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 : الـمفردات
 

 : عملية يستخدمها العلماء لدراسة الطبيعة الطريقة العلمية
 

 : هو أي شي يمكن أن يتغير مثل درجة الحرارة وسقوط األمطار المتغير
 

 لإلجابة عن السؤال : هو عبارة تحتوي على معلومة يمكن اختبارهاالفرضية
 

 اختبار علمي تستخدم لدعم الفرضية: هو التجربة
 

 

 خمطط الطريقة العلمية :

 المالحظة
1 

 طرح سؤال

2 

 وضع فرضية

3 

 إجراء تجربة
4 

 النتائج
5 

 الطريقة العلمية
 تحفظ بالترتيب
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 الـمفردات :

 بناء أسياسية الكائن الحي هي أصغر وحدة:  الخلية
 

 كل ماهو حي ويقوم بالوظائف الحيوية: هو  الكائن الحي
 

 مجموعة من الخاليا المتشابهة: هو النسيج
 

 مجموعة من األنسجة المتشابهة: هو العضو
 

 

ما خصائص الكائنات احلية ؟

 * تتكاثر                           * تستجيب                          نمو       * ت
 
  

 *تحصل على الغذاء                           * تخرج الفضالت

الكائنات احلية ؟ الذي حتتاج إليهما 

 * مكان للعيش                                        * الغذاء والماء
 

                     
 للالنسان والحيوان  األكسجينالغازات :مثل * 

 يحتاجه النباتثاني أكسيد الكربون و              

؟ مما تتكون الكائنات احلية
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 اخللية احليوانية :
 
 

 اخللية النباتية :

 الفجوة:

 تخزن الغذاء الزائد

 النواة:

 تتحكم في جميع األنشطة

 الميتوكوندريا:

 يحرق الغذاء إلنتاج الطاقة
 السيتوبالزم:

 مادة تمأل الخلية وهي ماء 

 غشاء الخلية:

 حماية الخلية

 النواة:

 تتحكم في جميع األنشطة

 السيتوبالزم:

 الميتوكوندريا: مادة تمأل الخلية وهي ماء 

 يحرق الغذاء إلنتاج الطاقة

 غشاء الخلية:

البالستيدات  حماية الخلية
 الخضراء:

مصنع الغذاء 
تحتوي على 
 الكلوروفيل

 جدار الخلية:

 حماية الخلية

 الفجوة:

 تخزن الغذاء الزائد
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ما وجه الشبه بني اخلاليا النباتية واحليوانية

: يف الكائنات احلية مستويات التنظيم

 

 

اتيةاخللية النب انيةاخللية احليو   

 يوجد لديها :
 جدار خلوي 

 وبالستيدات خضراء 

وصبغة الكلوروفيل 
 الخضراء
 فجوة كبيرة

 شكل الخلية مستطيل

 ال يوجد لديها

 جدار خلوي 

بالستيدات خضراء ال و  

الكلوروفيل وصبغة 
 الخضراء

 لديها فجوة صغيرة
 شكل الخلية دائرية

 يوجد لديهما :
 غشاء الخلية

 النواة
 ميتوكوندريا
 سيتوبالزم

 فجوه

 :الخلية
وحدة بناء 

 الحي الكائن

 نسيج:
مجموعة 

متشابهة من 
 الخاليا

 عضو:
مجموعة 

متشابهة من 
 األنسجة

 جهاز:
مجموعة من 

تعمل  األعضاء
 معا  

 جسم:
مجموعة من 

تعمل  األجهزة
 معا  

 : تعمل على نقل األكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أجزاء الجسم خاليا الدم
 : تعمل على نقل الرسائل من الدماغ إلى أعضاء الجسم إذا كنت تريد مثالً المشي  الخاليا العصبية
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تصنيف الكائنات احلية :
6

11 11

X X√√√√

√√  √X X   √

 المملكة
 الشعبة

 الطائفة
 الرتبة

 الفصيلة
 الجنس

 النوع

 أكبر مجموعة

 أصغر مجموعة
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أنواع الكائنات احلية الدقيقة:

 مثل: هي كائنات صغيرة جداً ال يمكن رؤيتها بالعين:  الكائنات الدقيقة
             

 الفطريات  (   -الطالئعيات        -)البكتيريا البدائية والبكتيريا      

1

X 

1

√ 



 املعلمة: شيماء الكتيب                    الفصل الدراسي األول                                                                                                                                                                                                           الرابعالصف         
                                                                                                                                       

 

الكائنات احلية: تسمية

 

مثال

 

1

√ 
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 أنواع األجهزة العضوية يف جسم احليوان :

 
 

 
  عظام: * يتكون من  مما يتكون

 
 

 : * يدعم جسم الحيوان     * يحمي األعضاء الداخلية الوظيفة
 

 
 

 
 

 
 

