
تختلف في طرق تكاثرها وان 

تكون ثابتة الحرارة أو متغيرة
او الفقارياتالحرارة وفقاريات 





.األخطبوط–نجم البحر –الديدان 



تعد دودة األرض حيواناً إذا تحركت من مكان آلخر 
للبيئة  من حولهاواستجابت 

.

دودة األرض تتحرك حول المنشفة الورقية

.تتحرك دودة األرض بعيداً عند مالمستها

.أالحظ أن األوراق الموجودة في المربى أكلتها الديدان

.تحركت بعيداً لتحمي نفسها من مصدر الخطر

ال؛ ليس لدودة األرض هيكل عظمي؛ ألنها 

ان ال تستطيع مد جسمها أو تقصيره إذا ك
.لها هيكل عظمي

.تتحرك وتستجيب للبيئة

ات هناك حيوانات لها نفس الصفات مثل الحشر

فات وهناك حيوانات تشترك معها في بعض الص

ات لها وتختلف في بعضها فهناك بعض الحيوان

.هيكل عظمي مثل العصفور



عمود الصفة التي يمكن تصنيف الحيوانات عليها هي وجود

يوانات فقري لبعض الحيوانات وتسمى الفقاريات وبعض الح

األخرى ليس لها عمود فقري فتسمى الالفقاريات

بعضها له أعضاء صلبة تغطي جسمه والبعض اآلخر له
.تراكيب داخلية تدعم الجسم



سيخرج الهواء من البالون ويطير البالون مبتعداً 

.يتحرك البالون في اتجاه معاكس التجاه خروج الهواء

ي يتحرك قنديل البحر بدفع الماء خالل أجسامها ف

.اتجاه معين مما يدفعها للحركة في اتجاه معاكس



كلها الفقاريات وكلها تعيش في الماء عدا الحالزين التي تعيش على اليابسة

على األرض قنديل البحر ينهار. ألن الالسعات تحتاج لتزويدها بالماء للمحافظة على شكل جسمها

