
 

 

 

 
 

يتنّقه اإلنسان ِامحيّان منبحخ عن امغذاء أِ منَرب أِ امّتكاجر ِيتنّقه كٍٕيا 
بأشكال ىختنفة ِييكن أن تتغّير امحركة ِذمك انطٕقا ىن حامة اإلنسان أِ امحيّان 

 .ِبحسب امغرض ىن امتنّقه

 .أسد يطارد غزامة           
 .يتنّقه األسد منحصّل عنٓ غذائُ ِتتنّقه امغزامة منَرب 

    .يتنّقه امّشاب متنشيط جسيُ           
            

 .يتنّقه اإلنسان أِ امحيّان منَجرة           

             طائر جريح ٔ يستطيع امعيش بشكه طبيعي ألّنُ غير 

.                                       قادر عنٓ امتنّقه  

 

 

 شاب ييارس امرياضة

 حاجة اإلنسان ِامحيّان إمٓ امتنّقه
 

 



 

 

 

 
 

 .تتنّقه امحيّانات في امبّر  إّىا ىشيا  أِ جريا أِ قفزا أِ ِحفا  

 .تختنف امحيّانات في نيط تنّقنَا ألّن قّائيَا ىختنفة 

  (...األرنب ، امّضفدعة ، امكنغر ،)امحيّانات امتي تتنّقه قفزا  :  امتنّقه قفزا 

 : .يتحّقق امقفز  ىن خٕل 

  . Zٖ طّل امقّائً امخنفّية امتي تكّن عادة عنٓ شكه 

 .ـ قّوة الفخذ 

 يتنّقه امفيه ىشيا نظرا مضخاىة جسيُ ِعدو قدرتُ عنٓ امقفز: امتنّقه ىشيا 

 . أِ امجري بشكه سريع 

 

 تتيّتع امحيّانات امتي تتنّقه جريا  : امتنّقه جريا 

ة عضٕتَا   ّّ  .بطّب قّائيَا  األربعة ِق

 ........امحصان  ، امفَد : ىحال 

 

 يحدث ٍذا امّتنّقه دِن أستعانة باألطراف :امتنّقه زحفا 

 .فكّه امجسً ييّحه نقطة ارتكاز  أجناء اّتصامُ بامّسط 

 ...امّحعبان ، امحنزِن : ىحال 

 

 

 

 

 امتنّقه في امبرّ 

 



 

 

 

 
 

 

 . تتنّقه امحيّانات في امياء سباحة  ِتساعدٍا أعضاءٍا عنٓ امحركة

 :رىن امحيّانات امتي تسبح نذك

   
 

 يساعدٍا عنٓ امّسباحة ِمَا زعانف تساعدٍا  تيتنك امّسيكة شكٕ ىغزميا :  امّسيكة
 .امحركة ِامّتنقه في امياء عنٓ

ييكنَا ىن  (أِ اإلِّزة  )  ىّجّدا بين أصابعَا   تيتنك امبّطة غشاء:امبّطة أِ اإلِّزة 
  .  امّتنّقه   في امياء

  تتنّقه امّضفدعة في امياء بّاسطة أرجنَا امخنفية امتي تنتَي بغشاء :امّضفدعة 
   .                                       .جندي يربط بين األصابع ِامّتي تستعينَا منّسباحة

تستعيه امّسنحفاة امبحرية أطرافَا كيجاذيف تدفع بَا امياء إمٓ :امّسنحفاة امبحرية 
   .    امّراء

يسبح امّتيساح بأطرافُ امتي تعيه كيجاذيف تدفع بَا امياء إمٓ امّراء :امّتيساح 
 .ٔرتباط أصابعُ بغشاء

 .يينك جناحين قّّيين مكّنَيا قصيرين يستعينَيا كيجذفين:امبطريق 
 

   
 

 امّتنّقه في امياء

 



 

 

 

 
 

ّّ بفضه أجنحتَا ِىنَا امّطيّر  تتيّكن بعض امحيّانات ىن امّطيران ِامّتنّقه في امج
ِامخفافيش ، فَي تيتنك عظاىا خفيفة امّزن ِقنبا كبير امحجً ِمَا عضٕت صدر 

