
 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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