر

.بالوقت احملدد بالضبط



Environmentالبيئة 
يدرسالذيالعلموهوEcologyالبيئةعلم•

 .بهاةاحمليطبالبيئةوعالقتهااحليةالكائنات

  :منويتكون•

Livingحيةمكونات-1 components

حيوانونباتوإنسانمناحليةالكائناتوتشمل
 .اخل..فطرياتوبكرتيا

Nonحيةغريمكونات-2 living components

لفيزيائيةاالعواملوالعضويةغرياملركباتوتشمل
 .(..اخل..ضغط/رطوبة/ضوء/حرارة/هواء/تربة/ماء)
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؟ ما املقصود بانتقال الطاقة يف النظام البيئي

https://www.youtube.com/watch?v=2JTVW3vej34

https://www.youtube.com/watch?v=2JTVW3vej34


Atmosphereالغالف اجلوي •

رة األرضية و عبارة عن جمموع الطبقات اليت حتيط بالك
 . الذي حييط الواحد باألخر

األرضية  هو طبقة من خليط من غازات حتيط بالكرة
من % 78ي على وحيو. جمذوبة إليها بفعل اجلاذبية األرضية

سيد وثاني أكوآرغونأوكسجني % 21غاز النيرتوجني و 
ون، الكربون وخبار املاء، وهيدروجني، وهليوم، وني

صاص وحيمي الغالف اجلوي األرض من امت. وزينون
رجات احلرارة األشعة فوق البنفسجية ويعمل على اعتدال د

 .على سطح الكوكب

 

 

 

 



يستخدممياهللكبريًامستودعًااجلويالغالفيعترب•
يفاملوجوداءاملحجميصلإذاألرض،حولاملاءلنقل

مكعبكيلومرت12.900حواليإىلاجلويالغالف
يطاتاحمليفأمطارشكلعلىمعظمهايتساقط
ملياهاكلوسقطتحدثإذاأنهحيثوالبحار
أمطاركواحدآنيفاجلويالغالفيفاملوجودة

2.5إىليصلبعمقاألرضيةالكرةستغطيفإنها
امللياراتآالفبحيتويهااليتالسحبثقلويقدر.سم
 .األطنانمن

 :اجلويالغالفوظائف•

 احلرارةدرجةثباتعلىاحملافظة-أ

ولشمسيةااإلشعاعاتمناحليةالكائناتمحاية-ب
 .البنفسجيةفوقخاصة

 الصوتيةاملوجاتالنتقالوسط-ج



يتكون الغالف اجلوي لألرض من مخس طبقات، 
قعتاليتاألوىلالطبقةهيTroposphereتروبوسفريطبقة(1

وفيهاقريبًاتاألرضجونصفوتتضمنمتامًا،األرضسطحفوق
 .الطقسحيدثأيضًا

ذوالطبقةهذهتعتربStratosphereسرتاتوسفريطبقة(2
عربها،لطريانايفالطائراتتستخدمهالذلكجداـمستقرةطبيعة
الضارةألشعةاوصولدونحتداليتاألوزونطبقةأيضابهاومتر

 .األرضسطحإىلالشمسمنالقادمة

الشهبدمريتمركزالطبقةهذهوتعترب،ميسوسفريطبقة(3
 .األرضسطحعلىتتساقطاليتالنيازكمنوأجزاء

الطبقةهذهتعتربThermosphereثريموسفريطبقة(4
ملقصودما)القطيبالشفقلظاهرةالرئيسياملكوناملركزية

الفضائيةوالرحالتالفضائياملكوكموضعأيضاوهو،(بذلك؟
 .األرضحولتدوراليت

الغالفيفطبقةآخروهيExosphereإكسوسفريطبقة(5
اجلويفالغالفيهايندمجحيثمسكًاطبقةاقلوهياجلوي،
 .اخلارجيبالفضاء
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احملاضرة الثانية

