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الوحدة الثالثة  :تصنيف الكائنات الحية
علوم الصف السابع

المعلمة  :هبة المنفلوطي
2021/2022

الدرس األول  :علم التصنيف

التصنيف

هو توزيع لكائنات الحية في مجموعات اعتمادا على صفاتها المتشابهة لتسهيل دراستها
وتسميتها ووصفها .
❖ الهدف من التصنيف

لتسهيل دراستها وتسميتها ووصفها
معاير التصنيف القديمة

 .1أرسطو

صنف الكائنات
الحية الى نباتات
و حيوانات

 .3ارنست ماير

.2العلماء
صنف الطيور الى مجموعات بناءا
على وجود أجزاء من أجسامها
تتشابه مع طيور أخرى عاشت قبل
ماليين السنين

صنف العلماء
الكائنات الحية الى
ذاتية التغذية وغير
ذاتية التغذية

❖ عدد أنواع الكائنات الحية اعتمادا على نمط
تغذيتها ؟
 .1كائنات ذاتية التغذية  :مثل النباتات
 .2كائنات غير ذاتية التغذية  :مثل الحيوانات

❖ كيف صنف العالم األلماني آرنست
ماير الطيور ؟
صنفها إلى مجموعات بناء على وجود
أجزاء من أجسامها تتشابه مع طيور
آخرى عاشت قبل ماليين السنين محددة
بذلك وجود صلة بينها
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❖ اكتشف العلماء الخلية الموجودة في الكائنات الحية بسبب التقدم في التكنلوجيا
❖ معاير التصنيف الحديثة  :اعتمد العلماء في تصنيف الكائنات الحية حسب نوع الخلية ...
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معاير التصنيف الحديثة

الخلية
❖ عرف الخلية ؟ هي وحدة التركيب والوظيفة والبناء في أجسام الكائنات الحية
تقسم الخاليا الى:
 .1خلية بدائية النواة  :هي خلية ال تحاط مادتها الوراثية بغالف خاص
 .2خلية حقيقية النواة :هي خلية تحاط مادتها الوراثية بغالف خاص
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❖ عدد أنواع الكائنات الحية وفق وجود غالف يحيط بالمادة الوراثية ؟
 .1كائنات بدائيات النوى  .2كائنات حقيقيات النوى

العالم االمريكي كارل ووز

❖ علل قام العالم كارل ووز بإجراء مقارنة
للمادة الوراثية بين البدائيات ؟
بسبب ظهور كائنات حية بدائية النواة تختلف
جينيا عن البدائيات األخرى

❖ عدد مجموعات البدائيات
التي وضعها العالم كارل
ووز؟
 .1البكتيريا .2األثريات
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❖ عدد النطاقات التي وضعها
العالم كارل ووز ؟
 .1نطاق البكتيريا  :يشمل
البكتيريا
 .2نطاق األثريات  :يشمل
األثريات
 .3نطاق حقيقيات النوى  :يشمل
- 1الطالئعيات  - 2 ،النباتات ،
- 3الفطريات  - 4 ،الحيوانات

مستويات التصنيف
ة
❖ أصغر شيء بالتصنيف  :هو النوع وهو يعبر عن مجموعة كائنات حية متشابهة في صفاتها ولها القدرة
على التزاوج .
❖ أكبر شيء بالتصنيف  :النطاق وهناك ترتيب لهذا األساس
أرجوا رؤية كتاب الطالب ص + 58ص59
النطاق :اما حقيقية النوى أو بدائيات النوى
المملكة  :الحيوانات /النباتات/الفطريات/الطالئعيات

الصف  :الثديات/الطيور/االسماك/الحشرات/الزواحف/البرمئيات
الرتبة  :آكالت اللحوم  /آكالت االعشاب
 www.awa2el.netالتسمية الثنائية
ة
❖ عرف نظام الت سمية الثنائية) االسم العلمي للكائن الحي (؟
هو نظام متفق عليه لتسمية الكائنات الحية و يكتب باللغة الالتينية ويتكون من جزأين
)األول  :تدل على اسم الجنس  ،والثاني  :تدل على اسم النوع(.
❖ اذكر بعض األمثلة على األسماء العلمية للكائنات الحية ؟

يضم جنس ( )Pantheraنوعين من

**االنسان العاقل: Homo sapiens

الكائنات الحية االسد  ,الفهد

parduse

leo
األسد Panthera leo :
النوع

الفهد Panthera parduse :

