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  ٚيّىٓ أْ يإدي اٌي دشق في اي

                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 

 : خقبئـ اٌذجٍيبد
 ٘ٛ رشويت ِشْ ػٍي ؽىً ؽشيظ يذػُ جغُ اٌذيٛاْ اٌذجٍي  اٌذجً اٌظٙشي 

 فمبسي دً ِذً اٌذجً اٌظٙشي ( ) االٔغبْ ٌذيٗ ػّٛد
 ػٕذ االٔغبْ رمٍـ اٌزيً ٚوْٛ اٌؼجض  اٌزيً 

 رذٛي اٌي دِبؽ ٚدجً ؽٛوي اٌذجً اٌؼقجي 
 فزذبد ِٛجٛدح ػٍي طٛي جبٔت اٌذيٛاْ اٌذجٍي  اٌجيٛة اٌجٍؼّيخ 

 ) رطٛسد في االٔغبْ ٚوٛٔذ االرْ ٚاٌشاط ٚاٌشلجخ (
 ( ) ٚرطٛسد في االعّبن اٌي فزذبد خيؾِٛيخ

 
 :  اٌذجٍيبد اٌالفمبسيخ

 رخزجيء في اٌشِبي ػٍي ؽٛاطيء اٌّذيظ -  اٌغّٙيبد

  5cmيقً طٌٛٙب اٌي  -

 ثأِىبٔٙب اٌغجبدخ . -

 رٍزمظ جغيّبد اٌطؼبَ اٌزي رؼَٛ في اٌّبء ثجبٔجٙب  -
 اٌغالٌيبد 

 )ثخبخبد اٌجذش(
 رؾجٗ االعفٕجيبد ٚرؼيؼ ٍِزقمخ ثبٌقخٛس ٚاالجغبَ اٌثبثزخ  -

 ٌٙب أغجخ ٚأػضبء ِٕظّخ  -

 ثبِىبٔٙب اٌغجبدخ ٚرؾجٗ اثٛ صٔيجخ لجً اْ رقجخ ثبٌغخ  -

 
 

وبْ يؼزمذ لذيّب اْ اٌغّٙيبد أوثش ؽجٙب ثبالعّبن ) اٌفمبسيبد ( ال ثبٌغالٌيبد ٌٚىٓ أوزؾف  ٍِذٛظخ :
اٌخبؿ ثىً ِٓ   DNA في وً ِٓ اٌفمبسيبد ٚاٌغالٌيبد أوثش ِٓ  رؾبثٗ اي  DNA دذيثب اْ رؾبثٗ 

 . اٌفمبسيبد ٚاٌغّٙيبد

 الحبليات

 الفقارية

 ذات حبل ظهري غضروفي

 فقارية

 لها عمود فقري صلب

 دولة اإلمـارات العربية المتحـدة

 دائــــــرة التعليـــــم والمعرفــــة

 ِــذسعــخ اٌــشؤيـــــخ اٌخبفــخ

  اٌغؼجخ:      ٌضبثغااٌصف:
 

 ػٍَٛاٌّـــــــبدح : 

   2020  اٌزبسيـــــخ :     /    /

 االعُ : .........................................

  اٌفمبسيبد:اٌّٛظٛع 

 

 2020-2019اٌؼبَ اٌذساصي 

  اٌثبٔياٌفصً اٌذساصي 
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 اٌذجٍيبد اٌفمبسيخ
 

 أِثٍخ : اٌمطظ ٚاالعّبن ٚاٌثؼبثيٓ ٚاٌضفبدع ٚاٌطيٛس .
 

 رؼيؼ االعّبن في اٌّبء . -  االعّبن

 رغزخذَ اٌخيبؽيُ ٌٍزٕفظ . -

 اٌخيبؽيُ : ) ٘ي أػضبء رغزجذي ثبٔي أوغيذ اٌىشثْٛ ثبالوغجيٓ اٌزائت في اٌّبء (
 لٛيخ .ٌالعّبن ريٛي  -

 ٌّؼظّٙب صػبٔف ِضدٚجٗ .  -

 ٍِذٛظخ : فشط اٌجذش ِٓ االعّبن 
 

 ِجّٛػبد االعّبن اٌّزٛاجذح في اٌخٍيج اٌؼشثي
 اٌجٍىيبد ِٓ االعّبن ػذيّخ اٌفه  -  االعّبن ػذيّخ اٌفه

 يزىْٛ ٘يىً االعّبن ػذيّخ اٌفه ِٓ اٌغضشٚف -

 رذقً ػٍي غزائٙب ِٓ االعّه االخشي -

ٌٙب طٛق ِٓ االعٕبْ يمجض ػٍي جبٔجي اٌغّىخ ٚيغجت جشح ثُ رمَٛ  -
 ثجظء ثبِزقبؿ اٌذِبء ٚعٛائً اٌجغُ االخشي ِٓ اٌغّىخ 

 اعّبن اٌمشػ ٚاٌشاي
 
 
 

