


تتشابه المخلوقات الحية يف أنها 

تتكاثر وتنمو وتستجيب لمؤثرات 

البيئة وتحتاج على الماء والغذاء 

وتصنف الكائنات  ،والهواء للتنفس

  الحية إىل حيوانات ونباتات
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 ينظم العلماء جميع المخلوقات الحية إىل حيوانات ونباتات

https://hulul.online/
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 إىل الكلب

 مستوى المملكة 

كبر عدد من المخلوقات يف المملكة  أ

 وأقلها يف النوع

التصنيف األخرى ألن مستويات 

كبر من المخلوقات  تشمل عدد أ

 الحية المختلفة يف الجنس والنوع
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الفقاريات القطة من 

 والفراشة من الالفقاريات

انظر على شكل الخاليا فإذا 

لم تحتوي على جدار خلوي 

 فتكون حيواناً وليس نباتاً 
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الفطريات تعيش على المخلوقات الحية األخرى أو 

الميتة بينما النبات يصنع غذاءه بنفسه.الكائنات   

ستنتشر الكائنات الميتة يف الغابة مما يؤدي النتشار 

األمراض بين المخلوقات الحية األخرى وبالتايل المكونات 

 الضرورية يف األجسام الميتة ن تكون متاحة لبايق األحياء
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 بدائيات

ال، ألنه يوجد بكتيريا مفيدة يف 

الجسم كالتي يف األمعاء 

وتعمل على تفكيك الطعام 

 واالنتفاع منه.
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 طالئعيات

ألن تركيب جسمها بسيط 

، بينما ةوبعضها وحيد الخلي

النباتات تتميز بأن لها 

 أنسجة متخصصة
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هي ال تعتبر من ضمن المخلوقات الحية ألنها ال 

 تقوم بأي وظيفة من وظائف الحياة سوا التكاثر

أن ينقل شخص مصاب المرض لشخص يمكن 

غير مصاب يف المرحلة التي يخترق فيها 

 الفيروس الخلية
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 فقاريات

 التصنيف المخلوق

له جدار خلوي وال يحتوي  الفطريات

حاسب يشبه الفيروس فيروس ال على بالستيدات خضراء

يسيطر على ، يتالحقيقي يف اآل

 الحاسوب تماما كما يسيطر الفيروس

الحقيقي على الخلية لينتج فيروسات 

ينتقل فيروس وأيًضا . أخرى

سليم كما  الحاسوب إىل حاسوب آخر

ينتقل الفيروس الحقيقي من شخص 

إىل سليم مصاب  

 

 

 

 

تصنف المخلوقات الحية فيما بينها 

إىل ممالك وذلك حسب الصفات 

داخل كل مملكة العامة المشتركة ثم 

تصنف الكائنات الحية وفق أعضاءها 

 وأجهزتها وخالياها وأنسجتها إىل:

شعبة، طائفة، رتبة، فصيلة، جنس، 

 نوع 
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تشترك يف احتوائها على أوعية وأنابيب ناقلة للماء 

وذلك من خالل الجذور إىل األوراق ية ئالغذا والمواد

السكرية من الورقة إىل بايق أجزاء  وكذلك نقل المواد

 النبات
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 كمية الماء المنقولة عبر الساق تقل

 

 ينقص الماء يف الكؤوس الثالثة بمقدار مختلف وينتقل الماء إىل ساق الكرفس

هو عدد األوراق أما المتغير المتغير المستقل 

 التابع هو ارتفاع الماء يف ساق الكرفس

نعم يكون ارتفاع الماء يف ساق الكرفس 

يمكن يف الساق التي تحتوي على  أعلى ما

ويكون أقل ما يمكن يف األوراق  عدد كبير من

.تحتوي على أوراق الساق التي ال  

 

 

 

 نعم، إذا قل عدد األوراق تقل كمية الماء المنقولة يف ساق الكرفس
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 أنه من النباتات الوعائية البذرية معراة البذور

كبر من  ألنه يمكن النبات من الحصول على كمية أ

كبر للبقاء  الضوء وبالتايل يعطيها فرصة أ
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كنة على  ةتحتوي المنطق الدا

أوعية النقل وأما المنطقة فاتحة 

فتحتوي على اللحاء  اللون

 والقشرة الخارجية تمثل البشرة

 
الغالف الخارجي  يه ةالبشر 

ويحيط اللحاء بالمركز الداكن اللون 

 الذي يحتوي على أنابيب ناقلة

 

على عمق 

 كبير جدا  

 للجزرة جذر وتدي

ي يحتوي اوالنبات الصحر 

كبر من الشعيرات  على عدد أ

الجذرية؛ ألنها تحتاج إىل 

كبر كمية من الماء  امتصاص أ

نه عبارة عن سحب الجدر الوتدي أسهل؛ أل

عن الليفية فهي عبارة  أما الجذور ،جذر واحد

األرض عدة جذور صغيرة تثبت النبات يف  
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 اللحاء

كثر قوة وصالبة من السيقان أ السيقان الخشبية 

لكي تستطيع تحمل الفروع واألوراق كما ان  اللينة

خاليا الخشب بعد موتها تصبح جوفاء فتستطيع 

 نقل الماء من الجذر إىل األوراق
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الخاليا الحارسة تغلق الثغور نتيجة انكماش 

 وهذا يؤدي إىل عدم خروج الماء الزائد.