النظام البيئيالعناصر يف دورات 



البيوجيوكيميائةالدورات 
ناء الكائنات احلية يف عملية بتعتمد •

أجسامها على العناصر الطبيعية اخلمسة 
(N,P,C,H,O) ة وهذه العناصر متثل نقط

يف لالحيةاو ارتباط بني املكونات احلية 
ء على هذه وحتصل األحيا، النظم البيئية 

ة وتبدأ العناصر بواسطة السلسلة الغذائي
و املياه او النباتات بامتصاصها من الرتبة ا

 .اهلواء 

ي مسيت هذه الدورات بهذه التسمية أ•
ن هذه بسبب االبايوجيوكيميائيةالدورات 

تتحول  العناصر اغلبها ذات منشأ ارضي و
م  بعمليات كيمياوية ثم تدخل أجسا

ن  الكائنات احلية مكونة جسم الكائ
 .احلي 

 



الدورات الرئيسة يف النظام البيئي

الكربوندورة -1
الدورة املاء-2
دورة النيرتوجني-3
دورة الفسفور-4



The Carbon Cycleدورة الكربون 

https://www.youtube.com/watch?v=DxN9t8Y-Hr4

https://www.youtube.com/watch?v=DxN9t8Y-Hr4


ناءبيفاألساسيةاللبنةهوالكربون•
واخلالياهامنتبنىاليتالعضويةاملركبات

فهوثمنمو.احليةالكائناتبالتالي
احليةناتالكائتركيبيفرئيسيعنصر

األرضقشرةتركيبيفثانويلكنهو
و%00.32تركيزهيبلغحيثالصخرية

 .عشرالرابعترتيبه

عمليةبالطبيعةيفالكربوندورةتبدأ•

Photosynthesisالضوئيالتمثيل .
لووطبيعةاليفالكربونحتركاليتفهي

يفالعنصرهذاوجودلتوقفتوقفت

هذهيفو.لهاحلاملةاألخرىاألشكال

سيدأكثانيغازالنباتيأخذالعملية

عةأشمنالضوءواجلومنالكربون

منهاليصنعالرتبةمناملاءوالشمس

تاملعادالمنجمموعةيفالكربوهيدرات

  التاليةاملعادلةيفجنملها

6CO2 + 6H2O --- C6H12O6 + 6O2
 



الكربونسيدأكثانيالنباتيستهلكالعمليةهذهيفو•
يطلقو(لبحريةاأوالعذبةاملياهمنالطحالبو)اجلوي

حكمهايفاومالنباتاتتقومكيفالحظ.األكسجني
اجلوتخليصبالضوئيالتمثيلعلىالقادرةالكائناتمن

ربونالكأكسيدثانيمنكمياتمنالبحارومياه
تقوم.ألحفورياالوقودحرقجراءمنالطبيعةيفاملتزايد

يفلعضويةااملادةمنجزءحبرقاملستهلكاتواملنتجات
لذلكفتأخذمثالكالتنفساحليويةعملياتهايفأجسادها

CO2تطلقواجلوأكسجني دورةتغلقبهذاهيو.
احمللالتفعلتو.الكربىدورتهداخلللكربونصغرية

 .مماثالشيئا



كائناتاليفاملوجودةاحليةالكتلةتتجمعأنميكن•
حتتالعميقةغريالبحارقيعانرسوبياتمعالدقيقةالبحرية
الصخروبيعيالطالغازوالبرتولعنهالينتجمعينةظروف
املستنقعاتيفمماثلشيءحيدثو.حنيبعدالزييت

مصادرهيذهه.النباتاتبقايامناحلجريالفحملتكوين
ستودعاتممنضخممستودعهيو.األحفوريالوقود
واملواصالتيفاإلنسانحيرقهالطبيعةيفالكربونعنصر

طولأدورةهذه.اجلوإىلCO2شكلعلىليعودالصناعة
تعدو.لسننيامالينيمئاتأوعشراتتستغرققدكثريا
ائلاملسمناألحفوريالوقودحرقمنCO2انبعاثمسألة
.املستقبلياألرضخمناعلىتأثريمنهلاملاالرئيسيةالبيئة

