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عالقات البقاء: موضوع الدرس 

الوانقلم رصاص ، دفتر ، _الرجاء تزّودوا بـ 

م
ّ
سحاب نارص : ة/ مع المعل

منظومة بّث قُطريّة



 للحّصة؟ 
ّ

ماذا يجب أن نحّض



ماذا سنتعلم اليوم ؟

.سنتذكر معلومات سابقة تعلمناها•

ل وسبب سنتعلم عن موضوع عالقات البقاء عند الكائنات الحية مثل التبادل والتطف•
ي البيئات المختلفة 

ّ
ّ الكائنات الحية ف .وجود هذه العالقات بي 

تسنتدرب • .المادة العلمية بشكل ممتع ونذوِّ



ما الذي يحاول فعله طائر الشحرور ؟

نبدأ بمتعة



ّ الكائنات –اكساب  عالقات بي 

ة ، مثل الشحر • ور ، طيور الغابات الكثت 
تبتلع .تتغذى عىل ثمار النباتات الطرية 
 بذور الن

ً
بات الطيور الثمار ومعها ايضا

ي  الثمار
ّ
يتم هضم معظم. الموجودة ف

ي معدة الطيور ، لكن ق
ّ
سم اجزاء الثمرة ف

.  من البذور يبقر كامال 

وِثها تقوم هذه الطيور بإفراز البذور مع ر •
ذور وهكذا تساعد الطيور عىل توزيــــع الب

ي الطبيعة 
ّ
ها ف .ونشر



...معي فكروا

من هو المستفيد من هذه العالقة ؟ هل هو الشحرور ؟ ام شجرة الثمار ؟•



...نجمل 

!االثنان مستفيدان •

.الشحرور يحصل عىل الغذاء•

شجرة الثمار تحصل عىل نشر •
بذورها لضمان بقائها 



ينهما ؟بما ان الطرفان مستفيدان اذن ماذا يعقل ان نقول عن اسم هذه العالقة ب•

سؤال للتفكت  

عالقة تبادلية 



ّ الكائنات الحية –اكساب  عالقات بقاء بي 

ي الحقل ، الغابة ، •
ّ
ي الطبيعة  ف

ّ
ي جميع البيئات الحياتية تالصحراءف

ّ
عالقات بقاء وجد وف

.، حيث هناك من يشاركون بعضهم بالفائدة وقسم اخر يتنافس مع االخر

ي فيها يكسب الطرفان ويست! العالقة التبادلية احد هذه العالقات هي •
.فيدوالتر



-عالقة تبادلية 
ة تتغذى عىل رحيق وحبيبات ل• ات كثت  قاح حشر

اء اثناء االكل وجمعها للغذاء تتغىط اعض. االزهار 
.جسمها بحبيبات اللقاح 

اخرى هي تنتقل من زهرة اىل زهرةالعمليةخالل هذه 
هرة اىل وبــهذه الطريقة تنقل معها حبيبات اللقاح من ز 

ي ع. اخرى 
ّ
ملية ونقل حبيبات اللقاح هو مرحلة هامة ف

. التكاثر لدى النباتات 

ات من هذه العالقة ، ما الذي تكسبه ➢ ؟ما هي فائدة الحشر

الحصول عىل الغذاء 



-عالقة تبادلية 

ما هي فائدة النباتات من هذه العالقة ، ما الذي تكسبه ؟➢

ة تتغذى عىل رحيق وحبي• ات كثت  بات لقاح حشر
اثناء االكل وجمعها للغذاء تتغىط. االزهار 

.اعضاء جسمها بحبيبات اللقاح 

زهرة خالل هذه العملية هي تنتقل من زهرة اىل
اللقاح اخرى وبــهذه الطريقة تنقل معها حبيبات

و ونقل حبيبات اللقاح ه. من زهرة اىل اخرى 
ي عملية التكاثر لدى النبات

ّ
.  ات مرحلة هامة ف

الحصول عىل حبيبات اللقاح الالزمة 
لعملية التكاثر 



جهزوا ادوات الكتابة التالية حتر نتدرب 



:اقرا القطعة التالية واجب عن االسئلة -تدريب 

ة تتغذى عىل رحيق وحبيبات لقاح طيور كثت 
اء اثناء االكل وجمعها للغذاء تتغىط اعض. االزهار 

