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 مؤشرات األداء:- 

 .معنى التصنيف وطرق تصنيف العلماء للحيوانات أن يتعرف الطالب على  -1

 . والالفقاريات وأمثلة على كال منهماالتمييز بين الفقاريات  -2

===================================================== 

 السؤال األول :  حوط اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :-

 يطلق على الغطاء الخارجي ألجسام الالفقاريات  (1

   )ج( الهيكل الخارجي                              العظام )ب(                          عمود الفقريال أ()     

  عن طريق تتكاثر الطيور   (2

   الحشرات)ج(       الوالدة                        )ب(                           وضع البيض )أ(     

  اليابسةتسمى الحيوانات التي تعيش جزءا من حياتها في الماء والجزء اآلخر على   (3    

   )ج( األسماك                    )ب( الزواحف                                  )أ( البرمائيات                  

  تعتبر .................... من الالفقاريات  (4    

 )ب( الديدان                              )ج( الزواحف                            )أ( الطيور         

  يطلق على الحيوانات التي ليس لها عمود فقري(  5   

   )ج( ثدييات                             )ب( فقاريات                             الفقاريات)أ(      

 

 السؤال الثاني : أكمل الفراغات بالمفردة العلمية المناسبة فيما يأتي :-

 

[ العظام  –الطيور  – الزواحف – الثدييات – الفقاريات  ]  
 

 ..................يتكون العمود الفقاري من العديد من   (1

 . فكائنات فقارية يغطى جلدها بحراش هي................   (2

 ...................الفقاريات التي لديها شعر أو فراء وال تفقس بيضا وتولد حية هي   (3

 .هي الالفقاريات التي لها مناقير ويغطي جسمها الريش ................   (4

 الحيوانات التي لها عمود فقاري تسمى .................... (5
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 ]               [                       ]               [                    ]               [ 

 ]               [                       ]               [                    ]               [ 

 -: فيما يأتي ( أمام العبارة الخاطئة ✖) ( أمام العبارة الصحيحة وإشارة  ✓): ضع إشارة  ـؤال الـثالثالسـ

 )    (                              تنتمي معظم الحيوانات إلى الالفقاريات  (1

 )    (        الالفقاريات ليس لديها عمود فقاري ولكن تمتلك عظام      (2

 (  )          كل الحيوانات تمتلك عمودا فقاريا                             (3

 (   )              تعد الدالفين والحيتان من الثدييات                       (4

 (   ) تتكاثر األسماك بوضع البيض                                         (5

 -الحيوانات اآلتية في الجدول الوارد أدناه :: )أوال( صنف  الســؤال الـرابع

 األسماك [ –الديدان  –الهالميات  –الطيور  –الثدييات  –] العناكب 

 الفقاريات فقاريات

 

 

 
 

 

  -)ثانيا( : ضع التصنيف المناسب أسفل كل صورة فيما يأتي :

 الطيور [ –الرخويات  –الحيوانات المفصلية  –الزواحف  –البرمائيات  –] الثدييات 
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 تصنيف الحيوانات 
 

 لها نفس االحتياجات ( . –تتكاثر  –في خصائصها فكل الحيوانات ) تستجيب * تتشابه الحيوانات 

 ولكنها تختلف في بعض أعضائها مثل وجود العمود الفقاري أو عدم وجوده ولذلك تصنف إلى :
 

 ال فقاريات فقاريات

 

* تملك عمود فقري ) هو مجموعة من العظام 

 وسط ظهر الحيوان (تمتد 

 مثل ) النسور والكالب واألسماك (*

 

ليس لها عمود فقاري وال تحتوي أجسامها * 

 على عظام

تمثل معظم الحيوانات على األرض مثل ) * 

 الهالميات ( –العناكب  –الحشرات 

* تغطى أجسامها بغطاء رقيق وصلب يحمل 

 أجسامها ويحميها ) الهيكل الخارجي ( 
 

 الالفقارياتأمثلة 

  األنبوبي ( اإلسفنج) :  االسفنجيات( 1

 ) الدودة الهلبية (:  الديدان( 2

 تأكل عن طريق أقدامها التي تشبه األنابيب:  نجوم البحر والقنافذ( 3

 البحر التاجي ) تلدغ فريستها بمجساتها (قنديل : الهالميات ( 4

 سرطان البحر ( –العناكب  –مثل ) الحشرات : الحيوانات المفصلية ( 5

 –الحلزون  –تمتلك أجساما لينة وقد يمتلك بعضها عضلة تساعدها في الحركة مثل ) المحار :  الرخويات( 6

 اإلخطبوط (

 فقارياتأمثلة ال
 

 الثدييات  البرمائيات األسماك الزواحف طيورال

* لها مناقير ويغطي جسمها 

 الريش ولها جناحان وساقان 

 * تتنفس عن طريق الرئتين

* تتكاثر عن طريق وضع 

 البيض 

 البطريق –مثل ) العصافير 

 وهو من الطيور التي ال تطير

 الطيور التي ال تطير ( –

* فقاريات تغطى جلدها 

 بحراشف خشنة تحميها 

* بعضها يعيش على 

اليابسة والبعض اآلخر 

 على الماء

* تتنفس عن طريق 

 الرئتين

* تتكاثر عن طريق وضع 

 البيض 

 مثل ) الحرباء (

 

 

* كائنات فقارية تقضي 

 كل حياتها في الماء 

* تتنفس عن طريق 

 الخياشيم 

* تتكاثر عن طريق 

وضع البيض تغطي 

جسمها قشور وطبقة 

زلقه تساعد على 

 حمايتها  

* حيوانات معظمها يعيش 

جزء من حياته في الماء 

 والجزء اآلخر على اليابسة

* تتكاثر بوضع البيض في 

الماء وعندما تفقس تبدو 

كالسمكة تتنفس عن طريق 

الخياشيم . عندما تكبر 

 تعيش على اليابسة وتتنفس

  عن طريق الرئتين .

 مثل : الضفدع

* كائنات فقارية لها شعر 

الفئران (  –مثل ) األفيال 

 –أو فراء مثل ) القطط 

 الدببة (

* تتنفس عن طريق 

 الرئتين 

تتكاثر بوضع البيض ال * 

ولكنها تولد حية وتتغذى 

 الصغار بحليب األم 

 القطط (  –مثل ) األسود 

الحيتان ( في  –) الدالفين 

 ماء ال
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