


الحيوانات لها أنواع مختلفة وهي:

الثدييات والطيور والبرمائيات 

.والزواحف واألسماك والحشرات

ة أجزاء جسم الحيوان تساعده في تلبي

األجنحة والمنقار في :حاجاته مثل

المخالب الحادة واألسنان –الطيور 

األسنان -الحادة في آكالت اللحوم

.المسطحة في آكالت العشب





في ال، ال تشبه الحيوانات جميعها الحمام بل تختلف عنه

.اللون والحجم والشكل







تلد الثدييات يغطي جسمها شعر أو فرو أو صوف و

ها صغاًرا بينما الطيور يغطي جسمها الريش ول

.جناحان يساعدان على الطيران وتضع بيًضا



.األفاعي والسالحف والتماسيح





تساعدها علي السباحة



نعم النملة حشرة؛ ألن لها

.ستة أرجل

.النملة لها ستة أرجل-البطة لها رجالن-القطة لها أربع أرجل

أجزاء جسم الحيوان تساعده على تلبيه حاجاته لكي يعيش مثل األجنحة في الطيور تساعدهم 

على الطيران والبحث عن الغذاء واألرجل القوية للنمر تساعده على الركض لصيد الفريسة 

.والخياشيم في األسماك للتنفس والرئتان في اإلنسان وبعض الحيوانات للتنفس



.يأكل الماعز األعشاب وتساعده في ذلك أسنانه



.األسنان األمامية عند أكل الجزر واألنياب عند أكل الفيشار والفاكهة المجففة

.ألن هللا هيأ وظيفة لكل نوع من األسنان

ام، لتقطيع الطعاألمامية القواطعفاألسنان 

.للمضغالطواحنللتمزيق، األنياب 



.األنياب؛ ألنها تساعد على تمزيق الطعام



.تحتاج إلى الطعام والماء والهواء والمأوى





األرجل القوية تساعد الحيوانات

م على الركض للحصول على الطعا

واألجنحة تساعد الطيور على 

.الطيران  للحصول على طعامها



.على مضغ النباتات وطحنهاتساعد األسنان المسطحة آكالت العشب



هذه األسنان حادة تساعد على 

.تقطيع اللحم وتمزيقه

حادة تساعده على أسنان النمر

ان  أسنتقطيع اللحم وتمزيقه بينما 

مسطحة تساعده على مضغالحصان

.الطعام وطحنه



نانه يمسك النمرالطعام بمساعدة مخالبه الحادة ثم يستخدم أس

.الحادة في تقطيع الطعام وتمزيقه

ي أجزاء جسم الحيوان تساعده على تلبيه حاجاته لكي يعيش مثل األجنحة ف

اعده الطيور تساعدهم على الطيران والبحث عن الغذاء واألرجل القوية للنمر تس

ي اإلنسان على الركض لصيد الفريسة والخياشيم في األسماك للتنفس والرئتان ف

.وبعض الحيوانات للتنفس

ضغ الطعام حتى تكون نظيفة وال يصيبها التسوس فتهلك فال أستطيع م

.جيداً فيصاب جسمي باألمراض



غارها كالً من النمر والبقرة من الثدييات التي تلد ص:أوجه التشابه

.وترضعها ويغطي جسمهما شعر

النمر أسنانه حادة ويأكل اللحوم، أما البقرة :أوجه االختالف

.فأسنانها مسطحة وتأكل األعشاب

.من آكالت األعشابوالبقرةهو من آكالت اللحوم، النمر

ق أسنانه قوية وحادة تساعده على تمزيفالنمريمكن معرفه ذلك من شكل األسنان 

فهي من آكالت األعشاب؛ ألن لها أسنان مسطحة تساعدها على البقرةأما ، اللحوم

.مضغ العشب وطحنه



لها آكالت اللحوم لها أسنان قوية وحادة تستطيع تمزيق الحوم وتناولها ولكن أسنان آكالت األعشاب