 . كبيرة ِقّّية كيا أّنَا تتيّتع بحاسة بصر قّّية 
  يسّف – يطير ِيحّنق –يقنع : منّطائر جٕث حركات في تنّقنُ 

 

 
 

 .امّنعاىة ٔ تستطيع امّطيران ألّن بسبب زيادة ِزنَا 

 .امّدجاجة ٔ تستطيع امّطيران ألّن جناحاٍا قصيرين 

 ّّ  امّتنّقه في امج

 



 

 

 

 

 
 

ًٕ إذا  امغذاء ىصدر محياة امكائنات امحّية، فَي ٔ تستطيع امبقاء عنٓ قيد امحياة طّي
 .انقطعت عن تناِل امطعاو

 .ٍِناك أغذية ىصدرٍا امّنبات ِ أغذية ىصدرٍا امحيّان 
 

 
 

 

 

ًّ كاّفة اميأكّٔت :حيّانيالىصدر ال  يض
 .امينتيية إمٓ امحيّانات

محً : كامّنحّو امحيراء؛ ىحه: امّنحّو: كٖ 
محً : امخراف ِامعجه، ِامّنحّو امبيضاء؛ ىحه

 .امّسيك ِاألرانب ِامّدجاج

كبيض امطيّر، ِحنيب : امينتجات امحيّانية
 .األبقار ِامياعز، ِاألجبان ، ِاألمبان، ِامّزبدة

 

ًّ جييع اميأكّٔت :اميصدر امّنباتي  يض
 .امينتيية إمٓ امّنباتات

 .كامقيح، ِاألرّز، ِامّشعير، ِامّذرة: امحبّب: كٖ 

كامفنفه األخضر، ِامّنفت، ِامّطياطً، : امخضر
 .ِامبطاطا، ِامبقدِنس

كامعنب، ِامبرتقال، ِاميّز، ِامّتفاح، : امفّاكُ 
ِامّرىان، ِامّتّت، ِامخّخ، ِامكيّي، 

 .ِاميشيش، ِاألناناس
 

 

 ىصادر األغذية
  ىصدر حيّاني–ىصدر نباتي 

 



 

 

 

 
 

 
 

ًّ ىا يني  :تقسً األغذية امتي يتناِمَا اإلنسان إمٓ جٕجة أنّاع، ِتض

ًّ ىا ينيأغذية امنيّ ّّ ِامبناء ِتض ِامتي تضً : امزٔمّيات امنباتّية : ٍي عناصر منني
.  امحيص، ِامفّل، ِامعدس، ِامنّبيا ِغيرٍا

ِتشيه امنحّو امحيراء ِامبيضاء، ِامحنيب، ِىشتقاتُ ىا عدا : امزٔمّيات امحيّانّية
 .امزبدة، إضافًة منبيض

ًّ ىا ينيأغذية امطاقة األغذية امسّكرية كامعسه :  ٍي عناصر تيّد امجسً بامطاقة، ِتض
األغذية امدٍنية كامزبدة ِامزيّت امنباتية . األغذية امنشّية كامخبز ِاألرز. ِامسكر

 .إضافًة منشحّو

 ٍي عناصر منّقاية ِحياية امجسً ىن األىراض ِاميشاكه امصحّية، أغذية امّقاية
ًّ ىا يني ِكذمك اميطبّخة: ِتض األىٕح . امفيتاىينات كامخضار ِامفّاكُ امطازجة 

.  اميعدنية اميّجّدة في ىنح امطعاو
بيقدار جٕث ىرات يّىيًا ؛ مذمك يجب أن  تكّن األغذية امتي يحصه عنيَا اإلنسان 

 عنٓ جييع امعناصر امغذائية امتي يحتاجَا امجسً ىن تكّن ىتّازنة ِتحتّي 
فيتاىينات، ِىعادن، ِبرِتينات ِغيرٍا، ِأن تكّن ٍذٌ امكيية ىتناسبة ىع امنشاط 

امذي يقّو بُ امشخص؛ ألّن امجسً كّنيا بذل جَدًا أكبر كّنيا احتاج إمٓ كيّية أكبر 
  .ىن امغذاء

