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 التصنيف : • 

ي الشكل أو
 هو علم تقسيم المخلوقات الحية إىل مجموعات بحسب درجه التشابه ف 

كيب أو الوظائف بي   أفراد كل مجموعة  .التر

 

ي ودراستها  يساعد عىل تعرف المخلوقات الحية أهميته :  
 .مجموعات وتسميتها ووضعها ف 

 

 تقسم المخلوقات الحية إىل ست مجموعات رئيسة تسىم ممالك .  

ي مجموعة من  مجموعةمملكة وتضم كل 
ك ف  ي تشتر واسعة جدا من المخلوقات الحية التر

     الصفات العامة . 

 

  مستويات التصنيف : 

 

 

 

 

 ويضم المخلوقات المتقاربة جدا و النوع( أصغر مستوى : ه• 

 

 مخطط يوضح الممالك الست للمخلوقات الحية

 
 

 

 المملكة الحيوانية: • 

ة شعبة من شعب الحيوانات مه   ي  أكتر الممالك، وتضم إحدى عشر
مجموعتي    وتنتظم ف 

 رئيستي   : 

 

 ( الالفقاريات : ۲)                                                       الفقاريات: (  1) 

 

 وهي حيوانات ليس لها عمود فقري.                             وهي حيوانات لها عمود فقري. 

 
 

 
 
 
 
 

 ييوسف سليمان البلو 

 أنواع التكاثر : 

  التكاثر الجنسي : -1

 .بواسطة االخصاب إنتاج مخلوقات حية جديدة من أبوين 

 اإلخصاب :          

 اتحاد مشيج مذكر من األب مع مشيج مؤنث من األم . 

 التكاثر الالجنسي : -2

 فقط إنتاج مخلوقات حية من أب واحد  

 الحية ال جنسيًا :  كيف تتكاثر المخلوقات

 

 تتكاثر المخلوقات الحية ال جنسيًا بعدة طرق منها : 

 االنقسام : -1

ي انقسام الخلية الواحدة إىل خليتي   
  يحدث ف 

يا ومعظم الطالئعيات وحيدة الخلية  البدائيات والبكتت 

 

عم : -2  التتر

 ينمو جزء من جسم المخلوق الحي األب مكونًا مخلوقًا حيًا جديدًا  

 بعض الفطريات،   و  والهيدرا  اإلسفنجياتمثل  

 

ي : -3  التكاثر الخض 

 الساق الجارية  من األوراق أو الجذور أو السيقان بوساطة  تنمو نباتات جديدة

 

 الساق الجارية 

بة ، ويتم تدعيمها فتنمو وتصبح نباتًا جديدًا   ي التر
 وهي ساق تغرس ف 

 الشخسيات .  –مثل : نبات النعناع ، نبات الفراولة 

 

 

 (4 ) 

                             يوسف سليمان البلوي 

 الوحدة االولى علوم خامس 

 (1 ) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مملكة النباتات : 

  

 النباتات متعددة الخاليا ، تصنع غذاءها بنفسها ، وهي تقسم إىل شعبتي   :  

          نباتات الوعائية .  –نباتات وعائية 

    

 النباتات الوعائية : 

 الطلح  –األقحوان  مثل :  ناقلة . تحتوي عىل أنابيب أو أوعية 

 

 النباتات الالوعائية : 

 ليس لها أوعية هي أصغر حجمًا وأقرب إىل سطح األرض 

 حشيشة الكبد  –الحزازيات  مثل : 

 

 مملكة الفطريات : 

 

 متعددة الخاليا ، لها جدار خلوي، ال تستطيع الحركة

  تحصل عىل غذائها من المخلوقات الحية األخرىو  

ة   -مثل فطريات العفن   المضادات الحيوية –الخمت 

 

يا مملكة   البكتر

 إىل مملكتي   هما :. تصنف   

يا البدائية*    البكتر

ي أقس الظروف البيئية كقيعان البحار والينابيع الحارة والمياه المالحة . 
 تعيش ف 

 

يا الحقيقية*  ي كل مكان تقريبًا.   البكتر
 توجد ف 

 

 

 مملكة الطالئعيات : 

 

 

 الخاليا ،  وبعضها متعددةوحيدة الخلية  بعضها 

 فسها أو تتغذى عىل مخلوقات أخرى تصنع غذائها بن

يا ،  ًا من حجم البكتر  حجمها أكتر كثت 

 الدياتومات .  -األمبيا  مثل : وهي مخلوقات مجهرية  

 

 (2 ) 

 يوسف سليمان البلوي     

                                   

 ما النباتات

 تنقسم النباتات الوعائية إىل قسمي   :  

 نباتات ال بذرية .  –نباتات بذرية  

  وهي نوعان : النباتات البذرية : 

 : المعراة البذور

 ال تنبت لها أزهار بذور قاسية                  

 الصنوبر مثل :  

 :  المغطاة البذور

 تنتج أزهارًا  تحيط الثمرة ببذورها          

 الخوخ –التفاح  مثل : 

 

 النباتات الالبذرية : 

 ذيل الحصان  مثل :  –تنتج أبواغًا بدل البذور 

 

 الجذور : 

ن الغذاء  جزء النبات الذي يمتص الماء واألمالح المعدنية من األرض ويدعم النبات ويثبته ويختر 
بة بقوة ي التر

 ف 

 

 : أنواع الجذور 

 

ي حياة النبات : 
  أهمية الساق ف 

  الساق يؤدي وظيفتي   : 

  دعم النبات وحمل األوراق واألزهار و الفروع  - 1 

ي النبات .  - 2  
 أنواع السيقان :                                        نقل الماء والغذاء ف 

 

 األوراق : 

ي  وهي عملية إنتاج الغذاء من   
 تقوم بعملية البناء الضوئ 

ي أكسيد الكربون .    –الماء      –ضوء الشمس    
 ثائ 

ي النبات 
      عملية النقل ف 

   

 

 

 

 

 (3 ) 

 يوسف سليمان البلوي    


