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 العلوم - الصف الثالث ) الفصل األول(

 الوحدة : 1 الطرٌقة العملٌة

 العالم المحٌط بهم. هو عملٌة ٌستخدمها العلماء لتقصً -:الطرٌقة العلمٌة 

 هو استخدام الحواس للتعرؾ على شًء ما. -:المالحظة 

 هو وضع األشٌاء التً تحمل خصائص متشابهة فً مجموعة واحدة. -:التصنٌف 

 هو تكوٌن فكرة من الحقائق أو المالحظات. -:االستنتاج 

 اإلجابة عن سؤال.: هً صٌاؼة عبارة تحتوي على معلومة ٌمكن استخدام مضمونها فً الفرضٌة 

 هو تنظٌم البٌانات فً صورة مخطط أو جدول أو رسم بٌانً أو خرٌطة أو مجموعة تحلٌل البٌانات :

 من الصور. 

 أي شًء ممكن أن ٌتؽٌر مثل درجة الحرارة وسقوط األمطار. -:المتغٌرات 

 
 

 ( ( أو )√ضع عالمةX:أمام كل من العبارات التالٌة )- 

 

العالم راكسورثً بذكرأن درجة الحرارة ومعدل سقوط األمطار تؤثرعلى األماكن قام  (           ) .1

 التً تعٌش فٌها الحٌوانات.

 ٌعرؾ القٌاس بأنه وضع األشٌاء المتشابهة فً مجموعة واحدة.  (          ) .2

ى ٌقال بأن استخدام المتؽٌرات هو تحدٌد األشٌاء التً ٌمكن أن تتحكم فً نتٌجة إحد  (          ) .3

 التجارب أو تؽٌرها.

 درس العالم راكسورثً حرباء مدؼشقر العمالقة فً جزٌرة مدؼشقر.  (          ) .4

 ذكر النتائج المحتملة لحدث ما أو تجربة ٌطلق علٌه التوقع.  (          ) .5

 (√،  √،  √،  X،  √اإلجابة: )
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 الوحدة : 2 نظرة على الكائنات الحٌة

 الدرس 1: الكائنات الحٌة واحتٌاجاتها:-

 مخلوقات تنمو وتتؽٌر، وتحتاج إلى الؽذاء والماء والهواء لكً تعٌش.الكائنات الحٌة : 

  الكائنات الحٌةمن والنباتات  الحٌوانات. 

 ( :ًتستجٌب ،  تتكاثر،  تحصل على مواد ؼذائٌة، تنموتشترك الكائنات الحٌة بخمسة من الخصائص وه

 (.تخرج الفضالت،  وتتفاعل مع البٌئة

  )تأتً من الطبٌعة ←األشٌاء ؼٌر الحٌة كثٌرة منها: )الصخور ، التربة ، الماء                               .

 .   من صنع اإلنسان ←السٌارات ، الطائرات(  )الدراجات ،

 ( :ال ،   ال تستجٌب،  ال تتكاثر،  ال تحصل على مواد ؼذائٌة،  ال تنموخصائص األشٌاء ؼٌر الحٌة

 (.تخرج الفضالت

 ( :مكان للعٌش أو حٌز،  الؽازات،  الؽذاء والطاقة،  الماءتحتاج الكائنات الحٌة إلى.) 

  البٌئةتحصل الكائنات الحٌة على كل شًء تحتاج إلٌه من. 

 هً كل ما ٌحٌط بالكائن الحً من كائنات حٌة وأشٌاء ؼٌر حٌة.البٌئة : 

   
تأكل الٌرقة أوراق النبات 

 لتحصل على الطاقة
ٌخرج خروؾ البحر إلى سطح 

 الماء لٌتنفس األكسجٌن
 تمتص النباتات الماء من التربة

 الرطبة

 

 تتكون الكائنات االحٌة ؟؟مم 

  الخالٌاتتكون الكائنات الحٌة من. 