فطّر امصباح ٍّ أِل ِجبة أساسية يجب تناِمَا ِتكين فائدتُ في تّفير امطاقة 
 .مضيان امنشاط امذٍني ِامبدني 

امعشاء ٍّ امّجبة األساسية .يجب أن يكّن امغذاء ىتّازنا ِغير دسً ِسَه امَضً 
 .امحامحة ِيجب أن تكّن ىتّازنة أي أن تتّفر فيَا أغذية ىن اميجيّعات امحٕث

 

ع األغذية بامّنسبة مإلنسان ّّ  تن

 



 

 

 

 
  

        
 .امحيّانات امبيّضة ٍي امحيّانات امتي تتكاجر عن طريق ِضع امبيض 

 .ِنجد ىن بين امحيّانات امبيّضة امّطيّر ِامّزِاحف ِ األسياك ِامبرىائيات 
حيّانات تحضن بيضَا  كامدجاجة ِامحياىة ِحيّانات : ِامحيّانات امبيّضة نّعان 

 .  ٔ تحضن بيضَا كامسيك ِامسنحفاة 
نٕحظ أيضا أن امّذكر ِاألنحٓ مدْ بعض امّطيّر يشتركان في حضن امبيض كيا أن 

 :فترة امحضن تطّل أِ تقصر حسب أنّاع امّطيّر ىحال 
 ىّدة امحضن امطيّر

 امحياىة
 امّدجاجة

 امبّطة
 امحجنة
 (امّدِري)عصافير امّسطح

 امّدجاج امّرِىي

  يّىا18تبيض بيضتين ِتدِو ىّدة امحضن 
  يّىا21 بيضة ِتدِو ىّدة امحضن 15تحضن 
  يّىا24 بيضة ِتدِو ىّدة امحضن 15تحضن 
  يّىا21 بيضة ِتدِو ىّدة امحضن 15تحضن 

  يّىا14 بيضات ِتدِو ىّدة امحضن 6 إمٓ 5تضع ىن 
  يّىا28 بيضة ِتدِو ىّدة امحضن 20يحضن 

 

           
 

 امتكاجر عند امحيّانات امبيّضة

 



 

 

 

 
 

امحيّانات امّمّدة ٍي امحيّانات امتي تتكاجر بامّٔدة ِ أغنبَا ترضع صغارٍا بعد 
 .امّٔدة 

تعيش امحيّانات امّمّدة في امبّر ِامبحر  نذكر ىن بينَا امحيّانات األميفة كامبقرة 
 ....ِامخرِف ِامحصان ِامقّط ِامكنب 

 ...ِحيّانات برّية كاألسد ِامّنير ِامفيه ِامغزامة ِامّزرافة 
 .ِحيّانات تعيش في امياء كامحيتان ِامدٔفين 

 : ِقد تقصر ىّدة امحيه أِ تطّل ىن حيّان آلخر ىحال 
 امحيه ِامّٔدة امحيّان
 األرنب

 
 امكنبة
 امقّطة
 امنعجة
 امفرس

 صغار  8 إمٓ 6 ىرات في امسنة ِتضع كّه ىّرة ىن 6 إمٓ 5تند ىن 
 . يّىا  28تدِو ىّدة امحيه 

 . يّىا 65 ِتدِو ىّدة امحيه 10يصه عدد امجراء إمٓ 
 . يّىا56 صغار ِتدِو ىّدة امحيه 5تضع ىعّدل 

 . شَّر6تضع صغيرا ِاحدا اِ اجنين ِتدِو ىّدة امحيه 
 . شَرا 11تضع ىّمّدا ِاحدا ِتدِو ىّدة امحيه 

 

 
 

 امتكاجر عند امحيّانات امّمّدة

 



 

 

 

 
 
 
 

متنفس ٍّ إحدْ امعينيات امحيّية امتي يحتاجَا جسً اإلنسان،  فَّ يعيه عنٓ ا
 . إدخال األكسجين ِإخراج جاني أكسيد امكربّن

إن اإلنسان يستطيع اميحافظة عنٓ حياتُ حّتٓ مّ بقي ميدة أياو دِن طعاو أِ حّتٓ 
ّٔ أّنُ ىن امصعب جدًا أن يبقٓ عنٓ قيد امحياة ألكحر ىن خيس دقائق  دِن ىاء، إ

