
 

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 علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

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

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

                  https://almanahj.com/bh/4science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 الحیوانات الفقاریة: الدرس الثاني 
 : الفقاریات

 . حیوانات لها عمود فقري في أجسامها
یمثل العمود الفقري جزًءا من الهیكل الداخلي الذي یدعم الجسم ویسمح بحریة الحركة 

 . للحیوانات الثقیلة
وهذه  , ال تتغیر درجة حرارة أجسامها كثیراً ) الطیور والثدییات ( بعض الفقاریات  *

وتسمى  , الحیوانات تستخدم طاقة الغذاء لتحافظ على درجة حرارة أجسامها ثابتة
 . الحیوانات الثابتة درجة الحرارة

تعد من الحیوانات المتغیرة درجة ) األسماك والبرمائیات والزواحف ( بعض الفقاریات  *
تبعًا لدرجة حرارة فهي تتغیر , أي التي ال تستطیع تنظیم درجة حرارة أجسامها , الحرارة 

 . وتستمد حرارتها منها, البیئة المحیطة بها 
واألسماك  ,)الالفكیة( األسماك العدیمة الفك : تقسم الفقاریات إلى سبع طوائف 

 . الثدییات , الطیور, الزواحف , األسماك العظمیة البرمائیات , الغضروفیة 
 : األسماك

 : تنقسم األسماك إلى ثالث طوائف هي
 . تحتوي هیاكلها على مادة مرنة تسمى الغضروف: ماك العدیمة الفك األس *
 تحتوي هیاكلها على مادة مرنة تسمى الغضروف: األسماك الغضروفیة  *
تغطي أجسامها القشور , تتكون هیاكلها من العظام , األكثر تنوعًا : األسماك العظمیة  *
 .)الكنعد والهامور( منها , 

 هل هناك فقاریات أخرى ؟
 : البرمائیات

تقضي البرمائیات , تعد من الحیوانات المتغیرة الحرارة ) الضفادع والسلمندرات ( منها 



تتنفس البرمائیات  , جزًءا من دورة حیاتها في الماء وتقضي الجزء اآلخر على الیابسة
الطور ( وعن طریق الرئات والجلد ) طور أبوذنیبة ( عن طریق الخیاشیم وهي في الماء 

 .)لغالبا
 : الزواحف

, تعد من الحیوانات المتغیرة درجة الحرارة ) السحالي والثعابین والسالحف والحرابي ( منها 
تتنفس , تعیش على الیابسة جلدها مغطى بحراشف أو صفائح تحمیها من فقدان الماء 

 . عن طریق رئتیها
  : الطیور

دافئة وجافة ولها مناقیر لها ریش خفیف یبقیها ,حیوانات فقریة ثابتة درجة الحرارة 
تضع الطیور بیوضًا , ورجالن تنتهیان بقدمین لهما مخالب یوجد على أقدامها حراشف 

 . قشورها سمیكة وترقد معظم الطیور على البیض دافئًا إلى أن یفقس
 : الثدییات

تعیش في معظم البیئات , لها شعر أو فرو یكسو جسمها , فقاریات ثابتة درجة الحرارة 
تصنف الثدییات إلى ثالث , ترعى صغارها , لیابسة وفي الماء وبین األشجار على ا

إناث , معظمها تلد صغارها وبعضها یضع بیضًا , مجموعات حسب طریقة والدة صغارها 
 . الثدییات تنتج الحلیب إلرضاع صغارها


