
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/4                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/4     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade4                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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تتميز هذه الحيوانات بعظام 
تساعدها على تحمل وزنها ولديها 

 عمود فقري 

الحيوانات التي تتحرك على 
اليابسة ولها وزن كبير مثل الكالب 

 ، القطط ، النمور، األحصنة 



الحيوان الفقاري يتحمل 
 مزيدًا من الوزن 

 حسب النموذج الذي عملته



 نموذج العمود الفقري افضل -4

العمود الفقري يجعل الحيوان البري يتحمل وزن اكثر وكذلك لتنمو  -5
 بشكل اكبر

 النمو بشكل اكبر  -6



لدى كل االسماك عمود فقري : أوجه الشبه  -1
أوجه االختالف لدى . وجميعها من ذوات الدم البارد 

االسماك الغضروفية وعديمة الفك هياكل غضروفية 
 واالسماك العادية مكونه من عظام 

تحتاج هذه االسماك إلى طاقة من الغذاء  -2
 للحفاظ على ثبات درجة حرارة أجسامها 



ذوات الدم البارد هي االسماك عديمة الفك 
 االسماك الغضروفية االسماك العظمية والبرمائيات 

 ذوات الدم الحار الطيور والثدييات 



الضفدع حيواناً برمائياً يحتاج للعيش بالقرب من 
 الماء للحفاظ على جلده رطبًا 

 ولها جلد متين وجاف  ةالسحلية تعيش على اليابس



   البرمائيات الزواحف  الطيور
 جلد رقيق جلد جاف ريش يغطي الجلد

 جلد رطب جلد ذو حراشف

ألنها تحتاج إلى مصدر حرارة . ال
 لتنظيم درجة حرارة جسمها 



بإمكان العالم أن يبحث عن شعر أو فراء ويفحص 
 الحيوان إذا كان من ذوات الدم الحار أم ال 



لها عمود فقري  و ممكن ان تكون من ذوات  
 الدم الحار أو البارد وتقسم إلى سبع أقسام 

من ذوات الدم البارد أما الطيور من ذوات الدم الحار 
 ولها ريش 

من ذوات الدم الحار ويغطي جسمها إما الشعر أو  
 الفرو و تنمو صغارها بثالث طرق مختلفة 



 1 بارد 

2 

3 

 مختلفة  متشابهة مختلفة 

بعض الحيوانات 
 ذوات دم بارد

جميعها لها 
 أعمدة فقرية 

بعض 
الحيوانات 

 ذوات دم حار 

 يعيش في االماكن الرطبة ولها جلد رطب وتضع البيض في الماء  

4 C-  لها أعمدية فقرية وتربي صغارها 
 االسماك ، البرمائيات ، الزواحف ، الطيور و الثدييات  5


