
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/7                   

* للحصول على جميع أوراق الصف السابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/7science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/om/7science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف السابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade7                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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التكیف 7-1

  بعد األنتھاء من ھذا الدرس یتوقع مني أن:
 أستطیع أن أصف السمات التي تساعد بع�ض النبات�ات والحیوان�ات

.على العیش في مواطن طبیعیة محددة
 أس��تطیع أن أش��رح كی��ف ت��تمكن بع��ض النبات��ات والحیوان��ات م��ن  أس��تطیع أن أش��رح كی��ف ت��تمكن بع��ض النبات��ات والحیوان��ات م��ن

.العیش في مواطن طبیعیة محددة بفضل سماتھا
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  ،تس��تطیع األس��ماك الع��یش ف��ي الم��اء
ولكّنھ������ا ال تس������تطیع الع������یش عل������ى 

.الیابسة
 تس����تطیع دی����دان األرض الع����یش ف����ي

التربة، ولكّنھا ال تستطیع العیش عل�ى 
.األشجار

 تس��تطیع الزراف��ات الع��یش ف��ي من��اطق  تس��تطیع الزراف��ات الع��یش ف��ي من��اطق
 السافانا في أفریقیا، ولكنھا ال تستطیع

.العیش في القطب الشماليّ 

14األسئلة ص
ح لماذا ال تستطیع األسماك العیش على الیابسة1) .وضِّ
.اشرح لماذا ال یستطیع اإلنسان العیش تحت الماء2)
ح لماذا ال تستطیع الزرافات العیش في القطب الشماليّ 3) .وضِّ

ال تستطیع األسماك العیش على
.الیابسة
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  14حل األسئلة ص 

على األكسجین من الھواء ألن لدیھا خیاش�یم  ال تستطیع الحصولألنھا 1)
.ولیس رئتین

ال یس�تطیع اإلنس�ان الت��نفس تح�ت الم�اء؛ ألن رئتی��ھ س�تمتآلن بالم��اء،  2)
.وبذلك لن یستطیع الحصول على األكسجین

ب��ارد ج��ًدا، والزراف��ات ل��یس ل��دیھا س��وى غط��اء  القط��ب الش��مالي ألن3)
.ستفقد الحرارة بسرعة خفیف من الشعر، وبالتالي
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 )ُیطلق علیھ الموطن الطبیعّي  )المكان الذي یعیش فیھ الكائن الحي
Habitat.

وسائل تكیف  لكلّ نوع من الكائنات الحّیةAdaptation   تس�اعده
� ھ�ي تل��ك (ف عل�ى الع�یش ف�ي م�وطن طبیع��ّي مع�ّین، ووس�ائل التكیُّ

الخاّص��ة الت��ي تس��اعد ذل��ك الك��ائن الح��ّي عل��ى الع��یش ف��ي  الص��فات
.)موطنھ

األسماك لھا وسائل تكیُّف تساعدھا على العیش في الماء. األسماك لھا وسائل تكیُّف تساعدھا على العیش في الماء.
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  ف  )الحص��یني(ثعل��ب الص��حراء�� ل��ھ وس��ائل تكیُّ
عل���ى الع���یش ف���ي الص���حراء الح���اّرة  تس���اعده

.والصید في اللیل

الف��راء الس��میك 
یوّفرال������������دفء 
 للثعل�������ب ف�������ي
.اللیالي الباردة

