
 

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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 أجهزة أجسام الحیوانات: الدرس الثالث 
 كیف تتحرك الحیوانات ؟ وكیف تحس بالتغیرات ؟

 . للحیوانات أجهزة حیویة مختلفة تساعدها على أداء وظائف الحیاة األساسیة
الجهاز  , الجهاز العصبي, الجهاز العضلي , الجهاز الهیكلي : أجهزة أجسام الحیوانات 

 . الجهاز الهضمي, الجهاز اإلخراجي ,  الجهاز الدوراني, التنفسي 
 : الجهاز الهیكلي والجهاز العضلي

الجهاز الهیكلي یدعم  . . وعظام الفقاریات تكون الجهاز الهیكلي, العظام أنسجة حیة 
یعمل الجهاز الهیكلي مع الجهاز العضلي لمساعدة  . . الجسم ویحمي األعضاء الداخلیة

هاز العضلي من العضالت وهي نسیج عضلي قوي یتكون الج, الحیوان على الحركة 
 . یحرك العظام

 : الجهاز العصبي
ویتكون من خالیا , الجهاز العصبي هو الجهاز الذي یتحكم في جمیع أجهزة الجسم 

أما الفقاریات فإن أجهزتها العصبیة , الالفقاریات لها جهاز عصبي بسیط  . . عصبیة
بي من الدماغ وأعضاء الحس التي تساعدها على منم یتكون الجهاز العص . أكثر تعقیداً 

 . السمع والنظر والتذوق واللمس والشم لإلحساس بتغیرات البیئة المحیطة بها
 كیف ینتقل الدم والغازات في الجسم ؟

جمیع الحیوانات تحتاج إلى األكسجین الذي یتم نقله من الجو إلى  . : الجهاز التنفسي
یساعد الجهاز التنفسي على نقل األكسجین إلى  . . خالیاها بوساطة الجهاز التنفسي

 . . ومنها غاز ثاني أكسید الكربون, الدم وعلى تخلیصه من الفضالت الضارة 
الحیوانات الكبیرة , ال تحتاج إلى جهاز تنفسي معقد  - الدیدان  - الالفقاریات الصغیرة 

 . رئاتتحتاج إلى أجهزة متخصصة للتنفس ومن هذه األعضاء الخیاشیم وال
 : الجهاز الدوراني



وظیفة الجهاز الدوراني نقل , یتكون الجهاز الدوراني من القلب والدم واألوعیة الدمویة 
, الدم الذي یحمل الغذاء واألكسجین إلى خالیا الجسم المختلفة والتخلص من فضالتها 

اء له عضالت قویة لضخ الدم إلى جمیع أجز , القلب العضو الرئیسي في هذا الجهاز 
 . الجسم

 : الجهاز اإلخراجي
 . عندما تحلل الخالیا الطعام ینتج عن ذلك فضالت یقوم الجهاز اإلخراجي بالتخلص منها

 . الكبد والكلیة والمثانة والجلد والرئتین: أعضاء إخراج الفضالت  .
 كیف یهضم الطعام ؟

ا الجسم أن فتستطیع بذلك خالی, الجهاز الهضمي یساعد على تفكیك الطعام وتحلیله 
بعض الالفقاریات لیس لها أجهزة هضمیة متخصصة وبعضها له  . . تحصل على الطاقة

جمیع الثدییات , الزواحف والبرمائیات لها أجهزة هضمیة معقدة , أجهزة هضمیة بسیطة 
 لها أجهزة هضمیة متشابهة


