
مكنها بالتكيف مع البيئة المحيطة بما ي

من الحصول على حاجاتها وما يمكنها 

.من البقاء آمنه في هذه البيئة





أو قد تأكل الثعابين األسماك، أو الطيور، أو الثدييات، أو الديدان،

إلى غير ذلك من األطعمة.. البيض، 



.الجرادة تتغذى على النبات العشبي

.السلحفاة

النسر

نبات     عشب      الجرادة      السلحفاة      النسر



.إذا اختفى النسر من السلسلة سيزداد عدد السالحف





.الطيور والحشرات يمكنها البقاء على اليابسة

تي تتغذى عند زيادة البرودة يصعب نمو النباتات وبالتالي تقل أعداد الحيوانات ال

.لجديدةعلى النباتات وقد يزداد فرصة نمو نباتات وحيوانات أخرى في البيئة ا





من الُمتوّقع أن تزداد أعداد الجراد، إذا اختفت

أّما . دالعصافير؛ ألن العصافير تتغذى على الجرا

نها ُيمكن القططة فقد ال تتأثر باختفاء العصافير؛ أل

.أن تتغذى على كائنات أخرى غيرها

عد تقوم المحلالت بتحليل جسم القط ب

عدنية موته فتضيف إلى التربة أمالحاً م
.جديدة( مواد مغذية)

داكن ثم يتغير لون التفاحة ويصبح لونها بني
.تلين وتتعفن ثم تتحلل

لوقت أصبحت قطع التفاح متعفنة وبمرور ا
.يزداد التعفن وتتحلل قطع التفاح

توجد المحلالت المجهرية في كل مكان، ويمكن 

رؤيتها بالعين المجردة عند توفر الظروف 
.المالئمة لنموها



.يمكن أن يأكل األسماك

.أنا مخلوق حي مزدوج التغذية آكل للنباتات واللحوم

النسر؛ ألن معظم األسهم
.تشير إليه



.المخلوقات التي تأكل مخلوقات حية أخرى

ماذا ارشادات 

أعرف

ماذا 

أستنتج

ن يستطيع أ

يأكل أنواع 

مختلفة من

.الغذاء

الحيوانات

تستطيع

أن تأكل 

أكثر من 

نوع من 

.الغذاء

هناك 

أنواعاً 

مختلفة 

من 

مصادر 

الغذاء

تضيف تحلل بقايا الحيوانات والنباتات بعد موتها ف

لى أمالح معدنية للتربة التي تساعد النباتات ع

لى النمو وتعتمد الحيوانات على هذه النباتات أو ع
.حيوانات أخرى تأكل هذه النباتات



رتب أتخيل اختفاء الضفدعة مما يت
:عليه

تزداد أعداد الحشرات عند البرك وتقل 

أعداد األسماك ألن سيعتمد طائر مالك 
.حزين على األسماك في غذائه



.تعيشتعتمد المخلوقات الحية بعضها على بعض في النظام البيئي لكي

تعتمد المخلوقات الحية بعضها على بعض في الغذاء؛ للحصول على

لوق حي الطاقة، وُيسمى أول مخلوق في السلسلة الغذائية الُمنتج، وهو مخ

اقة من يصنع غذاءه بنفسه، مثل النباتات والطحالب التي تحصل على الط
.أشعة الشمس، فتستخدمها في صنع غذائها

هو مخلوق ُيسمى المخلوق الحي الثاني في السلسلة الغذائية الُمستهلك، و
.حي يتغذى على مخلوقات حية أخرى

ية الحيوانات كلها مستهلكات، ويلي المستهلكات في السلسلة الغذائ

وأجسامها الُمحلاّلت، وهي مخلوقات حية ُتحلّل بقايا النباتات والحيوانات

بعض ومن المحلالت. بعد موتها، فتضيف إلى التربة أمالًحا معدنية جديدة
.أنواع البكتيريا والديدان



