


 

 بينهم يكون قد أو البعض على بعضها تتغذى قد الحية المخلوقات

البكتيريا والنباتات. أنواع بعض مثل منفعة تبادل عالقة  
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 فرس ينظف الوقت نفس ويف عليها ويتغذى الحشرات الطائر يلتقط

فيحميه من األمراض. الحشرات من النهر  
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 بعض إىل مائية بيئة يف تعيش التي الحية المخلوقات وتحتاج لتعيش

اليابسة على الحية المخلوقات تحتاجه عما تختلف التي األشياء  

بينة كل يف بعض مع بعضها الحية المخلوقات تفاعل أيضا وأالحظ الوعائين جانب على الماء قطرات وجود االحظ  

 الحيوانات: هي الحيوية المكونات: اليابسة البيئة

والبكتيريا والفطريات والنباتات  

 - الصخور - التربة: هى الحيوية غير المكونات

.والهواء الماء  

 الحيوانات: هى الحيوية المكونات: المانية البينة

والطحالب المائية والنباتات المائية  

 الماء - الحصى: هى الحيوية غير المكونات

 والهواء

 

 

 

 البناء بعملية النباتات تقوم: المائية البيئة يف

 المائية، للنباتات األكسجين توفر التي الضويئ

المائية النباتات على الحيوانات بعض تتغذى  

 اءالبن بعملية النباتات تقوم: اليابسة البيئة يف

 الحيوانات لتنفس الالزم األكسجين وتوفر الضويئ

 تتخذ النباتات، على الحيوانات بعض تتغذى

لها مأوى النباتات من الحيوانات بعض  

 يف للحيوانات والغذاء الطاقة توفر النباتات أن أي

الموطنين كال  

 

 

 

 مدتعت التي الحيوانات فتموت الحيوانات بقاء يف يؤثر النباتات من التخلص

 المخلوقات تحتاجها التي األكسجين نسبة تقل كما غذائها يف النبات على

 النباتات نمو إىل الحيوانات من التخلص ويؤدي بقائها على يؤثر مما الحية

كبر بصورة وتكاثرها حيوانات وجود عدم حالة يف كثيرة نباتات تنمو أ  

 

 يف تؤثر التي العوامل

 الحي المخلوق بقاء

 ىوالمأو ءوالغذا الماء

الشمس وضوء  
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 تزداد الحية المخلوقات عدد يزداد عندما

 واحتياجاتها الغذاء على الحصول يف الصعوبة

بعضها موت إىل يؤدي مما  

 ضوء الشمس

 ألنه سيقل عدد الفرائس فيقل الغذاء للمفترس وبالتايل يقل عدد الحيوانات المفترسة مرة ثانية
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 ألنه سيقل عدد الفرائس فيقل الغذاء للمفترس وبالتايل يقل عدد الحيوانات المفترسة مرة ثانية

وبالتايل يقل عدد الحيوانات المفترسة مرة ثانية ألنه سيقل عدد الفرائس فيقل الغذاء للمفترس  
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 فالطائر يأكله الذي الطعام نوع على الطائر منقار شكل يعتمد

األشجار لحاء يف النقر ليستطيع وقوي مدبب منقاره األول  

 غذائه على الحصول ليستطيع منحني فمنقاره الثاين الطائر أما

العالية األغصان من  

 األزهار رحيق على ليحصل رفيع مدبب قارهفمن الثالث الطائر أما

األشجار قمم من  

مجموعة منهم تنشط بالليل ومجموعة بالنهار.قد تكون  ال تستطيع الحصول على حاجاتها وقد تهاجر إىل مواطن  

أخرى او قد تتنافس مع كائنات حية أخرى يف نفس 

 الموطن
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تتغذى على الطفيليات الخارجية الملتصقة بجسم 

 سمك القرش وتحمي نفسها من األسماك المفترسة. 