 العضالت* يتكون من : مما يتكون
 
 

 ليساعد على الحركة : * يعمل مع الهيكل العظمي الوظيفة
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نظام التحكم الرئيسي في الجسمهو  
 

 

 

 أعضاء الحواس -  الحبل الشوكي  -   المخ -  الخاليا العصبية: * يتكون من مما يتكون
 
 

  : * يساعد على استخدام الحواس الخمسه )الشم والرؤية والسمع والتذوق ( الوظيفة
 الكتشاف التغيرات في البيئات المحيطة بها               

 
 
 

 
 

 لتبادل الغازات مع الماء والهواء  الرئتين أو الخياشيم أو الجلدتستخدم الحيوانات : *  مما يتكون
 
 

 يعمل بإيصال األكسجين إلى الدم والتخلص من ثاني أكسيد الكربون: *  الوظيفة
 

 

 اهليكل العظمي -1

 اجلهاز العضلي -2

 اجلهاز العصيب -3

 اجلهاز التنفسي -4
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    األوعية الدموية – الدم – القلب يتكون من: *  مما يتكون
 
 

 الدم عبر الجسم ، يحمل الدم األكسجين والماء والغذاءفي نقل يعمل : *  الوظيفة
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 ( بترشيح الفضالت من الدم الكليتين و الكبد): * يتكون من مما يتكون
 ( بالتخلص من الفضالت السائلةالمثانة البولية و  الحالب)                  

 ( بإفراز العرق للتخلص من األمالح الجلد)                  
 ( بالتخلص من الفضالت الغازية ثاني أكسيد الكربون الخياشيم -الرئتان )                  

 

 
 

 يعمل بالتخلص من فضالت الجسم السائلة والغازية والصلبة: *  الوظيفة
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  ( في الثديياتاألمعاء  -  الكبد  -   معدة -)فم يتكون من  : * مما يتكون
 
 

 الغذاء للحصول على الطاقةيعمل بعملية هضم : *  الوظيفة
 

 

 اجلهاز الدوري -5

 قلب السمكة : تتكون من حجرتين
 

 قلب البرمائيات : تتكون من ثالث حجرات
 

 قلب الثديات والطيور : تتكون من أربع حجرات
 

 االسفنجيات واللواسع : ليس لها قلوب

 اجلهاز  اإلخراجي -6

 اجلهاز  اهلضمي -7
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 الـمفردات :

 : هي مراحل النمو والتغير في الكائن الحي دورة الحياة
 

: هي الفترة التي يعيشها على األرض مدة الحياة
 : هي مراحل النمو المنفصلة عن بعضها البعض التحول

 

: هي صورة طبق األصل عن أبويها النسخة
 : هي عملية نقل الصفات من األباء إلى األبناء الوراثة

 

: هي صورة طبق األصل عن أبويها النسخة
: هي الخلية األنثوية  البويضة

 : هي الخلية الذكرية الحيوان المنوي
 

هو الجنين:  البويضة المخصبة
: هي عملية اندماج الحيوان المنوية مع البويضة  اإلخصاب

 : أنواع التحول

34

1

2

3

1

2

3

4
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 : كيف تتكاثر احليوانات

1

2

 : ما الصفات املوروثة
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 الـمفردات :

 هو االختالفات بين أفراد النوع نفسه:  التنوع
 

 تكيف الكائن الحي بشكل أكثر من الكائنات األخرى مع بيئته: هو  الطبيعي االنتخاب
 

 التكيف يمكنها ال ألنه نظرا موجودة تعد لم الحية الكائنات من أنواع: هي االنقراض

 هي سمات بدنية أو سلوكيات تساعد الكائن الحي على البقاء حياً في بيئته:  مظاهر التكيف
 

 الحيوانات نائمة في الشتاء وتعتمد على الطاقة المخزنه في جسمهابقاء : هو  البيات الشتوي
 

 لالختفاء من الفريسة  تشابه الحيوانات مع بيئتها: هو التمويه

 تشابه الكائن حي بكائن حي آخر: هو المحاكاة

 مظاهر التكيف:

 سلوكيات سمات بدنية

الدب القطبي : لديه فرو يساعده على 
 اإلحساس بالدفء

 

 

 

ثعلب الصحراء : لديه أذنين كبيرتين 
 تطردان الحرارة لتعيش في الصحراء

 

 

 

 

الجمل: لديه سنام يخزن الدهون و 
حوافره عريضة تساعده في المشي 

 على الرمال
 
 

 

الفيل: لديه خرطوم يساعده في اإلمساك 
 بالماء والغذاء

: نوم الحيوانات البيات الشتوي * 
ويعتمد على الطاقة في فصل الشتاء 

 المخزنة في جسمه
 
 

: تهاجر الطيور من  الهجرة* 
 األماكن الباردة إلى األماكن الحارة

 
 