.الصقر← الثعبان ← فأر الحقل ← أعشاب ← شمس 



.مخلوق ُمنتج يحصل على الطاقة من الشمس: العشب

.مخلوق ُمستهلك يحصل على الطاقة من العشب: فأر الحقل

.مخلوق ُمستهلك يحصل على الطاقة من فأر الحقل: الثعبان

.مخلوق ُمستهلك يحصل على الطاقة من الثُّعبان: الصقر

على نعم، أساليب التواصل الثالثة ساعدتني
.فهم البيانات

الثعبان

الصقر

فأر الحقل

أعشاب



قطة← عصفورة ← جرادة ← أعشاب ← الشمس

.مخلوق ُمنتج يحصل على الطاقة من الشمس: العشب

.مخلوق ُمستهلك يحصل على الطاقة من العشب: الجرادة

.مخلوق ُمستهلك يحصل على الطاقة من الجرادة: العصفورة

.مخلوق ُمستهلك يحصل على الطاقة من العصفور: القطة



قة جلده يحتوي على طبقة من الدهن فتعمل كطب
.عازلة للحرارة وتحميه من البرد



ن إذا وضعت على إصبعي طبقة من الكريم المرطب فإ
(.إصبعي سيبقى دافًئا في الماء البارد

شعر ال يشعر اإلصبع المغطى بالكريم ببرودة الماء، بينما ي
.اإلصبع اآلخر سريًعا ببرودة الماء

.اإلصبع المغطى بالكريم؛ ألن الكريم يمنع فقدان الحرارة



فقمة يمنع الدهن فقدان الحرارة فيحافظ على بقاء جسم ال
.دافئاً في المناطق الباردة

ة أمأل كيسين قابلين للغلق بالماء الدافئ وأسجل درجة حرارتهما في بداي
.التجربة

ان بارد أغطي أحد الكيسين بطبقة من الفرو أو الصوف وأضع الكيسين في مك
.وأراقب درجة الحرارة

.نية أطولالكيس المغطى بطبقة الفرو يحتفظ بالدفء فترة زم: أفسر البيانات





.الحيوانات التي تعيش في البيئة نفسها قد يكون لها نفس التكيفات

ة لها للحيوانات تكيفات تمكنها من تلبية حاجاتها والحيوانات المختلف

.حاجات مختلفة اعتماًدا على بيئاتها وعلى صفاتها



ذور األوراق صغيرة والساق سميكة مغطاة بطبقة شمعية والج

.عميقة أو سطحية تمتد لمساحة كبيرة



يحفظ ورق المشمع أحد المناشف 

.الورقية رطبة

.الطبقة شمعية تمنع تبخر الماء

ال
مل للضب حراشيف ناعمة  تغطي جسمه العريض وتع

ة على تقليل تبخر الماء من الجسم، كما أن له القدر

.على تغيير لونه وفًقا للبيئة المحيطة



.ال؛ ألن ذلك يعرضها للهالك والمخاطر

تي تعيش فيها، تكيَّفت النباتات البحرية لتتالءم مع البيئة ال

ياس فبعض األعشاب البحرية لها تراكيب تحتوي على أك

ول هوائية ُتساعدها على أن تطفو فوق سطح الماء للحص
.على ضوء الشمس



.يكون نشًطا أثناء الليل

ي الجمل والحوت كالهما تكيف للعيش ف
.بيئته

الجمل يتحمل الحرارة والعطش له وبر 
.ويحميه وخف يساعده على الحركة

الحوت له زعانف قوية للسباحة في 
.اردالمحيط بعضها يهاجر في الفصل الب

ماذا يحدثما أتوقع

يموت النبات

النبات ال 

يف يستطيع التك

.فيموت



.كم200= 4× 50= المسافة المقطوعة 

ومن أمثلة ذلك . لفةهيَّأ هللا سبحانه وتعالى تراكيب للكائنات الحية مكنتها من العيش في الظروف البيئية المخت

:ما يلي

ملللجمل ُخفَّان ُيساعدانه على المشي على الرمال، فال يغوص فيهما، وهما يمنعان إحساسه بحرارة .  الرَّ