 هً وحدة بناء الحٌاة.الخالٌا : 
 .أو أكثر)البكتٌرٌا( خلٌة واحدة تتكون الكائنات الحٌة من 

 ء الدقٌقة تبدو أكبر.اٌجعل األشٌ( المٌكروسكوب )المجهر  
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 -: النباتات وأجزاؤها:2الدرس 

  خصائص وهً:تشترك النباتات بأربعة 

ال تنتقل ،  تنمو فً التربة،  بها أجزاء خضراء،  : ال تتؽذى على كائنات حٌة أخرىتصنع ؼذاءها بنفسها)

 (.تحصل على الطاقة للنمو والتكاثر،  كالحٌوانات

 ( التً بعض النباتات لها أجزاء مثل )تساعدها على البقاء حٌةاألوراق و السٌقان و الجذور. 

  التكاثربعضها لها )مخارٌط( تساعدها على )ثمار( و( ونباتات زهرٌة -)أزهاربعض النباتات لها. 

 الجذور: 

  تخزٌن و بعضها له دور فً  تثبت النبات فً مكانهو تمتص الماءهً أجزاء
 .الؽذاء للنبات

 .بعضها ٌؤكل مثل: الجزروالفجل والبصل و الثوم و البطاطس 
  عرضٌة( رفٌعةوبعضها لها جذور  )وتدٌة( سمٌكةبعض النباتات لها جذور(. 
  تنتشر بالعرضاألرض وبعضها  فًبعمق تنمو بعض الجذور. 
  الماء والمواد الؽذائٌةتمتص الجذور. 
 هً مواد تساعد الكائنات الحٌة على النمو.المواذ الؽذائٌة :  
 

 السٌقان: 

  ٌحمل األوراق والنباتهو الجزء الذي. 
 إلى جمٌع أجزاء النبات. الؽذائٌةالماء والمواد الساق  ٌنقل 
 صلبة وخشبٌة)أزهار الخزامً( وبعضها تكون  لٌنة وخضراء بعض السٌقان 

 .)األشجار(
 هو ساق الشجرة.الجذع :   
 

 األوراق: 

  ٌصنع فٌه النبات الؽذاءالجزء الذي. 
  عرٌضة ومسطحة)الصنوبر( و بعضها  اإلبر القصٌرةبعضها ٌشبه 

 )شجرة القٌقب(.
 هً عملٌة صنع النبات الؽذاء بنفسها.)التمثٌل الضوئً( الضوئً البناء : 
  للقٌام بعملٌة البناء ثانً أكسٌد الكربون و ضوء الشمستحتاج األوراق

 .الضوئً
 ثقوب صؽٌرة جدا توجد فً الجانب السفلً من الورقة ٌتدفق الثؽور :

 عبرها ثانً أكسٌد الكربون.
 داخل خالٌا النبات تساعد األوراق (: مادة توجد الكلوروفٌل ) الٌخضور

 على حجز الطاقة التً ٌنتجها ضوء الشمس.
  سكرٌاتو ٌنتج  األكسجٌنعندما ٌصنع النبات الؽذاء ٌطلق ؼاز. 
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 -الحٌوانات وتراكٌبها: :3الدرس 

 ( كً تتحرك.أعضاء جسمهاتستخدم جمٌع الحٌوانات ) 

 من الخطر هروبا – للبحث عن الؽذاءالحٌوانات لسببٌن:  تتحرك. 

 فبعضها ) تسبح ، تطٌر ، تجري ، تقفز ، تزحؾ( تختلؾ فً الحركة 

 .)من األعضاء التً تستخدمها الحٌوانات للحركة: )الزعانؾ ، الذٌل ، الجناحان ، السٌقان أو األقدام 

 من ( للهروب ، الجوع ، اللمس )السمع ، الشم ، الرؤٌة حواسهاالحٌوانات للبٌئة عندما تستخدم  تستجٌب

 الخطر.

 تحتاج أن تأكل كائنات حٌة أخرى.ال تصنع ؼذاءها بنفسها : 

  عضائهاأبمساعدة  الماء والؽذاء واألكسجٌنتحصل على. 

