
מדינת ישראל
משרד החינוך

درس علوم للصف الرابع
الموضوع: َمْجموَعُة   اْلَفقاِرّیاِت ومجموعة  الّالَفقِرّیاِت

الرجاء تزّودوا بـ  : دفتر , قلم , ممحاة , مسطر.

اسم المعلّم/ة: مھا شلون 



كیف حالكم وكیف النفسیة الیوم؟ 
مضامین درسنا :

سنتعرف على مفهوم التصنيف.•

سنتوجه لموقع افاق ونقوم بحل مهام•

سنتعرف على الفقاريات واللافقريات•
تصنيف الفقاريات واللافقاريات إلى فئاتها ٔالٔساسية•



ماذا يجب ٔان نحّضر لدرسنا اليوم ؟ 



نبدٔا بمتعة , بهمة ونشاط..

لمن ٔانتمي؟؟

هل ممكن تصنيف هذه الحيوانات التي ٔامامك إلى مجموعات تبعا لصفات مشتركة؟•

هيا نحاول..•



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

بيئتها الحياتية الماء سمكة القرش .1بيئتها الحياتية اليابسة
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
حرباء .7

سلحفاة البحر .8



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
حرباء .7

سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
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سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
حرباء .7

سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب

فراشة



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
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فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
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سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب

ٔاخطبوط فراشة



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

كلب .2 .1
فراشة .3

ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
حرباء .7

سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب

ٔاخطبوط فراشة

دولفين



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
حرباء .7

سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب

ٔاخطبوط فراشة

دولفين هدهد



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
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سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب

ٔاخطبوط فراشة

دولفين هدهد

حرباء



 
لمن ٔانتمي؟؟

  

سمكة القرش .1
كلب .2

فراشة .3
ٔاخطبوط .4
دولفين .5
هدهد .6
حرباء .7

سلحفاة البحر .8

بيئتها الحياتية الماء بيئتها الحياتية اليابسة

سمكة القرش كلب

ٔاخطبوط فراشة

دولفين هدهد

سلحفاة البحر حرباء



                     مفهوم التصنيف ؤاهميته؟

يمكن تعريف التصنيف على ٔانّها ذلك الطريقة الذي تهدف إلى وضع الٔشياء

 بمختلف ٔانواعها ضمن فئات محّددة إستنادا إلى وجود بعض الصفات 

المشتركة ٔاو المعايير المتشابهة فيما بينها.



كيف صّنف العلماء الكائنات الحّية؟

 قام العلماء بتصنيف  الكائنات الحّية إلى مصّنفات علمّية دقيقة،

بما يتناسب مع الخصائ المشتركة التي يشترك بها كل نوع منها



كيف صّنف العلماء الكائنات الحّية؟

بناًء على ذاك قام العلماء بتقسيم الكائنات الحية إلى  مجموعتين كبيرتين 

تعتبر كل منها مملكة قائمة بذاتها وهما: 

1. المملكة النباتية

2. المملكة الحيوانية

يتميز ٔافراد كل من المملكتين بصفات خاصة.



كيف صّنف العلماء مملكة الحيوانات ؟

 تعیش في البیئات الحیاتیة كمیة كبیرة جدا من أنواع الحیوانات. یمكن تصنیف ھذه  
 األنواع العدیدة من الحیوانات بحسب صفات كثیرة: المنظر، السلوك، ساعات النشاط،

نوع الغذاء الذي تأكلھ، شكل الحركة، تكیفھا مع البیئة وغیرھا. 
 الطریقة الرئیسیة التي أعتمدھا العلماء في تقسیم الحیوانات إلى مجموعات كانت

 .حسب صفات داخلیة مشتركة تتعلق في مبنى الجسم
 ھذا التصنیف یسـاعدنا على فھم التشـابھ واالختالف بین الحیوانات وعلى تطور عالم

 .األحیاء



تصنيف مملكة  اْلَحيَواناِت

َتیِنبسَحِب    ُف   اْلُعَلماُء ةكلمم   اْلَحَیواناِت   إِلى   َمْجموَعَتْیِن   َرئیِسیَّ ُیَصنِّ

أل   لِخادال ةَفصِّ َوُھما:   ,ِمسِجأل لِِخاد ماظِع ِدوجُو مَدَع وأ ِدوجوِب قلََّعَتت یتّأل ةیِّ

 .1  مْجموَعُة   الّالَفقرّیاِت

2. مجموعة الفقاریات

 



مجموعة الالفقاریات
  االسم الذي أطلقھ العلماء على مجموعة الالفقاریات یدل على أنھ 

ینقصھا شيء ما داخل الجسم. 

لجمیع الالفقاریات ال توجد عظام داخل الجسم. عدد أنواع الحیوانات 

التي تنتمي إلى مجموعة   الالفقاریات ھو بضعة مالیین. لكي نستطیع 

التمییز بین األنواع المختلفة، یـقـسـم العلماء الالفقاریات 

لمجموعات إضافیة أصغر، ذات صفات مشتركة.



