
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

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

                 https://almanahj.com/bh/4arabic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة لغة عربية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                   

 

                  https://almanahj.com/bh/4arabic2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   
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        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://t.me/omcourse_bot
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 الحیوانات الالفقاریة: المملكة الحیــوانیة الدرس األول : الفصل الثاني 
  : الالفقاریات

 . حیوانات لیس لها عمود فقري في أجسامها
فبعضها صغیر جدًا , وهي ذات أشكال وأحجام متنوعة , معظم الحیوانات الفقاریات  *

وبعضها  , تغطي جسمهبعضها له أعضاء صلبة , مثل دودة األرض وبعضها كبیر جدًا 
 . اآلخر له تراكیب داخلیة تدعم جسمه

 : بعض الحیوانات الالفقاریة
  : اإلسفنجیات

یتكون جسمه من , معظمها له شكل یشبه كیسًا له فتحة في أعاله , أبسط الالفقاریات 
اإلسفنج المكتمل النمو عدیم , تعیش في الماء . وهو مجوف من الداخل , طبقتین 
 . ارها قادرة على الطفو فوق الماءصغ, الحركة 

 : ) معویات الجوف( الالسعات 
ینتهي كل منها بخالیا السعة تشل بها , حیوانات لها أجزاء تسمى لوامس تشبه األذرع 

) المرجان ( بعض هذه الحیوانات عدیم الحركة ال ینتقل من مكانه ومنها , حركة فریستها 
 . )قندیل البحر( ومنها , وبعضها اآلخر یطفو ویسبح , 

  : الرخویات
بعض هذه التراكیب , جمیع الرخویات لها تراكیب صلبة لدعم وحمایة أجسامها اللینة 

) المحار ( معظم الرخویات البالغة ومنها  . . ( األصداف )داخلیة وبعضها خارجیة ومنها 
 ) الحبار واألخطبوط( وبعضها یسبح بحریة ومنها , تستقر في مكان واحد 

 ت الجلدشوكیا
 قنفذ البحر( لها جلد یحمل أشواكًا ولها أیضًا دعامة داخلیة تسمى الهیكل الداخلي ومنها 

( . 



 : المفصلیات
 . . وأجسامها مقسمة إلى أجزاء, لها أرجل مفصلیة , أكبر مجموعة في الالفقاریات 

آلخر تتنفس عن طریق الخیاشیم وبعضها ا) الربیان والسرطان ( بعض المفصلیات ومنها 
دقیقة تفتح عند ) قصیبات ( یتنفس عن طریق أنابیب  ( الحشرات والعناكب( ومنها 

تنقسم , ویحفظه رطبًا , للمفصلیات هیكل خارجي صلب یحمي الجسم  . . سطح الجسم
 . الحشرات والعدیدة األرجل والقشریات والعنكبیات: المفصلیات إلى أربع مجموعات هي 

 : تصنیف الدیدان
معظمها غیر , لها رأس وذیل , لها أجسام مسطحة ) : المفلطحة ( لمسطحة الدیدان ا

لها أجسام : الدیدان األسطوانیة  . . . بعضها یعیش داخل أجسام حیوانات أخرى, ضار 
 الدیدان الحلقیة . . معظمها تعیش داخل أجسام بعض الحیوانات , رفیعة ونهایات مدببة

لجسم مقسم إلى حلقات متماثلة ماعدا الرأس ا, تتكون أجسامها من ثالث طبقات  :
وال یوجد أي نوع من الدیدان الحلقیة یعیش داخل , تعیش على الیابسة , ونهایات الذیل 

 . أجسام حیوانات أخرى