 مكان ٌبقى فٌه الكائن الحً آمنا بعٌدا عن الخطر.المأوى : 

 ؟الماءكٌؾ تحصل على 

 الفٌل
 بالخرطومٌرفع الماء 

 الطٌور
 بمناقٌرها

 الزراؾ واألسود
 الطوٌلة بألسنتها

 

 ؟الغذاءكٌؾ تحصل على 

 الفٌل
لسحب  بالخرطوم

 النبات لفمها

 الطٌور
تلتقط البذور  بمناقٌرها

 والدٌدان

 األسود
)أمامٌة  أسنان حادةو مؽطاة بنتوءات مدببة وخشنة ألسنة

 .فكوك قوٌةو للعض وخلفٌة للمضػ(

 

 ؟األكسجٌنكٌؾ تحصل على 

األكسجٌن  تمتص التً األعضاء :الرئتان
 الهواءمن 

 الطٌور والثدٌات والزواحؾ والبرمائٌات

األكسجٌن  تمتص التً األعضاء :الخٌاشٌم
 الماءمن 

 األسماك

 الجلد
 و الدٌدانالسلمندر

 

 (بأعضائهاأو  بالمأوى؟ )سالمتهاكٌؾ تحافظ الحٌوانات على 

 الطٌور
 بمناقٌرها وأقدامها تبنً أعشاشها

 الجرذان
بمخالبها  تحفر الحفر

 لتختبئ فٌها

 السحالً
 لتصل للصخور لتختبئ فٌها تزحؾ

 الحلزون
 القوقعةٌختبئ فً 

 القنفذ
 بأشواكهٌحمً نفسه 

 

 فً الوقوؾ بحثا عن الؽذاءسؤال: كٌؾ ٌمكن أن تساعد السٌقان الطوٌلة الطائر الذي ٌعٌش فً بركة؟      
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 -: تصنٌف الحٌوانات:4الدرس 

  األعضاءتصنؾ الحٌوانات حسب. 

 أحد أعضاء الحٌوانات ٌتكون من عظام صؽٌرة موجودة فً وسط ظهر الحٌوان.العمود الفقري : 

 الحٌوانات التً لها عمود فقري )األسماك و الثدٌات و الزواحؾ و الطٌور و البرمائٌات(. :الفقارٌات 

 لٌس لها عظام على اإلطالق – حٌوانات لٌس لها عمود فقاري :الالفقارٌات. 

 ًالهٌكل الخارجً جسم الالفقارٌات ؼطاء ٌسمى ٌؽط  

 الالفقارٌات

 اإلسفنجات
 لها ثقوب تسحب الماء والؽذاء

 الدٌدان
 )سرطان البحروالحشرات والعناكب( الحٌوانات المفصلٌة

 سٌقانها تنثنً فً العدٌد من األماكن

   
 نجوم البحر والقنافذ

 لها أقدام تشبه األنابٌب للؽذاء

 )قندٌل البحر( الهالمٌات
 لٌس لها عقول أو عٌون ولها مجسات للدغ

)الحبارواألخطبوط/  الرخوٌات
 (والمحارلها قواقع صلبةالحلزون 

   
 

 الفقارٌات

 الثدٌات
 فرو أو شعرٌؽطً جسمها 
 بالوالدةتتكاثر 
 بالرئتٌنتتنفس 

 كالحٌتان والدالفٌنبعضها ٌعٌش فً الماء 
 الحلٌبترضع صؽارها 

 الطٌور
 الرٌشٌؽطً جسمها 

 بالبٌضتتكاثر 
 بالرئتٌنتتنفس 

 للطٌرانمنقار وساقان وجناحان لها 
 بعضها ال ٌطٌر كالبطرٌق

  
 األسماك
 قشورٌؽطً جسمها 

 بالبٌضتتكاثر 
 بالخٌاشٌمتتنفس 

 كل حٌاتها فً الماءتقضً 
 

 الزواحف
 حراشؾٌؽطً جسمها 

 بالبٌضتتكاثر 
 بالرئتٌنتتنفس 

 الٌابسة وبعضها علىالماء فً بعضها 
 التماسٌح والسالحؾ و الثعابٌن

 البرمائٌات
 جلد ناعم ورطبٌؽطً جسمها 

 بالبٌضتتكاثر 
 ثم بالرئتٌن بالخٌاشٌمتتنفس 

 فً الماء ثم تنتقل إلى الٌابسةتعٌش 
 الضفادع و العالجٌم والسلمندر
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 الوحدة : 3 الكائنات الحٌة تنمو وتتغٌر

 الدرس 1: دورات حٌاة النباتات:-

 مراحل نمو وتكاثر الكائن الحً. دورة الحٌاة : 

 

 جزء النبات ٌنمو إلى نبات جدٌدالبذرة : 