 .دِن امحصّل عنٓ امَّاء

 

 

 

تكّن  عينية امتنفس عبر دخّل 
امَّاء إمٓ  امرئتين بّاسطة عينية 

امشَيق فيتسع امقفص امصدري 
ِتنتفخ امرئتان، ِخرِج امَّاء 

بّاسطة عينية امزفير فيتقنص حجً 
 امرئتين ِينخفض امقفص امصدري

حركات امقفص امّصدري 
 :ِانتظاو حركات امّتنّفس 

  امّشَيق ِامّزفير
 

 



 

 

 

 
 

            
ث امجّ بسبب دخان  امسيارات ِاميصانع ىّيا يؤدي إمٓ زيادة نسبة جاني أكسيد  ّّ تن

امكربّن في امَّاء، ِعند استنشاقُ يؤدي إمٓ زيادة عينيات امتنفس امداخنية ىّيا 
. يؤدي إمٓ تعب امرئتين ِبطء عينَيا

 امتدخين ِامتدخين امسنبي، حيخ يعيه امتدخين عنٓ سد امقصبات امَّائية 
ِامحّيصٕت ِنَايات امشعيرات امدىّية امرئّية بّاسطة امنيكّتين، ىيا يؤدي إمٓ 

.  تقنيه امكفاءة في عينية تبادل امغازات
ِامتي تتسبب في امتَاب امقصبات ِاألنفنّنزا  أٍيَا امزكاو امفيرِسيةاألىراض 
 .امَّائية 

 . امٕزىة أحتياطات استعيال ِسائه امتدفئة  دِن أخذ 
  :طرق امحد ىن تنّث امَّاء

.   امقياو بعينيات زراعة األشجار ِامنباتات
.  ىكافحة امتدخين ِامعيه عنٓ تّعية امناس بأضرارٌ

.  امعيه عنٓ صيانة امسيارات بشكه دِريّ 
إمزاو اميعاىه ِاميصانع بتركيب األجَزة امتي تعيه عنٓ تنقية امعّادو امصاعدة 

 .ىنَا
 
 

 امقّاعد امصحّية منّتنّفس

 



 

 

 

 
 

 
: اميرض ِ أسبابُ 

تصاب إحدْ امعينين أِ كنتاٍيا باحيرار ِ حّكة  ىع رؤية ضبابية ِحساسية 
. تجاٌ امّضّء ِتشّكه ٍذٌ األعراض عٕىة إصابة بكتيرية أِ فيرِس

: األعراض 
. احيرار في امعينين 

. حّكة في امعينين 
ش في امرؤية ِحساسية منّضّء ّّ . تش

. امّشعّر بجسً غريب ِٔ تستطيع إزامتُ 
. زيادة إفراز امّدىّع 

. إفرازات ُقشْيرة في امعين أجناء امّنيه 
:   امعٕج 

 غامبا ىا ينجح غسه اميدين 
 بامياء امبارد في تخفيف

 .    أمتَاب إضافة منعٕج امّدِائي 
 :امّقاية 

 .أىتناع عن ميس امعين باميد - 
 .ٖ غسه اميدين بامياء ِامصابّن 

 .تغيير اميناشف - 
  .عدو استعيال أعراض امغير- 

 

 

 
 

 

 

 

: بعض األىراض امتي تصيب اإلنسان 
 .ىرض امّرىد

 

 



 

 

 

 
 

 
داء امكنب أِ امّسعار ٍّ ىرض خطيريصيب اإلنسان ِامحيّان عنٓ حّد امّسّاء 
 .ِسببُ فيرِس يسّبب امتَابا حاّدا  في امّدىاغ ينتقه ىن امحيّان إمٓ اإلنسان 

 .عند ظَّر األعراض يصبح قاتٕ مإلنسان ِامحيّان 
 :كيف ينتقه داء امكنب 

 .عن طريق ُمعاب حيّان ىصاب  بامعّض أِ امخدش
 :امحيّانات امتي تصاب بداء امكنب 

 .امكٕب ِامقطط - 
 .األبقار ِاألغناو - 

 .ٖ امخيّل ِاإلبه 
 .امقّارض - 

 .ٖ امّحعامب
 :األعراض مدْ اإلنسان 

 . ٖ آٔو شديدة 
 .ٖ نّبات صداع 

 .حركات عضنية ٔ إرادّية - 
  .ارتفاع درجة امحرارة - 

 

