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الوحدة الخامسة

مظاهر الحياة  عند الحيوانات



َساٍط ُُم تَ  ل  ٱتَ تَ نَ قَُّل  ٍٍ َحيَ َواََنُت ِفي أو  َمائيي  وَ َجو يي  وَ بَ ر يي  :ِليََ
نييُف  كيُن َتص  َيَ َواََنتي َحَسَب وَ ٱي ُم  َهاْل  َسطي َعي شي

:  إيََل َثاَلثي ََم ُموَعات
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َحيَ َواََنٌت بَ ر ِّيَّةٌ -

َحيَ َواََنٌت َمائِّيَّة-

َحيَ َواََنٌت بِّْرَمائِّيَّةٌ -



:ٱْلغَِّذائِّي إََِّل ا َحَسَب نِّظَامِّهَ َحيَ َواََنُت  لْ ٱُتَصنَُّف 
  ٌٍ َب ٌٍ َحيَ َواََنٌت اَلحيَ َو  َحيَ َواََنٌت َعاشي
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ى ِلَ ى عَ ذَّ غَ ت َ ت َ وَ اس  بي ّيَ و   أَ ّيً ري طَ بَ ش  عُ ل  ٱلُ كُ َت  :ٍُ بَ اشي عَ ل  ٱتُ اَنَ وَ ي َ ْل َ اَ 
ىرَ خ   أُ اَن  يَ ح  أَ وبي بُ ْل ُ ٱ

ا هَ تي يسَ ري ََ بي صَ بَّ تََ َأن  تَ دَ ع  ب َ مي ح  لِلَّ ٱى ِلَ ى عَ ذَّ غَ ت َ ت َ : ٍُ حيَ لالَّ ٱتُ اَنَ وَ ي َ ْل َ اَ 
.اهَ ي   ِلَ عَ ضَّ قَ ن   ت َ وَ 



َةُ ل  َحيَ َواََنتُ اَ  ٱلالَِّحِّ
َيَ َواََنُت َعَِلى َأع َضاَء ُمالَ ٱتَ تَ َوفَّر  ٍ  ُتَساعيُدَها ِفي ْل  صُ ٱئيَم ولي ْلُ 

ُل أَن  يَ . َعَِلى غيَذائيَها  تَ ع مي َها ِفي َذليكَ اََبَا َوَُمَاليبَ َها َوَمَناقييَ َفهيَي َتس 
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َلةٌ  ْلسِّ ةٌ غَِّذائِّيَ سِّ

لدُّوَدَة ٱُفوُر َيَُْكُل ْلُعصْ ٱْلُعْشَب وَ ٱلدُّوَدُة ٱََتُْكُل 
ْلُعْصُفورَ ٱلنَّْسُر ٱَوَيَُْكُل 



َيَ َواََنُت َمَع ُمُروري ٱتَ ن ُمو  َغاري لزََّمني، وَ ٱْل  َي َ ٱأَث  َناَء ُُنُو ي صي َواََنتي ْل 
ُمَها فَ ُتص   ُُبُ َحج  ٍ  يَزييُد َوز ُُنَا َوَيك  ُُ َشبييَه .بٱْلكَِّبارِّ بي

َها ٱَيْظَهُر َهذا  ْسمِّ َل ِفِّ ََيُرُّ ٱلَّذِّيلنُُّموُّ ِفِّ جِّ بِّعِّدَّةِّ َمَراحِّ
َلةِّ ٱْلَقاَمةِّ َو ِفِّ ٱلز ََِّيَدةِّ ِفِّ ٱ .ْلُكت ْ
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َطةِّ ٱلسََّمَكُة ِفِّ ٱْسَبُح تَ  رِّ َو ٱْلَبْطنِّ َو ٱلصَّدْ ُتوَجُد ِفِّ ِتِّ ٱلَّ لزََّعانِّفِّ ٱْلَماءِّ بَِّواسِّ
ْسَمَها ، َوُيَساعِّدُ ٱلذََّنبِّ ، ٌف َيْكُسو جِّ َياِبِّ َعَلى َها َشْكُلَها َوََلَا َحَراشِّ ْنسِّ ٱإلِّ