الجنس
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مفتاح التصنيف الثنائي
عرف مفتاح التصنيف الثنائي ؟
هو سلسلة من األسئلة القصيرة المكونة من صفا ت محددة للكائنات الحية وتكون اإلجابة عنها
ة
بنعم أو ال
وتؤدي في النهاية تحديد المجموعة التي ينتمي إليها الكائن الحي.
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حلول أسئلة مراجعة الدرس ص61

4

الدرس الثاني  :مملكة الحيوانات

الحيوانات
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هي كائنات حية عديدة الخاليا لها القدرة على الحركة وجميعها غير ذاتية التغذية .
خصائص الحيوانات المشتركة
 .1حقيقية النوى .2عديدة الخاليا  .3تتكاثر
.2عديدة الخاليا

.5الحركة

 .4النمو

.2عديدة الخاليا

.2عديدة الخاليا

لنبدأ بتفصيل الالفقاريات ...
❖ عدد مجموعات الالفقاريات ؟
 .1اإلسفنجيات  .2الالسعات  .3الديدان
 .4المفصليات.

 .5الرخويات

االسفنجيات
❖ عدد خصائص االسفنجيات ؟
 .1تعد أبسط الالفقاريات
 .2حيوانات تعيش في الماء مثبتة على الصخور
 .3ثابتة ال تتحرك
 .4يتكون جسمها من تجويف تملؤه الثقوب جانبية
للتغذية وفتحة علوية للتخلص من الفضالت. -
مثال عليها  :اإلسفنج
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.6غير ذاتية التغذية
.2عديدة الخاليا

الالسعات
❖ عدد خصائص الالسعات ؟
 .1تعيش في الماء
 .2يتكون جسمها من تجويف له فم محاط بأذرع
)لوامس (
 .3تحتوي على خاليا السعة
مثال عليها  :حيوان قنديل البحر
❖ ما فائدة الخاليا الالسعة لدى الالسعات ؟
تستخدمها للقضاء على الفريسة
❖ ما فائدة اللوامس لدى الالسعات ؟
تستخدمها في إدخال الغذاء إلى الفم
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الديدان
عدد أنواع الديدان ؟
 .1الديدان المسطحة  :مثل الدودة الشريطية
البالناريا (شكلها مسطح ) -
 .2الديدان األسطوانية  :مثل دودة األسكاريس .
(شكلها اسطواني)
 .3الحلقيات  :مثل دودة األرض( .شكلها انبوبي
يتكون من حلقات)
المفصليات
عدد خصائص المفصليات ؟
 .1تعد المجموعة األكثر انتشارا وتنوعا في مملكة الحيوانات .
 .2تعيش في مختلف البيئات) الصحاري /الغابات  /الجبال /البحار)
 .3يغلف جسمها هيكل صلب
 .4يتكون جسمها من عدة قطع لكل منها زوائد مفصلية مثل) األرجل و قرون االستشعار (
❖ علل تسمية المفصليات بهذا االسم ؟
ألن جسمها يحتوي على زوائد مفصلية تساعدها على الحركة.
❖ ما فائدة الهيكل الخارجي الصلب الذي يغلف جسم المفصليات ؟
 .1يعطيها الشكل والدعامة
 .2يحميها من المؤثرات الخارجية
❖ عدد بعض األمثلة على المفصليات ؟
1 .السرطان  - 2العنكبوت  - 3الخنفساء  - 4ذات المئة رجل
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الرخويات
عدد خصائص الرخويات ؟
 .1تعيش في معظم البيئات
 .2يملك بعضها أصداف يغطي جسمه الطري
 .3تختلف عن بعضها في عدة صفات) شكلية و تركيبية( -
مثال عليها )االخطبوط /بلح  /البحر(
شوكيات الجلد

www.awa2el.net

عدد خصائص شوكيات الجلد ؟-
 .1تعيش في المياه
 .2يتميز جسمها بوجود أشواك خارجية مختلفة األطوال
 .3يمتلك بعضها أذرع تساعدها على االلتصاق بالصخور
مثال عليها)  :نجم البحر /قنفذ البحر /خيار البحر(

