
 

 

 (0202مادة العلوم )المنهاج المعدل  –الصف الرابع 

 تصنٌف النباتات و الحٌوانات –ملخص الوحدة االولى 

  الدرس االول :

مفهوم التصنٌف : وضع الكائنات الحٌة فً مجموعات بناء على اوجه التشابه واالختالف  (1

 الحٌة .بٌنها فً بعض الصفات ، وٌكون الهدف منه تسهٌل عملٌة دراسة الكائنات 

مفتاح التصنٌف : هً اداة تستخدم فٌها اسئلة مباشرة تكون اجاباتها نعم او ال لمساعدة  (0

 العلماء على تصنٌف الكائنات الحٌة .

ٌتبع العلماء اسس علمٌا فً التصنٌف . و ٌصنفون الكائنات الحٌة بناء على الصفات  (3

 المشتركة بٌنها و المختلفة مع الكائنات االخرى. 

لعلم و التكنولوجٌا الحدٌثة اصبح التصنٌف اكثر دقة ، باستخدام المجهر مثال مع تطور ا (4

 غٌرة لم تكن ترى بالعٌن المجردة تستطٌع ان تحدد مجموعات اصغر بناء على صفات ص
 

  : الثانيالدرس 

ذور ( ببسبب تشابه النباتات فً كثٌر من الصفات لجأ العلماء الى اختٌار طرٌقة التكاثر )ال (1

 مفتاح التصنٌف .لتكون 

صنف العلماء النباتات البذرٌة بناء على تشكٌلها الى ازهار ) االزهار تتشكل منها الثمار  (0

و ٌتكون داخلها البذور(فقسم العلماء النباتات الى قسمٌن نباتات ٌكون لها ازهار و نباتات 

 ال تكون ازهار .

الزهار تنتج الثمار و داخلها النباتات الزهرٌة : هً نباتات ٌتكون لها ازهار و من هذه ا (3

 تتكون البذور ، و منها التفاح و اللٌمون و غٌرها .

النباتات الالزهرٌة : و هً نباتات تنتج البذور داخل ما ٌسمى المخارٌط و اشهر مثال  (4

 علٌها الصنوبر والسرو .

قسمٌن ام  و تقسم النباتات الزهرٌة الى قسمٌن ، بناء على البذرة فاذا كانت البذرة تقسم الى (5

 ال .

نباتات ذات الفلقة الواحدة : نباتات تكون البذرة فٌها من فلقة واحدة اي انها قطعة واحدة ال  (6

 تقسم بالٌد ، مثل الذرة والزٌتون والقمح .

نباتات ذات الفلقتٌن: نباتات تكون البذرة فٌها مكونة من قسمٌن )فلقتٌن( و تقسم بالٌد مثل  (7

 م البذرة الى قسمٌن )فلقتٌن(.نبات الفول والحمص ٌمكنك قس
 



 

 

 

 

 

  : الثالثالدرس 

بسبب التنوع الكبٌر للحٌوانات قام العلماء الى تصنٌفها الى مجموعات كثٌر بناء على (1

 الصفات المشتركة بٌنها 

 مجموعات الحٌوانات

 االمثلة  الصفات المشتركة  المجموعة  الرقم 

 جسم مغطى بالفرو والشعر  الثدٌٌات  1
 بالرئتٌن تتنفس

 تتكاثر بالوالدة وترضع صغارها 

 الجمل 
 القرد 
 الحصان

 مغطى جسمها بجلد جاف )حراشف( الزواحف 0
 تتنفس بالرئتٌن
 تتكاثر بالبٌض

 التمساح
 السلحفاة 
 االفعى 

 هٌكل خارجً صلب  الحشرات  3

 ارجل  6لها 

 لها قرنً استشعار 
 تتكاثر بالبٌض

 النمل 
 فرس النبً 

 تتحرك بالزعانف  االسماك  4
 مغطٌة بالقشور 
 تتكاثر بالبٌض

 تتنفس بالخٌاشٌم 

 سمكة القرش 
 سمكة الكرب 

 االغلب جسمه مغطى بالرٌش الطٌور  5
 االغلب لدٌه اجنحة 

 تتكاثر بالبٌض
 لكل منها طرفان و منقار

 

 البطرٌق 
 القلق

 البطة 

 جلدها رطب  البرمائٌات 6
 تتنفس بالخٌاشٌم  –تبدأ حٌاتها فً الماء 

 القسم الثانً من حٌاتها فً الٌابسة و تتنفس بالرئتٌن 
 تضعها فً الماء  –تتكاثر بالبٌض 

 الضفدع 
 السلمندر 

 

ن صفاته تشترك هناك بعض الحٌوانات التً نخطأ فً تصنٌفها ، مثل الدولفٌن والخفاش فكالهما من الثدٌٌات ال*** 

 دة و تتنفس بالخٌاشٌم . تتكاثر بالوال مع الثدٌٌات ، فهً