 درجة حرارة مناسبة –عناصر ؼذائٌة  –ماء البذرة للنمو إلى:  تحتاج 
 كبٌرة كالفاصولٌاء / صؽٌرة كبذور الخشخاش( البذور لها أشكال وأحجام مختلفة( 
  بذورالذرة والبازالء والبندق 

 من البذرة إلى النبتة أجزاء البذرة

 

من  الساقالجذور تطول وٌخرج  ←داخل التربة  الجذورتنمو  ←فً التربة  بذرة
 ٌتكاثر وٌنتج بذور نبات كبٌر ←وتبدأ صنع الؽذاء  األوراقتنبت  ←األرض 

 
 

 جزء النبات الذي ٌنتج البذور)للتكاثر(الزهرة : 

 ر.النباتات التً تستخدم األزهار لصناعة البذو: هً النباتات الزهرٌة 
 سائل حلو المذاق تنتجه الزهرة وتتؽذى علٌه بعض الحٌوانات. :الرحٌق 
 (.الطماطم فاكهة ألنها تحتوي على بذور) : جزء ٌحمل البذورالثمرة  

  تركٌب الزهرة الذي ٌساعدها
 على صناعة البذور:

 
 حبوب اللقاحذكري : 
 بوٌضاتأنثوي : 

 انتقال حبوب اللقاح من الجزء الذكري إلى الجزء األنثويالتلقٌح : 
  ، عن طرٌق:)البوٌضة( لتكوٌن البذرة

 الرٌاح 
 الرائحة الذكٌة والرحٌق تجذب الحٌوانات(كائنات حٌة: النحل والطٌور(. 

 كٌؾ تنتقل البذورإلى التربة؟ 

 النسٌم 

 تسقط الثمرة على األرض وتتعفن فتسقط البذور 

  الحٌونات )تدفن البذور كالسناجب أو تلتصق بفرائها أو
 تخرجها مع الفضالت بعد أكل الثمرة(.

 

 .بعض النباتات لها زهور وبعضها له مخارٌط 

 .موت النباتات الكبٌرة وتحللها ٌضٌؾ مواد ؼذائٌة إلى التربة 
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  شجرة الكرز( زهرٌةمعظم النباتات( 

 بذرة
↓ 

 نبتة صؽٌرة
↓ 

 ذكري وأنثويبتركٌب األزهار
 انتقال حبوب اللقاح وتكون البذرة

↓ 
 حول البذرةثمرة 

↓ 
 تسقط الثمرة وتخرج البذور

 
 

 قد تكون ذكرٌة أو أنثوٌة(.: أجزاء نباتٌة تنتج البذورالمخارٌط( 

 الصنوبر ، الراتٌنج ، الشوكران(. : نباتات تتكاثر بالمخارٌطالصنوبرٌات( 

  ولٌس األزهار. المخارٌطداخل الصنوبرٌات تنتج البذور 

 بذرة
↓ 

 نبتة صؽٌرة
↓ 

 تكون المخارٌط والبذورداخلها
↓ 

 ٌنضج المخروط
 تسقط البذورو

 
 

 كٌؾ تنمو النباتات بدون بذور؟ 

 طرٌقة التكاثر النبات

 

 السرخس
تحتاج للظروؾ  - )التخزن الؽذاء األبواغ

 (المناسبة للنمو
 )البقع البٌضاء( األعٌن البطاطس

 من ساق أرضٌة )بصلة النبات( البصلة

 موضوعة فً الماء من ساق 

 موضوعة فً الماء من ورقة 

 ال تنبت / تنبت ثم تبذل أو تنمو ببطء ما الذي ٌمكن أن ٌحدث للبذرة إذا لم ٌتوفر ما ٌكفً من الماء؟ 
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 -: دورات حٌاة الحٌوانات:2الدرس 

 ال تكون شبٌهة باألبوٌن بعض الحٌوانات تولد شبٌهة باألبوٌن وبعضها. 