 الطحلب يحصل إذ األخر من أحدهما يستفيد المخلوقين كال

الغذاء على الفطر ويحصل والحماية الموطن على  

 الطائر يأكل عندما تعايش عالقة تكون قد

 إذا أما القرن لوحيد األذى تسبب ال حشرات

 وحيد تؤذي التي الحشرات على الطائر تغذى

منفعة تبادل العالقة فتكون القرن  
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 الحي المخلوق جسم من يتخذ الطفيل ألن

 الحي المخلوق الطفيل قتل فإذا والغذاء المأوى

معاً  ءوالغذا المأوى الطفيل سيفقد  

 الطفيل يشبه المفترس والعائل يشبه الفريسة
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 تقل جماعات الحيوانات المفترسة

 تدخل مفترسات أخرى إىل العالم الحيواين

يحدث نقص يف المفترسات القديمة 

الجديدةنتيجة تنافسها مع المفترسات   

 وضوء والحرارة الماء مثل الالحيوية العوامل

 نقصان أو نمو تحدد محددة عوامل هي الشمس

المختلفة البيئية المواطن يف الحيوية للجماعات  

 بين والتفاعالت الالحيوية العوامل تتحكم

 يف الحيوية الجماعات حجم يف الحية المخلوقات

 السعة تحدد الالحيوية فالعوامل الحيوي المجتمع

الحيوية الجماعات من مجموعة لكل التحميلية  

كم مربع 74كم =  1كم * 4مساحة الموطن =   

https://hulul.online/


https://hulul.online/


https://hulul.online/


 تستطيع االختباء من األعداء وحماية نفسها
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 بسرعة هرباً من الضوء إىل منطقة مظلمة

 ال تتحرك الدودة وتبقى ثابتة

 تتحرك باتجاه الورقة السوداء المشابهة لبيئتها

تتكيف مع  نعم، حيث ان الدودة

بيئتها وتعيش يف الظالم والرطوبة 

وعند تعرضها للضوء تتحرك هرباً 

 إىل الظالم

يف النشاط السابق 1،7كرر الخطوتين   

 الدودة على لكشاف أبيض ضوء أسلط الثالثة الخطوة

الوعاء أركان أحد يف  

الظالم تجاها يف سريعا الدودة تحرك أالحظ  
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 على تضعها صغيرة صخرة بواسطة القشرة بكسر تقوم

 صخور على الحيوان ضغط يف وتستخدمها بطنها

صدفته فتكسر ف الشاطئ  درجة لتلطيف العرق إفراز: مثل التركيبية التكيفات 

 اتساع الزائدة؛ األمالح من والتخلص الجسم حرارة

 اإلضاءة عند وضيقها المظلمة األماكن يف العين حدقة

.الشديدة  

 ندع الثقيلة المالبس ارتداء: مثل السلوكية التكيفات

 للحماية بالطوب المنازل وبناء الحرارة؛ درجة انخفاض

 الحرارة درجة وارتفاع الحارقة الشمس أشعة من

 واألمطار
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 الساق

 وتحورات شمعية طبقة لها الرمث نبات ورقة

 على البري التين نبات ورقة تحتوي بينما شوكية

 البحر لسان ورقة أما وظاهرة سميكة نقل أوعية

جدا ورقيقة خارجية طبقة لها ليس  

 الجافة البيئة يف لتعيش تكيف: الرمث أوراق

 فقدان من تحميها شمعية طبقة لها فأوراقها

أشواك إىل تحورت أوراقها بعض أن كما الماء  

 المناطق يف لتعيش تتكيف: البري التين أوراق

 المتصاص عريض سطح لها فأوراقها الجبلية

الشمس ضوء  

 البيئة يف للعيش تكيفت: البحر لسان أوراق

 القوية التراكيب إىل تفتقر ولذلك المائية

اليابسة نباتات بها تتميز التي الداعمة  

 
 الثغور الموجودة على سطح األوراق

حتى يتمكن الكائن الحي من التكيف 

مع بيئته والحصول على حاجاته والتكاثر 

 فيها.

 الماء من تتخلص التي االوراق وجود

 على الصحراء نباتات يساعد ال الزائد

 ماء وجود عدم بسبب والتكاثر العيش

 النباتات تعيش ولن البيئة هذه يف كايف

األوراق من النوع هذا على تحتوي التي  

عددها وسيقل الصحراء يف  
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واللون  من خالل فرائها ولونها فيدل الفراء السميك

 األبيض على البيئة الباردة

ألن األزهار تحتاج على هذه األلوان الزاهية لجذب 

لتتكاثر ولو كان الحشرات إلتمام عملية التلقيح 

لهذه األزهار بتالت تمتزج مع البيئة فلن تجذب 

 الملقحات إليها.
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لها جزء لحمي يتدىل من فمها السالحف النهاشة 

يف الماء وعند اقتراب سمكة لتناول  ه الديدازبويش

 الدودة تنقض عليها السلحفاة وتمسك بها

ألن المخلوق الحي يقلد مخلوق آخر خطير يتجنبه 

 الحيوان المفترس.

