
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف السابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/7                   

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

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

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

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

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

https://almanahj.com/ae/grade7                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس مدرسة النور الدولية اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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هج وزاريــــمن  

....ي تعليــــــم ابتـــــكاري لمجتــــمع معـــرفي ريادي عــــالم  

..............................: .......ة/اسم الطالب  

: .................سابع ، الشعبت ال: الصف   أنواع السلوكٌات                                           (   1)الدرس - (8)الوحدة  
 

 التعارٌف المصطلح
 طرٌقة تفاعل الكائن الحً مع الكائنات الحٌة األخرى أو مع بٌئته السلوك
 تغٌر فً بٌئة الكائن الحً الذي ٌؤدي الى حدوث رد فعل المؤثر

 سلوك موروث بدال من أن ٌكون مكتسبا بالتعلم السلوك الفطري
 استجابة تلقائٌة و لٌست استجابة ألمر معطى من الدماغ رد الفعل االنعكاسً 

 النمط المعقد للسلوكٌات الفطرٌة الغرٌزة
 الحركة الموسٌمٌة الغرٌزٌة للحٌوانات من مكان الى آخر الهجرة 

 استجابة جسم حٌوان ما لفترات الطقس البارد السبات الشتوي
 فترة خمول ٌمر فٌها الكائن الحً فً الطقس الحار و الجاف حٌث ٌقل فٌها نشاطه السبات الصٌفً

 سلوك ٌتعلق فٌه الحٌوان بكائن آخر أو بمكان ما خالل فترة زمنٌة معٌنة بعد التعلم بالتطبع
 والدته أوفقسه

 سلوك استجابة الكائن الحً ألحد المؤثرات و ٌكون مرتبطا بمؤثر مختلف التكٌف
 التفكٌر و االستنتاج و حل المشكالت  السلوك المعرفً

 
 كٌف تساعد السلوكٌات الحٌوانات فً الحفاظ على االتزان الداخلً ؟

    تمكن الحٌوانات من اجراء التعدٌالت الالزمة استجابة للتغٌرات البٌئٌة
 

 هات مثاال عن سلوك عند الكالب ٌساعده فً الحصول على معلومات متعلقة بمحٌطه ؟
  ملٌون من مستقبالت220  تتمتع الكالب بحاسة شم أكثر تطورا من البشر ، ٌحتوي أنف الكلب على حوالً 

  مالٌٌن مستقبلة شم فقط5  الشم بٌنما ٌحتوي أنف اإلنسان على 
 

 ما أنواع المؤثرات ؟
 الجوع ، العطش ، المرض:  مؤثرات داخلٌة 

 درجة الحرارة ، الروائح المنبعثة :  مؤثرات خارجٌة 
 

 كٌف ٌساهم القًء فً الحفاظ على االتزان الداخلً ؟
  ٌساعد القًء فً اخراج المواد الضارة من الجسم فٌحافظ على اتزانه الداخلً 

 
 كٌف تستجٌب الحٌوانات للمرض ؟

 (و هذا دلٌل على مواجهة المرض )  عن طرٌق حمى حٌث ترتفع درجة حرارة الحٌوان 
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 كٌف تكون استجابة بعضا من الطٌور للطقس ؟
 ٌكون رٌش الطائر ملتصقا بجسمه  ، و عند الطقس البارد ٌنفش الطائر رٌشه بحبس :    عند الطقس الدافىء

      طبقة من الهواء حول جسمه تساعده على البقاء دافئا 
 

 ماذا ٌحدث للحٌوان اذا شعر بخطر ما ؟
   ٌقوم الحٌوان إما بالفرار أو المحاربة 

 
 أعطً أمثلة لكٌفٌة استجابة بعض الحٌوانات للخطر ؟

 فرار الظبً من النمر :   الظبً 
 مهاجمة حصان بري ذكر لحصان آخر بهدف حماٌة قطٌعه:   الحصان 
 تجري هاربة من الخطر لكن اذا تمت محاصرتها فتنتقل الى المواجهة:   الجرذان 