:  كيفّية امّقاية ىن داء امكنب 
 .ٖ امّتنقيح امينتظً منكٕب 

 .ٖ ربط امكٕب ِتّفير اميأِْ ِامّطعاو مَا 
 .ٖ تجّنب امكٕب امّسائبة 

 .ٖ إعٕو امّطبيب امبيطري عند تعّرض حيّانك مٕعتداء 
 

 

 

 

بعض األىراض امتي تصيب امحيّانات 
 داء امكنب: األٍنية 

 

 



 

 

 

 
 
 

ث امياء ِامَّاء ِامتربة: امَدف  ّّ  تعّرف طرائق حياية امبيئة ِىقاِىة تن
نّث  .ِىن ِاجبنا اميحافظة عنٓ امبيئة ِحيايتَا ىن امتَّ

ث امبيئة عّدة أنّاع ىنَا  ّّ : متن
ث امَّاء  - 1 ّّ  انبعاث بعض امغازات امضارة ىن دخان امسيارات ِامحافٕت :تن

 احتراق األِراق أِ احتراق األشجار في امطبيعة، ىيا يؤدي إمٓ ِِامقطارات ِاميصانع 
 .اإلصابة بأىراض خطيرة جدًا تؤجر بشكه ىباشر عنٓ امجَاز امتنفسي مإلنسان

ّّ امياء 2  رىي اميخنفات امكيييائية ِامبٕستك، ِتسرُّب امنفط ِزيادة نسبة : ٖ تن
يؤجر شرب امياء امينّث عنٓ قنب ِكنٓ اإلنسان باإلضافة إمٓ  .األىطار امحيضية

 . انتشار بعض األىراض امخطيرة 
ث امّتربة 3 ّّ ناتَا ىيا يؤّدي  إمٓ َفقدٍا : ٖ تن ّّ جات بيك ِّّ ث امتربة ٍّ  اختٕط امُين ّّ  تن

ّّ امنباتات   .مخصّبتَا ِامقدرة عنٓ اإلنتاج ، ِامتأجير سنبّيا عنٓ امعنصر امَاو مُني
  :كيفّية حياية امبيئة ىن امّتنّث

إعادة امتدِير فَذٌ امّصناعة . تجنُّب حرق امقياىة  .عدو رىي األِساخ عنٓ األرضٖ 
زراعة   .أصبحت  ىن أفضه امّسائه ٔستغٕل امُيخّنفات ِإعادة صنعَا ىرة أخرْ

تجنُّب تشغيه  .تجنُّب استخداو امغاز امبترِمي.األشجار ِ امنباتات متّفير األكسجين
تقنيه استخداو اميبيدات ِاألسيدة في األنشطة .األجَزة امكَربائية غير اميستخدىة

  .امتّقف عن امتدخين، تعتبر امسجائر ُىضرة منشخص ِمنبيئة. امزراعية
استبدال امطاقة .امحفاظ عنٓ امسيارة في حامة جيدة متفادي أنبعاجات امضارة

. طاقة امرياح، أِ امطاقة امشيسية: امكَربائية أِ امغاز بامطاقة امغير ضارة بامبيئة ىحه
. استخداو اميّاد امصديقة منبيئة. امحفاظ عنٓ اميياٌ ِعدو ٍدرٍا 

  

دِر اإلنسان في اميحافظة عنٓ 
ث ّّ  امبيئة ِىقاِىة امّتن

 

 



 

 

 

 
 
 

 

تساعد األشجار عنٓ خفض درجات . تحيي األشجار امبيئة ىن امتنّثأٍيية األشجار 
امحد ىن . ىنع انجراف امتربة. امتخفيف ىن حدة امضّضاء. امحرارة في فصه امصيف

ىصدر . تعتبر األشجار كيّصد منرياح امشديدة ِتخفف ىن حّدتَا. ظاٍرة امتصحر
. ىصدر رزق مإلنسان حيخ ييكن أن ييتَنَا ِيتاجر بَا. غذائي أِل منكائنات امحية

حياية األراضي . ىنجأ منطيّر، ىقرًا مبناء أعشاش امطيّر. تعتبر زينة طبيعية منينطقة
.امحفاظ عنٓ اميياٌ امجّفية في باطن األرض ىن امتسرب. ىن امجفاف ِامتصحر . 