اآلذان الكبی����رة تفق����د 
 الح�����رارة بس�����ھولة،

فتس�����اعد الثعل�����ب أن 
 یظ��لّ ب��ارًدا ف��ي األی��ام

الح���اّرة، كم���ا تس���اعد 
الثعل����ب أیًض����ا عل����ى 

األص��������وات  س��������ماع
الخافت�����ة، فیس�����تطیع 

فریس��تھ  العث��ور عل��ى
.في الظالم .اللیالي الباردة

الف����راء ب�����اللون 
یس����اعد  الرمل���يّ 

 الثعل�������ب عل�������ى
.التخّفي

.في الظالم
ف��ت عین��ا الثعل��ب  تكیَّ
 لی��تمّكن م��ن الرؤی��ة

عن����������دما یخف����������ت 
.الضوء بشدة

فیھ��ا  الثعل��ب عل�ى حف��ر الُجح��ور الت�ي یرت��اح ال�رجالن األمامیت��ان قویت�ان لتس��اعدان
.القدمین یحمیھما من حرارة الرمل الساخن الفراء السمیك بأخمص. أثناء النھار
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 ف تس���اعدھا عل���ى الع���یش ف���ي���  نبات���ات الص���ّبار لھ���ا وس���ائل تكیُّ
.الصحراء حیث یوجد الماء بكمّیة قلیلة

الساق السمیكة تخّزن الماء

تمن������ع األش������واك الحیوان������ات تمن������ع األش������واك الحیوان������ات 
أك�����لّ الص�����ّبار  العطش�����ى م�����ن

.للحصول على الماء

الج�������ذور الطویل�������ة تس�������تطیع 
للم�����اء ف�����ي أعم�����اق  الوص�����ول

.التربة
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15ص ؤالس 
��ف ُعق��اب الس��ھول عل��ى4) الع��یش والص��ید وھ��و محلًق��ا ف��ي  كی��ف تكیَّ

الھواء؟
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  15إجابة سؤال ص

لدی�ھ منق�ار كبی�ر و یمتلك عق�اب الس�ھول أجنح�ة، ل�ذا یس�تطیع الطی�ران4)
لدی��ھ مخال��ب و مق��وس یس��اعده عل��ى الق��بض عل��ى الفریس��ة وافتراس��ھا

.تساعده في القبض على الفریسة وقتلھا وحملھا )أظافر(
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إجراء بحث حول التكیُّف 1-7 نشاط 

.اختر حیواًنا أو نباًتا یعیش في ُعمان1.

ِص�ف . ابحث عن الموطن الطبیعّي ال�ذي یع�یش فی�ھ الحی�وان أو النب�ات2.
.الموطن الطبیعيّ 

إذا كان��ت ل��دیك ك��امیرا ُیمكن��ك (. كبی��ًرا للحی��وان أو النب��ات ماارُس��م رس��3.
.)التقاط صورة لھ بد من الرسم

اس���تخدم الملص���قات لش���رح بع���ض ممی���زات الحی���وان أو النب���ات الت���ي 4. اس���تخدم الملص���قات لش���رح بع���ض ممی���زات الحی���وان أو النب���ات الت���ي 4.
.تساعده على العیش في بیئتھ الخاّصة

��ف الحی��وان أو النب��ات ال��ذي اخترت��ھ أم��ام 5. ق��دم عرًض��ا ع��ن وس��ائل تكیُّ
alm.زمالئك
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المفاھیم الخاطئة وسوء الفھم:
 مصطلح التكیف یمكن استخدامھ ل:
 لوصف عملیة التغیرالتي تحدث بمرورالوقت عندما تج�د مجموع�ة

.من السكان نفسھا في بیئة متغیرة
صف الصفات الدائمة التي یتمیز بھا كائن حي ما وتس�اعده عل�ى و

.البقاء
ملخص ملخص
 ّالمكان الذي یعیش فیھ الكائن الحي ُیطلق علیھ الموطن الطبیعي.
 ف تس��اعدھا عل��ى الع��یش ف��ي�� تتمت��ع الكائن��ات الحی��ة بوس��ائل تكیُّ

alm.موطنھا الطبیعيّ 
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الحیوانات تكیُّف 1-7تمرین 
 في ھذا التمرین، ستتدّرب على وصف صفات ُمعّینة تساعد الحیوان�ات عل�ى

.التكیُّف للعیش في مواطنھا الطبیعّیة
الرس��م حی��وان الس��رطان، وتع��یش الس��رطانات ف��ي ق��اع البح��ار، وھ��ي  ینیب��1)

