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 التنقل عند الكائنات الحية 

  

 

 اٌخٕمً
 

  : اٌخٕمً ؿ١شأب - *

 

٠سّٝ اٌخٕمً فٟ اٌٙٛاء ؿ١شأب ٚ ٠سّٝ وً ِٓ ٠ـ١ش ؿبئشا ، ٌىٓ اٌـ١شاْ ٘ٛ ّٔؾ ِٓ أّبؽ اٌخٕمً ،ٚ ِّٙب 

  .اٌفؼبءحٕٛػج اٌح١ٛأبث اٌـبئشة فئٔٙب حشخشن فٟ بؼغ اٌخظبئض حخٝ حسخـ١غ اٌخح١ٍك فٟ 

 .ِمبِٚتـ ٌٍـ١ٛس شىً ِغضٌٟ أس١ببٟ فٙٛ لببً الخخشاق اٌٙٛاء بذْٚ أ٠ت  1

ـ حشىً األجٕحت أػؼبء اسحىبص ػٍٝ اٌٙٛاء ِٓ اجً حًّ اٌجسُ ػذ اٌجبربت األسػ١ت سٛاء ػٕذ اٌـ١ٛس اٚ 2

 .اٌخفبشٚ أاٌحششاث 

  .اٌسببحتـ ٠سّح اٌـ١شاْ ببالٔخمبي ػبش ِسبفبث وب١شة جذا ال ٠ّىٓ حجبٚص٘ب ببٌّشٟ أٚ اٌجشٞ أٚ 3

 

 : اٌخٕمً سببحت - *

 

 :إْ اٌسببحت ّٔؾ ِٓ اٌخٕمً و١فج ٌٗ اٌح١ٛأبث اٌسببحت ٠ٚظٙش رٌه فٟ

 شىً اٌجسُ وّب ػٕذ اٌسّىت -

 شىً اٌمبئّخ١ٓ اٌخٍف١خ١ٓ ٌٍؼفذػت -

 شىً لٛائُ اٌبؾ -

فبٌشأط وشٚٞ ِحذد وبٌشطبطت ٚاٌجسُ بشىً . فٍمذ حى١ف جسُ اٌسّه ٌخس١ًٙ ػ١ٍّت اٌحشوت فٟ اٌّبء

ف١سبح اٌسّه بخٍٛٞ جشّٗ ِٓ جٙت إٌٝ أخشٜ . اٌس١جب ِٚخـؾ حخـ١ؾ أس١ببٟ وٟ ٠مًٍ ِٓ ِمبِٚخٗ ٌٍّبء

ب١ّٕب ٠ذفغ اٌزٔب اٌسّه إٌٝ األِبَ ٚحسبػذ اٌضػٕفت اٌظٙش٠ت اٌخٟ ػٍٝ ظٙش اٌسّىت ِٓ األػٍٝ ٚاٌضػٕفت 

أِب صٚج اٌضػبٔف اٌحٛػٟ ٚصٚج اٌضػبٔف اٌظذسٞ ف١سبػذاْ . اٌششج١ت ِٓ األسفً ػٍٝ حٛاصْ اٌسّىت

فمذَ . أِب اٌبؾ فٙٛ ِثً بم١ت اٌـ١ٛس اٌّىففت األلذاَ ١ِٙؤ ٌٍسببحت ِٕز ٔشؤحٗ. اٌسّىت ػٍٝ اٌخحىُ فٟ ححشوٙب

ٚػٕذ اٌسببحت حفشق اٌبـت أطببؼٙب فخّخذ اٌجٍذة اٌخٟ ب١ٕٙب فخظبح : اٌبؾ ٠فظً ب١ٓ أطببؼٗ اٌثالثت غشبء سل١ك

ٚ٘ىزا حسبػذ اٌبـت أطببؼٙب . اٌمذَ ػببسة ػٓ طف١حت طٍبت أٚ ِجذاف طغ١ش حخبؾ بٙب اٌّبء ػٕذ اٌسببحت

ٚاٌؼفذػت أطببغ . اٌّىففت ػٍٝ سشػت اٌسببحت ِثً سشػت اٌسببح١ٓ ػٕذِب ٠ؼؼْٛ اٌّسبب١ح ػٍٝ ألذاُِٙ

فٟٙ بزٌه حسخـ١غ اٌسببحت ثُ أْ اٌحشوت اٌخٟ حمَٛ بٙب داخً اٌّبء حض٠ذ فٟ سشػت . ألذاِٙب اٌخٍف١خ١ٓ ِىففت

ِٚٓ اٌح١ٛأبث اٌسببحت األخشٜ اٌسٍحفبة اٌبش٠ت ٚاٌمٕبط ٟٚ٘ وٍٙب ١ِٙؤة ٌٍسببحت ػٓ ؿش٠ك وبًِ . حٕمٍٙب