  ٌتحلل وٌصبح جزء من التربة فٌضٌؾ مواد ؼذائٌة إلٌها( ←ٌموت  ←ٌتكاثر  ←ٌنمو  ←)ٌولد الحٌوان دورة حٌاة 

 سلسلة من التؽٌرات ٌتؽٌر خاللها شكل جسم الكائن الحً.: التحول 

  التحولبعملٌة  البرمائٌات ومعظم الحشراتتمر 

  (.ٌستطٌع الصؽار الحصول على الؽذاء بأنفسهم) والحشرات بصؽارهاال تعتنً معظم البرمائٌات 

  
 البٌض

↓ 
 أبو ذنٌبة )ٌتنفس بالخٌاشٌم(

↓ 
 تكون األرجل والرئتٌن

↓ 
 حٌوان كبٌر

 )ٌتنفس بالرئتٌن ، ٌعٌش على الٌابسة(

 البوٌضة
↓ 

 ٌرقة
↓ 

 شرنقة
↓ 

 حٌوان كبٌر

 

  متشابهةبدورة حٌاة  الزواحف و األسماك و الطٌورتمر. 

 بعملٌة التحول )تشبه الصؽار اآلباء عندما ٌفقس البٌض(. الزواحؾ و األسماك و الطٌور ال تمر 

 .ال تعتنً معظم الزواحؾ واألسماك بصؽارها أما الطٌور فتعتنً بهم حتى تستطٌع الطٌران 

  
سلحفاة  ←سلحفاة بحرٌة صؽٌرة  ←البوٌضة 

 كبٌرةبحرٌة 
 سمكة كبٌرة  ←سمكة صؽٌرة  ←البوٌضة 
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  :ستشبه دورة حٌاة أفعى اإلؼوانة إلى حد كبٌر دورة حٌاة 

 السلحفاة  الذبابة  الفهد  الدب 
 

 دورة حٌاة الحٌوان الثدي:- 

 تطعم صؽارها وتعتنً بهم -تشبه األبوٌن إلى حد كبٌرمنذ  الوالدة  - وال تبٌضصؽار أحٌاء  تلد

 

 الشبل
↓ 

 فهد صؽٌر
↓ 

 فهد كبٌر
 عضالته()قوي وتنمو 

 

 الدرس 3: من اآلباء إلى األبناء:-

 الصفة الوراثٌة

 سمة من سمات الكائن الحً تنتقل من اآلباء إلى األبناءالصفة الوراثٌة :. 

 تساعد الصفات الوراثٌة على تمٌٌز الكائن الحً ووصفه. 

 انتقال السمات من اآلباء إلى األبناء.الوراثة : 

  لذلك ال تشبه أحد األبوٌن تماما. ← األبوٌنترث معظم الكائنات الحٌة صفاتها من 

 صؽار الكائن الحً.األنسال : 

 الصفات المكتسبة

 صفات ومهارات ٌكتسبها اإلنسان والحٌوانات بمرور الزمن )ركوب الدراجة، تعلم  :الصفات المكتسبة

 اللؽات(.

  بالبٌئة المحٌطةتتأثر الصفات المكتسبة. 

 الصفات المكتسبة من اآلباء إلى األبناء. ال تنتقل 

  ال تورثالصفات التً تتأثر بالبٌئة. 

 

 :ٌفقد النبات أفرعا أثناء العاصفة. هذا مثال على 

 صفة وراثٌة  صفة متأثرة بالبٌئة  صفة مكتسبة  الوراثة 
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 الوحدة : 4 الكائنات الحٌة فً األنظمة البٌئٌة

 -الغذائٌة:: السالسل والشبكات 1الدرس 

 ًمع بعضها. وتتفاعلمعٌنة  تتشارك بٌئة: الكائنات الحٌة والمكونات ؼٌرالحٌة التً النظام البٌئ 

 ًمزرعة(  –حقل  –مستنقع  –)بركة صؽٌرة  ←صغٌر  .1 ←:  النظام البٌئ 

 الؽابة(  –)المحٌط ←   كبٌر. 2←                  

 ًالنباتات والضفادع والطٌور(←  كائنات حٌة. 1     : مكونات النظام البٌئ( 

 )ضوء الشمس والماء والتربة(←  مكونات غٌر حٌة. 2                              

 ً(.مأوى: المكان الذي تعٌش فٌه الكائنات )الموطن البٌئ 

  مواطنها البٌئٌةتحصل الكائنات الحٌة على الؽذاء والماء والمأوى من. 

 انتقال الطاقة من كائن حً إلى آخر.   :السلسلة الؽذائٌة 

  بالشمسالطاقة فً معظم السالسل الؽذائٌة تبدأ.  

