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يمكنك أن تالحظ من الصور السابقة تنوع الشكل والحجم وطريقة التغذية والبيئة التي يعـيش فيهـا تلـك                   
 : الحيوانات فمثال 

 :  

  )الفيل ـ وحيد القرن ـ الحصان ( حيوانات كبيرة الحجم مثل 
 ) الفأر ـ األرنب ـ السمكة ( حيوانات صغيرة الحجم مثل 

 :  

 ) السمكة ـ التمساح ( حيوانات تعيش في الماء مثل 
 ) الحصان ـ الفيل ـ الكلب ( حيوانات تعيش علي اليابسة مثل 


 :  

 ) البرسيم ـ الجرجير ( أعشاب قصيرة مثل   ) ر ـ النخيل كافو( أشجار ضخمة مثل 
 :  

 ) الملوخية ( نباتات تحمل أوراق صغيرة الحجم مثل  ) الموز ( نباتات تحمل أوراق كبيرة الحجم مثل 
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 الكائنات الحية الدقيقة 

 جردة ولكنها تنتشـر مـن حولنـا        هي كائنات ال تري بالعين الم     
في كل مكان في الهواء والماء والتربة وال يمكــــن رؤيتهـا           

 سوي بالمجهر اإللكتروني
 األميبـــا * مثل  

 البرامسيوم         * 
 


 جهر ضوئيماء بركة ـ شريحة زجاجية ـ غطاء زجاجي ـ أزرق ميثلين ـ قطارة ـ م : األدوات

 الخطوات

 أضف قطرة من محلول أزرق ميثلين إلي القليل من ماء البركة  -
  ضع قطرة من ماء البركة علي الشريحة وغطها بالغطاء الزجاجي برفق -
 ....  ضع الشريحة علي منصة الميكروسكوب واستخدم العدسة الشيئية الصغري في فحص العينة  -

  الكبيرة كرر فحص العينة باستخدام العدسة الشيئية -
  : المالحظة

 )ميبا ـ برامسيوم أ( تري الكثير من الكائنات الحية الدقيقة معظمها وحيدة الخلية 
  : االستنتاج

 تتنوع الكائنات الحية الدقيقة وتختلف عن بعضها في الشكل وطريقة الحركة

 خطط تصنيفيه للكائنات الحية
 .لعلماء إلي تصنيفها في مجموعات لتسهيل الدراسة بسبب التنوع الهائل في أنواع الكائنات الحية لجا ا

  علم تصنيف الكائنات الحية

هو أحد فروع علم األحياء الذي يبحث في أوجه الشبه واإلختالف بين الكائنات الحية ووضع المتشابه منها                 
 في مجموعات حسب نظام معين لتيسير دراستها 

 تصنيف النباتات تبعاً الشكل الظاهرى: أوال 
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 نباتات ال یمكن تمییزھا إلي 
 جذر وساق وأوراق 

 نباتات یمكن تمییزھا إلي 
 جذر وساق وأوراق 

 الطحالب بأنواعھا الثالثة 
 الخضراء والحمراء والبنیة 

نباتات الذرة والقمح والنخیل 
 وبقیة النباتات 

 نباتات تتكاثر بتكوین البذور  نباتات تتكاثر بتكوین الجراثیم 

 فوجیر نبات ال
ونبات كزبرة البئر 

 )سراخس(

مغطاة البذور   معراة البذور 

تتكون بذورھا داخل 
 مخاریط 

 الصنوبر والسیكس 

ذات فلقة واحدة  
 القمح والذرة

 ذات فلقتین  
 الفول والبسلة 
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 حیوانات لھا دعامة بالجسم

قندیل البحر ـ 
 األخطبوط ـ الدیدان

 دعامة خارجیة  دعامة داخلیة 

الفقاریات مثل األسماك  المحار والقواقع 
 والزواحف والطیور والثدییات

حیوانات لھا جسم رخو أي 
 ال یحتوي علي دعامة

 عدیدة األرجل الحشرات

لھا ثالث أزواج من األرجل 
 المفصلیة

 النحل ـ الذباب ـ الصرصور

 لھا عدد كبیر من األرجل 
  ذات اآللف قدم– ٤٤أم 

 العنكبوتیات 

لھا أربعة أزواج من األرجل 
 المفصلیة

 العنكبوت ـ العقرب
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 من النوع اساسا لبناء نظام التصنيف الطبيعي “ لينوس” تخذ العالم ا

يح فكرة التصنيف طبقا للنوع  أحضر مجموعة مختلفة الشكل مـن الكـالب والقطـط                لتوض:  )٢ (نشاط
 واألرانب وحاول تصنيفها 

