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 تَُصنَُّف الَحيََوانَاُت َحْسَب ِغذَائَِها إِلَى : 

 ( ..ِر األَْغِذيَةُ النَّبَاتِيَةُ العَاِشبَةُ ) أَِكََلُت العُْشِب ،الث ِماِر ،البُذُو 

 ، ُأَِكََلُت األَْسَماِك ،اللُُّحوِم  ،الَحَشَراِت ،الََّلِحَمةُ ) الَجاِرَحة 

 الِديَِداِن...( 

  أَِكََلُت ُكلَّ َشيٍء َوِهي الَّتِي تَتَغَذَّى َعلى أَْغِذيٍَة نَبَاتِيٍَة

 َوَحيََوانِيٍَة 

ُهَو الَمَراِحُل اْلُمتَّبَعَةُ ِمْن َطَرِف الَحيَواِن  السُّلوُك الِغَذائِيُّ 

 َذائِِه. ِلْلُحُصوِل َعلَى غِ 

ِلْلَحيَوانَاِت نَِظاُم أَْسنَاٍن َوَحواٍس ُمَكيَّفَةٌ َمَع نَِظاِمَها الِغَذائِي 

 َوَطِريِقَةُ الُحُصوِل َعلى الِغَذاِء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تَْنتَِقُل الَحيَوانَاُت فِي أَْوَساِطَها بِأَْنَماٍط ُمْختَِلفٍَة ِمْنَها تَمِشي أَْو 

تَْرُكُض أَْو تَْقِفُز َوِمْنَها َمْن تَِطيُِر فِي الَهَواِء أَْو تَْسبَُح فِي 

ْلِفين يسبح غزال يركض ال،  الجمل يمشي ،الَماِء )مثال: الد ِ

 ، طائر يحلق(.

 .ِلُكل ِ َحيَواٍن أَْعَضاٌء ُمَكيَفَّةٌ َمَع نََمِط تَنَّقُِلِه 

  تَتَنق ُِل الَحيَوانَاُت فِي أَْوَساِطَها بَْحثاً َعْن الِغَذاِء 

  ُُّرَها الَحيَوانُ ُهَو تَتَابُُع اِلَحَرَكاِت ُمتَتَاِليَّةُ َوُمْنسَ  اْلتَنَقُل  .ِجَمةٌ يَُكر ِ

تَُصنَُّف الَحيَوانَاُت َحْسَب َطِريِقَِة اِْرتَِكاِز أَْقَداِمَها َعلى 

 األَْرِض 

 درْ قِ الْ  لَ ثْ مِ َحيَوانَاٌت أَْخَمِصيَّةٌ  -

 .طُّ قِ الْ  لَ ثْ مِ َحيَوانَاٌت أُْصبُِعيَّةٌ  -

 .انُ صَ حِ الْ  لَ ثْ مِ َحيَوانَاٌت َذاُت َحوافٍِر  -

يَْنبُُض بِاْستِْمَراٍر َويَْظَهُر نََشاُطهُ ِمْن ِخَلَِل َدقَّاتِِه َوِمْن  القَْلبُ 

ِخَلَِل النَّْبِض الَذيِ يَُمِكُن َجُسهُ فِي ِعدَّةِ أََماِكَن فِي الِجْسِم، 

 )ِمثْل: َجسُّ نَْبٍض فِي يَد أَْو فِي َرقَبَة(.

 إِنَّ َدقَاَت القَّْلِب ُمتََلَِزَمةٌ َمَع النبَِّض  -

 

ِلُي ِلِزيَاَدةِ نََشاِطِه. ِعْنَد  يَْستَِجيُب القَْلُب ِلِزيَاَدةِ الُجْهُد العَضَّ

ِزيَاَدةِ الُجْهِد العََضِلُي تَْزَداُد َدقَّاُت القَْلِب َويَتََساَرعُ النَّْبُض 

ِلُي يَْستَِعيُِد ا  لقَْلَب نََشاَطهُ العَاِدُي. َوِعْنَدَما يَْنقُُص الُجْهُد العَضَّ

 

 آِكُل لَْحمنَِظاُمهُ اْلِغذَائِي: 

 أَْنيَاب

ة أَْضَراس ِمْنَشاِريَّة  أَْسنَان َحادَّ

 آِكُل ُعْشبنَِظاُمهُ اْلِغذَائِي: 

َرةٌ  ِ  قََواِطع ُمتََطو 

َرةٌ  ِ  أَْضَراٌس ُمتََطو 

 آِكُل لَْحمنَِظاُمهُ اْلِغَذائِي: 

 أَْنيَاب

َحادَّة أَْسنَان أَْضَراس ِمْنَشاِريَّة  

 آِكُل ُعْشبنَِظاُمهُ اْلِغَذائِي: 

َرةٌ  ِ  قََواِطع ُمتََطو 

َرةٌ  ِ  أَْضَراٌس ُمتََطو 

ُخُ ل ُمُ  ُفُ ال ُُص  ُ ُلُ ص  ُلُ وُ ال 
اّدة ُ :ُال م  ىُُُُُُُُُُُُُُُةي ُمُ ل ُعُ ال ُُةُ ي ُبُ الّت  ت و  ُ:ُاملس   ايئدُ تُ ب ُاُ الث ال ث ة 
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