لنبدأ بتفصيل الفقاريات ...
❖ عدد أنواع الفقاريات ؟
 .1األسماك  - 2البرمائيات  – 3الزواحف  – 4الطيور  - 5الثدييات
االسماك
عدد الصفات المشتركة لألسماك ؟
 .1تعيش في الماء
 .2تتنفس بالخياشيم
 .3شكلها انسيابي .
 .4تتكاثر بالبيض
 .5تمتلك زعانف
❖ ما فائدة الزعانف لدى السمكة ؟-
 .1تمكن السمكة من االندفاع إلى األمام و الحركة-
 .2تساعد السمكة في االتزان أثناء السباحة
البرمئيات
❖ عدد خصائص البرمائيات ؟
 .1حيوانات جلدها رطب
 .2تبدأ حياتها في الماء
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 .3في أول مراحل حياتها تتنفس بالخياشيم
 .4عند البلوغ تعيش على اليابسة قرب الماء
 .5عند البلوغ تتنفس بالرئتين
www.awa2el.net
 .6تتكاثر بالبيض
** مثال عليها  :الضفدع
تبدأ حياتها بيضا في الماء ثم تفقس يرقات) أبوذنيبة (في الماء ثم
برمائي بالغ ينتقل لليابسة.
❖ لماذا سميت البرمائيات بهذا االسم ؟
ألنها تبدأ حياتها في الماء ثم تغادر لتعيش على اليابسة.
❖ ما فائدة الجلد الرطب للبرمائيات ؟-
يساعدها على الحصول على كمية إضافية من األكسجين
الزواحف

عدد خصائص الزواحف ؟
 .1جلدها قاس مغطى بالحراشف .
 .2تتكاثر بالبيض
 .3تمتلك معظمها أربعة أطراف للحركة وبعضها ال يمتلك أطراف
 .4تتنفس بالرئتين
**مثال عليها  :التمساح  ،الحيات
❖ علل بيوض الزواحف صلبة مغطية بالقشور ؟ لحمايتها من الجفا. -
❖ ما فائدة الحراشف التي تغطي جلد الزواحف ؟
 .1تمنع فقدان الحيوان للماء
 .2تساعد على حمايته
الطيور
عدد خصائص الطيور ؟
 .1يغطي جسمها الريش .
 .2تمتلك جميع ها أجنحة وأرجل
 .3وجود منقار ال يحوي أسنان .
 .4تتسع الرئتان لكميات كبيرة من الهواء .
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 .5لها عضالت قوية تساعدها على الطيران .
 .6بعضها ال يستطيع الطيران مثل البطريق و النعامة
❖علل قدرة الطيور على الطيران ؟
وذلك لعدة أسباب أهمها:
أ .تحور أطرافها األمامية إلى جناحين .
ب .تتسع الرئتان لكميات كبيرة من الهواء .
ت .عضالت جسمها قوية ووزنها خفيف.
الثديات
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❖ما أهم ما يميز الثدييات عن غيرها من الحيوانات ؟
تتميز بوجود غدد لبنية تفرز الحليب لتغذية صغارها
❖عدد مميزات الثدييات ؟
 .1تعيش في مختلف البيئات-
 .2يغطي جسمها) الشعر أو الصوف أو الوبر( -
 .3تتكاثر بالوالدة ما عدا منقار البط وآكل النمل الشوكي اللذان يتكاثران بالبيض-
 .4ترضع جميع الثدييات صغارها وتعتني بهم-
 .5تتنفس بالرئتين
 .6بعضها يمشي مثل األغنام
 .7بعضها يطير مثل الخفاش
 .8بعضها يسبح مثل الحوت
❖ما أوجه الشبه واالختالف بين الفقاريات والالفقاريات ؟-
 ...أوجه الشبه
 .1كائنات حية عديدة الخاليا-
 .2قادرة على الحركة-
 .3غير ذاتية التغذية-
..أوجه االختالف:
الفقاريات  :تمتلك عمود فقري& الالفقاريات  :ال تمتلك عمود فقري
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الدرس الثالث  :مملكة النباتات
النباتات
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خصائص النباتات
 .1حقيقية النوى .2عديدة الخاليا  .3تتواجد في البيئات .4يحتوي معظمها على أنسجة
جميعها
.2عديدة الخاليا
متخصصة

 .5ذاتية التغذية

,6يصل عدد المكتشف منها ما يقارب  300000نوع
❖تحتوي النباتات على األنسجة وعائية  ،فما المقصود باالنسجة الوعائية ؟

األنسجة الوعائية
هي أنسجة متخصصة في عمليات نقل الماء واألمالح والغذاء بين أجزاء النبات المختلفة

تتكون األنسجة الوعائية
الخشب  :هو عبارة
عن أنابيب مجوفة ،
تنقل الماء واألمالح
من الجذر إلى الساق
ثم األوراق

