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 انفصم اندراسي انثاني –بطاقات انتعهى انذاتي 
 تنىع انكائنات احلية وتصنيفهاانسابعة:  انىحدة العمـو والحياةادلادة:  (21رقـ:)بطاقة 

 الحمقية( األسطوانية، )المفمطحة، قبائؿ الديداف ادلىضىع: المممكة الحيوانية: الرابعالدرس  الثامف :انصف

 
 يقارف بيف قبائؿ الديداف مع ذكر األمثمة. -1
 يصنؼ الديداف حسب امتالكيا لتجويؼ جسمي. -2
  يوضح أثر الديداف المختمفة عمى اإلنساف والبيئة. -3

 

 لمتعرؼ عمى قبائؿ الديداف تأمؿ الجدوؿ اآلتي:أعزائي الطمبة،                      

                           

والذي يوضح أىـ صفات الديداف (، 69( الوارد صفحة )3النشاط )يمكنكـ قراءة ، أعزائي الطمبة                     
 لحـو المواشي والنباتات الورقية تناوؿالطفيمية لإلنساف حتى نتخذ إجراءات السالمة المناسبة عند  ؿ الديدافطرؽ انتقاو 

 :والتعامؿ مع البرؾ المائية، ومف ثـ إجابة األسئمة اآلتية

 ما النتيجة المترتبة عمى ما يمي: - أ
 .جيداً  وةمطيالتناوؿ لحـو المواشي غير  -1

...................................................................................................... 
 .اً تناوؿ النباتات الورقية دوف غسميا جيد -2
       ...................................................................................................... 

 الديداف الحمقية الديداف األسطوانية الديداف المفمطحة المقارنة

 مثمةاأل

  

 

 

 

 تمتمؾ تمتمؾ ال تمتمؾ التجويؼ الجسمي
 مقسـ الى حمقات يسطوانأ أسطواني أممس مفمطح المظهر الخارجً للجسم

األرض نافع مثؿ دودة منيا  ضارة ومسببة لألمراض ضارة ومسببة لألمراض أثرىا عمى االنساف والبيئة
 التي تزيد خصوبة التربة

 العمميالمحتوى 

 األهداف

 دودة االسكارس

 (1نشاط )

 العلق الطبً

Esyria.sy Almokhtbr.com 
 Albayan.ae الشرٌطٌةالدودة 
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 أكمؿ العبارات التالية:  - ب
 تصنؼ الديداف مف الالفقاريات............................. الطبقات. -1
 تصنؼ دودة األرض والعمؽ الطبي مف الديداف............................. -2
 س.تمتاز الديداف الشريطية بمظير .....................، بينما دودة االسكارس بمظير................ أمم -3

 

 //اآلتيةعف األسئمة  يمكنكـ اإلجابة ، بعد دراستكـ لقبائؿ الديدافأعزائي الطمبة                    

  تعمياًل عمميًا صحيحًا: لما يأتيعمؿ 
 .مع أف العمؽ الطبي ضار لألسماؾ إال أنو مفيد لإلنساف -3

...................................................................................................... 

 .عد دودة األرض مف مخصبات التربةتُ  -2     

...................................................................................................... 
 //اآلتيةصحح ما تحتو خط في العبارات  

 .................(.)...... .المفمطحةتعد دودة البميارسيا ودودة االسكارس مف الديداف  -1
 ........................()ت. سطواني المقسـ لحمقابجسميا األ المفمطحةتمتاز الديداف  -2
 ........(.....)...........                   .خارجي التطفؿ في دودة البميارسيا تطفؿ -3

 

  ؟؟؟أفكر                   

 .ينصح باالبتعاد عف السباحة في مستنقعات المياه العذبة        

............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................   

                                            

 

 نشاط تفوق

 (2نشاط )

 (3نشاط )