يزىْٛ ِؼظُ ٘يىٍٙب ِٓ غضشٚف . ٌىٓ جّبجُ أعّبن اٌمشػ رزىْٛ ِٓ  -
 ػظبَ 

 ٌٙب صػبٔف ِضدٚجخ  -

 ٌٙب فىبْ لٛيبْ  -

 عشيؼخ في اٌغجبدخ  -
 ِثبي اٌغّىخ اٌز٘جيخ  -  االعّبن اٌؼظّيخ

 ٌٙب ٘يىً ػظّي  -

 ٌٙبصػبٔف ِضدٚجٗ  -

 ٌٙب فىيٓ -

ٌٍغّىخ اٌز٘جيخ ويظ خبؿ يغّي ِثبٔخ اٌغجبدخ يّىٓ اْ رّألٖ االعّبن  -
 ثبٌغبص فيغبػذ في اٌزذشن اٌي أػٍي ٚاعفً في اٌّبء 

يؼزجش فشط اٌجذش عّىخ ػظّيخ رمَٛ اٌزوٛس فيٙب ثذًّ اٌقغبس في  -
 أجغبِٙب أثٕبء رىٛيٕٙب 

 
ِجّٛػخ ِٓ سثبػيبد االطشاف رؼيؼ ػٍي اٌيبثغخ ٚرؼزّذ ػٍي اٌّبء ٌٍذيبح  -  اٌجشِبئيبد

 ٚاٌزىبثش

 رضغ ِؼظُ اٌجشِبئيبد ثيضٙب في اٌّبء  -

اٌجشِبئيبد اٌقغيشح ِثً اثٛ صٔيجخ ٌٙب خيبؽيُ ٚيٕجغي ػٍيٙب لضبء ِؼظُ اٚلبرٙب في  -
 اٌّبء . أِب ِؼظُ اٌجشِبئيبد اٌجبٌغخ ٌٙب سئزبْ ٌٍزٕفظ ػٍي اٌيبثغخ 

 ) ػًٍ (جٍذ اٌذيٛاْ اٌجشِبئي سليك ٚسطت .ٌزاٌه يجت اْ رؼيؼ في ِٛطٓ ثيئي سطت -
 ٌٍذفبظ ػٍي اجغبِٙب ِٓ اٌجفبف
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ٍِسٛظخ : يؼتمذ اْ أػذاد اٌجشِبئيبد أخفط ثضجت االِشاض ٚتغيش إٌّبش ٚاصتخبَ اٌّجيذاد ٚتذيش اٌّٛغٓ 

 اٌجيئ اٌخبػ ثٙب .
 

 تؼيظ ِؼظّٙب ػٍي اٌيبثش  - اٌزٚازف

 ٌٙب سئتيٓ ٌٍتٕفش . -

 تؼًّ اٌمغٛس اٌّٛخٛدح ػٍي خٍٛد اٌزٚازف ػٍي ِٕؼٙب ِٓ اٌدفبف. -

 التستبج اٌي اٌّبء ٌتعغ ثيعٙب .  -

 )الٔٙب تعغ ثيعب ِغطي ثمغشح ٚال يتؼشض ٌٍدفبف (
  صٍيفي داخً اٌجيعخ   -

 (ٚتٛخذ في اٌزٚازف ٚاٌطيٛس ٚاٌثذييبد ) ٘ٛ غغبء ٚاق يسيػ ثبٌدٕيٓ 
  ِتغيشح اٌسشاسحاٌزٚازف زيٛأبد  -

 ) تضتخذَ اٌسشاسح ِٓ اٌجيئخ اٌتي تؼيظ فيٙب ٌشفغ دسخخ زشاسح خضّٙب ( 
ػٕذِب يىْٛ خضُ اٌزٚازف دافيء يّىٕٙب اٌتسشن ثغىً اصشع ٚاالِضبن ثفشيضتٙب 