: تشابه الحيوانات مع بيئتها التمويه* 
 للتخفي عن الفريسة

 
: تشابه كائن حي بكائن المحاكاة* 

 حي آخر



 املعلمة: شيماء الكتيب                    الفصل الدراسي األول                                                                                                                                                                                                           الرابعالصف         
                                                                                                                                       

 

 ملاذا تستخدم احليوانات حواسها:
 

 للحصول على الغذاء 

 

  ً  في البقاء آمنا

 

 للحصول على اآلخرين من نفس نوعها 

 

 ريةبح للحركة 

 
 

 لدى احليوان:ما هي احلواس  
 

 لديها أعين كبيرتان في الجزء األمامي من الرأس لصيد الفريسة البومة: مثل  البصر 

 لديها آالف األعين لرؤية الحركة من جميع االتجاهات الذبابة                
 
 

 يترك أثناء سيره رائحة لتحذير اآلخرين من االقتراب الكلب: مثل الشم 

 ليمتص دم الكائنات الحية )الحصول على الغذاء( البعوضمثل         
 
 

 يستخدمون الصدى )للحصول على الغذاء( والدولفين الخفافيش:  مثل السمع 

 
 

 لتحديد مكان جيد لوضع البيض الفراشات: مثل التذوق 

 
 

 تشعر باالهتزازات أثناء اقتراب الحيوانات المفترسة ألن ليس لديها  الدودة: مثل اللمس
 أعين

 

 لديها مستقبالت كهربائية تساعدها في  الدولفين وأسماك القرش : مثل استشعار الكهرباء
 لعثور على الفريسةا

 
 

  ور على عثلديها مستقبالت الحرارة تساعدها في ال األفعى والبعوض: مثل الحرارةاستشعار
 الفريسة
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 الـمفردات :

 الكائن الحي استجابة: هو شيء يحدث في البيئة يؤدي إلى  المؤثر
 

 ةالجاذبيأو  الماءأو  الضوءلمؤثر ما في بيئته مثل  استجابة النبات: هو  االنتحاء

 ؟ما هي مؤثرات النبات 
 

 :  تستجيب النبات عن طريق النمو باتجاه الضوء  الضوء -1 
 
 
 

 : تستجيب النبات عن طريق نمو الجذور باتجاه الماء الماء -2
 
 
 
 

 : تستجيب النبات عن طريق نمو الجذور لألسفل باتجاه الجاذبية  الجاذبية -3
 لألعلى بعيداً عن الجاذبية والساق                 

 
 
 

 معدل النمو: تستجيب النبات عن طريق  المواد الكيميائية -4
 

 : تستجيب النبات عن طريق معدل النمو الحرارة -5
 

 ؟مظاهر الـتـكييف يف النباتات 
 

 :  له نسيج  رخو يمتص الماء  + له غطاء شمعي يحفظ الماء  + الصبّار*  
 له أشواك يمحميه من الكائنات الحية                           

 
 

 : تتساقط أوراقها لتحميها من الجفاف النباتات في فصل الشتاء* 
 

 

  : تنمو أوراق جديدة وتبدأ بتخزين الغذاء يكفيها للشتاء القادمالنباتات في فصل الربيع* 
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 الـمفردات :
 ضارة إلى الهواء والماء والتربةإضافة مواد : هو  التلوث

 

 هو استجابة الكائن الحي للتغيرات في البيئة:  التأقلم
 

 كائن الحي من نوع معين: هو موت آخر االنقراض

 الذي يؤدي  إىل تغري النظام البيئي ؟ ما

 حيدث عند تغري النظام البيئي؟ماذا 
  

  

  

 ؟كيف ميكن لإلنسان أن مينع االنقراض

  تحمي الكائنات الحية المهددة باالنقراض محميات طبيعيةعمل 
 

 اإلنسان األحداث الطبيعية الكائنات الحية

 

 

 

 األعاصير         البراكين

 

 

 

        الزالزل        ضاناتالفي
 

 

 الجفاف

 

 

 

 سراب الجراد

)يأكل الجراد أي نبات يقابله في 
طريقه فيمكن أن يترك مجتمع 

 بدون غذاء(

 

 

 جحور التماسيح

حركة التماسيح في األرضي  )
الرطبة تسبب تكون جحر للطيور 
و للكائنات الحية فتحصل على 
الغذاء والماء والمأوى أثناء 

 تعرض موطنها للجفاف الشديد (

 قطع الغابات( 1)

 
 تكدس السكان( 2)
 
 
 التلوث( 3)

 
 
 (حماية البيئة4)

 إعادة تدوير الورق *
 * زراعة األشجار

* معالجة النفايات بإزالة المواد 
 الكيميائية

 * التقليل من قيادة السيارات
*إغالق المياه أثناء غسيل 

 األسنان