. ٱلت َّنَ قُّلِّ بُِّسُهوَلٍة 
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ْثَل  َو ُهَناَك َحيَ َواََنٌت ُأْخَرى َتْسَتْخدُِّم قَ َوائَِّمهَ  :ا لِّْلَعْومِّ مِّ
ْفَدَعةِّ  .ٱلسَُّلْحفاةِّ َو ٱلض ِّ



َيَ َواََنُت ٱتَ تَ َوف َُّر  َك ينُ َها مي لطَّائيَرُة عَ ٱْل  نيَحٍٍ ُُ .لطََّيَاني ٱَن َِلى َأج 
، َوََلَا لطَّيََ ٱُكوُن قَاديرا  َعَِلى اَلطُُّيوُر هيَي َحيَ َواََنٌت ُمع َظُمَها يَ  اني

َمَها  س  ٌٍ، َويُ َغط يي جي نيَح َوتَ ع َتِني بيهي ل بَ ي ضَ ٱ، َوهيَي َتَضُع لر ييشُ ٱَأج 
ٍي  لطَّيَويَتيمُّ ٱ َط نيحَ ٱرَاُن بيَواسي .ٍي ألج 
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َطةِّ  .نَِّهاَوائِّمِّ َوُأْخَرى تَ ْزَحُف َعَلى َبطْ ْلقَ ٱُهَناَك َحيَ َواََنٌت تَ تَ نَ قَُّل بَِّواسِّ

ٍُ َحيَ َوانٌ  ٌف اَل َوز َغ قَُّل تَ تَ ن َ زَاحي
يي ٱَو لزَّح في ٱَعن  َطرييقي  ل َمش 

ٌف،  زَ َاألَف  َعى َحيَ َوانٌ  احي
لزَّح في ٱرييقي تَ تَ نَ قَُّل َعن  طَ 

َعَِلى َبط نيَها

ُرَبَيعي َحيَ َوانٌ َاْل يَصاُن 
ت َ ، ل َقَوائيمي ٱ ُِلَها ليِل قَ َيس  زي ع مي  َ

يي َوليِل حَ  ر يي َوليِل َمش 

ُرَبَيعي ل قيطُّ َحيَ َوانٌ اَ 
زي ، ل َقَوائيمي ٱ  َ ُِلَها ليِل َق تَ ع مي َيس 

يي  .َوليِل َمش 



مظاهر الحياة  عند الحيوانات

8الحصة 

المستوى
2

ابتدائي

.ْْلَيَ َواََنتِّ ٱَوَسطِّ َعْيشِّ لت َّنَ فُّسِّ َحَسبَ ٱََتَْتلُِّف َأْعَضاُء 
ََُّس  ٍُ بيَواٱل َكائيَناُت ٱتَ تَ نَ  ٍي ل َمائييَّ َط ََّسُ ٱسي مي ، َوتَ تَ نَ  ل َغاَلصي

َطٍي ٱل َكائيَناُت ٱ .ٍي لر يئَ ٱل َُب ييٍَُّ بيَواسي

ْفَدَعُة ت َ اَ  تَ نَ فَّسُ لض ِّ
ْلدَِّهابِّرِّئَتَِّها َوجِّ 

تَ تَ نَ فَُّس اَلسََّمَكَة 
يمِّ  َهابَِّغاَلصِّ

.ْلَصمِّيْلغَ ٱلت َّنَ فُّسِّ َو ٱْلِّْلدِّي ٱت َّنَ فُّسِّ لٱلر َِّئوِّي وَ ٱلت َّنَ فُّسِّ ٱلتَّْميِّيُز َما َبْْيَ ٱيُ ْمكُِّن 