توصل إلي أن القطط تختلف فيمـا بينهـا         
ولكنها تختلف أكثر عن الكالب واألرانب ،      
فال يمكن حـدوث تـزاوج بـين القطـط          
واألرانب ، بينما يمكـن حـدوث تـزاوج       

ج مـن   وإنتاج نسل خصـب بـين أي زو       
القطط مهما كان االختالف في الشـكل أو        
الحجم ، لذلك توضع كل القطط في نـوع         

 .واحد بينما تصنف األرانب في نوع أخر مختلف ، وبالمثل الكالب في نوع خاص بها وحدها 
 

 لھا أسنان

 الكسالن ـ المدرع
لھا أنیاب مدببة وضروس 

 بھا نتوءات حادة
  النمر-األسد 

حیوانات لھا أسنان أمامیة 
ممتدة للخارج حتي تتمكن من 
 القبض علي الحشرات القنفد

 قوارض 
 لھا زوج  واحد من القواطع

 نجاب الس-الفأر

 أرنبیات
 لھا زوجان من القواطع بالفك العلوي 

 االرنب وزوج واحد بالفك السفلي

 لھا قواطع حادة

 عدیمة األسنان
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اإلنسان األفريقي واألوروبي واآلسيوي مهما كان لونه أو عرقـه أو موطنـه    : مثال أخر   
 نسان ينتمي لنوع واحد هو اإل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مجموعة من الكائنات األكثر تشابها في صفاتها الظاهرية والتي يمكنها أن تتزاوج فيما بينها لتنتج                

 . التكاثر وحفظ النوع أفراداً جديدة خصبة تكون قادرة بدورها علي
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 : يرجع تنوع الكائنات الحية الي تعدد البيئات التي تعيش فيها حتي يمكنها أن تتالءم مع التغيرات البيئة مثل 

 د الماء  وجو-٣  تنوع الغذاء -٢  تغير المناخ -١
 الحصان لطبيعة البيئة التي يعيش فيها ؟؟؟؟/  ما مدي مالئمة قدم الجمل قدم الجمل وقدم الحصان

  : المالحظة

تنتهي قدم الجمل بخف مفلطح سميك حتى يمكنه المشي         
 .علي رمال الصحراء الساخنة وال يغوص فيها 

تنتهي قدم الحصان بحافر قوي يمكنه من الجري علي         
 .خرية التربة الص
  : االستنتاج

الحصان يناسب طريقة الحركة وظروف البيئة التي يعيش فيها  كل منهما            / تركيب القدم في كل من الجمل       
 .وهو ما يعرف بالتكيف

 
 
 
 
 

 
 

 تكیف سلوكي تكیف تركیبي أو تشریحي 

تكی     ف یتن     اول تركی     ب أح     د  
 أعضاء الجسم

 الجمل/ قدم الحصان 

انات في  نشاط بعض الحیو  
أوق   ات غی   ر مح   ددة م   ن   

 الیوم 
نشاط / ھجرة الطیور 

 الخفاش لیًال

 تكیف وظیفي 

ق        درة بع        ض أعض        اء  
أو أنس  جة الجس  م عل  ي آداء 

 وظائف معینة 
 افراز السم/ افراز العرق 

 
تحور في سلوك الكائن الحي أو تركيب جسمه أو الوظائف الحيوية ألعضائه كي يصبح أكثر تالؤما                

 .مع ظروف البيئة التي يعيش فيها  
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ات الحية في كل أنـواع البيئـات        برغم تعدد الظروف التي تستجيب لها وتتكيف معها الكائن        
 علي األرض إال أنه هناك أسباب أخري للتكيف 

 
 :  

 .  تعدد وتنوع البيئات علي سطح األرض تتطلب تنوع طريقة الحركة -١
 . تأمين الحصول علي الغذاء -٢
 . الهروب من األعداء الطبيعيين عند الضرورة -٣

 : أسباب تكيف النباتات 
 .معظم أشكال التكيف في النباتات تكون بغرض التكيف مع الظروف البيئة المختلفة 

 


 :تعيش الثدييات في بيئات متنوعة فرضت عليها الحركة بطرق متنوعة 
 بعضها يطير &   بعض الثدييات يمشي علي أربع & 

 ا يغوص في الماء بعضه&     بعض يسبح في الماء &  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ......الحظ الصور  السابقة 
 ما مدي  مالءمة طريقة الحركة لبيئته وأسلوب معيشته ؟

 ما التحورات التي حدثت في أطراف هذه الحيوانات لتمكنها من الحركة بتلك الطريقة؟ 
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 :  
 تسلق / عدو / عوم /  تتنوع طريقة الحركة ما بين طيران -١
  األطراف في كل هذه الكائنات تتركب من نفس العظام -٢
 :  تحورت العظام لتالئم طريقة الحركة وأسلوب المعيشة كما يلي -٣

