
 

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 األول اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/1                   

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

                 https://almanahj.com/bh/1                   

             1/bh/com.almanahj//:https     للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف األول في مادة علوم الخاصة بـ   اضغط هنا *

     

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

                  https://almanahj.com/bh/grade1                   

almanahjbhbot/me.t//:https                        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا        

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/1
https://almanahj.com/bh/grade1
https://almanahj.com/bh/grade1
https://t.me/omcourse_bot
http://www.tcpdf.org


 الوحدة الثانية : الحيوانات ومساكنها  
 الفصل الثالث: الحيوانات من حولنا. 

(  الحيوانات وحاجاتها )  الدرس الثانيملخص ا  

 

 

 

  

 

 

 

 احتياجات الحيوانات 

المكان -المأوي الهواء الماء الغذاء  

تحتاج الحيوانات إلى الغذاء والماء  
 لتنمو و تعيش 

تحتاج الحيوانات إلى  
 الهواء لتتنفس 

المآوي مكان تعيش فيه 
، تعيش  الحيوانات بأمان

بعض الحيوانات على  
 اليابسة وبعضها في الماء . 

تلبي الحيوانات حاجاتها. كيف   

لها أجزاء تساعدها في الحصول على ما تحتاج  
ه من غذاء ولتستشعر الخطر مثل العيون إلي

 واألنف و األذن.

 لها أجزاء تساعدها على التنفس 

تساعدها األجنحة واألرجل والزعانف  
 للفرار من الخطر. 

الخياشم : تساعد  
األسماك في 

 التنفس تحت الماء  

الرئتان : تساعد 
الحيوانات األخرى في  

الهواء تنفس   



  

     

أجنحة  لها
تساعدهاعلى  

الطيران وتستخدم 
 مناقيرها.

ا أرجل قوية  له
ومخالب حادة 
تساعدها في  

 الحصول على الغذاء 

تعد الدالفين من الثدييات  
تعيش في المحيط لها  التى 

.  رئتين  

الخياشم  تساعد األسماك في 
 التنفس تحت الماء  

 أجزاء التى تلبي حاجاتها

 جناح  ، منقار ، رئتان

 أجزاء التى تلبي حاجاتها

 سيقان ، مخالب ، رئتان

 أجزاء التى تلبي حاجاتها

 زعانف ، خياشيم  

 تأكل الحيوانات الغذاء لتحصل على الطاقة الالزمة لكي تعيش.

 آكالت النباتات :
حيوانات تتغذي على النباتات فقط .    

 آكالت اللحوم :
يوانات تتغذى على اللحوم ) حيوانات أخرى ( . ح   

وطحنة. لها أسنان مستوية لمضغ الطعام  لها أسنان حادة تعمل على تجزئة اللحم  
 وتقطيعة إلى قطع صغيرة . 

تساعدها األنياب الحادة على التقاط 
 غذائها واالمساك به . 



 

   

 

 تحصل الحيوانات على غذائها 

 يري النمر الغذاء ) الفريسة (  تري البقرة العشب 

يستخدم أنيابه ومخالبه اللتقاط   تقطع العشب بأسنانها المستوية 
 الغذاء واالمساك به .

 يستخدم أسنانه الحادة ليأكل الغذاء
تستخدم أسنانها المستوية لمضغ  

 العشب وطحنة . 

بتحريك دى هللا تعالي الحيوانات ليدل بعضها على مكان وجود الطعام ، ه
 أجسامها ، أو بإصدار أصوات ، أو بترك روائح .

:   أكل نباتات ولحومياالنسان   

 



 

 

 

( امام اإلجابة الخاطئة  وعالمة )  ( أمام االجابة الصحيحة   أضع عالمة )    1
 الحيوانات مخلوقات حية ، تحتاج إلى الطعام والماء فقط .     

 بعض الحيوانات تعيش على اليابسة، وبعضها يعيش في الماء 

حة والمنقاقير تساعد الطيور على الحصول على طعامها. ن اآلج  

حيوانات آكالت األعشاب هي الحيوانات التى تأكل النباتات.    

 حيوانات آكالت األعشاب مثل أالسد ، ونمر . 

 آكالت األعشاب لها أسنان مسطحة تساعدها على مضغ الطعام وطحنه.

.( آكالت األعشابمن )العشب امام كل الحيوان أرسم بعض   2 



 

 

 3 ضع دائرة على الحيوانات آكالت اللحوم. 

-اكمل الجملة التالية بكلمة المناسبة لها في ما ياتي:  
4 

 خياشيم

 نمر حادة طعامها األزهار

 النباتات   رئتين

تقطيع اللحم وتمزيقه . ىآكالت اللحوم لها أسنان .................. تساعدها عل  

     ، وسمك القرش من آكالت اللحم . ..................    

 بعض آكالت اللحوم لها مخالب حادة تساعدها على الحصول على ..............

للسمكة .............. تساعدها على التنفس .         

النحلة تمتص رحيق ...........................       

حيوان الباندي يأكل ............................       

الطاووس يغطي جسمه .........................      

.................   تعد الدالفين من الثدييات التى تعيش في المحيط لها         

 الريش



 

 

 ضع عالمة على االجابة الصحيح.
5 

هي  احتياجات الحيوانات  

 من أجزاء التى تساعد الحيوانات على التنفس.

 الخياشم تساعد ............... في التنفس تحت الماء  

 لها أرجل قوية ومخالب حادة تساعدها في الحصول على الغذاء



 

 

( آكالت األعشابأو  آكالت اللحوم)  الحيوانات . نوع هذهماذا تسمي  6  6 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 

............................. 



 

 

 
  كل اسم ضع
 

. ..................التى تعيش في المحيط لها  ..................تعد الدالفين من   

 

كل نوع من الحيوانات .                أكمل معلومات عن   7 

  . تساعدهاعلى الطيران ................... عند الطيور

 

حادة تساعدها في .........................أرجل قوية و عند االسد   

. الحصول على الغذاء   

 

 الثدييات رئتين مخالب أجنحة 

 آكالت النباتات :

حيوانات تتغذي على ..................................... فقط .    

 آكالت اللحوم :

حيوانات تتغذى على ..................................... ) حيوانات أخرى ( .   



 

 

 7 ؟ في المجموعة التي ينتمي اليها لحيوانات أسماء 3 أذكر

أعشاب اكالت لحوم أكالت   

 صل الصورة معبرة الى الكلمة المناسبة لها.
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أعشاب اكالت لحوم أكالت  الحلويات اكالت   



 

 

 8 صل الصورة بالكلمة المناسبة لها.

 الخياشيم

المكان -المأوي  

 رئتين

 مخالب حادة

 أجنحة 

أسنان مسطحة 
أعشاب كالت

 األنياب الحادة



 

 

 

 9 صل الصورة بالكلمة المناسبة لها.

1                             -أكتب اسماء الحيوانات في ما ياتي: 
0

 جمل

 نمر
 أسد
 غزال

 حمار

 تمساح
 قرد
 ثور


