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  :Plantaeملكة النبات   
وجميع أفراد هذه المملكة كائنات متعددة الخاليا وتتميز بأنها ذاتية التغذية ولـذلك            
تصنف من وجهة النظر البيئية بأنها منتجات ويمثلها جميع أنواع وأشكال النباتات            

  .وتعتبر ذات أهمية خاصة.   على سطح األرضالمعروفة
 .ناقش أهمية النباتات ووجودها على سطح األرض: نشاط 

  :Animaliaالمملكة الحيوانية  -1
وجميع أفراد هذه المملكة كائنات متعددة الخاليا وهي من وجهة النظـر البيئيـة              

 –لتغذية  كائنات مستهلكة وتصنف من ناحية التغذية على أنها كائنات غير ذاتية ا           
Hetero  ــشب ــة الع ــات آكل ــا الحيوان ــوم Herbivores ومنه ــة اللح  وآكل

Carnivores   وكذلك Omnivores      مثل اإلنسان القـادر علـى آكـل النباتـات 
  .واللحوم
  ناقش األهمية االقتصادية للحيوانات ؟ : نشاط 
  :   - د

  .لحيةتعتبر الخلية هي الوحدة األساسية التي تتركب منها جميع الكائنات ا
وتتركب الخلية من النواة المعلقة في السيتوبالزم الذي يحيط به غالف يسمى الغـشاء              

 الغشاء  – السيتوبالزم   –النواة  (وتسمى األجزاء الحية في الخلية      . الخلوي أو البالزمي  
  .أحياناً باسم البروتوبالزم) البالزمي
  : تعريف الخلية

كبة من وحدة البروتوبالزم تتكـون مـن النـواة          وهي مر . الخلية هي الوحدة األساسية للحياة    
  .والسيتوبالزم محاطة بالغشاء الخلوي

بعض الكائنات الحية من األميبيا تتركب من خلية واحدة وتسمى مثل هـذه الكائنـات وحيـدة                 
معظم الكائنات الحية مثل اإلنسان واألشجار مكونة من عـدد مـن             . (Unicellular)الخلية  

  .(Multicellular)الخاليا ولذلك تسمى كائنات متعددة الخاليا 
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7.1 :  
عند فحص خلية كائن حي بواسطة المجهر الضوئي والذي يعطي تكبيراً فـي حـدود               

وعند صباغة  .  لخلية ضعف فإنه يمكن تمييز عدد محدود من التراكيب داخل ا          1500
الخلية يمكن تمييز النواة بوضوح وكذلك السيتوبالزم الـذي يأخـذ مظهـراً محببـاً               

ولكن عند استخدام   .  باإلضافة إلى أنه يمكن تمييز حدود الخلية ممثلة بالغشاء الخلوي         
المجهر االلكتروني الذي يمكنه أن يكبر األشياء إلى حوالي نصف مليون مـرة فـإن               

  .التراكيب داخل الخلية تصبح واضحةالكثير من 
وهكذا يمكن مشاهدة السيتوبالزم محتوياً على عدد من التراكيب التـي نطلـق عليهـا        

   .organellesباإلضافة إلى النواة اسم العضيات 
وتختلف العضيات الخلوية في الشكل والحجم كما أنها كل نوع منها يـؤدي وظـائف               

  .مختلفة على اآلخر 
عضي بأنه أحد تراكيب الخلية والذي يقوم بأداء وظيفة أو مجموعـة            ويمكن تعريف ال  

 .من الوظائف داخل الخلية مثل النواة
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