
ي  التعليماالنفوجرافيك
للصف السادس

الفصل الدراسي الثاني
اخلاليا واألنسجة واألعضاء  : الوحدة األوىل 

عائشة هشام الشارخ : إعداد املعلمة 



2018/ 2017المعهد الديني قرطبة –عائشة الشارخ : الفصل الدراسي الثاني ، إعداد المعلمة –العلوم للصف السادس منهج دولة الكويت  

ما هو المجهر ؟: الدرس األول / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

يقة المجهر يساعدنا على رؤية األشياء الدق
.ردة التي ال نستطيع رؤيتها بالعين المج

يتكون الجلد 

من مجموعة 

متراصة 

ومترابطة من 

الخاليا

الجلد يغطي 

الجسم البشري 

ويغطي أجسام 

العديد من 

الحيوانات 

وظيفة الجلد 

ة الرئيسية هي حماي

ط الجسم ويعتبر خ

الدفاع األول ضد                        

الجراثيم .    

باستخدام المجهر نرى

ما على الجلد من أشياء

أفضل طريقة لرؤية بلورات الملح
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ما هو المجهر ؟ : الدرس األول / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

تنظر من خاللها العين : عدسة عينية  1

ه قريبة من الشيء المراد تكبير: عدسة شيئية  2

3لشيئية لرفع وخفض العدسات ا: الضابط الكبير 

ة  توضع عليها الشريح: منضدة 4ل أدقلتوضيح الرؤية بشك: الضابط الصغير 

مجهر لتثبيت ال: القاعدة 

6

7

ينة يزودنا بالضوء لرؤية الع: مصدر ضوء  5

: قانون تكبير المجهر 

لعدسة الشيئية قوة تكبير ا× قوة تكبير العدسة العينية = التكبير 

×100×400×1000
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ما هو المجهر ؟ : الدرس األول / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

خطوات استخدام المجهر

1

4

3

2

6
5

المجهر يوصل 

ئي بالتيار الكهربا

ثم يفتح ضابط

الضوء 

دإبعاالتأكد من  

عن المنضدة 

العدسات الشيئية

تكون العدسة وأن 

الشيئية الصغرى

هي المقابلة للثقب

المركزي

وضع الشريحة التي

تحتوي على العينة 

المراد دراستها فوق 

ن بحيث تكوالمنضدة 

إلى االعلى فوق ثقب

ويمكن المنضدة 

الضابط استخدام 

الصغير لذلك

رفع المنضدة ت

بالتدريج وذلك 

الضابطباستخدام 

حتى تظهرالكبير 

مالمح العينة ثم 

يستخدم الضابط 

لتوضيحالصغير 

ل معالم العينة بشك

أدق 

ة كانت البقعذا إ

الضوئية غير

شديدة التوهج

يستخدم 

ر الضابط الكبي

إذا كانت  البقعة 

الضوئية شديدة 

التوهج لكنها ال 

تتوسط المجال 

الحقلي للمجهر في

هذه الحالة يجب 

وضعها في مركز 

الحقل

كبير يستعمل الضابط الكبير مع العدسات الشيئية ذات قوى التال :مالحظة 

غيرةتكون صالشيئية والعينية العالية نظرا َالن المسافة بين العدسة 
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ماذا يوجد داخل الخاليا ؟:  الدرس الثاني / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

بطانة الخد لإلنسانورقة نبات البصلخلية عضلية لإلنسان

حيوانيةحيوانية نباتية

:كل خلية تحتوي على 
نواة –سيتوبالزم –غشاء 

: الطابوق 

وحدة بناء 

المنزل 

: الخلية 

وحدة بناء 

الكائن الحي
هي الوحدة الوظيفية األساسية : الخلية 

في جميع الكائنات الحية 
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اتيةالخلية النب

السيتوبالزم

غشاء الخلية 

جدار الخلية

النواة

راءالخضالبالستيدات

ةالفجوة العصاري

ياالميتوكندر

يةاإلندوبالزمالشبكة 



البالستيدات

الخضراء
مالستوبالز

غشاء 
الخلية

جدار 
الخلية

الفجوة 

العصارية

الشبكة 

اإلندوبالزمية
النواة االميتوكندري

ة تتحكم في جميع أنشط

الخلية وبداخلها المادة 

الوراثية التي تحدد 

صفات الكائن الحي 

مادة شبه شفافة 

معظمها من ماء 

تساعد الخلية على 

القيام بوظائفها 

ها يغلف الخلية ويحمي

و ينظم مرور المواد 

من وإلى الخلية 

جدار سميك يحيط 

بالخلية ، يحدد شكلها 

ويغلف مكوناتها 

ويحميها

تساعد على إطالق 

الغذءالطاقة من 
تخزن الطعام أو 

الماء أو الفضالت 

مجموعة من األغشية 

كثيرة النتوءات تنقل

المواد من مكان آلخر 

داخل الخلية 

تنتج الغذاءعضيات

ألن بداخلها مادة 

الكلوروفيل

اتيةالخلية النب

ماذا يوجد داخل الخاليا ؟:  الدرس الثاني / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 
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ماذا يوجد داخل الخاليا ؟:  الدرس الثاني / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

الخلية 
الحيوانية

مالسيتوبالز

غشاء الخلية

الفجوات 
العصارية

الشبكة 
ةاإلندوبالزمي

االميتوكندري

النواة
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هي أجزاء صغيرة تؤدي وظيفة : العضيات