 الصبار الصحراوي لمنع فقدان الماء

ينقل السكر المتكون يف نسيج اللحاء من 

 األوراق إىل الجذور
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 مغطاة البذور

ال تعيش الحشرة يف وعاء مغلق على الرغم 

 من وجود الماء والغذاء

شرة لكن إذا تم إضافة نبات مع الح

 فتستطيع عندها ان تعيش

الوعاء ال يحتوي على الهواء أو غاز األوكسجين 

 لذلك ال تستطيع الحشرة العيش فيه.

وجود األوكسجين داخل الوعاء والناتج من 

 عملية التركيب الضويئ التي يقوم بها النبات.

يحتاج النبات إىل ثاين أكسيد الكربون الذي يزودها به 

الحيوان، كما انها تستطيع الحصول عليه من عملية التنفس 

الخلوي للنباتات األخرى وأيضاً هي بحاجة للمغذيات التي 

ووجود هذه المغذيات يعود لتحلل تمتصها الجذور من التربة 

 الحيوانات والنباتات الميتة.

 أهم التراكيب الموجودة يف النبات:

الجذور: تمتص الماء واألمالح المعدنية من األرض وتختزن 

 الغذاء وتدعم النبات وتثبته بالتربة بقوة.

السيقان: تدعم النبات وتحمل الفروع واألوراق واألزهار 

والغذاء.وتنظم نقل الماء   

 األوراق: تقوم بعملية البناء الضويئ لصنع الغذاء للنبات.
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 التصنيف

البناء 

 الضويئ

 المملكة

 الكامبيوم

 الوعائية

 فقاريات

 النتح

https://hulul.online/


ثاين  –نعم، تستطيع إذا توافرت عناصرها الثالث )ضوء 

الكلوروفيل( فعملية البناء الضويئ  –أكسيد الكربون 

 ضرورية لصنع الغذاء

 ينتمي إىل مملكة الحيوانات شعبة الرخويات

خطأ، ألن النباتات تصنع غذائها بنفسها أما الفطريات 

فتحصل على غذائها من المخلوقات األخرى فتقوم 

 بتحليل النباتات والحيوانات الميتة.

جميع المخلوقات الحية تتكون أجسامها من خاليا وتقوم بالوظائف الحيوية 

األساسية يف الحياة مثل النمو والتكاثر واالستجابة لتغيرات البيئة ويتم 

مجموعة عن  تقسيمها على ست ممالك حسب الصفات العامة التي تميز كل

 األخرى ثم يتم تقسيم كل مملكة إىل شعبة وطائفة ورتبة وفصيلة وجنس ونوع.

نضع نوعي فطر يف البيئة نفسها ونقيس ايهما ينمو أسرع 

نرسم شكل المنطقة التي ينمو عليه كل فطر على  كالتايل:

ورقة رسم بياين، ثم نستخدم ألوان مختلفة لرسم كل نوع فطر 

لتي يغطيها كل فطر كل يوم بعد ثالثة أيام ونعد المربعات ا

 ونرسم مخطط بياين يوضح طريقة نمو كل فطر

 
ال، السحايل ال تستطيع العيش يف المنطقة القطبية ألنها من 

الحيوانات المتغيرة درجة الحرارة وكذلك هي ال تحرق الغذاء 

جسامها، وكما أنها ال تستطيع لتحصل على الدفء الالزم أل

 المحافظة على المستوى نفسه من الدفء

يدل الساق اللينة: لينة وخضراء وقابلة لالنثناء ولونها األخضر 

على احتواء خالياها على مادة الكلوروفيل وتنتج الغذاء، 

الساق الخشبية: محاطة بقشرة صلبة تحميها وتحتوي على 

 كلوروفيل
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 تمنع تبخر الماء

 ينقل الماء إىل الورقة

ينقل السكر الناتج من 

عملية البناء الضويئ إىل 

 جميع الخاليا النباتية

الفقاريات لها عمود فقري وجهاز عصبي 

 ودماغ ومن الفقاريات: السمكة واألرنب 

الالفقاريات ليس له عمود فقري مثل 

 الجرادة والعناكب. 
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