عندما يشعر االخطبوط بالخطر يغير لونه



جميع المفصليات لها أرجل مفصلية وأجسام مقطعة وهياكل خارجية

لعناكب جميع الحشرات هي مفصليات وليست كل المفصليات حشرات فا

وذوات المائة رجل والقشريات هي من المفصليات وليست من 

.الحشرات



.لالديدان المفلطحة هي أبسط الديدان لها أجسام مسطحة سواء الرؤوس أو الذيو

.  ةالديدان األسطوانية ليست رقيقة مثل الديدان المفلطحة ولها نهايات مدبب

.الديدان الحلقية تعيش على األرض

.تأخذ غذاءها من الحيوان التي تعيش بداخله



.الهيكل الداخلي

ها كل المفصليات ل

هيكل خارجي

.الهيكل الداخلي

.لهاكل المفصليات 

هيكل خارجي

قويةالهياكل الخارجية 

وتحمي الجسم 

الرطوبةوتحافظ على 

.ولذا ال يجف الحيوان

هي طرية جًدا وال تقدر على دعم وزنها بدون 

.عظام لذا سوف تنهار بدون دعم الماء



يمكن مقارنة الحيوانات بعضها بناءاً 

ه على صفات أساسية مثل أن بعضها ل

عمود فقرى تسمى فقاريات وبعضها

ليس له عمود فقرى تسمى الفقاريات

.مثل الرخويات والديدان

ال تماثل تماثل شعاعي تماثل جانبي الحيوان

 الخنفساء

 الثعلب

 ياإلسفنج األسطوان

 سلحفاة الصحراء

 الخفاش

 قنديل البحر

انا الحبار العمالق اصنف كأضخم الحيوانات

يش الالفقارية من الصعوبة اإلمساك بي فأنا اع

اء في األعماق الشديدة جسمي يحتوي على اعض

ي مضيئة يساعدني في جذب انتباه األسماك ف

أعماق البحر





. واحد فقط: الحيوانات التي لها تماثل شعاعي

حيوانات وهم السلحفاة 4: الحيوانات التي لها تماثل جانبي

.والخفاش والخنفساء والثعلب

واحد فقط وهواإلسفنج : الحيوانات التي ليس لها تماثل

.األسطواني

عديم التماثل تماثل شعاعي تماثل جانبي
اسم 

الحيوان

 القط

 رالعصفو

 رنجم البح

 األميبا

.لدى صور لقط ونجم البحر وعصفور وحيوان األميبا



:يمكن تصنيف الحيوانات تبعاً للحجم كما يلي

حيوانات 

مجهرية

حيوانات 

صغيرة الححم

حيونات 

متوسطة الحجم

ة  حيوانات كبير

الحجم

األميبا العصفور القطة الثعلب

نجم البحر السلحفاة

الخنفساء الخفاش

قنديل البحر



العمود الفقري والعظام



.الحيوان الفقري يستطيع أن يحمل وزنا أكبر:أتوقع

.النموذج الذي له عمود فقري يحمل وزًناً أكبر

ل وزناً العمود الفقري يمكن حيوانات اليابسة ليكون لها جسم قوي  لتحم

.يةكما أن الحيوانات الفقارية تنمو أكبر من الحيوانات الالفقار. أكبر

.العمود الفقري يمكن الحيوانات المائية لتنمو بشكل أكبر، لكن معظم وزنها مدعوم بالماء
الثدييات المائية التي  تأتي إلى األرض يكون لها عمود فقري كبير لدعم وزنها على األرض

.النموذج الثالث يتحمل وزًناً أكبر من كال النموذجين
األقالم في األرجل تمثل عظام الساق





علىألنها تحتاج إلى طاقة من الغذاء للمحافظة 

.ورالثدييات والطي: الحيوانات ثابتة درجة الحرارة هي
األسماك الغضروفية والالفكية: أما المتغيرة فهي

والعظمية والبرمائيات والزواحف

.أجسامها بدرجة حرارة ثابتة

ا جميع طوائف األسماك الثالثة له: التشابه

.أعمدة فقرية وجميعها متغيرة درجة الحرارة
ك األسماك الغضروفية وعديمة الف: االختالف

