
 

 

 

 

 

 مـؤشــرات األداء

 أن يميز الطــالب بين الكائنـــات الحــية والكائنـــات غير الحــية  -1
 

 أن يعــرف خصــائص واحــتياجات الكائنـــات الحـــية  -2
 

 -: اإلجــابة الصحــيحة فــيما يأتي حـــوط : الســــؤال األول 

 الحـية الكائناتمـن أهـم خـصائص  .أ

 النبـاتـات (   -التكاثــر    -اء  ) المــ                             
 

 غـــير الحــية الطـــبيعية  الكائناتتعــد من  .ب

 خور (الص  -الحـيوانات    -ات  ـيار) السـ                            
 

 ات الحـــية ـن أهــــم احـــتياجات الكائنم .ج

 اليا ( الخـ  -االســتجابة    -) الغــذاء                              
 

 يعـد اخـــتباء الفــأر تحــت األرض لتـفادى الحــرارة مـــن أنــــواع  .د

 و ( النمــ  -التكاثــر    -جابة  ـت) االسـ                            
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 -ية :اكـتب الكلمة الصحيحة في المكان المـناسـب من خالل الكلمات التالـ: ـؤال الثـاني السـ

 (التلـــوث   -التصـــنيف    -البـيئة    -الخلــــية  ) 

 

 وضــع األشــــياء التي تحــــمل خصـــائص متشــابهة في مجمــــوعات . .................    .أ
 

 .....................  يهــــلق علــيئة يطــــارة في البــــواد ضــياء أو مـــــود أشـــوج .ب
 

 

 ـنات غـــير حـــية .هـي كل ما يحيط بالكائـن الحي من كائـنات حـية وكائ................   . .ج
 

 . ......................وحـــدة بنــــاء الكائــن الحــي هــي  .د

 

 

 

 

ــوم المــــادة :  ــ ــ ــ  العلــ

 2018⁄  9⁄  18  التاريـخ : 

 

 الكائنات الحية واحتياجاتها  الموضــــوع : 

ي  هاجر  :  إعداد المعلمة
يمروان   و نرمي   صبر

 

 دولة اإلمارات العربية المتحـدة

 دائــــرة التعليــــم والمعرفــــة

 الرؤيــة الخاصـــةمــدرســـة 

 : ..........  الشعبة            الثالث: الصف 

 ( 2رقم ) ورقة عمل 
 2019 – 2018العام الدراسي 

 الفصل الدراسي األول
 



 : إلــي اآلتيةصنف الكائــــنات واألشــــياء :  الســــؤال الثالـــث

 كائنــات غــير حـــية صــــناعية ( . –كائنــات غــير حــية طبيعــية  -) كائنــات حـــية  

 

 

  

 

                                                                                                                          

 

 -:اآلتيةـبارات ( أمـــام الع ✖)  (  أو عـالمـــة  ✓) ضــع عـالمـــة : ع الســــؤال الـرابــ

 )       (         تحــتاج الكائنـــات غير الحـــية إلي مـكان للعـــيش                 .أ
 

 )       (     تصـــنع النبــاتات غـذائــها باســــتخدام الطـاقـــة الشــمسـية         .ب
 

 

 )       (      تحـتاج الكائنــات الحــية إلي الغــذاء لتبــقى عـلى قــيد الحـــياة    .ج
 

  (   )                 تعــتبر الصــخور من الكائنـــات غـير الحـــية االصـطـناعـية .د

 

 الكائنات الحـية واحتيــاجاتها

 :  تعــريفات هامـــة 

 

 هي كل مــا يحـــيط بالكائن الحي من كائنـــات حـية وكائنـــات غـــير حـية . : البيئـــة  

 تفاعل الكائن الحـي مـع العــالم المحــيط به .  : االســتجابة 

 زيادة األعـــداد بإنتاج المـزيد مـن نفــس النـــوع .   : التكاثــرزيادة الحجـــم بينمــا  : النمــــــو 

الصـفات التي تمـيز الكائن الحـي عن غـيره من الكائنــات غـير  : خصـائص الكائنـــات الحــية 

 الحـية .

 كل مـا تحـتاجه الكائنــات الحـية لتبـقي علي قـيد الحـياة . : يــاجات الكائنـات الحــيةاحت 

هي وحـدة بناء الكائن الحـي وال تري بالعـين المجـردة وتحـتاج إلي ميكروسـكوب  : الخلـــــية 

 لرؤيتـها .  

 وضـع األشــياء التي تحــمل خصــائص متشــابهة في مجمــوعات .  : التصـــــنف 

 وجـود أشــياء أو مــواد ضاره في البيــئة مـثل النفـايات .  : التلـــــــوث 

 



 الكائنـات الحـية والكائنـات الغـير حـيةمقـارنة بين 

 

 الكائنــات الغير حــية  الكائنــات الحــية  أوجـه المقارنة

 –االسـتجابة  –التكاثر  –النمو  الخصــائص

 إخراج الفضالت . 

ال  –ال تستجيب  –ال تتكاثر  –ال تنمو 

 تخرج الفضالت . 

المأوى  –الغازات  –الغذاء  –الماء  االحـتياجات

 ) مكان للعيش ( .

 ليس لديها أي احتياجات . 

 التربة ) طبيعية ( .  –الصخور  اإلنســــان . –الحــيوان  –النبات  األمـثلة

 الطرق ) اصطناعية ( .  –السيارات 

 

 : مالحظات هامة
 

 من االحتياجات األساسية للكائنات الحية ولكن تختلف في طريقة الحصول عليه . الغذاء 

 تصنع غذائها باستخدام الطاقة الشمسية . النباتات 

 تتغذي عن طريق أكل كائنات حية أخري . بعض الحيوانات 

 كذلك تختلف في الغازات التي تحتاجها . 

تمتص  الكائنات الحية المائيةتستنشق األكسجين من الهواء أما  الكائنات الحية البرية 

 األكسجين من الماء .

تستخدم ثاني أكسيد الكربون لتكوين الغذاء وإطالق األكسجين . وتختلف أيضا في  النباتات 

 أماكن العيش 

 يز لتنمو . تحتاج إلى ح النباتات 

 تعيش في برك صغيرة . األسماك الذهبيةوتسبح ألميال في المحيطات .  الحيتان 

 تختلف أيضا في االستجابة . 

 إذا زرع في الظل يميل باتجاه ضوء الشمس .  النبات 

 عندما يري قطا يستشعر الخطر ويطير فوق األشجار . الطائر 

 يختبئ تحت األرض لتفادى درجة الحرارة .   الفأر 
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