 ٚػٕذِب يمً اٌطؼبَ تٕتمً اٌزٚازف اٌي أِبوٓ ثبسدح ِٚظٍّخ ٌٍسفبظ ػٍي اٌطبلخ
 أٛاػٙب

 ٚاٌتّبصيراٌمبغٛس  ٌضالزفا اٌضسبٌي ٚاٌثؼبثيٓ
 ِؼظّٙب صغيش  -

يتشاٚذ زدّٙب ِٓ زدُ لجعخ اٌيذ  -
ِثً تٕيٓ  3mزتي يصً اٌي 

 وِٛٛدٚ

 ٌيش ٌٙب لٛائُ  -

ػٕذِب تّضه اٌثؼبثيٓ ثبٌفشيضخ  -
تتّىٓ ِٓ صسمٙب اٚ ٌذغٙب 

ٚتضّيّٙب ٚفي وٍتب اٌسبٌتيٓ تجتٍغ 
فشيضتٙب  تجتٍغ غبٌجيخ اٌثؼبثيٓ

 ثبٌىبًِ 

 ٌٙب أصذاف ٚاليخ  -

في ِٕٙب ِب يؼيظ  -
اٌصسشاء ِٕٚٙب 

ِب يؼيظ في اٌّبء 
ِثً اٌضالزف 
اٌخعشاء اٌتي 

تؼيظ ػٍي 
 عٛاغيء اثٛظجي

ِٛخٛدح في االخزاء  -
 اٌذافئخ ِٓ اٌؼبٌُ 

تؼيظ في اٌّبء اٚ ثبٌمشة  -
ِٕٗ ٌىي تعغ ثيعٙب في 

 اػغبط ػٍي اٌغبغيء 

تصطبد ثغشاصخ ٚثأِىبٔٙب  -
اٌتسشن ثضشػخ ٌّضبفبد 

 لصيشح 

 انواع البرمائيات 

 السمندر والسمندل المائي 
 لها ذيول  -

 تتحرك عن طريق ثني اجسامها جنبا الي جنب 
 

 الضفادع 
 ليس لها ولصغارها ذيول كالبالغين  -

 طويلة تمكنها من القفز ( سيقان )لها قوائم 

 الضفادع الثعبانية 
 ليس لها قوائم  -

 تشبه ديدان االرشض -
تتحرك عبر ثني اجسامها الي الخلف واالمام مثل  -

 الثعبان 
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 يّيز اٌطيٛس اٌشيظ ٚاٌٙيىً اٌؼظّي اٌّدٛف  - اٌطيٛس

ٚيىْٛ اٌٙيىً اٌؼظّي اٌّدٛف ِّتٍيء  –) يضبػذ اٌشيظ ػٍي ثمبء اٌطيٛس دافئخ 
 ثبٌٙٛاء ِّب يدؼٍٗ اخف ِٓ اٌفمبسيبد االخشي (

أثمً ػٕذ اِتالئٙب ( ثذال ِٓ راٌه تشوز اٌطيٛس  ب ٌيش ٌٍطيٛس ِثبٔخ ثٌٛيخ ) تدؼٍٙ -
 ثٌٛٙب في ثٍٛساد : ٚ٘ي اٌدزء االثيط ِٓ فعالد اٌطيٛس .

 تتصً أخٕسخ اٌطيٛس ثؼعالد صذس لٛيخ . -

 ) اي تٌٛذ اخضبِٙب اٌسشاسح داخٍيب ( تؼتجش اٌطيٛس ثبثتخ دسخخ اٌسشاسح  -

 اٌسشاسح في اٌدضُ  تشتدف اٌطيٛس ػٕذِب تغؼش ثبٌجشد ِّب يسفز أتبج ِزيذ ِٓ -
 أعىبي أخٕسخ اٌطيٛس

 اخٕسخ اٌؼصفٛس اٌذٚسي اخٕسخ إٌٛسس
 غٛيٍخ ِٚسذدح -

 ) تضبػذ ػٍي اٌتسٍيك ٌشزالد غٛيٍخ (
 لصيشح ٚػشيعخ  -

) تضبػذ٘ب ػٍي تغييش االتدبٖ ثضشػخ الٌتمبغ اٌطؼبَ 
 اٚ اٌٙشٚة ِٓ اٌؼذٚ (

 
 اٌثذييبد

  
 ٚاالٌجبوب ٚاٌمشٚد ٚاالٔضبْ .ِثً اٌٍيّٛس ٚاالصٛد  - اٌثذييبد

 ٌٙب عؼش يضبػذ٘ب ػٍي اٌذفء  -

( ٚتؼتجش ٚصيٍخ تىيف ) أضدخ خبصخ تٕتح اٌسٍيت ٌصغبس اٌثذييبد ٌٙب غذد ٌجٕيخ  -
 الْ اٌسٍيت يضبػذ ػٍي ّٔٛ اٌصغبس الُٔٙ ال يّىُٕٙ اٌجسث ػٓ غؼبَ .

 أٔٛاػٙب
 اٌثذييبد اٌّغيّيخ اٌثذييبد اٌىيضيخ أزبديبد اٌّضٍه

تعغ اٌجيط ٚػٕذِب  -
يفمش صغبس٘ب تتغزي 

ػٍي زٍيت اِٙبتٙب 
ِثً : خٍذ اٌّبء ٚاوً 

 إًٌّ 

تشثي صغبس٘ب في خيٛة فؼٕذ  -
اٌٛالدح ال يىْٛ اٌصغيش 

ِىتًّ إٌّٛ فيززف ػجش عؼش 
اِٗ اٌي داخً اٌديت زيث 
يّىٕٗ اٌسصٛي ػٍي زٍيت 

 االَ ٚإٌّٛ .

ِثً : اٌضٕبخت اٌىيضيخ  -
ٍذ ٚاٌفئشاْ اٌىيضيخ ٚاٌخ

 ٚاالثٛصَٛاٌىيضي 

ٌٙب تشويت يضّي اٌّغيّخ  -
يشتجػ ثٙب اٌصغبس أثٕبء 

 إٌّٛ داخً سزُ االَ 

ِثً : اٌمطػ ٚاالزصٕخ  -
 ٚاٌجمش ٚاالٔضبْ 

 