لها هيكل غضروفي واألسماك العظمية لها 

هيكل عظمي



أن الضفدع حيوان برمائي يحتاج إلى

ده يعيش بالقرب من الماء ليبقى جل

رطباً، بينما السحلية من الزواحف

د التي تعيش على اليابسة ولها جل
.قاس جاف





.ترتفع الورقة ألعلى وألسفل

وة الهواء المتولد على الجناح يولد ق

وطرفع تحافظ على الطائر من السق

البرمائيات لها جلد رقيق رطب والزواحف

لها جلد جاف مغطى بالحراشف والطيور 
.يغطي جلدها الريش

.ال، ألنها تحتاج إلى مصدر حرارة لتنظم درجة حرارة أجسامها



ور بعض الثدييات لها صغار تتط: االختالف

داخل كيس وبعضها يفقس من البيض 
.ومعظمها ينمو داخل أجسام أمهاتها

ر جميع الثدييات لها فرو أو شع: التشابه
.وتغذي صغارها بالحليب

يما يمكن أن تنظر إلى الشعر أو الفرو والتأكد ف
.إذا كان الحيوان ثابت درجة الحرارة



.متغير درجة الحرارة

ثابتبعضها 

درجة الحرارة

عمودتملك 
متغيربعضها فقاري

درجة الحرارة

سحلية السلمندر يتنفس عن طريق الجلد والرئات بينما ال

.تتنفس عن طريق الرئتين فقط

تكملة االجابات الصفحة التالية 



ف تنقسم الفقاريات إلى سبع طوائ

األسماك الالفكية واألسماك : هي

الغضروفية واألسماك العظمية 

والبرمائيات والزواحف والطيور 

.والثدييات

حيوان الجمل وهومن الثديات التي تعيش

في الصحراء ويتغذى على األعشاب 

ن ويستطيع التحرك في رمال الصحراء ع

دة طريق خفين ويتحمل الجوع و العطش لع

.أيام

كيلو جرام1000= الطن 

1000× 100= كتلة الحوت 

.كيلو جرام100000= 





سي الجهاز التنف–الجهاز العضلي –الجهاز العصبي 

.الجهاز الهضمي–



.تتحرك دودة األرض مبتعدة عن الضوء

.تتحرك الدودة حول ورقة التنشيف

نعم؛ فقد تحركت الدودة مبتعدة عن الضوء

.يمكن أن تحس دودة األرض بالضوء عن طريق الجهاز العصبي

*(-)*التالية  االجابة الصفحة 



.تشعر الدودة بالضوء وهي في باطن األرض:أضع فرضيتي

:أضع خطتي

 بوضع صندوق به كمية التربة وأضع بها دودة األرض وأضع

ا الصندوق في غرفة مظلمة ثم أسلط عليها كشاف ضوئي ثم أالحظ م

 .يحدث

أالحظ أطفئ الكشاف الضوئي وأنتظر قليال وأالحظ سلوك دودة األرض ف

.خروج الدودة من التربة

 أضع الدودة في داخل التربة وأسلط على التربة المصباح اليدوي

.وأنتظر فترة ثم أطفأه وأنتظر فترة أخرى أالحظ فيها دودة األرض

.أالحظ عدم خروج الدودة من التربة إال بعد إطفاء المصباح

.الدودة تشعر بالضوء وهي في باطن األرض:أستنتج أن





.العضالت تقصر وتسحب العضالت العظام مسببة الحركة

.صبيالجهاز العصبي يسيطر على باقي أجهزة الجسم وال يستطيع الجسم العمل بدون الجهاز الع



خل عند سحب البالون المثبت أسفل القارورة يد

ي الهواء في الماصة وتنتفخ البالون المثبت ف

رورة الماصة وعند دفع البالون المثبت أسفل القا

يخرج الهواء من البالون المثبت مع الماصة 

.ويعود البالون إلى حجمه األصلي

،  اجزيمثل البالون المثبت أسفل القارورة الحجاب الح

نقبض النموذج يبين آلية عمل الرئة فأثناء الشهيق ي

اتساع الحجاب الحاجز ويهبط إلى أسفل فيتسبب في

ين القفص الصدري ويسبب دخول الهواء إلى الرئت

خراج وأثناء الزفير يرتفع الحجاب الحاجز ويقوم بإ

.الهواء



ن على تزويد الخاليا باألكسجييساعد كالهما 

وكالهما يساعد على تخلص  الخاليا من الغازات
.الضارة

القلب

ج ال تأخذ خاليا الجسم األكسجين الذي تحتا

وتإليه للعمليات الخلوية والحيوان سوف يم



ي الحيوان الذي تضرر جهازه الهضمي قد يجد صعوبة ف

الحصول على الماء والغذاء الذي يحتاج إليه ألداء 

.وظائف الحياة

م هضم يتحرك الطعام من الفم ينتقل إلى المعدة فيت

الطعام ويتم امتصاصه خالل األمعاء ويخرج ما 
.تبقى من مواد مهضومة من خالل فتحة الشرج