.أسنان مسطحة تناسب مضغ العشب

عند زيارة حديقة حيوانات نرى العديد من الحيوانات من آكالت العشب وآكالت

فنرى خيول وحيوانات أخرى لها أسنان مسطحة لتناول األعشاب ونرى. اللحوم

مها األسود والنمور وحيوانات آكالت لحوم ذات مخالب وأسنان حادة وقوية تستخد

.لحبوبأما الطيور فتتميز بوجود منقار لاللتقاط ا. في تمزيق قطع اللحم لتأكلها





ود األرجل تستخدم الطيور األجنحة للطيران وإيجاد الغذاء وتستخدم منقارها لتناول الطعام وتستخدم األس

خدم والمخالب القوية في الحصول على طعامها وتستخدم األسنان في تقطيع الطعام وتناوله وتست

.األسماك الزعانف للسباحة إليجاد الغذاء

اتالثدييات والطيور والبرمائيات والزواحف واألسماك والحشر:الحيوانات لها أنواع مختلفة وهي.

حادة المخالب ال–األجنحة والمنقار في الطيور :أجزاء جسم الحيوان تساعده في تلبية حاجاته مثل

.األسنان المسطحة في آكالت العشب-واألسنان الحادة في آكالت اللحوم



في الغابات والمناطق العشبية

.والبحيرات والمحيطات





ي النباتات والحيوانات التي تعيش ف

.ماءالصحراء تستطيع أن تتحمل قلة ال



اعدها تعيش الحيوانات المختلفة في أماكن مختلفة لتس

.على تلبيه حاجاتها المختلفة



.الحيوانات مثل الجمل والسحالي أما النباتات مثل الصبار والتين الشوكي



يرة تتميز بأنها منطقة واسعة فيها أعشاب كث

.تختبيء فيها الحيوانات





ار بعض الحيوانات تحصل على طعامها من األشج

والبعض اآلخر يتخذ من األشجار مأوى لها أو 

.مخزناً لطعامها

توفر األشجار الطعام والمأوى لنقار

.الخشب

.تننتقل الحيوانات إلى مكان آخر لتعيش فيه وتبدأ النباتات في النمو مرة ثانية

الحشرات يعيش في مواطن اليابسة أنواع مختلفة من النباتات والحيوانات كالطيور والثدييات و

والزواحف فهناك عدة مواطن منها الصحراء والغابة والمنطقة العشبية وكل نبات وحيوان 

.يعيش فى الموطن المناسب لحاجاته



في الحيوانات مثل األسماك والبرمائيات ومن النباتات المائية التي تعيش

.موطن الماء اإليلوديا



لها خياشيم تساعدها على التنفس ولها زعانف 

.وذيل تساعدها على السباحة

ال تستطيع العيش خارج الماء؛ ألنها تتنفس

ين داخل الماء عن طريق الخياشيم وال تملك رئت

.للتنفس خارج الماء



.أعشاب وشجيرات وطيور وأسماك



.بعض الحيوانات تتغذى على النباتات والبعض اآلخر يتخذ من النباتات  مأوى لها





وع تحتاج جميع حيوانات البحار إلى مياه مالحة وتختلف في ن

غذاءها فمنها من يتغذى على النباتات ومنها من يتغذى على

.الحيوانات األخرى

.موطن من مواطن المياه العذبة تحيط بها اليابسة وتعيش فيها النباتات والحيوانات

اه مواطن الماء العذب مثل البحيرة تعيش فيها النباتات والحيوانات معا أما مواطن المي

.المالحة مثل المحيطات فتعيش فيها كثير من الثدييات واألسماك والنباتات



(أرجل8)(أرجل4)

(أرجل6)(رجالن )

عنكبوت/ خنفساء / سلحفاة / أوز 





 الصحراء هي أحد مواطن اليابسة وهي مكان حار وجاف وتحصل فيه الحيوانات على طعامها من

.النباتات والحيوانات األخرى التي تعيش في نفس الموطن

وانات معا أما البحيرة فهي من مواطن المياه العذبة وتحيط به اليابسة وتعيش فيه النباتات والحي

.  وتحصل الحيوانات على طعامها من النباتات التي تنمو في البحيرة وتتخذها مأوى لها

.في الغابات والمناطق العشبية والبحيرات والمحيطات


