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 ضع دائرة حول االجابة الصحٌحة لكل مما ٌأتً  ::  السؤال االول

 ........ٌمثل المكان الجغرافً الذي ٌعٌش فٌه الكائن الحً  وٌصطاد غذائه– 1

o العامل المحدد o جماعة األحٌائٌة ال o  ًالوضع الوظٌف o ًالموطن البٌئ 

 ونمو الكائنات الحٌة وبذلك تعتبر كل منهم مثال على  .................تؤثر األمطار الغزٌرة ودرجة الحرارة والطقس فً بقاء .– 0

o عتماد المتبادل اإل o  تبادل المنفعة o عامل المحددال o  التعاٌش 

 المنافسة عن طرٌق................. تتجنب الطٌور الباحثة عن العسل  – 3

o العامل المحددتغٌٌر 
o الجماعة تغٌٌر

 األحٌائٌة 

o  أنواع التغذٌة على

 مختلفة من الغذاء
o  الموطن البٌئًتغٌٌر 

 ........عالقة تنشأ بٌن نوعٌن أو أكثر من الكائنات الحٌة وٌستفٌد منها الطرفان – 4

o  تعاٌش o  إفادة o  تكافل أو تبادل المنفعة o  التطفل 

 ............ٌستفٌد منها الراي وتسمىٌلتصق سمك الرٌمورا بأجسام سمك الراي فً عالقة ٌستفٌد منها الرٌمورا وال ٌؤذي وال – 5

o  تعاٌش o  تبادل منفعة o تكافل  o  التطفل 

 .ما عـــــدامن أمثلة التكٌف السلوكً  كل مما ٌلً   - 6

o  الهجـــــرة هربا من

 البرد
o  البٌات الشتوي o درقات السالحف 

o  تمسك صغٌر الفٌل

 بذٌل أمه

 ...........ماعــــــداكل مما ٌلً من أسالٌب تكٌف نبات األوركٌد الذي ٌنمو فً الغابات المطٌرة  –7

o  أوراق انسٌابٌة زلقة 
o  ًتخزن سٌقانها الماء ف

 األبصال الزائفة
o  جذورها هوائٌة 

o  تتمتع بثغور على السطح

 العلوي لألوراق

 ............بـــــٌسمى الكائن الحً الذي ٌحاكً كائنا حٌا مؤذٌا -8

o المحاكـــاة o التموٌه o  التشابه للحماٌة o تلون للحماٌة ال 

 

     :    أكمل ما ٌأتً بالجملة المناسبة  :السؤال الثاني

 

 من طرق تكٌف البومة مع بٌئتها: 

1. ................................................................................................ 

0. ................................................................................................. 

3. ..................................................................................................  
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 هل ٌمكن أن ٌكون التكٌف سلوكٌا وتركٌبٌا فً نفس الوقت؟   اشرح   السؤال الثالث

 

...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 :بماذا تفسر )اذكر السبب( رابعال  الالســـــؤ

 .تتطور طرق التكٌف عند الحٌوانات نتٌجة للعالقة بٌن المفترس والفرٌسة – 9          

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................. 
            

 .وال تنافس بٌنهمانفسه الموطن البٌئً فً نفس الغذاء و على نوعٌن من الطٌورٌعٌش – 12 
............................................................................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................................... 

 د الكائن الحً لإلجابة تعٌش على جل مكبرة لحشرة القرادة الصورة استخدم ال خامسال  الالســـــؤ

 عما ٌأتً:

 ما اسم العالقة التً تعٌش فٌها  حشرة القرادة على جلد الكائن الحً  -11

...................................................................................................... 
 اختر اإلجابة الصحٌحة  مما ٌأتً :ٌستفٌد من هذه العالقة  – 10

 الكائن الحً-ج  حشرة القرادة -ب  كال الطرفٌن –أ 

 اذكر  مثاال آخر على هذه العالقة ؟ – 13

..................................................................................... 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

www.almanahj.com



 

www.almanahj.com


