
 8109/   8108                             الفصل الثاني
 اهطوون يف اهلائِات احلية

 يعتبر السموك االجتماعي لمنمل ىو األعقد بين عالم الحشرات . -
 لمنمل لغة تخاطب خاصة يتفاىم من خالليا و يمكن أن يتواصل عن بعد من خالل الرائحة . -
 أنواع النمل تعيش في مستعمرات مؤلفة من آالف أو ماليين األفراد التي تذىب لمحاربة  بعض -

 مستعمرات أخرى لمحصول عل الموارد كاألرض و الغذاء .    

 س : عوى : بعض ًطتعٌسات اهٌِى ترٓب حملازبة ًطتعٌسات أخسى .

 جـ : لمحصول عمى الموارد كاألرض و الغذاء .

 يالحظ اختفاء اهٌِى بشلى كاًى عّ ضطح األزض يف فصى اهشتاء . س :

 لميروب من البرد ، أو لميروب من درجات الحرارة المتدنية و قطرات المطر التي قد تؤدي إلى موتو .جـ : 

 يستغل النمل فصل الصيف لجمع أكبر كمية ممكنة من الطعام . حيث يتناول ما يحتاجو و يخزن  -
 خازن مخصصة تحت األرض ثم يدخل في السبات الشتوي .الباقي في م   

 في فترة السبات الشتوي يمتنع النمل عن الخروج لفترة قد تصل إلى أربعة أو خمسة أشير ، و في  -
 ىذه الفترة يكون مصدر الطعام ىي كميات الطعام التي خزنيا أثناء فصل الصيف .   

 الحيوانات و الطيور في حديقة الحيوانات تختمف في تكيفاتيا البنيوية و السموكية و التي تمكنيا  -
 من العيش و البقاء و التكاثر .    

 س : كيف يالحظ اهعوٌاء اضتجابة احليواْ يف بيئتٕ و دزاضة ضووكٕ ؟

 جـ : بمراقبة الحيوانات  في بيئتيا الطبيعية .
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 س: ملاذا يوجد ُوع حمدد ًّ اهطوون و اهتليف هلى ُوع ًّ أُواع اهطيوز ؟

 ليساعده عمى البقاء حيا .                جـ : 

 س: ًا املقصود باهطوون ؟

 لما يحدث في بيئتو الخارجية .ىو الطريقة التي يتصرف بيا كائن حي ما ، و ذلك لما يحدث لو داخميا ، و جـ : 

 تقسيس عّ ٓجسة اهطيوز ) تليف ضووكي ( -

 
 أًجوة عوى بعض اهطووكيات : -

 ( تقوم النممة بنقل مادة غذائية أكبر من حجميا عدة مرات ، و قد يسقط منيا ىذا الغذاء ثم تعاود 0
 حممو من جديد أكثر من مرة .    

 حظ مدى الدقة في ىندسة ىذا المسكن بدءا من مراقبة أحد الطيور و ىو يبني عشو نال ( عند8
 اختيار الموقع و انتياء بتمام العش .    

 س: عوى : كى خمووق حي يقوَ يف بيئتٕ اهطبيعية حبسكات ًعيِة .

 جـ : لوجود مؤثر معين داخمي من الكائن نفسو ، أو خارجي من البيئة المحيطة .

 ىذه الحركات تسمى السموك ، و ىذا السموك يسبق السبب أو يتبعو . -

 س : ًا ٓي أُواع اهتليفات ؟

 ( تكيفات سموكية .0جـ :  
 ( تكيفات بنيوية .8      
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 الحظ اهشلى اهبِيوي ، و اهطوون هلى ًّ اهدب األضود و اهطِاجب يف بيئة اهتيجا اهبازدة . -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أًجوة هوتليفات اهطووكية :  -

 لمحيوانات القشرية ذات الغطاء مثل المحار( تناول فقمة البحر 0      
 و السرطان ، حيث تقوم بكسر القشرة بواسطة صخرة صغيرة           
 تضعيا عمى بطنيا و تستخدميا في كسر الصدفة .          

 ( لمقط وضعية إنذار : 8      
 يبدو القط مع ظيره المقوس و فروه النافر ، أكبر حجما مما             
 يساعده عمى حماية نفسو من األعداء .            

