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ح و تفسير علوم  ي إ  نظمة إلبيئية أل إإلوحدة إألوىل :        3441إلفصل إلدرإسي إألول    خامس شر
  إلتكيف و إلبقاء درس          نظمة إلبيئية أل إلتفاعالت ف 

 أعدإد إلمعلم أ : يوسف سليمان إلبلوي                            1                    ساسي للطالب إلكتاب إلمدرسي هو إلمرجع إأل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

 ما بعض تكيفات إلنبات؟

إلنباتات مغطاة إلبذور إ رإئحة عطرة وزكية،  ألزهار
إت. تجذب  ناقالت حبوب إللقاح من إلطيور وإلحرسر  

تلتقط ضوء  رإقو ألها 
 جذور تمتص إلماء.  و  إلشمس

 عىل إلبقاء. ساعد إلنبات تهذه إلتكيفات 

ي  كيب 
ي نبات إلتكيف إلير

 إألوركيدإ ف 

 رطوبة إلدإئمة أورإقه متكيفة مع إل

ة ي إلغابة إلمطير
 بحيث يمكنها ف 

 أن تخلص إلنبات من إلماء إلزإئد.  

يوجد عىل ساقه أعضاء 
 منتفخة يخّزن فيها إلماء. 

ة.   إألوركيدإ ساعدتهذه إلتكيفات  ي إلغابة إلمطير
ي درجات إلحرإرة إلعالية ف 

 عىل إلبقاء رطبًا ف 

 إلصبار نبات 

 

ي بيئة حارة وجافة بأن لها سيقانًا سميكة ذإت طبقة 
ي تعيش ف  تمتاز نباتات إلصبار إلبر

 من إلسطح تمتص ماء إلمطر برسعة  شمعية تمنع فقدإن إلماء ، ولها جذور كثيفة قريبة

ي إلشتاء، إلبلوطشجر 
 لمساعدتها عىل عدم فقدإن إلماء تفقد أورإقها ف 

( بق إلزنت تانبا ي
لها ثغور عىل سطح أورإقها تساعدها    )نبات مائ 

ي أكسيد إلكربون، وإلتخلص من إألكسجير  
 عىل ؤدخال ثائ 

 

بعض إلنباتات تفرز موإد كيميائية كري  هة إلطعم تمنع آكالت إألعشاب عن تناولها ، 
 وبعضها إآلخر يفرز موإد كيميائية سامة لمعظم إلحيوإنات

تمتص إلماء من جذوره هوإئية 
ة  إلهوإء إلرطب مباشر


