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   لماذا يتنقل الحيوان ؟ الحيوان:التنقل عند 
يتنقل األسد ليبحث عن  ←   أكلهاي عن فريسة ويبحث يخرج األسد كل صباح من عرينه 

  غذائه 
هربا  يتنقل الغزال   ← بأقصى سرعة يفر ّ الغزال و يهرب عدوا و قفزا  األسدبمجرد رؤية  

  .حفاظا على حياته  من المفترس و
    .تقفز الضفدعة من مكان آلخر و تبحث عن حشرات تصطادها بلسانها الطويل

  بحثا عن قوتها.تتنقل الضفدعة       
و بعد أن يفقس النباتات و في قاع البرك  أوراقلتضع بيضها على في الماء الضفدعة  تغوص
  . ثم تصبح ضفادع  في الماءمدة معينة تعيش  شراغيفيتحول الى  البيض

 دع للتكاثر.اتتنقل الضف     
تسبح السلحفاة في أعماق البحار و تخرج رأسها من الماء لتتنفس من وقت آلخر و عندما يحين 

  ن جديد بحثا عن طعامها.ى البحر مي الرمال و تعود الموعد وضع البيض تتنقل نحو الشاطئ ف
 تتنقل سلحفاة البحر لتبحث عن قوتها و للتكاثر .       

 كاثـرـــــــفي الت رغبة و األعـداء من هرباو الغذاءالحـيـوانـات بـحـثـا عـن  تـتـنـقــل بعــض 
ات أخرى في هجرات طويلة أو قصيرة بحثا عن و تتنقل حيوان او إليجاد مأوى يسكن فيه 

   أو للتزاوج و التكاثر. الطعام أو بحثا عن الطقس الدافئ
 

  االنسانالتنقل عند 
ظروف أفضل للعيش فهو يرحل من مكان آلخر بحثا عن عمل أو   نيبحث االنسان عادة ع

   الحرام.كما يسافر للدراسة و طلب العلم أو للحج الى بيت هللا وظيفة أفضل
سكان ف التنقل لكن قلة الموارد الغذائية تدفع اإلنسان إلى ومدنهم أغلب الناس مستقرون في 

  من منطقة ألخرى بحثا عن عيون الماء فبدونه يستحيل العيش .يجولون الصحراء 
   استكشافية.يخرج بعض الناس في رحالت ترفيهية أو 

  األمراض التي تصيبه. والعالج من للتداوي ياتالمستشف كذلك إلى ينتقل اإلنسان

 والحيوان اإلنسانالتنقل عند 
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  .والعشبتتنقل الحيوانات العاشبة بحثا عن الكأل   عدو اللبوة وراء الغزال الفتراسهت

    
يقفز الضفدع بعيدا حتى يصل الى أطراف 

  المستنقع ليضع بيوضه
جاه البحرية على الشاطئ في ات تزحف السلحفاة

   أماكن مخفية تضع فيها بيوضها

    
ة و ــئــــــــتهاجر الطيور بحثا عن المناطق الداف

للتزاوج او بحثا عن الطعام الوفير وهي تحلق 
  . طيرانا في أسراب كبيرة العدد

تهرب الحمامة بعيدا عن الصياد من اجل الحفاظ 
  على حياتها
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  الذهاب الى المدرسة 

  
  بواسطة السيارات او الدراجات او الحافالت  اومشيا التنقل الى العمل 

  
  واستكشافيةالخروج في رحلة ترفيهية 

  
 اء لى ظهور االبل بحثا عن الكأل و المالسير وسط الصحراء ع


