
 

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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 تصنیف المخلوقات الحیة: الدرس الثاني 
 : تصنیف المخلوقات الحیة

 . المخلوقات الحیة تصنف في مجموعات حسب صفاتها
  : الصفات

 . درس العلماء العدید من الصفات من أجل تصنیف المخلوقات الحیة في مجموعات كبیرة
 . إحدى خصائص المخلوقات الحیة: الصفة 

كیف یحصل , قدرة المخلوق الحي على الحركة , شكل الجسم  ینظر العلماء بعنایة إلى *
, احتواء الخالیا على نواة أو أجزاء أخرى , عدد الخالیا المكونة له , على غذائه 

 . ویصنفون المخلوقات الحیة اعتمادًا على واحدة أو أكثر من هذه الصفات
 : ممالك المخلوقات الحیة

 . تقسم المخلوقات الحیة إلى ست ممالك
 . المجموعة الكبرى التي تصنف إلیها المخلوقات الحیة: المملكة 

, مملكة البكتریا البدائیة , مملكة الحیوانات , مملكة النباتات : الممــالك الســـــت هي 
 . مملكة الطالئعیات مملكة الفطریات, مملكة البكتریا 

 كیف تنتظم المخلوقات الحیة في مملكة ؟
وأفراد الشعبة الواحدة , لى مجموعات أصغر یسمى كل منها شعبة قسم العلماء الممالك إ

كل , تضم الشعبة مجموعات أصغر تسمى الطوائف , تتشابه في صفة واحدة على األقل 
 . والرتب تقسم إلى فصائل, طائفة تضم مجموعات أصغر تسمى الرتب 

قل عدد أفراد  كل مجموعة تضم عدد أفراد أقل من أفراد المجموعة التي قبلها وكلما *
أصغر مجموعتین في التصنیف هما مجموعة . * المجموعة زاد التشابه فیما بینها 

 . ثم األصغر مجموعة النوع, الجنس 
 : المخلوقات الحیة التي تتكون من خلیة واحدة



) المخلوقات الحیة الدقیقة (نسمي المخلوقات الحیة التي ال یمكن رؤیتها بأعیننا المجردة 
هذه المخلوقات لها  , ت حیة صغیرة جدًا ومعظمها یتكون من خلیة واحدةوهي مخلوقا

 . أهمیة كبیرة في توازن الحیاة
 : البكتریا

وهي المخلوق الحي الوحید الذي ال یحتوي , هي أبسط وأصغر المخلوقات الحیة الدقیقة 
لى وبعضها یحلل النباتات المیتة للحصول ع, بعضها یصنع غذاءه بنفسه , على نواة 

ولكن بعضها مفید ومنها البكتریا الموجودة , تسبب البكتریا األمراض وااللتهابات , الغذاء 
 . في الجهاز الهضمي

  : الفطریات
ولكنها ال  , فخالیاها لها جدران خلویة, مخلوقات حیة دقیقة تحمل بعض صفات النباتات 

أكثر الفطریات  , فسهالذلك فهي ال تستطیع أن تصنع غذائها بن, تحتوي على كلوروفیل 
 . ( الخمیرة( استعماًال 

 : الطالئعیات
توجد نواة داخل كل خلیة من خالیا الطالئعیات المختلفة كما تحتوي على بعض التراكیب 

 . البرامیسیوم یحتوي على تراكیب إلخراج الماء الزائد *األخرى للقیام بوظائف مختلفة 
 . الطحالب تصنع غذائها بنفسها *
ومعظمها ضار ویسبب , نواع الطالئعیات تعد مصدر غذاء لمخلوقات أخرى بعض أ *

 . أمراضًا خطیرة مثل مرض المالریا
 : المملكة الحیوانیة –المملكة النباتیة 

  : النباتات
وقد تكون , فقد تكون صغیرة جدًا یصعب رؤیتها , توجد بأحجام وأشكال وألوان مختلفة  *

  . كبیرة مثل بنایات عالیة



یوجد على االرض أكثر من , تعیش النباتات على الیابسة وفي المیاه العذبة والمالحة  *
تحتوي معظم خالیاها على , أجسامها تتكون من عدة خالیا , نوع منها  400000

 . النباتات ال تنتقل من مكان إلى آخر, البالستیدات الخضراء 
 : الحیوانات

, یاها ال تحتوي على البالستیدات الخضراء مخلوقات حیة متعددة الخالیا إال أن خال *
 . تعتمد في غذائها على مخلوقات أخرى

وهي بأحجام وأشكال , معظم الحیوانات لها القدرة على االنتقال من مكان إلى آخر  *
 . وتعیش في الماء وعلى الیابسة, مختلفة 
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