يطحن الطعام في الفم بواسطة األسنان ويمزج 

ة باللعاب ثم ينقل إلى المعدة حيث تهضم عصار

المعدة الطعام ثم يمر خالل األمعاء حيث يتم 

امتصاص الماء والمواد المهضومة منه وأخيراً 

يخرج ما تبقى منه خالل فتحة الشرج



.الجهاز التنفسي

تنتقل إشارة خالل 

إلى األعصاب 
العضالت في األرجل

تقصر العضالت

تسحب عضالت 

العظام                                           األرجل 
تتحرك األرجل

ر قد يكون هذا الشيء حيواناً إذا ما توف

هذا لديه جهاز إخراجي وتنفسي وهيكلي و

الشيء يتحرك ويستجيب للمؤثرات 

.الخارجية



ألن كل جهاز من أجهزة الجسم يقوم 

ة بوظيفة حيوية تكمل عمل باقي األجهز

.فتساعد عل استمرار حياة الكائن الحي

فإن فقد، أعضاء الحس نعمة من هللا عز وجل

،اإلنسان إحدى هذه الحواس يصبح لديه عجز

وتعتبر الحواس الخمسة مصدر مهم لإلدراك 

نصر لدى جميع الكائنات الحية كما أنها تعتبر ع

مهم لمعرفة كل ما يحدث وكيفية حدوثه 

،  اوالشعور به واإلحساس به واإلدراك به أيض

كما أننا ، كما أن الحواس الخمسة بكاملها مهمة

في نستخدمها في كل شيء وترتبط بكل شيء

حياتنا من تواصل مع اآلخرين ومن البحث 

والكشف والعلم والتعرف على ما هية األمور 

ق ولكل حاسة وظيفة خاصة فمثال حاسة التذو

كما أن الفيلسوف ، فهي لتمييز األطعمة

أرسطون هو من صنف الحواس الخمس وهي 

حاسة الشم وحاسة التذوق وحاسة السمع 

وحاسة اللمس وحاسة الب



ا عبر القدم األولى تدفع كمية ماء أكبر وتسير بطريقة أسهل أثناء جره

ل حوض الماء، أما القدم الثانية غير المغطاة بالورق تدفع كمية ماء أق

.كما أنها تسير بطريقة أكثر صعوبة أثناء جرها عبر حوض الماء



.القدم األول المغطى بورق الصق

النموذج األول المغطى بالورق الذي يمثل الغشاء 

.الجلدي بين األصابع

إذا كان شكل األسنان حاد وقوى فإنها تمكن الحيوانات من أكل

.باللحوم أما إذا كانت األسنان مسطحة فأنها تصلح ألكل األعشا

الجزر والذرة واللحم )أقوم بمضغ األطعمة المختلفة 

وأالحظ في كل مرة أي نوع من األسنان استخدمه( والبذور

.أثناء مضغ كل نوع من الطعام

كون نستخلص أن تركيب أسنان الحيوانات يتوقف على طبيعة غذائها فت
.األسنان مسطحة ألكل األعشاب وتكون حادة ألكل اللحوم



الالفقاريات

.الجهاز الهضمي

الفقاريات

هيكل خارجي

.الجهاز العصبي

الزواحف



.جسمينقل الدم إلى جميع أنحاء ال: الفكرة الرئيسة
يتكون الجهاز الدوري من القلب والدم: التفاصيل

ي واألوعية الدموية فالقلب هو العضو الرئيسي ف

الدم الجهاز الدوري وعضلة القلب قوية تستطيع ضخ

يع خالل الجسم والدم ينقل الغذاء واألكسجين إلى جم
.أنحاء الجسم

اتها من البرمائيات حيث أنها تقضي حي: الضفدعة
.سةاألولى في الماء ثم تعيش بعد ذلك على الياب

.وهي من الفقاريات؛ ألن بها عمود فقري
ظيم وهي متغيرة درجة الحرارة فهي ال تستطيع تن

يئة درجة حرارتها بل تتغير درجة الحرارة تبعا للب
.المحيطة بها وتستمد حرارتها منها

شوكيات الجلد لها هياكل داخلية، أما المفصليات

فلها هياكل خارجية وكالهما من الالفقاريات ومن 

نجوم البحر ودوالر : األمثلة على شوكيات الجلد

مثل الرمل وقنافد البحر، أما األمثلة على المفصليات

الحشرات

و تستطيع األسماك السباحة في المياه الدافئة أ

الباردة لتنظيم درجة حرارة الجسم وتستطيع 

األسماك السباحة بالقرب من سطح الماء حيث 

عميقة تكون المياه دافئة بفعل الشمس أو السباحة ال
.حيث تكون درجات الحرارة باردة

عبارة خاطئة؛ ألن بعض األسماك لها هيكل 

.عظمي وبعضها لها هيكل غضروفي



الحيوانات منها ما هو له عمود فقري 

طيور ويسمى فقاري وتشمل الثدييات وال
.والزواحف والبرمائيات واألسماك

ومن الحيوانات ما هو الفقاري أي ال 

يوجد به عمود فقري ويشمل 

جلد اإلسفنجيات والالسعات وشوكيات ال
.والمفصليات والقشريات والرخويات







:الخياشيم والزعانف

ية الخياشيم تساعد األسماك في عمل

التنفس تحت الماء والتخلص من 
.الفضالت الغازية

الزعانف تسهل حركتها في الماء