 ( حمل العقرب األم صغارىا عمى ظيرىا ، لتحمييا من الحيوانات المفترسة .3      

 حتٌى اهعقسب األَ صغازٓا عوى ظٔسٓا .س : عوى : 

 يوانات المفترسة .جـ : لتحمييا من الح

 ( القدرة عمى التعمم . مثل تعميم الكمب أن يقف بأمر .4      

 ىي التكيفات التي تحدث في سموك الكائن الحي . -: * اهتليفات اهطووكية
 ىي سموك موروث يساعد الكائن الحي عمى البقاء حيا ، و ىي غريزية  -                          

 3      موروثة و غير مكتسبة .                             
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 أًجوة هوتليفات اهبِيوية :  -

 ألنثى الكنغر جراب خاص في جسميا يساعدىا عمى حماية صغيرىا من الخطر . (0      
 س : عوى : ألُجى اهلِغس جساب خاص يف جطٌٔا.

 ليساعدىا عمى حماية صغيرىا من الخطر . جـ :

 ىي التكيف الذي يشبو كائن حي ما كائنا أخر . -: املٌاثوة( 8      
  .تكيف بعض الحيوانات مع بيئتيا من خالل تقميد كائنات أخرى متكيفة بشكل ناجح -                   
 تتشبو األفعى الممك غير السامة باألفعى المرجانية السامة . -                   

 . ىو تكيف يأتمف فيو جسم متعض ما مع لون خمفيتو أو نمطيا -: اهتووْ اهوقائي (3      
 يحاول كل حيوان أن يتخفى في بيئتو ، مثل الحرباء و المزلقانة . -                            

 ىي التكيفات التي تؤثر في أجزاء جسم كائن حي ما ، أو في طريقة تمونو  -: اهتليفات اهبِيوية* 

 55صـ     اهطوون اهفطسي و اهطوون امللتطب

 . يفزع السمك و يتحرك بعيدا عن اجلدارعند النقر عمى حوض السمك  -

 . سلوك فطرينستنتج أن السمكة ليا  -

 تلساز ُقس احلوض ًّ اخلازج بإصبعم ؟ س: ًاذا تتوقع عِد

 جـ : عند التكرار نجد أن السمكة تتعود عمى النقر و ال تفزع كالسابق .

 . مكتسب أي متعلمإلى سموك  فطريعند تكرار نقر الحوض ينتقل سموك السمكة من سموك  -
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 الذي ورثتو أفراد النوع الواحد من أسالفيا .ىو السموك  -) الموروث ( : * اهطوون اهفطسي
 و ىي سموكيات تعتمد عمى الوراثة ، و غير مرتبطة بالتجارب -                                    

 السابقة ، و يسمكيا عدد كبير من أفراد الجماعة .                                       

 -: أًجوة عوى اهطوون اهفطسي -
 ( بعض أنواع الطيور التي فقست حديثا :  0      

 تصدر أصوات زقزقة غريزية . -           
 تفتح أفواىيا إلى أعمى عندما يحط أحد األبوين عمى العش . -           
 يقوم األب أو األم بإطعام ىذه الصغار ) باستجابة غريزية ( .   -           

 ( عندما تمد الغزال صغيرىا فإنو يستطيع المشي و الجري8      
 بعد فترة قصيرة من الوالدة ال تتجاوز الساعات .          

 عندما تنطمق البطة بصغارىا تجاه بركة الماء فإنيم ( 3      
 يسبحون معيا دون تردد .           

 نوع الواحد ، و ينشأ نتيجة الخبرة التي ىو سموك يختص بفرد من أفراد ال -: * اهطوون امللتطب
 يكتسبيا الكائن الحي في بيئتو .                           

 و ىذه القدرة عمى إن القدرة عمى التعمم ىي تكيف سموكي يساعد كائنات عديدة عمى البقاء حية ،  -
 ثة .التعمم موروثة ، و لكن أنماط السموك التي يتعمميا الحيوان ليست مورو    

 الكمب الذي تعمم أن يقف بأمر ، لن يورث ىذا السموك إلى نسمو ، ألن الوقوف بأمر ىو سموك مكتسب . -

 أًجوة عوى اهطوون امللتطب : -

 ( القدرة عمى التعمم .0       
 ( عدم استجابة الطيور لمؤثر الفزاعة .8       
 ( التعود .3       

 ىو تناقص في استجابة الحيوان لمثير ليس لو تأثيرات إيجابية أو سمبية بعد تعرضو  -: * اهتعود
 5        ليذا المثير بشكل متكرر .                
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 س : عوى : قد تصبح اهطيوز ًعتادة عوى اهفصاعة ، و تقف عوئا .