.جسمها بحبيبات اللقاح 
قل من زهرة اىل زه

َ
نت
َ
رة خالل هذه العملية هي ت

اح اخرى وبــهذه الطريقة تنقل معها حبيبات اللق
ونقل حبيبات اللقاح هو . من زهرة اىل اخرى 

ي عملية التكاثر لدى النباتات 
ّ
.مرحلة هامة ف

ي العالقة ؟ ➢
ّ
ّ ف كي 

من هم المشتر
ي هذه➢

ّ
ّ ف كي 

ي يحصل كل واحد من المشتر
العالقة ؟ ما هي الفائدة التر



:الحل الصحيح 

ي هذه العالقة هما ➢
ّ
ّ ف كي 

.اتاتالطائر والنب: المشتر
ي يحصل عليها الطائر هي رحيق اال➢

زهار  الفائدة التر
(.الغذاء)
ي يحصل عليها النبات هو المساع➢

ي الفائدة التر
ّ
دة ف

.  عملية  التكاثر



-عالقة تبادلية 
ي البحر االحمر  •

ّ
ي الشعاب المرجانية  ف

ّ
(  تايال )ف

.يعيش شقيق البحر وسمكة السوسن 

ئ سمكة السوسن س تختت 
ب مفتر ّ اذرع عندما يقتر بي 

.شقيق البحر 

ي عىل اذرع شقيق البحر  ، ال 
تؤذي المواد الحارقة التر

سمكة السوسن ، فتات وفضالت غذاء سمكة 
ي لشقيق البحر 

.السوسن عبارة عن مكمل غذائئ

؟ما هي فائدة سمكة السوسن من هذه العالقة ؟ ما الذي تكسبه➢

سات  الحماية من المفتر



-عالقة تبادلية 

ي البحر االحمر  •
ّ
ي الشعاب المرجانية  ف

ّ
(  تايال )ف

.يعيش شقيق البحر وسمكة السوسن 

ئ  س تختت 
ب مفتر ّ اذرع السوسسمكةعندما يقتر ن بي 

.شقيق البحر 

ي عىل اذرع شقيق البحر  ، ال ت
ؤذي المواد الحارقة التر

سمكة السوسن ، فتات وفضالت غذاء سمكة 
ي لشقيق البحر 

.السوسن عبارة عن مكمل غذائئ

؟ما هي فائدة شقيق البحر من هذه العالقة ؟ ما الذي تكسبه➢

الحصول عىل الغذاء 



:نستنتج أن 

ّ رابح• كي 
ي يكون فيها المشتر

ّ ، أي انهم العالقة التبادلية هي العالقة التر ي 
يكسبون 

!المنفعة من بعضهم البعض 

والحصولللطرفانعالقة فيها فائدة 

وط الحياتية  ...ماء هواء غذاء : عىل الشر



التطفل –عالقة بقاء 

ي ايامنا العاد
ّ
ي بعض االحيان نذكر مصطلح التطفل ف

ّ
ية، هل ف

عندكم فكرة ما المقصود بهذه العالقة ؟ 



.هيا نتعرف عىل عالقة التطفل 

عىل نبات الهدال هو نبات اخّض ينمو فقط
ث االشجار ،ال توجد للهدال جذور عادية حي

فهي .تنبت بذورها عىل اغصان االشجار 
ق تقوم بمد جذور امتصاص خاصة تختر
ة االشجار وتصل اىل انابيب النقل قشر
دال ان الخاصة باألشجار وبــهذا يستطيع اله