 

 الطحالب  –النباتات ←  (ٌصنع ؼذاءه بنفسهتبدأ به السلسة الؽذائٌة )←  المنتج 

 النمر  –األسماك  –الجراد  ← (قد تحتوي على أكثر من مستهلكٌتؽذى على ؼٌره ) ← المستهلك 

 النباتات  ٌتؽذى علىتنتهً به السلسلة الؽذائٌة ) ← المحلل

 (وتعٌد المواد الؽذائٌة إلى التربة فٌحللها والحٌوانات المٌتة
 –العفن  –البكتٌرٌا  –الدٌدان  ←

بعض  –فطر عٌش الؽراب 
 الحشرات والحلزونات 

   

 سلسلة غذائٌة فً برك الماء

  

 

 استبعدت السالحؾ من السلسة الؽذائٌة فً بركة المٌاه؟ ما الذي ٌمكن أن ٌحدث للجراد والنسور إذا 

 قد ال تجد النسور ما ٌكفٌها من الؽذاء فتقل أعدادها، ولن تتؽذى السالحؾ على الجراد فتزٌد أعدادها 
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 ارتباط السالسل الؽذائٌة معا.الشبكة الؽذائٌة : 

  تتؽذى السلحفاة على النبات وجرادة البحر(. من الؽذاء أنواع عدٌدةتتؽذى معظم الحٌوانات على( 

 كائنات حٌة تصطاد كائنات حٌة أخرى للحصول على الؽذاء )النسر ، النمر(المفترسات : 

 الكائنات الحٌة التً تصطادها المفترسات.الفرٌسة : 

 تتنافس الكائنات الحٌة على الؽذاء 

 :المستهلك 

 الجراد –الحلزون  ← آكل نبات 

 النسور   –األسد  ← آكل لحوم 

 السالحؾ ← آكل نبات ولحوم 

 

 كٌؾ تساعد الكائنات المحللة فً النظام البٌئً فً بركة المٌاه؟ 

 تمنع امتالء بركة الماء بالكائنات المٌتة –تساعد نبات البرك على النمو  –تضٌؾ مواد ؼذائٌة للتربة 

 ماذا سٌحدث إذا لم تكن هناك كائنات محللة فً إحدى الؽابات؟ 

 ستقل المواد الؽذائٌة فً التربة  –ستتراكم الكائنات المٌتة على األرض 

 كٌؾ ٌعتمد كل من النباتات والحٌوانات على الكائنات المحللة؟ 

 تعٌد الكائنات المحللة المواد الؽذائٌة إلى التربة فتساعد النباتات على النمو واستمرار السلسلة الؽذائٌة.

 -:مظاهر التكٌف: 2الدرس 

 فً البقاء على قٌد الحٌاة فً البٌئة التً ٌعٌش : بنٌة أو سلوك ٌساعد بعض أنواع الكائنات الحٌة التكٌؾ

 فٌها.

 ٌساعد التكٌؾ الكائنات الحٌة على: 

 

 الحصول على الغذاء .1

 ٌساعده على اصطٌاد الحشرة وابتالعها. ← لسان الضفدع اللزج 

  اصطٌاد الفرائس ←المخالب الحادة للدببة واألسود 

  مضػ الحشائش ←األسنان المستوٌة لألحصنة 

 

 عن طرٌق التأقلم )التموٌه( أو اصطٌاد الفرٌسة البقاء فً مأمن من أعدائها .2

 هوتخفً بعض الحٌوانات من المفترسات بواسطة التأقلم مع البٌئة :التموٌه) 

 الفقمات.ٌنسجم مع الثلج المحٌط به فٌساعده على اصطٌاد  ←لدب القطبً الفرو األبٌض ل 
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 البقاء على قٌد الحٌاة فً ظروف مناخٌة معٌنة .3

 

 فً المناطق الباردة 

 

 الحٌوانات النباتات

ورق النباتات ضبابٌة أو تحتوي على طبقة من 
البعاد  ←الزؼب )نبات الصفصاؾ القطبً( 

 الصقٌع والثلج عن سطح الورقة.

