
العتناء تولد الحيوانات صغيرة التستطيع ا

مو بنفسها فتعتني بها أبائها حتى تن

كبر وتستطيع االعتماد على نفسها ثم ت
.وتنمو وتنتج أفراد جديدة





د منها ما تل-الحجم-الشكل –مكان المعيشة : تختلف الحيوانات في

.نوع الغذاء-ومنها ما تبيض

الماء أن جميعها مخلوقات حية تنمو وتتغذى وتحتاج إلى: وتتشابه في
.والهواء ومكان معيشة مالئم
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حيوانات تبيضحيوانات تلد

األسد
–الثعبان –الطائر 

.الضفدعة-الحشرة 

:المجموعات التي كونها هي

ء أن جميع المجموعات هي حيوانات تحتاج إلى الما: تتشابه في

.والهواء والغذاء ومكان تعيش فيه

سبب التصنيف: تختلف في

:أصنفها إلى

فقاريات وال فقاريات





ين ألنه يغطي جسمه شعر ويتنفس عن طريق الرئت

.وتلد األنثى وترضع صغارها



تساعد الخنفس على : قرون االستشعار
.اإلحساس والتذوق والشم

.يوفر الحماية: الغطاء الخارجي الصلب

.والمشيتساعد الحشرة على التسلق: األرجل



لالعصفور له جناحان ورجالن ومنقار، ك
.ذلك يساعده على الحصول على حاجاته

.يغطي جسمها غطاء صلب يوفر لها الحماية

.األسد من الثدييات، أما الضفدع فمن البرمائيات

.تحتاج إلى الماء والهواء والغذاء وموطن مناسب للمعيشة

أخرى تصنف الحيوانات إلى حيوانات لها عمود فقري وتسمى الفقاريات و
.ليس لها عمود فقري وتسمى ال فقاريات



الخنفساء 

.تعيش في الصحراء

قنديل البحر

يعيش في الماء المالح

اليعسوب

يعيش في

الصحراء





ويختلفا ،تتشابه الطيور مع الثدييات في أن كالهما من الفقاريات وكالهما يعتني بصغاره
.ها ريشفي أن الثدييات أغلبها تلد ويغطي جسمها شعر، أما الطيور فتبيض ويغطي جسم

يمكن -على حسب طرق التكاثر والشكل الخارجي للكائن الحي حيوانات تلد وحيوانات تبيض

يمكن -تصنيفها على أساس الحركة إلى حيوانات تمشي وأخرى تزحف وأخرى تعوم 

الماءتصنيفها على أساس مكان المعيشة فمنها ما يعيش على اليابسة ومنها ما يعيش في



.في الحجم فالصغار أقل حجًما

تقوم الصغار ال يستطيعون االعتماد على أنفسهم، ف
.اآلباء برعايتها حتى تنمو



.تعلم الكتابة والقراءة-النوم -تناول الطعام -اللعب 

.الذهاب إلى العمل

ل وتنظيف المنز-العمل داخل المنزل مثل الطهي 
.النوم-تناول الطعام 



:يتشابهان في

العناية كالهما يولد ال يستطيع االعتناء بنفسه وتقوم األمهات ب

.بها حتى تكبر

.كالهما يحتاج إلى الماء والهواء والغذاء ومكان يعيش فيه

.كالهما من الثدييات

الشكل ونوع الغذاء: يختلفان في

الكبارالصغار

النوم

الغذاء

اللعب

تعلم القراءة والكتابة

الذهاب إلى العمل

الطهي





وان هي المراحل التي تبين كيف تبدأ حياة الحي

.يموتوكيف ينمو ليصير كبيًرا له صغاًرا ثم

ة يتكون صغير القط: دورة حياة القطة

دة في بطن أمه ثم يولد قطة حديثة الوال

وتنمو لتصبح قطة صغيرة ثم تنمو
.لتصبح قطة مكتملة النمو تتكاثر

ي صغير الماعز في بطن أمه، أما الكتكوت فيبدأ تكوينه فيتكون

.البيضة





نقة تأكل اليرقة النباتات لتنمو ثم تصير شر
. وتتحول لتخرج فراشة مكتملة النمو

.تعيش وتضع البيض ثم تموت

.كالهما يتكون الجنين داخل بطن األم

.عندما يولد جنين الماعز أو اإلنسان فإن األم ترضعه حتى ينمو

.عندما يكبر جنين اإلنسان والماعز فإنه ينجب صغاًرا وتبدأ دورة حياة جديدة

لد وبعضها تختلف دورات الحياة في كيف يبدأ الحيوان أو يتكاثر فبعض الحيوانات ت

به الصغار يبيض، كما تختلف أيضاً في مراحل النمو والتغير فبعض الحيوانات يش

د على أبائهم وبعضها ال يشبه الصغير اآلباء، كما أن بعض صغار الحيوانات تعتم

.أبائها في غذائها والبعض اآلخر ال يعتمد على اآلباء في غذائه



الدودة ذات جسم أسطواني الشكل وطويلة

.وذات جسم رطب



.تترك تحديد الزيادة للطالب–أتوقع أن يزداد طولها 

من حيث تتشابه ديدان األرض في التركيب التشريحي لها ولجلدها ولطرق معيشتها ولكنها تختلف

الشكل الخارجي فمنها المفلطح والشريطي واإلسطواني وغيره



برمائية

ثدييا

دورة الحياة

حشرة

الزواحف

اليرقة



.  يغطيها ريش ولها أجنحة وتعيش على اليابسة: الطيور

.تغطيها القشور ولها زعانف وتعيش في الماء: األسماك

.يرضع الحليب من أمه-يبدأ في المشي -يستخدم عينيه ليرى
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.الطيور والحشرات و البرمائيات معظمها يبيض أما الثدييات فتلد

ر كبيراً له صغار تمر الحيوانات بدورة الحياة التي توضح كيف يبدأ صغيًرا ثم ينمو ويكبر حتى يصي
.ثم يموت



راشة الفراشة من الحشرات وهي تكون في البداية على هيئة يرقة داخل شرنقة وتنمو حتى تصل لف

ضفدع ال، الثعبان وهو من الزواحف ال يمتلك أذرع وهو يبيض، وتخرج من الشرنقة وهي تمتلك جناحين

تبيض السمكة الصفراء من األسماك وهي، وهو من البرمائيات ويبيض ويعيش في الماء وعلى اليابسة
.وتعيش في المياه

نعم