يعودوقد.واحمليطاتالبحارمياهيفيذوباجلوCO2إنثم
واملياهحرارةرجةدذلكيفيتحكم.اجلوإىلاملياههذهمن

كلماCO2وبانذيزدادأنهاملعلوممنو.بهتشبعهادرجة
تشكلاحمليطاتوالبحارمياهفإنثممنو.املياهبردت
إنقاصيفيساعدالكربونأكسيدثانيلغازضخماخزانا
 .اجلويفنسبته

 



بأخذريةالبحاحليةالكائناتمنجمموعةتقومكما•
CO2ياكلهاهوأصدافهالتبيناملاءيفالذائب
تتكون.كثريغريهاوالقواقعوكاملرجانالصلبة

لسيومالكاكربوناتمادةمنالصلبةاألجزاءهذه
CaCo3ونيتاألراغوالكالسيتمعادنشكلعلى

لصلبةاأجزاؤهاتتجمعمتوتعندماو.غريهاو
احلجرك(الكلسية)اجلرييةالصخورلتكون
مستودعهذهفالصخورثممنو.الدولوميتواجلريي
إلنسانايستعملوعندماالكربونلعنصرآخرضخم

اجلريأواإلمسنتكصناعةالصناعةيفالصخورهذه
يخرجلباحلرارةالكالسيومكربوناتتتحللمثال

CO2دورةبهتشجداطويلةدورةفيكملاجلوإىل
 .البرتولتوليديفالكربون



الصخورنمجزءايذيبقدبسبباملطرماءإنثم•
 البيكربوناتإىلحيوهلاواجلريية

Ca ( HCO3 ) منهاترتسبأنتلبثمااليت2
إىلونالكربأكسيدثانيغازخيرجوالكربونات

الزمنأنإالةالظاهرهذهبطئمنالرغمعلىو.اجلو
منبريةككمياتبتحريركفيلالطويلاجليولوجي

ذلككلىلإنضيف.اجلرييةالصخورمنالغازهذا
غازاتمعخيرجالذيالكربونأكسيدثاني

غازكذلكو.االستوائيةالغاباتحرقمنوالرباكني
يفهوائياالةالعضوياملادةحتللمنخيرجالذيامليثان

واألرزراعاتزوالرطبةاألراضيبيئاتواملستنقعات
 .غريها



 The water cycleدورة املاء 

https://www.youtube.com/watch?v=LN9kfxBU71k

https://www.youtube.com/watch?v=LN9kfxBU71k


Nitrogen Cycleالنيرتوجني دورة 

https://www.youtube.com/watch?v=-2X153eYKcQ

ملعدنيةاالعناصرمعظمعنالنيرتوجنيخيتلف•
األصليرهمصدأنيفالزراعيةبالرتبةاملوجودة

حواىلالنرتوجنييشكلإذ)اجلوياهلواءهو
ىحتتوالحنييف(اجلوياهلواءحجممن78%

ذاهعلىالرتبةومعادناألصليةالصخور
 .(العنصر

صرعنإىلاحليةالكائناتمجيعحتتاج•
ألمحاضاتركيبيفيدخلالذيالنيرتوجني

 .DNAوراثيةالاملادةوالربوتيناتو،األمينية

 

https://www.youtube.com/watch?v=-2X153eYKcQ


%78يشكلN2النيرتوجنيغازأنمعو•
وجاتاملنتأنإال،اجلويالغالفمن

يةالبيئالنظميفاألخرىالكائنات
منباشرةماستخالصهتستطيعالالطبيعية
أنغري.منهاالستفادةواجلويالغالف
صرعنحتولإذابذلكالقيامبوسعها