لألفعى المرجانية خطوط سوداء وحمراء تختلف يف 

خطوط األفعى الملك؛ كما أن الخطوط  حجمها عن

تالمس الخطوط  األفعى المرجانية الصفراء عند

الحمراء والسوداء؛ أما عند األفعى الملك فالخطوط 

 الصفراء تالمس الخطوط السوداء فقط
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الحيوانات المائية يف الماء رغم وجود تعيش 

 مفترسات

 

 
 جسمها انسيايب وتحبس أنفاسها فترة طويلة

 

فتتمكن من الهروب من العدو والسباحة 

 بسرعة والتنفس تحت الماء

نعم؛ فالتكيف يف تركيب جسمه هي 

تغييرات يف تراكيب جسم المخلوق الحي 

الخارجية أو الداخلية مثل القدرة على 

السريع الركض  

 تعديل يف يأما التكيفات السلوكية فه

سلوك المخلوق الحي لتوفر الحماية 

لنفسها مثل هجرة الطيور واألسماك عند 

الحرارة انخفاض درجة  

 

 المحاكاة 

 

سبب طول رقبة الزرافة: لتستطيع أن تأكل 

أوراق األشجار العالية وهذا يساعدها يف 

 الحصول على حاجاتها من الغذاء

قصة عن كيفية اكتساب الزرافة هذا 

أسالف الزراف الحايل كانوا  أن التكيف

ة أصبح ئرقبة تواجدوا يف بيقصيري ال

 الوصول فيها للطعام أصعب كلما اقتربوا

 من األرض فظهرت لديها رقاب طويلة
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 النظام 

 

 التطفل

 
 الموطن 

 

 التكيف 

 

 التمويه

 

 التكافل
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لنبات الصبار طبقة شمعية تمنع الماء من التبخر كما 

تحتوي على نسيج إسفنجي لتخزين الماء يف داخله 

والعديد من حيوانات الصحراء تنشط ليال أي تخرج 

يف الليل عندما يصبح الجو مناسًبابحثا عن الغذاء   

الماء ودرجة الحرارة يف البركة من العوامل التي تحدد زيادة أو 

 البركةنقصان الجماعة الحيوية يف البركة، كمية األكسجين يف 

 محددة وكذلك نسبة الحجم إىل المكان وهذه العوامل تمنع

البركة الطحالب وأنواع أخرى من العيش يف  

سيضر ذلك بعملية 

 التوازن البيئي

ألغشية الموجود بين أصابع العبارة خطأ، ألن ا

الطيور التي تعتمد يف غذائها على األسماك تعد من 

 التكيفات التركيبية وليست السلوكية

تتفاعل المخلوقات الحية مع بعضها خالل عالقات 

التكافل التي تشمل تبادل المنفعة والتعايش وأيضا 

 التطفل واالفتراس

البيئة الصحراوية؛ ويعيش فيها الحيوانات 

والنباتات التي تتحمل قلة المياه وارتفاع درجة 

الحرارة مثل الضبع والثعالب واألرانب البرية 

 والجمل ومن النباتات الصبار والشيح

الثعلب واألرانب البرية بينهم عالقة الفريسة 

 والمفترس، الضب يتعايش مع العقارب السوداء. 
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مثال على التكيف التركيبي: خف الجمل مسطح 

وكبير ليساعده على السير يف الصحراء دون أن 

 تنغرس أرجله يف الرمال

انتقال الذئاب يف  مثال على التكيف السلوكي:

مجموعات الصطياد فريسة كبيرة ال يستطيع ذئب 

 واحد اصطيادها بمفرده

المحتمل أن يصطاده حيوان مفترس بسهولة فلون من 

فرائه البني ال يسمح له باالختالط بالبيئة الثلجية كما هو 

 الحال عند األرانب البيضاء

يتم ذلك عن طريق حصول المخلوقات الحية على منطقة 

خاصة بها وتأدية دور خاص يف النظام البيني فكال 

ين مختلفين فق ينشط يالمخلوقين يحتالن إطارين بيئ

مخلوق حي نهاًرا وينشط اآلخر ليال أو كالهما يأكل نوع 

مختلف  غذاء  
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