حراوية ذات األشواك الكثيرة، لذا جعل هللا تعالى له َشَفًة م شقوقة ُتساعده ومعظم طعام الجمل من النباتات الصَّ

ل العطش ونقص الماء. على تناول هذا الطعام .كما ُيمكنه تحمُّ

يد، وللحصان أضراًسا ُتمّكنه من مضغ الطعا ة ُتمّكنهما من الصَّ ب واألسد مخالب حادَّ م، وُيغّطي جسم القنفذ للدُّ

.أشواك حادة لِيحمي نفسه من أعدائه

يئته ويتخّفى من ُيمكن أن يّتخذ المخلوق الحي شكاًل ُمشابًها أو لون البيئة التي يعيش فيها؛ ليندمج في ب

.فالثُّعبان يتخذ لون البيئة التي يعيش فيها؛ لكي يتمّكن من التخّفي من أعدائه. أعدائه

لى مساحات النباتات الّصحراوية لها تكيُّفات ُتساعدها على امتصاص الماء وتخزينه؛ ومنها امتداد جذورها ع

وتحمي هذه .وُيساعدها الشكل الُممّيز لسيقانها على تخزين الماء. كبيرة المتصاص أكبر كمية من ماء المطر

.النباتات نفسها من الحيوانات العطشى عن طريق األشواك واألوراق اإلبرية

تنشط في نشاُطها ليلي؛ أي أنها تنام في النهار و-ومنها الثعابين والذئاب -العديد من الحيوانات الصحراوية 

.الليل عندما ُيصبح الجو بارًدا

جسامها على بقاء أ-كما في األرانب البّرية -ُتساعد اآلذان الكبيرة لبعض الحيوانات وأجسامها الرقيقة 

ة األذن وُكلّما زادت مساح. فعندما يتدفق دمها الحاّر من خالل آذانها الكبيرة يفقد جزًءا من حرارته. باردة

.رةكما يعمل لون الحيوان الفاتح على منع امتصاصه كمية كبيرة من الحرا. زادت كمية الحرارة المفقودة

ا تراكيب تحتوي على تكيَّفت النباتات البحرية لتتالءم مع البيئة التي تعيش فيها، فبعض األعشاب البحرية له

.أكياس هوائية ُتساعدها على أن تطفو فوق سطح الماء للحصول على ضوء الشمس

لفين -تكيَّفت الحيوانات البحرية لتعيش وتتحرك في المياه، فمعظمها  يل يستخدم-ومنها الدُّ عانف والذَّ الزَّ

.ليتمّكن من الحركة

يئة التي يقلُّ ومن طرائق تكيُّف حيوانات المحيط الِهجرة، وهي انتقال المخلوق الحّي من البيئة الباردة أو الب

.فيها الغذاء إلى البيئة األكثر دفًئا أو يتوافر فيها الغذاء

ب إليها ُيوجد على أجسام بعض الحيوانات التي تعيش في األعماق بقع ضوئية، ينبعث منها ضوء، يجذ

.الحيوانات التي تتغّذى عليها



.العثور عليه يكون أصعب



عدد الدوائر البنية المجموعة أكبر من عدد الدوائر الصفراء؛ حيث يكون العثور على
.الدوائر الصفراء أصعب

.الحياةيجعل التخّفي عملية العثور على الحيوان صعًبا، وذلك ُيساعده على البقاء على قيد