N2لةاخلامالغازيةاحلالةمنالنيرتوجني
النرتاتأو+NH4األمونيومأيوناتإىل

NO3 ثبيتتالعمليةهذهتسمىو-
Nitrogenالنيرتوجني Fixation 



منالستفادةاالناميةالنباتاتتستطيعال•
نأبعدإالمباشرًةN2الغازيالنرتوجني

تقوماليتوالتفاعالتمنسلسلةيفيدخل
وجودةاملالدقيقةاألحياءمنكثريبها

أوالرتبةيفحرةإماتعيشواليتبالرتبة
تثبتيثحالنبات،جذورداخليفتعيش

رتوجنينيإىلوحتولهالغازيالنرتوجني
اضأمحصورةيفأجسامهاداخلعضوي
 .وبروتيناتأمينيه

لنرتوجنيافإنالكائناتهذهموتوعند•
عينةمظروفحتتبهااملوجودالعضوي

صورةيفمعدنينرتوجنيوينتجيتحلل
NH4+ثمNO3-.

 





Nitrogen Fixationطرق تثبيت النيرتوجني 

 Biological Fixationاحليوي      التثبيت : أوال

Atmospheric Fixationاجلوي  التثبيت : ثانيا
 

Industrial Fixationالتثبيت االصطناعي : ثالثا
 



Biologicalاحليويالتثبيت:أوال Fixation

عقيداتيفبيومريزوالنيرتوجنيتثبيتبكتريياتعيش•
و.لعدساواحلمصوكالفولالبقولياتجذورعلى

ازغحتويلهذهالعقيديةالبكتريياتستطيع
 +NH4األمونيومأيونإىلاجلويالنيرتوجني

األمونيوميلبتحوالبكترييامنأخرىأنواعتقومثم•
No2النرتيتأيوناتإىل عماألمونياباحتادذلكو-

بتحويلأخرىيابكتريتقومالنهايةيفو.األكسجني
NO3نرتاتإىلالنرتيت اليتاملادةهيالنرتاتو-
ذورهاجبامتصاصهااخلضراءالنباتاتتستطيع

.نيرتوجينيةالالعضويةمركباتهابناءيفواستعماهلا
األمونيومويلحتأي،األخريتنيالعمليتنينسميدعنا
وNitrificationالنرتجةعملية،فنرتاتنرتيتإىل

 :اليةالتاملعادلةوفقسبقماتبسيطميكن

 نرتات--نرتيت--أمونيوم--جوينيرتوجني•



البكترييابنيالعالقةهذهتسمى،سابقاعرفناكماو•
البقولياتستفيدتإذالتكافليةاملعيشةالبقولياتوالعقيدية

تستفيدنمابي،البكتريياتثبتهالذيالنيرتوجنيمن
تزودهاالذياملاءو(الطاقة)الغذائيةاملوادمنالبكترييا

 .البقولياتجذوربها

بالدوراتعرفيفيمااستعملوهوذلكاملزارعونأدركوقد•
حيث.نواتسثالثأوسنتنيكلتتكرراليتالزراعية

بالنيرتوجنياإلغنائهبالبقولياتمنهاسنةيفاألرضتزرع
 .األمسدةإضافةبدل

معيشةالنيرتوجنيتتثبيبكتريياتعيشاحلاالتبعضيف•
كالبقرهاأمعائيفاجملرتةاحليواناتبعضمعتكافلية
احليواناتهذهالبكتريياتزودإذ.الزرافةووالغزالن
اآلخرفالنصوالنيرتوجنيمناحتياجهانصفحبوالي
.تأكلهااليتراءاخلضالنباتاتيفالربوتنيمنعليهحتصل

العضويةاملوادنمالغذاءعلىالبكتريياحتصلاملقابليفو
املركباتهضميفأيضاتساعدو،احليوانمعدةيف