 
 ما هً أنواع السلوكٌات الرئٌسٌة عند الحٌوانات ؟

 السلوكٌات المتعلمة السلوكٌات الفطرٌة   
 التكٌف رد الفعل االنعكاسً

 التعلم بالتطبع الغرائز
 التعلم بالتجربة أو الخطأ الهجرة 

 السلوك المعرفً السبات الشتوي أو الصٌفً
 
 أعطً أمثلة لسلوك فطري ؟ 

 بمجرد أن تفقس تستطٌع السباحة بعٌدا عن الخطر و تستطٌع إٌجاد المأوى دون أن تتعلم : أفراخ الضفادع  
 تستطٌع إٌجاد الغذاء و شركاء التزاوج و تجنب المخاطر منذ بداٌة حٌاتها  :  الحشرات 
 اصدار السقسقة  :  الصرصار 
 االنجذاب نحو الضوء :  العثة 

 ٌحدث السلوك الفطري عند الحٌوانات ذات دورة الحٌاة القصٌرة : مالحظة 
 

 :أعطً أمثلة لكل من السلوكٌات التالٌة 
 متر فً حال الذعر فتهرب المفترسات منه1ٌقفز المدرع مباشرة لألعلى بمقدار  رد الفعل االنعكاسً 

 (تحتاج لساعات أو أٌام )غزل الشباك عند العناكب  الغرائز
 سلوك التغذٌة لثعبان آكل البٌض

 هجرة طائر الطنان الٌاقوتً الحنجرة الى مناخات أكثر دفئا و ٌمكنه العثور الهجرة
 على الطعام

  كالب البراري– أنواع من الخفافٌش –السناجب البرٌة  السبات الشتوي
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 أعطً أمثلة عن غرائز عند الحٌوانات ؟
  المحافظة على النظافة– الهروب بعٌدا عن الخطر – البحث عن الغذاء 

 
 ما هً مراحل تناول البٌضة عند الثعبان آكل البٌض ؟

 ٌبتلع الثعبان البٌضة 

 تدفع العضالت البٌضة فتصطدم بعظام العمود الفقري فتتحطم 

  ٌعصر الثعبان السائل ثم ٌلقً القشرة خارج فمه 
  

 اذكر أسباب هجرة الحٌوانات ؟
  تغٌر الطقس – البحث عن الغذاء و الماء و مواقع التزاوج 

 
 اذكر بعض طرق استجابة الحٌوانات للطقس البارد ؟

  أرانب –مثل البوم الثلجً ) فراء أو رٌش ٌساعدها على دفء أجسامها –السبات الشتوي -    الهجرة 
 (     الثلوج البرٌة 

 
  ؟كٌف ٌساعد السبات الشتوي الحٌوانات االستجابة للطقس البارد و قلة الطعام

   خالل عملٌة السبات تنخفض درجة حرارة جسم الحٌوان و ٌقل نشاطه و معدل ضربات قلبه و تقل حاجته 
    للطعام و ٌعٌش على الدهون التً خزنتها أجسامه قبل عملٌة السبات

 
 هل تلجأ الحٌوانات و الزواحف التً تتغٌر حرارتها داخلٌا مع تغٌر البٌئة الى السبات الشتوي ؟

   ال ، تدخل فً حالة تشبه السبات الشتوي ، فً المناطق الحارة و الجافة مثل الصحاري ٌقل نشاطها 
   و تمر بفترة خمول تسمى السبات الصٌفً

 
 :هات مثاال لكل من سلوكٌات التعلم التالٌة 

 تتبع صغار الطٌور و الثدٌات أمهاتها للحماٌة من الخطر أو الحصول على الغذاء التعلم بالتطبع 
 ٌنطبع حمل بإنسان كان ٌطعمه مستخدما زجاجة 

 عندما ٌجرب القرد فتح علبة الطعام بعدة محاوالت حتى ٌنجح التعلم بالتجربة و الخطأ
 تقترب البطارٌق من مدربٌها عندما تكون جائعة  التكٌف

 تتجنب الطٌور الدبابٌر الالسعة و الفراشات الملكٌة ذات المذاق السًء
 تستخدم ثعالب البحر و قنافذ البحر الصخور لكسر أصداف المحار السلوك المعرفً 

 تستطٌع الغربان الحصول على الطعام عن طرٌق سحب خٌط مربوط بالغذاء
 :أمثلة لحٌوانات أخرى تستخدم سلوكٌات معرفٌة 

 الغربان-  الفٌلة – الدالفٌن –الرئٌسٌات 
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