 .المجاديف في الحيتان والدولفين لتساعدها في العوم * 
 .األجنحة في الخفاش لتساعده في الطيران * 
 .أرجل النمر والحصان لتساعده علي الجري * 
 .ي القردة لتساعدها علي التسلق والقبض علي األشياء األذرع ف* 

 :  
 التحورات في أطراف الثدييات تمكنها من الحركة بطرق مختلفة تناسب بيئتها وأسلوب المعيشة 



١- 

  أهمها تحورات المناقير واألرجلتكيفت الطيور مع بيئتها وغذائها بطرق كثيرة من
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  
 : تتحور أشكال األرجل والمناقير في الطيور كما يلي 


 النسر لتتمكن من تمزيق لحم الفريسة /مناقير قوية حادة  معقوفة في الصقر* 
 لي الفريسة  خلفي للقبض عوإصبعأقدام تنتهي بمخالب حادية وقوية منها ثالثة أمامية * 
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 أبو فصادة لتساعده علي إلتقاط الديدان والقواقع / مناقير طويلة ورفيعة في أبو القردان * 
 أرجلها طويلة ورفيعة تنتهي بأصابع دقيقة تالئم المشي في وجود الماء* 

 

 عريضة مسننه من األجناب لتساعدها علي ترشيح الطعام من الماء مناقير * 
 أرجلها مكففة لتساعدها علي العوم * 

 :  
 .التحورات في أرجل ومناقير الطيور لتالئم نوعية الغذاء وطريقة الحركة 


٢-  

 بعملية البناء الضوئي ، وصنع المـواد الكربوهيدراتيـة ،   هي نباتات خضراء ذاتية التغذية ، تستطيع القيام   
لكنها ال تستطيع امتصاص المواد النيتروجينيه الالزمة لصنع البروتينات لذلك تحورت أجزاء منهـا لكـي                
تتمكن من اقتناص الحشرات ، وهضمها ثم امتصاص المواد البروتينية التي تحتاجها من أمثلتها الدروسيرا               

 امول الماء الدايونيا ـ ح-
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 :  

) مثل ياسنت الماء المعروف باسم ورد النيـل  ( أو جزئياً ) مثل األيلوديا ( تعيش مغمورة كلياً في الماء     
 : وتواجه هذه النباتات خاصة المغمورة منها للظروف التالية 

 نقص كمية األكسجين الذائب في الماء  -
 الضوء قلة  -

 وجود التيارات المائية  -

تلجأ بعض أنواع الطيور نظراً لتغير الظروف البيئة إلي الهجرة من المناطق القطبية والباردة خـالل           
فصل الشتاء إلي أماكن أكثر إضاءة ودفئاً إلتمام عملية التكاثر ، ثم تعود إلي موطنها األصـلي مـع                  

 .تحسن الظروف المناخية في الربيع 

 : خ األرض عاشت عليها العديد من الكائنات الحية إال أن عبر تاري
 حيث لم تتمكن من التكيف مع التغيرات البيئية :  بعض الكائنات انقرضت -

 ) المأموث-الديناصورات   (
 : بعض الكائنات استطاعت التكيف بطرق عديدة منها -

 أمثلة الهدف منه كيف يحدث وقت الحدوث
عن       دما ت       نخفض  

رة ف  ي درج  ة الح  را 
 فصل الشتاء 

تلج    أ بع    ض الحیوان    ات إل    ي    
االختب   اء ف   ي جح   ور أو ت   دفن   
ف ع ن       نفسھا ف ي الط ین وتتوق 

 .التغذیة ویقل نشاطھا 

التغل         ب عل         ي  
انخف     اض درج     ة 

 الحرارة 

 –ال     دب القطب     ي 
والزواح                    ف 
والحش                   رات  

 والضفادع
  

 أمثلة الهدف منه كيف يحدث وقت الحدوث
عندما ترتف ع درج ة     

 ف ي   الحرارة خاص ة  
 الصحراء 

تلج      أ بع      ض الكائن      ات إل      ي 
الس  كون واالختب  اء ف  ي جح  ور   

 رطبة 

التغل         ب عل         ي  
ارتف       اع درج       ة  

 الحرارة 

 –حی وان الیرب وع   
والقوق                            ع 

 –الص             حراوي 
 بعض الحشرات 
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  : التكيف في النباتات المائية المغمورة
 نبات األيلوديا  : الـمث

 ضعيفة لعدم الحاجة إليها في تثبيت النبات أو امتصاص الماء  : الجذور
 شريطية صغيرة الحجم حتي ال تتمزق بفعل التيارات المائية  : األوراق
 ليكون اتصالها بالساق أقوي ) جالسة(   ليس لها عنق  
 مرنه حتى ال تتحطم بفعل التيارات المائية  : الساق