الّلافَقِريّاتِ 

ٍة:   ُم   الّالَفقِرّیاِت   إِلى   أربع   فئات   َرئیِسیَّ ُتَقسَّ

شوكیات الجلدالمفصلیاتالرخویات الحشرات



  
    َمْجموَعُة   اْلَفقاِرّیاِت:   

ىإل ریشي     2. َمْجموَعُة   اْلَفقاِرّیاِت:تایراقفال ةعومجم ىلع ءاملعال ھقلطأ یذال مساال        

یذال مسجال لخاد ماظع دجوت اھعیمجل .مسجال لخاد تایراقفلل ام ءیش دجوي ھنأ 

الكش ھیطعیو مسجال تابث ىلع ظفاحیو اھنزاوتو اھتكرحب حمسي

 .تاناویحال عاونأ نم فاآلال تارشع تایراقفال ةعومجمل یمتنت

َبَسحَ    تائف سمخ ىإل تایراقفال ةعومجم ءاملعال مسق ،اھنیب زیمن نأ عیطتسن یكل   

. اھِرْیَغوَ   ِةَكَرَحْال   لِْكشَ   ،ِرُثاكتَّال   ،ِمْسِجْال   ِءاطغِ   :لْثمِ   تٍافِص 



الفقاريات

ُتقسم الحیوانات الفقارّیة ألى خمس فئات

الثدیاتالطیورالزواحف البرمائیاتاألسماك



نماذج لھیاكل عظمیة لحیوانات لمجموعة الفقاریات



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, فقاریات

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

سمكة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

قندیل البحر سمكة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

قندیل البحر سمكة

 النملة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

قندیل البحر سمكة

القط  النملة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

قندیل البحر سمكة

القط  النملة

 الدعسوقة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

قندیل البحر سمكة

القط  النملة

األفعى  الدعسوقة

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



تدريب : صّنف حيوانات حسب الجدول.

الالفقاریات فقاریات
الفراشة  األرنب

دودة األرض الطاووس

قندیل البحر سمكة

القط  النملة

األفعى  الدعسوقة

علجوم

الفراشة, األرنب, دودة األرض, الطاووس, 

سمكة , قندیل البحر, النملة, القط , 

الدعسوقة, األفعى , علجوم



الفُروُق   بَْیَن   اْلفَقاِریّاِت   َوالّالفَقاِریّاِت

    

باإلضافة إلى العمود الفقري تمتلك الكائنات الفقاریة الجمجمة والعدید •
من العظام الھیكلیة األخرى التي تشكل الھیكل الداخلي للجسم.

 تعتبر جمیع الفقاریات متماثلة ثنائیاً مع زوجین من الزوائد أي األطراف، •
أو الزعانف، أو األجنحة. 

بالمقارنة مع الالفقاریات تمتلك الفقاریات نظاماً عضویاً أكثر تطوراً.•

 تمتلك الفقاریات نظام دورة دمویة مغلقة أي أن الدم یدور في األوعیة •
الدمویة باستمرار.



الفُروُق   بَْیَن   اْلفَقاِریّاِت   َوالّالفَقاِریّاِت

 

  

 

 .تنتمي لمجموعة الفقاریات عشرات اآلالف من أنواع الحیوانات -

 .تنتمي لمجموعة الالفقاریات بعض مالیین من أنواع الحیوانات -

تعیش الفقاریات وأیضا الالفقاریات في الماء وعلى الیابسة -.

 ھناك أنواع عدیدة من الفقاریات وأیضا الالفقاریات تتكاثر بواسطة -
وضع البیض



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري

آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري

آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات آكلة نبات آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات آكلة نبات آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات آكلة نبات آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات آكلة نبات آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا ُیمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات آكلة نبات آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا یُمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض تتكاثر بوضع البیض تتكاثر بوضع البیض
تتزاوج وتتكاثر



تدريب : صّنف صفات الحیوانات الفقاریة و الالفقاریة داخل الجدول.

أي من الصفات التالیة ھي صفات للحیوانات الفقاریة وأیُّھا لالفقاریة وأیُّھا مشتركة؟
الحیوانات الالفقاریة  الحیوانات الفقاریة  الصفة

 أكثر عدًدا أكثر عدًدا
لدیھا عمود فقري لدیھا عمود فقري

آكلة نبات آكلة نبات آكلة نبات
تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة تعیش في الماء وعلى الیابسة

تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء تملك دماًغا متطوًرا و أكثر ذكاء
ُیمكن ترویضھا یُمكن ترویضھا

تتكاثر بوضع البیض تتكاثر بوضع البیض تتكاثر بوضع البیض

تتزاوج وتتكاثر تتزاوج وتتكاثر تتزاوج وتتكاثر



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

 

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

مملكة الحیوانات

 

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

مملكة النباتات مملكة الحیوانات

 

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

مملكة النباتات مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة 

 

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

مملكة النباتات مملكة الحیوانات

الحیوانات الالفقاریة الحیوانات الفقاریة 

 

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

مملكة النباتات مملكة الحیوانات

الحیوانات الالفقاریة الحیوانات الفقاریة 

 تملك   ھیكل عظمي

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



تدريب اجمال الدرس:ٔاكمل الرسم التخطيطي للدرس 

الكائنات الحیة•

مملكة النباتات مملكة الحیوانات

الحیوانات الالفقاریة الحیوانات الفقاریة 

ال تملك ھیكل عظميتملك   ھیكل عظمي

ال تملك ھیكل عظمي , مملكة الحیوانات

الحیوانات الفقاریة , مملكة النباتات
تملك   ھیكل عظمي , الحیوانات الالفقاریة



ل و المرحلة 1: البح في 



المرحلة 2 : الدخول إلى الموقع



المرحلة 3: اشبك



المرحلة 4: نختار خانة العلوم والتكنولوجيا 



المرحلة 5: نختار المرحلة العمريّة المناسبة



المرحلة 6 : نختار الوحدة المناسبة 



ُشكًرا  لكم على مشاھدة البّث


