
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/4                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الرابع في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/bh/4science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الرابع في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                                     

                  https://almanahj.com/bh/4science2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الرابع اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/bh/grade4                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 الخالیــــــا: الدرس األول 
 : المخلوقات الحیة

 . اإلنسان مخلوق حي ویتكون من خالیا, النباتات والحیوانات مخلوقات حیة 
 . أصغر وحدة في بناء المخلوقات الحیة: الخلیة 

 : المخلوقات الحیة لها حاجات
أیضًا تحتاج إلى , مكان تعیش فیه , الغذاء , تحتاج جمیع المخلوقات الحیة إلى الماء 

 . )غاز موجود في الهواء وفي الماء( األكسجین 
 : المخلوقات الحیة تتكاثر

إخراج  –التغذیة  –النمو  –التكاثر ( یقوم المخلوق الحي بخمس وظائف أساسیة للحیاة 
 .)االستجابة –الفضالت 

 . إنتاج مخلوقات حیة جدیدة من النوع نفسه: التكاثر  *
 . بر المخلوقات الحیة عندما تستمد الطاقة من الغذاءتنمو وتك: النمو  *
تحصل المخلوقات الحیة على الطاقة من الغذاء حیث تتغذى بعض : التغذیة  *

 . وبعض المخلوقات الحیة یصنع غذائه بنفسه, المخلوقات الحیة على الحشائش 
 . ضالتبعد أن یتناول المخلوق الحي غذاءه فإنه یتخلص من الف: إخراج الفضالت  *
 . تستجیب المخلوقات الحیة لتغیرات البیئة من حولها: االستجابة  *

 فیم تتشابه الخالیا النباتیة والخالیا الحیوانیة ؟ وفیم تختلف ؟
 . جمیع الخالیا لها أجزاء صغیرة تساعدها على البقاء حیة

 : الخالیا النباتیة فیها كلوروفیل
وهي مملوءة , ء تسمى البالستیدات الخضراء تحتوي الخالیا النباتیة على أجزاء خضرا

 . وهذه المادة تساعد النبات على صنع غذائه باستخدام ضوء الشمس, بمادة الكلوروفیل 
 . الخلیة الحیوانیة ال تحتوي على البالستیدات أو الكلوروفیل



 : الخالیا النباتیة لها دار خلوي
یعطیها شكل یشبه , الخلوي  هناك جدار صلب یحیط بالخلیة النباتیة یسمى الجدار

 . الصندوق
 . وشكلها مستدیر غالباً , لكن لها غشاء خلوي , الخالیا الحیوانیة لیس لها جدار خلوي 

النواة  –البالستیدات الخضراء  –المیتوكندریا  –جدار خلوي ( تتكون الخلیة النباتیة من 
 .)زمالسیتوبال  – غشاء الخلیة –الفجوة العصاریة  –الكروموسوم  –

 –الفجوة العصاریة  –الكروموسوم  –النواة  –المیتوكندریا ( تتكون الخلیة الحیوانیة من 
 .)السیتوبالزم –غشاء الخلیة 

 كیف تنتظم الخالیا ؟
 . یتكون المخلوق الحي من خالیا عدیدة ویكون للخالیا وظائف مختلفة

تستطیع صنع الغذاء ألنها ال النباتات لها جذور تمتص الماء واألمالح المعدنیة ولكنها ال 
 . تحتوي على الكلوروفیل

وفي  , وتقوم بصنع الغذاء في النبات, ولكن هناك خالیا أخرى تحتوي على الكلوروفیل 
والخالیا , الحیوانات تقوم خالیا الدم الحمراء بنقل األكسجین ومواد أخرى داخل أجسامها 

 . سمبین أجزاء الج) معلومات ( العصبیة تنقل إشارات 
 : الخالیا تكون أنسجة

: النسیج  . . تنتظم الخالیا التي لها الوظیفة نفسها في المخلوق الحي لتشكل نسیجاً 
 . مجموعة من الخالیا المتماثلة تجتمع وتتآزر معاً 

 : األنسجة تكون أعضاء
مجموعة من األنسجة تجتمع وتتآزر معًا : العضو  . . األنسجة تجتمع معًا لتكون عضواً 

 . دیة وظیفة معینةلتأ
 : األعضاء تكون أجهزة



 . .تعمل األعضاء وتتآزر معًا لتكون جهازًا یقوم بوظائف محددة من وظائف الحیاة 
مجموعة من األعضاء في الجسم تتآزر معًا للقیام بوظائف الحیاة : الجهاز الحیوي

 . األساسیة
 كیف یمكن مشاهدة الخالیا ؟

ونحتاج إلى مجاهر لرؤیة , یمكن رؤیتها بالعین المجردة ال , معظم الخالیا صغیرة جدًا 
 . الخالیا

 . المجاهر التي نستعملها تكبر األشیاء أكثر مما تكبرها العدسة الیدویة
یستخدم العلماء المجاهر للكشف عن المخلوقات الصغیرة التي ال ترى بالعین المجردة 

 . ومنها مسببات األمراض المعدیة كالبكتریا والفیروسات
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