معدةستطيعتالاليتاخلشبيةكاألنسجةالنباتيةالعضوية
 .البكترييامساعدةبدونهضمهااحليوان



Atmospheric Fixationالتثبيت اجلوي : ثانيا
 

قالربيفالكامنةالكبريةللطاقةميكن•
ثمومنوجنيالنيرتذرتيبفصلتقومأنوالصواعق

أكسيديثانإىلاجلومنالنيرتوجنيغازحتويل
NO3فنرتاتNO2النيرتوجني يصلبذلكو.
واألمطارعمالرتبةواألرضسطحإىلالنيرتوجني

أنغري.نهملالستفادةالنباتاتمتناوليفيصبح
إذاجداليلةقالطريقةبهذهاملثبتالنيرتوجنيكمية

 .احليويالتثبيتبطريقةقورنتما



Industrial Fixationالتثبيت االصطناعي : ثالثا

مصانعيفالتثبيتمنالنوعهذايتم•
صناعياجتنتحيث.الكيميائيةاألمسدة

ريهاغأوالنرتاتأواألمونيوممركبات
ألمسدةلالرئيسةاملكوناتتعترباليت

دةاألمستكونقد.النيرتوجينية
أووسفاتيةفنيرتوجينيةأوفقطنيرتوجينية
هذهو.بوتاسيةفوسفاتيةنيرتوجينية

يةالرئيسالغذاءعناصرتضماألخرية
 .الثالثة

وجنيالنيرتكمياتزادتاذاحيدثماذا•
 الطبيعي؟احلدعنالسدوداوالبحرياتيف



الطبيعة دورة الفسفور يف 
https://www.youtube.com/watch?v=CecCdZhIKAY

 

ضروريانصراعويعدللرتبةاملكونةالعناصراحدالفسفور•
وDNAزيئةجلاألساسيةالعناصرمنيعدانهحيثللحياة

RNAألغشيةاويفواألسنانالعظامتركيبيفويدخل
ATPالطاقةمركبويفاخللوية .

يتحددفمثالكبريةبكمياتالعنصرهذااىلاألحياءحتتاج•
اليةوحتتاجلرتبةايفالفسفورنقصحالةيفالنباتاتمنو

 .العظامبناءيفاألحياء

لكيننيالسملالينياستغراقهاالفسفوردورةعنيعرف•
منلراجعةاالكميةحيثمنناقصةتبقىلكنهاتكتمل
متعددةكالأشعلىالفسفورمنكمياتتفقداذالعنصر
 .األسنانوالعظاممثلبسهولةاسرتجاعهاميكنالومعقدة

الفسفوريةالناريةالصخورهيللفسفورالرئيسياملصدر•
للحممطيءالباوالسريعالتربيدمنناجتةكانتسواء

 .الربكانية

 

https://www.youtube.com/watch?v=CecCdZhIKAY


لطبيعيةاالتجويةعواملاىلالفوسفاتيةالصخورتتعرض•
التآكلياتعملطريقعناملصادرهذهمنالفسفورفيتحرر
وان،غريهاوالتنقيبعملياتعنفضالواالجنرافوالتعرية

اىللفوسفاتاشكلعلىالفسفورحتررالعملياتهذهبعض
األجزاءاىلخلتدوبذاالنباتاتقبلمنميتصحيثالرتبة
املختلفةغتذائيةاالاملستوياتخاللمنالبيئيالنظاممناحلية

 .اخرىمرةالرتبةاىلرجوعهاقبل

بالنباتاتتبدأللفسفوراحلياتيةاألرضيةالكيمياويةالدورةان•
لرئيسيةااملغذياتكأحدالالعضويالفسفورمتتصاليت

اليتيواناتاحلاىلينتقلومنهاالعضويةاحلالةاىلويتحول
الرتبةيفالتاحمللتعملالكائناتهذهموتوعندعليهاتتغذى

ماعنفضاليةالالعضوحالتهاىلالفسفورإرجاععلىاملاءاو
تطلقورهابداليتالرسوبيةوالصخورالرواسبضمنخيزن

 .التعريةعملياتخاللالالعضويالفسفور

 


