
٢- الخفاش يطير ولكنه ليس من الطيور ؟ 

ألنه من مجموعة …………..  فهو يتكاثر 

 بـ …………. و ……… صغاره

الصف الرابع
احليوانات ( ١ )  صفحة  ٢٧  - ٣٣ 
2022/ 2021 

الحيوانات

حيوانات …………..

هي حيوانات ليس لها  
عمود فقاري

حيوانات …………..

مجموعة 
 ..…………

مثل : 
الحصان و الحوت

هي حيوانات لها عمود فقاري 
واحد وهيكل عظمي داخلي

مجموعة  
الطيور 
مثل : 

……………

مجموعة 
 ..…………

مثل : 
القرش و الزبيدي

مجموعة 
 ..…………

مثل : 
الضفدع

مجموعة 
الزواحف 

مثل : 
……………

التمساحالضفدع

وجود ……………….وجه الشبه

وجه 
االختالف

مجموعة …………مجموعة …………

البطريقالخفاش

…………………………املجموعة

القطةالسلحفاة

طريقة 
…………………………التكاثر

الحوتاألسماك

طريقة 
…………………………التنفس

االسماكالضفدع

شبه 
الصغير 
بوالديه

…………………………

استخدم جداول املقارنة التالية لتنظيم معلوماتك عن الفقاريات :

تصنف الحيوانات إلى قسمني ، اكمل املخطط وتعرف عليها :

فسر معي و علل أو اذكر السبب ملا يلي  :

١- الثعبان يعتبر من الفقاريات ؟ 

ألن له ……………….. وعظام 

٣- الدلفني من الثدييات وليس من 

األسماك ؟ 

ألنه يتنفس بـ…………..   

و يتكاثر بـ …………

مجموعة …………

أوراق عمل الصف الرابع 



الصف الرابع
احليوانات ( ٢ )  صفحة  ٣٩  - ٤٣ 
2022/ 2021 

األخطبوطالنملة

هي حيوانات  ……………….وجه الشبه

مجموعة …………مجموعة …………وجه االختالف

النحلةالعنكبوت

…………………………عدد األرجل

عدد اجزاء 
الجسم

٢……………

الجرادةالفراشة

عدد مراحل 
…………………………دورة الحياة

استخدم جداول املقارنة التالية عن الالفقاريات :

اكمل املخطط لتلخص بعض املعلومات عن الالفقاريات :

٢- ال يعتبر العنكبوت من الحشرات ؟ 
ألن له ……. أرجل وجسمه 

 مقسم إلى ……… فال يشبه الحشرات.

فسر معي و علل أو اذكر السبب ملا يلي  :

١- النملة تعتبر من الالفقاريات ؟ 
ألن ليس لها ……………….. 

مجموعة …………
اكمل على الرسم اجزاء جسم 

الحشرة :

جسم الحشرة مقسم إلى …… اجزاء  

عدد األرجل …… تخرج من منطقة ……….

قرون استشعار 

..………

الصدر

..………

اكمل دورة حياة الفراشة :

اكمل دورة حياة الجرادة :

مجموعة 
 ..…………

مثل : 
األخطبوط والحبار 

والحلزون

مجموعة 
 ..…………

مثل : 
ام الربيان وسرطان 

البحر

مجموعة 
 ..…………

مثل : 
النمل والجراد 

من الحيوانات الالفقارية

.………… -١

٣ - عذراء داخل شرنقة

٤- فراشة مكتملة٢- ………….

.………… -١

٣- جرادة مكتملة٢- ………….

أوراق عمل الصف الرابع 



الصف الرابع
السالسل والشبكات الغذائية صفحة ٤٨ -٥٣
2022/ 2021 

اكمل املخطط التالي لتلخص معلومات الدرس

آكل ……….آكل ………

الحيوانات التي تأكل لحومالحيوانات التي تأكل األعشاب

كائن ……….. هو 
كائن يأكل مما ينتج

كائنات ………… هو كائن يعتمد على 
غيره في الحصول على الغذاء

اكتب رقم املصطلح أمام التعريف املناسب له :

املصطلحالتعريف

١- كائن منتج هي الطريقة التي تنتقل فيها الطعام الطاقة من كائن آلخر(      )

٢- الشبكات الغذائية 

٣- كائن مستهلك 

٤- مفترس 

٥- فريسة 

٦-السلسلة الغذائية

الشبكة الغذائية هي مجموعة من السالسل الغذائية في نظام بيئي(      )

هو كائن يأكل مما ينتج(      )

هو كائن يعتمد على غيره في الحصول على الغذاء(      )

الحيوانات التي تأكلها حيوانات أخرى(      )

الحيوانات التي تأكل حيوانات أخرى .(      )

 …………
 هو حيوان يأكل 
 حيوانات أخرى 

وتتميز بأسنان حادة أو منقار 
حاد ومخالب

 …………
 هو حيوان تأكله  

حيوانات أخرى 

فسر معي و علل أو اذكر السبب ملا يلي  :

١- تبدأ جميع السالسل الغذائية بنبات ؟ 

ألن النبات كائن …………… يصنع غذاءه بنفسه

كيف يصنع النبات غذاءه ؟

١- ثاني أكسيد الكربون

..………… -٢

.……-٣

غاز ………….

املادة السكرية

تستخدم الورقة ٣ مكونات 

النتاج املادة السكرية :

وتنتج الورقة 

باإلضافة الى املادة 

السكرية غاز مهم 

أوراق عمل الصف الرابع 