  .جسّٙب أٚ أجضاء ِٕٗ

 ـ حجشبت االسخؼّبي اٌضػبٔف ػٕذ اٌسّىت 1

  :اٌضػبٔفـ دٚس 2

  ٔحٛ األِبَ اإلٔذفبع: ـ اٌضػٕفت اٌز١ٍ٠ت 

 اٌحفبف ػٍٝ حٛاصْ اٌجسُ : ـ اٌضػٕفت اٌظٙش٠ت ٚ اٌششج١ت 

 اٌحشوت ٔحٛ االػٍٝ ٚ االسفً اٚ ٔحٛ ا١ّ١ٌٓ اٚ : ـ اٌضػٕفت اٌظذس٠ت 

 ا١ٌسبس 

 

 :اٌخٕمً لفضا - *

اٌح١ٛأبث اٌخٟ حخٕمً ػٓ ؿش٠ك اٌمفض حّخبص ٟ٘ أ٠ؼب بؼذة أش١بء ِٕٙب إخخالف فٟ ؿٛي اٌمبئّخ١ٓ اٌخٍف١خ١ٓ 

 .ػٓ ؿٛي اٌمبئّخ١ٓ األِب١ِخ١ٓ،فبٌخٍف١خبْ أؿٛي ،اٌؼؼالث أ٠ؼب فٟ اٌمبئّخ١ٓ اٌخٍف١خ١ٓ ألٜٛ
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. ػٕذ اٌخؤ٘ب ثُ حٕبسؾ ؿ٠ٍٛت ف١ٕـٍك اٌح١ٛاْ لبفضا(ن )األػؼبء اٌخٍف١ت ػٕذ وً اٌح١ٛأبث اٌمبفضة ػٍٝ شىً

٠ّٚىٓ ِالحظت ٘زٖ اٌخظبئض ػٕذ اٌجشاد ٚاٌؼفبدع ٚاألسأب ٟٚ٘ ِى١فت وٍٙب ٌزٌه ألٔٙب بـ١ئت 

اٌخـٛاث،فبٌؼفذػت حٕـٍك فٟ اٌبش لفضا بٛاسـت لبئّخ١ٙب اٌخٍف١خ١ٓ اٌّؤٍ٘خ١ٓ ٌزٌه بفؼً اٌٛسن اٌّفخٌٛت 

 . ٚوزٌه األسأب ٚاٌجشاد ٚ اٌىٕغش. اٌؼؼالث ٚاٌّخظٍت بسبق ِـٛاػت حٕمغ بّٙب إٌٝ األِبَ

ٕٚ٘بن أّٔبؽ أخشٜ ِثً اٌضحف ػٕذ اٌحٍضْٚ اٌزٞ ٠سًٙ صحفٗ ِخبؽ حفشصٖ غذد ِٛجٛدة فٟ سبل١ٗ ٚرٌه ٘ٛ 

  .اٌسبئً اٌٍّبع اٌزٞ ٔشب٘ذٖ إثش ِشٚس اٌحٍضْٚ

 

 : ااٌخٕمً ػذٚ - *

 : اْ اٌؼذٚ ّٔؾ ِٓ أّٔبؽ اٌخٕمً ٚ رٌه ٌؼذة ١ِّضاث فٟ اٌح١ٛأبث ِٕٙب

 احسبع اٌمفض اٌظذسٞ ٚلٛة ػؼالحُٙ -

 لٛة ػؼالث اٌمٛائُ -

 ؿٛي اٌمٛائُ ٚأخظببٙب خبطت ػٕذ اٌحظبْ -

ٚ وٍٙب ح١ٛأبث وب١شة األجسبَ  (اٌحظبْ ٚاٌىشوذْ ٚٚح١ذ اٌمشْ)حغـ١ت آخش ػمذة ِٓ أطببؼٙب بحٛافش 

ألٔٗ إرا ٌُ ٠ىٓ ِح١ّب بظف١حت . ٚحخٝ ال ٠خآوً حبفش اٌحظبْ ٌىثشة اٌشوغ ٠ظفح. ٌٚىٕٙب ححسٓ اٌشوغ

فبٔٗ ٠خشمك ٠ٚؼٛق اٌفشط ػٓ اٌشوغ ٠ّىٓ ٌٍحظبْ اْ ٠خٕمً ٌٍجببي اٌٛػشة ٚ ٠ؼذٚ فٟ االسع اٌّخبسـت 

 .ػـتسب/  وٍُ 60بسشػت وب١شة حظً اٌٝ 

 

 

اٌجًّ ِٓ اوثش اٌح١ٛأبث حى١فب ِغ اٌب١ئت اٌظحشا٠ٚت ،٠ٍّه الذاِب ػش٠ؼت ال حغٛص فٟ اٌشِبي ٌزٌه اسخؼٍّٗ 

 . االٔسبْ فٟ حٕمالحٗ فٟ اٌظحشاء

 

 

 

 

 

 


