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الخاليا: األولىالوحدة
خصائص الكائنات احلية



أهداف الحصة

.السبعةاحليةالكائناتخصائصيسمي•
تخدام الكائنات احلية على حدة باسخصائصمنخاصيةكليصف•

.اللغة العلمية الصحيحة
ائص النباتات واحليوانات من حيث اظهار كل منها خلصبنييقارن•

.الكائنات احلية
.الضوئياجملهرحتتترىكماالرئيسيةالنباتيةاخلليةتراكيبيصف•
.اجملهر الضوئييصف تراكيب اخللية احليوانية الرئيسية كما ترى حتت•
.والنباتيةاحليوانيةاخلليةبنييقارن•



يعنى علم األحياء بدراسة الكائنات الحية 

تمتلك الكائنات الحية سبع خصائص تجعلها مختلفة عن الكائنات الحية





خصائص الكائنات الحية

منو الكائنات احلية  من
خالل منو خالياها وتزايد
عددها يف اجسامنا 

تستطيع مجيع الكائنات
تات  احلية احلركة حتى النبا

حترك بعض أجزائها ببط  

النمو 

الحركة 

1

2



ية  تستطيع الكائنات احل
التقاط التغيريات  يف
بيئتها وتتفاعل معها 

تطرح مجيع الكائنات  
احلية الفضالت الغري  
املرغوبة أو السامة 

االحساس 

االخراج

3

4



لى حتصل الكائنات احلية ع
الغذاء من البيئة  
وتستخدمها للحصول على 
الطاقة 

تستخدم مجيع الكائنات
احلية اجللوكوز لتحرير  
الطاقة

التغذية

التنفس

5

6



ة  تستطيع الكائنات احلي
انتاج كائنات حية من نوعها 
نفسه

7التكاثر 



بعد تعرفك على خصائص 
الكائنات الحية أذكري 

أمثلة على الكائنات الحية 
والغير الحية

نشاط قصري 



تشترك الكائنات الحية في انها تتكون من خاليا عند
درايتها تحت المجهر 



أهداف الحصة

التعرف على أجزاء اجملهر الضوئي •

التعرف على أشكال اخلاليا حتت اجملهر•



الضوئيالمجهرأجزاء

Venus

Venus has a beautiful 

name and is the second 

planet from the Sun



الخلية الحيوانية تحت 
المجهر 



ر الخلية النباتية تحت المجه