وبقای��ا الغ��ذاء ال��ذي تتغ��ّذى علی��ھ الحیوان��ات  تتغ��ّذى عل��ى الحیوان��ات المّیت��ة
.المفترسة األخرى
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  ف�� أكم��ل الج��دول لتص��ف ثالًث��ا م��ن ص��فات الس��رطان الت��ي ُثمّت��ل وس��ائل تكیُّ
.ُتناسب أسلوب معیشتھ

كیف تساعد السرطان على المعیشةالصفة

 .فّك��ر ف��ي حی��وان ُیثی��ر اھتمام��ك یع��یش ف��ي م��وطن طبیع��ّي ُم��ع عل��ى الیابس��ة2)
��ف.ارُس��م ص��ورة للحی��وان ال��ذي اخترت��ھ  اس��تخدم بطاق��ات لتش��رح كیفّی��ة تكیُّ

alm.الطبیعيّ  الحیوان لكي یعیش في موطنھ
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1-7حل تمرین 

كیف تساعد السرطان على المعیشةالصفة
صدفة قویة 

تحمي السرطان من ھجوم الحیوانات المفترسة)سمیكة(

یستشعر روائح األشیاء المیتة التي یمكن أن تكون طعاًما لھقرن استشعار

تساعد السرطان على رؤیة الطعام أو الحیوانات المفترسةالعین

(1  

تساعد السرطان على رؤیة الطعام أو الحیوانات المفترسةالعین

اإلجاب������ة س������تختلف   2)
 حی��وان ال��ذيلل وفق��ا

یختاره كل طالب alm
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سوكوكب زین) أ( 1-7 ورقة العمل

تخیل أنك قد سافرت إلى كوكب زینوس.
غالف�ھ الج�وي . جاذبیتھ أكبر كثی�ًرا م�ن الجاذبی�ة األرض�یة.إنھ كوكب عمالق

یوجد الماء ف�ي ب�رك، . ثاني أكسید الكربون یحتوي فقط على كمیة قلیلة من
.ولكنھا ال تمطر كثیًرا

یسخن سطح زینوس بشدة أثناء النھار، ویبرد بشدة أثناء اللیل. یسخن سطح زینوس بشدة أثناء النھار، ویبرد بشدة أثناء اللیل.
 ھن���اك كائن���ات حی���ة عل���ى كوك���ب زین���وس، تتغ���ذي بطریق���ة أش���بھ بالتمثی���ل

وتتج���ول ھن���ا . وض���وء الش���مس الض���وئي باس���تخدام ث���اني أكس���ید الكرب���ون
.وھناك، وتحصل على الماء بالشرب من البرك

ارسم مخطًطا لما قد یبدو علیھ ك�ائن ح�ي عل�ى كوك�ب زین�وس كم�ا تتخیل�ھ .
.تصف وتشرح بعض من وسائل تكیُّفھ ضع البیانات على مخططك لكي
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تكیف النباتات) ج( 1-7 ورقة العمل
.سوف یقدم لك معلمك بعض النباتات، أو أجزاء من نباتات، أو صور لنباتات

�ف ھ�ذا النب�ات . افحص كل واحد منھا جیًدا ر من وجھة نظرك المكان الذي تكیَّ قرِّ
.للعیش فیھ

�ف . ارسم النبات، أو ج�زًءا من�ھ اض�ف البیان�ات إل�ى رس�مك ك�ي تش�رح كی�ف تكیَّ
.الطبیعي النبات لكي یعیش في موطنھ

.......................... .تكیَّف كي یعیش  )أ(أعتقد أن النبات  )أ(النبات  .......................... .تكیَّف كي یعیش  )أ(أعتقد أن النبات  )أ(النبات 
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.......................... .تكیَّف كي یعیش  )ب(أعتقد أن النبات  )ب(النبات  

.......................... .تكیَّف كي یعیش  )ج(أعتقد أن النبات  )ج(النبات 
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