طبقة الشحم والدهن أسفل جلد أسد البحر وحصان 
 ٌبقٌها دافئة ←البحر 

  
 

 فً المناطق الصحراوٌة 

 

 الحٌوانات النباتات

 

 ال تفقد كمٌات كبٌرة من الماء ← أوراق صؽٌرة 

 تحمٌها من الحٌوانات ← أشواك 

 منع تسرب الماء ← طبقة شمعٌة 

 لتخزٌن الماء ← سٌقان سمٌكة 

  المتصاص الماء ← أوعرٌضةجذورطوٌلة 

 
 الخفاش واألفاعً

ٌنام فً النهار عندما تكون درجة  ← كائن لٌلً
 الحرارة مرتفعة وفً اللٌل ٌخرج لٌجد طعامه

 
 األرنب البري

اآلذان الكبٌرة والجسم الصؽٌرودروع األجسام 
ٌتدفق الدم الدافئ من خالل أذي  ← شاحبة

 الحٌوان فٌفقد الحرارة.
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  ًالغاباتف 

 

 الحٌوانات النباتات

 

  الؽابات اإلستوائٌة المطٌرة 
أخادٌد وأطراؾ مستدقة  ←مطركثٌر ٌضرالنبات  -

 تساعد على تدفق مٌاه األمطار.
أوراق كبٌرة تحصل على  ←ضوء الشمس قلٌل  -

 القلٌل من ضوء الشمس.
 

 الؽابات ذات المناخ المعتدل 
 تفقد بعض األشجار أوراقها   ←فصل الخرٌؾ 

 تنمو أوراق جدٌدة فً فصل الربٌع ←فصل الربٌع 

 

 عندما ٌقلد أحد الكائنات الحٌة كائنا المحاكاة :
 .حٌا آخر فً اللون والشكل

 ٌمكن  :اخراج مادة كٌمٌائٌة ذات رائحة نتنة
أن تسبب ألما حادا فً عٌنً المفترس. 

 )الظربان(
 

 الذهاب فً نوم عمٌق البٌات الشتوي :← 
ٌستخدم أقل قدر من الطاقة وال ٌكون بحاجة 

 حٌوان الزؼبة(.) إلى الؽذاء

    
 

  ًالمحٌطاتف 

 الحٌوانات النباتات

 الطحالب

 .تستخدم ضوء الشمس لصنع ؼذائها 

  تمتلك معظمها بنٌات تشبه أوراق النباتات تمتص
 ضوء الشمس.

  ٌمتلك بعضها بنٌات تشبه الجذور تصل إلى قاع
 المحٌط.

  تعٌش فقط فً المٌاه الضحلة حٌث ٌمكن لضوء
 الشمس الوصول إلٌها.

  بعضها ال ٌمتلك جذور لكن لدٌه بنٌات تشبه البالون
  تساعدها على الطفو. المثانات الهوائٌةوهً 

  التحرك فً المٌاه والعٌش فٌها بواسطة
 الزعانؾ والذٌولأجزاء من جسمها مثل 

 )الدولفٌن(

 على التنفس.تساعد األسماك  الخٌاشٌم 

 تهاجر االنتقال من مكان آلخر. : الهجرة
عندما تصبح بٌئاتها باردة أوٌكون من 

 الصعب اٌجاد الؽذاء.

  جزء علوي مضًءلدى سمك أبوالشص 
إلى األماكن ٌجذب الحٌوانات  )سنارة صٌد(

 ثم تهجم علٌها وتفترسها.العمٌقة والمظلمة 
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 الضحلة والمعرضة لضوء الشمس؟ لماذا؟هل ٌفٌد التكٌؾ سمك الشص فً المٌاه  

 ال، ألن الضوء ال ٌظهر فً ضوء الشمس.

 ًاألراضً الرطبة: ف  

 الحٌوانات النباتات

 والقرم المانجروف أشجار

 تمتد جذورها لتثبتها جٌدا فً األراضً الرطبة 
 )تتمٌز بجذور مرتفعة خارج المٌاه(.

 حٌث تنجو من  تنمو بطول األنهار والمحٌطات
 مستوٌات المٌاه المتؽٌرة.

 قرموط الكالرٌس

  ٌستخدم زعانفه للتحرك على الٌابسة للوصول
 إلى مسطح مائً آخر.

  ٌستطٌع استنشاق األكسجٌن من الهواء لفترات
 قصٌرة.

  
 

 

 

 

 

 حاجنلاو قٌفوتلاب مكل ًتاٌنمت عم

 

 

 

 

 

 

 


