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) 5( 

 .هو إي سمة تساعد الكائن الحي على البقاء على قيد الحياة في بيئته: التكيف

 أنواع التكيف

 التكيف السلوكي التكيف التركيبي

 أمثلة أمثلة
 الفكوك  , الطويلة األطراف,الفراءلون

 .القدرة على الركض,القوية 
  طير البط له أقدام غشائية تساعده

 .على البقاء على قيد الحياة في الماء
  الصبار له جسم سميك وشمعي يحول

 .دون فقدانه للماء في بيئته الجافة
(190)أمثلة أخرى صــ 

  تذهب الذئاب في مجموعة لالصطياد
فريسة كبيرة ألن ال يستطيع ذئب واحد  

 .القبض عليها
 تسبح بعض األسماك في مجموعات

 .لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة
السبات والهجرة. 
(191)أمثلة أخرى صــ 

 التعديالت التي تدخل على تركيب الكائن الجسماني الداخلي والخارجي تسمى
 .التكيف التركيبي

التكيف السلوكي  التعديل في سلوك الكائن الحي هو. 
 هي انتقال الحيوانات بحثا عن الغذاء ولتكاثر في ظروف أفضل أو إيجاد  الهجرة

 .مناخ أقل قساوة
السبات فترة من الخمول خالل الطقس البارد يسمى. 



) 5( 

كيف تستطيع ثعالب البحر البحرية في أكل الحيوانات ذات األصداف؟ 
 .تستخدم الحجارة لتحطيم وفتح أصداف الحيوانات

 تنتمي األبصال الزائفة؟(األوركيدزهرة )إلى إي جزء من السحلب 
 .األبصال الزائفة هي جزء من السيقان

لديها طرق لتكيف تساعدها للبقاء  على قيد  (األوركيدزهور ) السحالب
الحياة في الجو الرطب وفي درجات الحرارة الساخنة وهذا نوع من أنواع  

 التركيبيالتكيف 
األبصال  بأعضاء للتخزين تدعى ( األوركيدزهرة )تتمتع سيقان السحلب

 .تخزين المياه في النبتةووظيفتها هي الزائفة 



) 5( 

كيف تطرح النباتات  المائية األوكسجين وتتنفس ثاني أكسيد الكربون ؟ 
 .هناك ثغور على السطح العلوي لألوراق 



) 5( 

 .هو أي تلوين أو شكل أو نمط يمكن الكائن الحي من االنسجام مع بيئته: التمويه 
 .هو نوع من التمويه يساعد فيه لون الحيوان على االنسجام مع بيئته: التلون للحماية 

 .هو تطابق اللون والشكل وبنية بيئة ما: التشابه للحماية 

  كيف يمكن  لك معرفة ما إذا كان األرنب ينحدر من بيئة طقس بارد او من
 بيئة طقس حار؟

. الفراء الكثيف واللون األبيض ودهون اإلضافية  في الجسم تشير إلى مناخ بارد
 .مناخ دافئ تشيرإلىالفراء الخفيف  و اآلذان الكبيرة  المبددة للحرارة 

 تتمتع العديد من النباتات المزهرة بزهور ذات ألوان زاهية الفتة لالنتباه  .
 لماذا ال تستعمل هذه النباتات أساليب التخفي؟

 .لتقوم بتلقيحها, تجذب الزهور ذات األلوان الزاهية  الملقحات



) 5( 

هو التكيف  الذي يكون فيه الحيوان محميا من المفترسين من خالل : المحاكاة
 .تشبهه بحيوان منفر

كيف تزيد المحاكاة من فرص الكائن الحي في البقاء على قيد الحياة؟ 
لتجنب الحيوانات  ( التشبه بحيوان خطير)يستخدم الكائن الحي المحاكاة 

 المفترسة

كيف يمكنك التفرقة بين الثعبان الملك والثعبان المرجاني؟ 
باإلضافة , الثعبان المرجاني لديه خطوط سوداء وحمراء أكبر من الثعبان الملك 

إلى ذلك تالمس الخطوط الصفراء على الثعبان المرجاني الخطوط الحمراء  
تالمس الخطوط الحمراء الخطوط السوداء  , و على الثعبان الملك, والسوداء 

 .فقط

 الثعبان المرجاني الثعبان الملك
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 ـ,مراجعة الدرس
 .المحاكاةيسمى الكائن الحي الذي يحاكي كائنا حيا مؤذيا بــ

 المشكلة والحل كيف تستطيع الحيوانات المائية البقاء حية في الماء؟

 كيف تتمكن الحيوانات من البقاء على قيد الحياة؟

 أعضاء تمكن من السباحة وخياشيم األكسجين

 حيوانات تبقى على قيد الحياة

 الوقت؟اشرحهل يمكن أن يكون التكيف سلوكيا وتركيبيا في نفس. 
من مأل جسمها بالماء تقوم بذلك عندما    الينفوخيةتستطيع أسماك , النعم

 .تشعر بالتهديد من قبل حيوان مفترس

لالختبار أي طريقة من هذه الطرق تعتبر تكيفا من الطقس البارد؟ 
 خياشيم,الدهون  في الجسم    -(ج)                . كبيرتينأذنين , فرو سميك  -(أ)
 ..خياشيم, جسم أملس  -(د).       الدهون في الجسم, فرو سميك  -(ب)

 يعتبر تكيفا سلوكيا؟ مالذيالختيار 
 التخفي  -(د)  أسنان حادة           -(ب)         السبات  -(ج).     خرشميجلد   -(أ)
 
كيف يساعد التكيف الكائنات الحية على البقاء على قيد الحياة في بيئتها؟ 

يساعد التكيف الكائنات  الحية على البقاء على قيد الحياة في بيئته ما من خالل إعانتها 
 ..أو البرود الدفئعلى العثور على الطعام والهرب من الحيوانات المفترسة و الحفاظ على 