 مبية ترتبط معيا .جـ : ألنيا تعممت أنو ال توجد آثار إيجابية أو س

 نرى في الصورة المقابمة تعود الحصان عمى الشوارع و ضجيج الزحام . -

 تِظيٍ اهطوون يف مجاعات

 

 
 
 
 
 

 
 تختمف الحيوانات في طرق معيشتيا . -

 تصنف الحيوانات من حيث معيشتيا في بيئاتيا الطبيعية و قدرتيا عمى التفاعل مع أفراد النوع  -
 و حيوانات تعيش  مجاعيةو حيوانات تعيش معيشة  انفراديةنفسو إلى حيوانات تعيش معيشة    
 . اجتماعية معيشة   

 أًجوة

 -حيواُات تعيش ًعيشة اُفسادية : -

 العقارب و العناكب و بعض الزواحف .       

 -حيواُات تعيش ًعيشة مجاعية : -

 قطعان الفيمة و قطعان الماشية و األسود و النمور و الطيور و األسماك .       
 تشكل جماعات و لكن لكل منيا حريتو في البحث عن الطعام . و اليدف الحماية و رعاية الصغار .      
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 -حيواُات تعيش ًعيشة اجتٌاعية : -

 النمل و النحل و البطريق .       
 ؤوليات فيما بينيا داخل بيئتيا تعيش مجموعة كبيرة من األفراد في مسكن واحد و تتقاسم المس       
 بحيث يصبح كل فرد أو مجموعة من األفراد مسؤولين عن عمل محدد ، و يقوم كل فرد        
 بالمحافظة عمى المصمحة العامة ، أي أن الفرد يعمل لصالح المجموع .       

 26صـ    تطبيق اهتليف يف اهصِاعة ؟ًا أٌٓية 

 

 
 
 
 

 

 
 س : ملاذا يتخسن اجلٌى بطٔوهة عوى زًاي اهصخساء ؟

 جـ : ألن أرجل الجمل مزودة بخف عريض ال يغوص في الرمال الناعمة .

جتسبة تفطس ضٔوهة ضري اجلٌى عوى زًاي اهصخساء : -  

 

                                                                            
دقيق                                                                                                

                          
عكس القالب الرأسي و الذي يغوص  قالب الطوب العريض غاص في الدقيق لمسافة أقلنالحظ أن  -  

لمسافة أكبر .     

يتم استنتاج أنو كمما زادت مساحة السطح يقل الضغط الواقع عميو . -  

 س : ُاقش ًع شًالئم كيف ميلّ أْ تصِع منوذجا حلراء ًسيح ًطتوحي ًّ عالقة حجٍ خف 

26صـ    اجلٌى ًع اهضغط عوى اهسًاي ؟        

الحذاء لو مساحة سطح كبيرة لتخفيف الضغط فال يغوص في الرمال . جـ : يجب أن يكون  

 

 ألنو ال يغوص في الرمال 8 8

 طوب قالب
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26   صـ   س : ٓى احليواُات تشعس باحلصْ كاإلُطاْ ؟  

 جـ : نعم .

 س : ٓى هدى احليواُات ًولة يف اهتعبري عّ فقد عصيص عوئا ؟

 جـ : نعم .

كيف ميلّ االضتدالي عوى ضوون احليواُات ؟س :   

يوانات في بيئتيا الطبيعية .جـ : بمراقبة الح  

25صـ     -ضووكيات اهبطسيق : -  

 

 

 

 

 

 س : كيف ميلّ ًتابعة ضوون بعض احليواُات ؟

 جـ : بواسطة أجيزة المراقبة و األقمار الصناعية .

 س : اقرتح حووال هوٌخافظة عوى اهتِوع اهبيوهوجي ؟

الحد من الصيد الجائر . الحد من التموث البيئي  / جـ : بالمحافظة عمى التوازن البيئي   /    

 س : ٓى ميلّ هولالب أْ تطاعد ذوي االحتياجات اخلاصة ؟

 جـ : بعض الكالب تكون مدربة لمساعدة المكفوفين في الطرقات العامة و أيضا تفتح ليم األبواب و 

تحمل الشنطة عند التسوق ، كما أن بعض الكالب تستطيع رعاية المسنين عن طريق جمب         

مالبس ليم من الخزانة أو إنارة الغرفة أو إحضار األدوية ..ال       

22صــ     س : ًا ٓو دوز كى فسد باجملتٌع يف احملافظة عوى احليواُات يف اهبيئة  ؟  

( عدم إيذاء أو قتل الحيوانات في البيئة .0جـ :   

( عدم الصيد الجائر .8       
الطبيعية .  محميات( احترام قوانين الدولة و عدم صيد الحيوانات داخل ال3       
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