ي تمتص الماء م
ن يعيش بدون الجذور التر

االرض انما يحصل عىل الماء من النبات 
.  وينبت عليه (  الحاضن ) المضيف 



...هيا فكروا معي 

ي هذه العالقة ؟
ّ
من هو المستفيد ف

هل هو نبات الهدال ؟ ام االشجار  ؟

المستفيد هو الهدال فقط



...هيا فكروا معي 

ي هذه العالقة ؟
ّ
من هو المتّضر ف

هل هو نبات الهدال ؟ ام االشجار  ؟

المتّضر هي االشجار  الحاضنة 



هيا نتدرب 

..اقرأوا قطعة المعلومات واجيبوا 

ة القمل هو كائن حي طفيىلي يتبع لفصيل
ات، يعيش عىل فروة الرأس عند  الحشر

ي الراس 
ّ
.  االنسان ويتمسك بجذور الشعر ف

ي الراس وعدم راحة 
ّ
وجوده يسبب حكة ف

ي ف
ّ
روة يقوم القمل بالتكاثر ووضع بيضه ف

ي معيشته عىل امتصاص
ّ
دم الراس ويعتمد ف

من هو المستفيد من هذه العالقة ؟.االنسان 



هيا نتدرب 

..اقرأوا قطعة المعلومات واجيبوا 

ة القمل هو كائن حي طفيىلي يتبع لفصيل
ات، يعيش عىل فروة الرأس عند  الحشر

ي الراس 
ّ
.  االنسان ويتمسك بجذور الشعر ف

ي الراس وعدم راحة 
ّ
وجوده يسبب حكة ف

ي ف
ّ
روة يقوم القمل بالتكاثر ووضع بيضه ف

ي معيشته عىل امتصاص
ّ
دم الراس ويعتمد ف

القملمن هو المستفيد من هذه العالقة ؟.االنسان 



التدّرب

....فكروا معي 

النسان بعد ان قرأنا قطعة المعلومات وعلمنا ان القمل يتطفل عىل ا•
ي هذه العالقة 

ّ
 من ه. ويتغذى عىل دمه وهو المستفيد ف

ً
و المتّضر اذا

هنا ؟



التدّرب

....فكروا معي 

النسان بعد ان قرأنا قطعة المعلومات وعلمنا ان القمل يتطفل عىل ا•
ي هذه العالقة 

ّ
 من ه. ويتغذى عىل دمه وهو المستفيد ف

ً
و المتّضر اذا

هنا ؟

كاثر نعم ، المتّضر هو االنسان حيث يفقد قسم من دمه بسبب ت•
.كميات القمل عىل فروة رأسه 



: االستنتاج 

:نستنتج عن عالقة التطفل ما يىلي 

ّ متطفل ومضيف • (.حاضن )هي عالقة بي 

( ضن الحا) المتطفل هو المستفيد والمضيف•
.هو المتّضر

وجود المتطفل متعلق بوجود الحاضن وال •
.يستطيع ان يعيش بدونه 



جهزوا ادوات الكتابة التالية حتر نتدرب 



:هيا نتدرب ونحل ما يىلي 
سم اخر من نوع تعرفنا حتر االن عىل كائنات حيه عديدة بينها عالقات بقاء من نوع تبادل وق•

ه ، تطفل او ت. تطفل  ّ ي تمت 
بادل المنفعة ؟أكتب بجانب  كل واحد من البنود نوع العالقة التر

____________الهدال والشجرة •

_____________النحلة والزهرة •

____________القملة واالنسان •

_________  الشحرور وثمار االشجار •

____________: شقيق البحر وسمكة السوسن •

التطفل

تبادل المنفعة

التطفل

تبادل المنفعة

تبادل المنفعة



جمل
ُ
نهي ون

ُ
ن

ّ من عالقات البقاء وهما  : تعرفنا عىل نوعي 

العالقة التبادلية والعالقة التطفلية •

ائنات الحية هذه العالقة يكون فيها فائدة لكل الك–العالقة التبادلية 
ية الحصول المشاركة فيها بواسطة هذه العالقة تستطيع الكائنات الح

ه: عىل احتياجاتها المختلفة مثل  ...ا ماء ، هواء ،غذاء ، ضوء  وغت 

طيور التمت ّ وازهار النباتات–مثال 



-ننهي ونجمل عالقة التطفل 

خر ويسبب له هذه العالقة يكون فيها كائن حي يتعلق بقائه بكائن حي آ
 تسىم هذه العالقة 

ً
وع من بواسطة هذا الن، حاضن  –متطفل رّصرا

احتياجاتها ان تحصل عىلالمتطفلةالعالقة تستطيع الكائنات الحية 
ها أما : المختفة  ب ان يستصعالحاضنماء ، هواء ، ضوء ، حماية وغت 

ريتطور فهو يضعف واحيانا يموت فهو  .قة من هذه العالمتضر

نبات الهدال واغصان االشجار –مثال 



ي 
ّ
واالن توجهوا اىل المهمة ف

موقع آفاق 

نواصل التدّرب



البحث في غوغل–1المرحلة

آفاق



الدخول إىل الموقع–2المرحلة



الشبك بالموقع–3المرحلة



اختيار خانة العلوم والتكنولوجيا –4المرحلة 



ّ تشابك اغصان الح–اختيار الصف السادس –5المرحلة  رش عالقات المنفعة بي 
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