لى لون الحيوان الفاتح يعمل ع: الفرضية
.منع امتصاصه كمية كبيرة من الحرارة

:أختبر فرضيتي

:الخطوات

لياء نضع كميات متساوية من بذور الفاصو

يرين البيضاء والُبّنّية في وعاءين صغ
.ُمتشابهين تماًما

نترك الوعاين تحت أشعة الشمس لمدة 
.دقيقة مثاًل 20معينة،

س نغرس مقياس الحرارة في كل وعاء بنف

-ح على أن يكون قريًبا من السط-الُعمق 
.ونقيس درجة الحرارة



ة نعم، تدعم النتائج الفرضية؛ حيث تكون درج

حرارة الفاصولياء البيضاء أقل من درجة حرارة
.الفاصولياء الُبّنية



السلسلة الغذائية

التكيف

المنتج

التخفي

النظام البيئي

المحلالت



ج ال يمكن أن يوجد في السلسة الغذائية إال منت

واحد ألن الطاقة تنتقل من هذا المنتج إلى 

ةلالمستهلك بينما يمكن أن يوجد في السلس

أكل الغذائية أكثر من مستهلك فاألفعى يمكن أن ت

.الفأر والنسر يأكل األفعى

ي لها تكيفات لتعيش ف: نباتات الصحراء

المناخ الصحراوي مثل الجذور الممتدة 

اق لمساحات كبيرة والسيقان الغليظة واألور
.اإلبرية واألشواك

م بيئة فلها تكيفات تالئ: أما النباتات البحرية

البحار فهي تحتوي على أكياس هوائية 

لتساعدها على الطفو فوق سطح الماء 
.للحصول على ضوء الشمس

حيوانينباتي

لبنأرز

لحمبازالء

بيض-جبنة خس–خيار 

ماء عذب غير مالح للحيوان، وتربى 

اسب النباتات في القاع وتوفير الغذاء المن
.للحيوانات

ة بيت دافئ ومالبس ثقيلة تحافظ على درج

حرارة جسمي وطعام يحتوي على مواد الطاقة 
.إلعطائي الطاقة الالزمة للتدفئة

ا للون ُيمكن أن يّتخذ المخلوق الحي لوًنا ُمشابهً 

ه ويتخّفى البيئة التي يعيش فيها؛ ليندمج في بيئت
.من أعدائه

يعمل لون الحيوان الفاتح على منع امتصاصه
.كمية كبيرة من الحرارة

طع من الُمتوّقع أن تموت السمكة إذا لم تست
.التكيُّف على العيش في المياه المالحة

ءها العبارة صحيحة؛ فجميع الحيوانات ال تصنع غذا

لى بنفسها، فهي إّما أن تتغّذى على النباتات، أو ع

.حيوانات أخرى، أو كليهما



ا من بالتكيف مع البيئة المحيطة بما يمكنه

الحصول على حاجاتها  وما يمكنها من 
.البقاء آمنة في هذه البيئة





.مالك الحزين

الجمل

ئية، من الُمتوقع أن يزداد تشابك الشبكة الغذا
.فويزداد انتقال الطاقة خاللها في فصل الصي

في فصل الصيف ترتفع درجة حرارة الماء

اك فتزيد الحشرات، وتتغذى الضفادع واألسم

الصغيرة عليها فتزداد أعدادها، وهكذا تحصل

ماك الحيوانات التي تتغذى على الضفادع واألس

الصغيرة على كمية أوفر من الغذاء



تهلكات قد يؤثر على كل من المس( البركة)موت بعض المخلوقات الحية في النظام البيئي 

التي تتغذى على هذه المخلوقات، وكذلك المخلوقات الحية التي تتغذى عليها هذه 
.المخلوقات التي تموت

ا في غذائها فسوف إذا كانت الُمستهلكات التي تتغذى على هذه المخلوقات تعتمد عليها ُكلّيً

ا تموت هذه الُمستهلكات؛ ألنها تكون قد فقدت مصدر غذاءها، وإذا كانت تعتمد عليها ج زئّيً
.هالكهافهي تتجه إلى مصادر الغذاء األخرى فتتناقص أعداد هذه المصادر بسبب كثرة است

يزداد أما المخلوقات الحية التي تعتمد عليها هذه المخلوقات التي تموت فمن الُمتوقع أن
.عددها بسبب نقص استهالكها

ايا النباتات موت المخلوقات الحية ُيفيد النظام البيئي؛ حيُث تقوم الُمحلالت بتحليل بق
.جديدة( ةمواد ُمغّذي)والحيوانات وأجسامها بعد موتها، فتضيف إلى التربة أمالًحا معدنية 