تحتوي علي غرف هوائية في الداخل تختزن جزء من األكسجين الناتج من عملية البنـاء الضـوئي                  
 .واستخدامه في التنفس ومساعدة النبات في الطفو في المناطق المضيئة من الماء 

 
 :  

  : من أهم الظروف التي تواجها
 نقص في كمية الماء  -
  النهار ارتفاع درجة الحرارة أثناء -

  : التكيف في النباتات الصحراوية
  قصب الرمال –نبات الصبار  : الـمث

 )مثل قصب الرمال ( قد تتعمق رأسيا في التربة لمسافات بعيدة للوصول للماء  : الجذور
 )باألوراق كالصبار (   قد تنتشر أفقياً المتصاص أكبر كمية من ماء المطر والندي وتخزنها  
الحجم قد تكون شريطية ملتفة والثغور قليلة العدد وغائرة لتقليل كمية الماء المفقودة بالنتح           صغيرة   :األوراق

 )قصب الرمال ( 
 .وتكون محاطة بطبقة شمعية لمنع فقد الماء بالنتح ) الصبار ( تستخدم في تخزين الماء  

 ) الصبار ( قصيرة لتفادي الرياح الشديدة  : الساق
 )التين الشوكي(يدات للقيام بعملية البناء الضوئي وتختزل األوراق إلي أشواك  قد تكون غنية بالبالست 

 


 .تتلون بعض الحيوانات باأللوان السائدة في البيئة حتي ال تصبح هدفاً ظاهراً ألعدائها 

 : أمثل 
 التي يصعب اكتشافها بواسطة أعدائها  : الحشرة الورقية -١

 .شبه أوراق النباتات تماماً من حيث اللون وشكل الجناحين فهي ت    
 التي تشبه أغصان النباتات  : حشرة العود -٢

 .تتلون بلون البيئة التي حولها بغرض التخفي عن فرائسها من الحشرات  : اءــالحرب -٣
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 :  
 : واع التكيف العديدة ومنها يعتبر الجمل أكثر الحيوانات الذي يظهر أن

للجمل عدد وافر من الغدد الدمعية وصفان من الرموش الطويلة لحماية العـين      -١
من الرمال المتطايرة عند هبوب العواصف في الصحراء ، كما يستطيع الجمل         

 .التحكم في فتح و غلق األنف 
 .أذن الجمل صغيرة ويغطيها شعر كثيف من الداخل لحجز األتربة والرمال  -٢

الفراء سميك في المناطق الحيوية من الجسم كي يوفر لها الحماية من البرد القارص أثنـاء الليـل                   -٣
 .ويكون قليل الكثافة في مناطق الجسم األخرى لتسهيل فقد الحرارة باإلشعاع أثناء النهار

 .تنتهي أرجل الجمل بخف عريض يمنع غوصها في الرمال الناعمة  -٤

 .لحرارة المرتفعة للتربة الصحراوية جلد الخف سميك يحميها من ا -٥

الشفة العلوية المشقوقة لفم الجمل وميناء األسنان القوي تمكنـه مـن تنـاول               -٦
 .النباتات الصحراوية الشوكية والجافة دون أن تسبب له أي أذي 

يختزن الجمل كمية من الدهون في السنام يمكن أن تبقيه حياً لمدة ثالثة إلي أربعة أشهر ال يتنـاول                   -٧
 .اللها أي طعام خ

)  درجة٤١ : ٣٤(درجة حرارة الدم في الجمل ليست ثابتة كما في الثدييات األخرى فهي تتغير من          -٨
 .خالل ساعات النهار وبذلك ال يحتاج إلي إفراز العرق إال نادراً 

 ) . درجة مئوية٤٠(ال تبدأ الغدد العرقية في إفراز العرق إال عندما تصل درجة الحرارة الدم إلي  -٩

  يستطيع الجمل أن يشرب مائه لتر من الماء في غضـون عشـر دقـائق فقـط دون أن يتـأثر                      -١٠
 .تركيب الدم 

 . يمكنه البقاء لمدة أسبوع أو أكثر دون أن يشرب أي كمية إضافية من الماء -١١
وهـذا  من وزنه عندما ال يتوافر الماء والغذاء ويبقي تركيب الدم ثابتاً     % ٢٥ يمكن للجمل أن يفقد      -١٢

 .المعدل يفوق ما تتحمله الثدييات األخرى بمقدار الضعف تقريباً 
 

 :     هي قدرة بعض الكائنات الحية علي محاكاة الظروف البيئيـة السـائدة
 .أو القتناص الفرائس في األنواع المفترسة األعداء  بغرض التخفي من
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