.محددة في عمليات الخاليا الحيوية 

جدار الخلية 

الخلية النباتية  الخلية الحيوانية

غشاء الخلية 

الميتوكندريا

السيتوبالزم

النواة

الخضراء البالستيدات

عصارية واحدةفجوة 

كبيرة الحجم

اإلندوبالزميةالشبكة 

جسم مركزي

فجوات عصارية

كثيرة العدد ،

صغيرة الحجم

ماذا يوجد داخل الخاليا ؟:  الدرس الثاني / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 



؟التعضيما هو :  الدرس الثالث / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

2018/ 2017المعهد الديني قرطبة –عائشة الشارخ : الفصل الدراسي الثاني ، إعداد المعلمة –العلوم للصف السادس منهج دولة الكويت  

:التعّضي
هو التنظيم الحيوي المتدرج في 
التركيب المعقد للكائنات الحية  

األميبا السمكة

كائن حي

يعيش في الماء

وحيدة الخلية عديدةالخاليا

ال ترى بالعين 
المجردة 

يمكن رؤيتها 
بالعين المجردة 

تتأقلم األميبا مع الظروف المتغيرة 

في بركة الماء بشكل أكبر من السمكة 

ألنها تتحوصل عندما تكون الظروف غير مالئمة

كجفاف البركة وتغير درجات الحرارة تغيرا كبيرا
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؟التعضيما هو :  الدرس الثالث / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

خلية

كريات 

الدم 
الحمراء

كائن حي جهاز عضو نسيج

القلبالشريان
الجهاز 

الدوري
اإلنسان

في التعضيمستويات 
الكائن الحي



الجهاز

العضو

النسيج

الخلية
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هل الخاليا مختلفة ؟:  الدرس الرابع / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

هو مجموعة من الخاليا المتخصصة التي تقوم 
.بأداء وظيفة معينة 

هو مجموعة من األنسجة المتضافرة التي تعمل
.معاً لتأدية وظيفة معينة 

هو مجموعة من األعضاء التي تعمل معاً 
.معينة ألداء وظيفة أو وظائف 

هو مجموعة األجهزة التي تعمل معاً لتكون 
.كائن حي عديد الخاليا يعد أعلى مستوى تنظيم 

هو الوحدة الوظيفية األساسية في جميع 
.الكائنات الحية 

الكائن 

الحي
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هل الخاليا مختلفة ؟:  الدرس الرابع / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

يتكون جسم 

اإلنسان من 

جهاز مختلف11

:الجهاز المناعي 

د الدفاع عن الجسم ض

العناصر المسببة 

للمرض

:الجهاز العصبي 

جمع ومعالجة 

المعلومات وإرسالها 

من وإلى الدماغ 

:الجهاز الدوري 

اء ضخ الدم لكافة أجز

ب الجسم من وإلى القل

:الجهاز العظمي 

يحدد شكل الجسم 

ويدعمه ويحمي 

األعضاء الداخلية

:الجهاز العضلي 

ة حركة الجسم بواسط

العضالت واألربطة 

واألوتار

:اإلخراجيالجهاز 

التخلص من 

الفضالت

:الجهاز التناسلي 

التكاثر

:الجهاز الهضمي 

هضم الغذاء 

:جهاز الغدد الصماء 

االتصال بين 

األعضاء من خالل 

الهرمونات

:الجهاز التنفسي 

ة للحصول على الطاق

الالزمة للحياة

حماية الجسم :الجلد 

م ،التحكم في تنظي

درجة حرارة الجسم 

من خالل التعرق

4 3 2

7

15

8

6

91011
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ما أهمية الخاليا ومكوناتها لجسم الكائن الحي ؟:  الدرس الخامس / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

خلية لحاءخلية عضلية  خلية عصبية  خلية عمادية خلية جذر النبات 

تعد أكبر خاليا 

تتكون.الجسم 

من ألياف 

تنقبض 

وتنبسط 

لتساعد الجسم

على الحركة

خاليا أنبوبية 

الشكل تعمل 

على نقل 

الغذاء المتكون

في األوراق 

إلى جميع 

أجزاء الجسم

طويلة رقيقة 

ع وكثيرة التفر

،مما يساعدها 

في نقل 

اإلشارات 

(  المعلومات)

في الجسم

ها تتركب بعض

دار جمن 

حتى رقيق ، 

من تتمكن 

امتصاص 

الماء واألمالح 

المعدنية

تجتمع هذه 

الخاليا لتكون 

النسيج 

العمادي في 

الورقة الذي 

يحتوى على 

المادة 

الخضراء

الخاليا المتخصصة
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كريات خلية خشب

الدم الحمراء 
الجلدخاليا 

ما أهمية الخاليا ومكوناتها لجسم الكائن الحي ؟:  الدرس الخامس / الخاليا واألنسجة واألعضاء : الوحدة األولى 

خاليا قرصية 

الشكل مقعرة 

من الوجهين 

تساعد على 

نقل األكسجين

ومواد أخرى

خلية أنبوبية 

الشكل تعمل 

على نقل الماء 

واألمالح التي 

تمتصها من 

الجذور إلى 

األوراق

خاليا مسطحة 

وتنتظم معا 

بشكل متراص 

لتحافظ على 

الجسم وتحميه

الخاليا المتخصصة



هللابحمدتم
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