امضرب بامعصي، عند جني .  امرعي امجائر.امحرائق  : ىيارسات خاطئة بحق األشجار
امصيد . قطع األشجار، ٔستخداىَا كنّع ىن امحطب منيدافئ في امشتاء. امحيار

. امجائر، حيخ يؤجر قته امطيّر عنٓ عينية امتّازن امبيئي ىا بين امطيّر ِاألشجار
.إٍيال األشجار. امزحف امعيراني عنٓ األراضي امزراعية . 

امعيش ِتّفر مَا  امنباتات ِامحيّانات تحييطبيعية الىحييات ال  : اميحييات
 تحظٓ امنباتات داخه اميحييات بامحياية .بأىان كحق اإلنسان تياىًا باألىن ِاألىان

ىن أعتداءات امبشرية ِامحيّانية بامرعي امجائر، بعيدة عن اميد امبشرية ِحيايتَا 
.ىن امخراب ِامقطع ِامزحف امعيراني امجائر  

 
 

 

أٍيية امشجرة في امحياة ِحياية 
بعض امنباتات ِامحيّانات ىن 

 امصيد ِامحرائق
 

 



 

 

 

 
 
 

 
 ِعٕىات  12 إمٓ 1امساعة ذات امعقارب ٍي قرص ىدّرج يحتّي عنٓ  أعداد  ىن 

ِسّييت بذات امعقارب ألّنَا تظَر امّقت . نستطيع ىن خٕمُ ىعرفة امّقت بدّقة 
 .بّاسطة عقارب تّتجُ ىن اميسار إمٓ امييين 

 .تحتّْ امساعة ذات امعقارب عنٓ عقرب امساعات ِعقرب امدقائق ِعقرب امحّاني 

إذا قاو عقرب امساعات بدِرة كاىنة فَذا يعني أّن اجنا عشرة ساعة قد ىّرت  يعني 
 .نصف يّو 

إذا قاو عقرب امساعات بدِرتين كاىنتين فَذا يعني أّن أربعة ِعشرِن ساعة قد ىّرت 
 .يعني يّىا كاىٕ 

 

 امّساعات ذات امعقارب

 



 

 

 

 
 

 

 .امّساعة ذات امخانات ٍي ساعة امكترِنّية يشّغنَا عيّد ىشحّن 
 .قسً منّساعات ِقسً منّدقائق : تتضّين امخانة قسيين 

 
  
 

ّٔ ربع         امحاىنة ِامربع                 امحاىنة ِامّنصف               امتاسعة إ
 

  ساعة24= اميّو  
  دقيقة60= امساعة 

  جانية60= امدقيقة  
 
 
 

 
 

 خانة امّدقائق
 خانة امّساعات

8 :15 8 :30 
 

8 :45 
 

 امّساعات ذات امخانات
 

 



 

 

 

  

  

:تّجد امياّدة في امطبيعة عنٓ حأت شائعة جٕث   
. طاِمة – قنً –ىحه كرسي : صنبة   

  مَا شكه ذاتي 
.مَا حجً جابت   
.ييكن ىسكَا   

 
...ىحه امياء ، امحنيب ، امزيت : سائنة   

.تأخذ شكه اإلناء امذي يحّيَا : ميس مَا شكه جابت   
.مَا حجً جابت   

.ٔ ييكن ىسكَا   
 

.... امَّاء ، امعطر :  ىحه :غازّية   
. ميس مَا شكه جابت   
.ميس مَا حجً جابت   

.ٔ ييكن ىسكَا   
.قابنة مٕنضغاط ِأنتشار   

 
.ييكن أن نجد امجسً امياّدي في حأتُ امحٕث  حسب درجة امحرارة : ىٕحظة   

(جنج ، سائه ، بخار  )امياء : ىحال   
 

       

      

        

                     

 

 حأت امياّدة في امّطبيعة

 