اللحاء
:ينقل الغذاء الجاهز
من األوراق إلى أجزاء
النبات جميعها
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أنواع النباتات اعتمادا على احتوائها على األنسجة الوعائية
مجموعة النباتات الوعائية
نباتات الوعائية

نباتات وعائية
هي النباتات التي تحتوي
على أنسجة وعائية

هي النباتات التي ال تحتوي
على انسجة وعائية
مثل  :الفيوناريا

مثل  :الزيتون

www.awa2el.net
بماذا تتميز النباتات الوعائية عن النباتات الالوعائية؟-
 .1الحجم الكبير

 .2التركيب المعقد

 .3القدرة على العيش في مختلف البيئات
تقسم النباتات الوعائية الى :

النباتات
البذرية

النباتات
الالبذرية

هي نباتات التي تتكاثر
بالبذور

هي النباتات التي تتكاثر
االبواغ

مثل  :الحمضيات و
الصنوبريات

مثل  :السرخسيات
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البذور  :هي تراكيب في النباتات البذرية تحتوي على الجنين وغذائه وتحاط بغالف
تقسم النباتات البذرية الى :

النباتات معراة البذور (نباتات
الالزهرية)

نباتات مغطاة البذور (نباتات
الزهرية)
هي النباتات التي تكون بذورها
في مبيض الزهرة الذي سيتحول
إلى ثمرة

هي النباتات التي ال تكون أزهارا
وتوجد بذورها داخل مخاريط

مثل  :التفاح

مثل  :الصنوبر
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النباتات المغطاة البذور تقسم
نباتات ذات فلقتين

نباتات ذات فلقة

هي النباتات التي تتكون بذورها
من جزء واحد

هي النباتات التي تتكون بذورها
من جزأين متماثلين

مثل  :القمح الذرة النخيل
أرز

الفول الفستق الحمص العدس
التفاح الدراق خوخ الزيتون
البلوط لوز

❖ ما أهمية النباتات في حياة اإلنسان ؟-

 .1مصدر غذاء-

 .2تستخدم في الصناعة-

 .3تستخدم في صناعة الورق

 .4تستخدم في صناعة األدوية
 .5منظر جميل

 .6تستخدم بديلا لألدوية الكيميائية
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❖بعض الصناعات التي تستخدم بها النباتات:
 .1صناعة الملبس من القطن و الكتان
 .2صناعة األبواب و االخشاب من أخشاب شجرة ىالصنوبر
.3صناعة العطور من الياسمين
❖اذكر بعض النباتات الطبية ؟ ثم اذكر فائدة كل منها ؟-
 .1الزعتر
أ .مضاد للبكتيريا والفيروسات
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مقو للمناعة
ب .ا
ت .يحمي من اإلنفلون از ونزالت البرد
ث .يفيد في علج الجروح
 .2النعناع :
أ .مسكن لأللم
ب .مهدئ للمعدة
ت .مهدئ لألعصاب
 .3البابونج :
أ .يساعد على النوم و االسترخاء
ب .التخلص من اإلجهاد

 .4اليانسون: :

أ .يخفف ألم التهاب الحلق
ب .يساعد على الهضم وطرد الغازات
ت .يزيل االنتفاخ
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ث .يساعد على النوم واالسترخاء
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الدرس الرابع :مملكتا الفطريات و الطالئعيات
لنبدأ بمملكة الفطريات ...

❖عدد بعض خصائص الفطريات ؟
 .1تنتشر في اليابسة
 .2تعد كائنات حقيقية النواة
 .3تعد كائنات عديدة الخاليا ما عدا الخمائر فهي وحيدة الخلية
 .4تحاط خالياها بجدر خلوية سميكة تتركب بشكل أساسي من الكايتين
 .5غير ذاتية التغذية
❖قارن بين الفطريات والنباتات من حيث ؟
من حيث

الفطريات

النباتات

طريقة تغذيتها

غير ذاتية التغذية

ذاتية التغذية

الجدار الخلوي

مكون من الكايتين

مكون من السيليوز

❖بماذا تختلف الفطريات عن بعضها البعض ؟  : 1الشكل  - 2الحجم  - 3اللون
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الفطريات الرمية
أنواع الفطريات
اعتمادا على نمط
الغذاء الى
الفطريات التطفلية

الفطريات التكافلية

الفطريات الرمية
❖ علل للفطريات الرمية أهمية كبيرة في البيئة ؟-
ألنها تحصل على غذائها من خالل تحليل بقايا الجثث فتساهم في نظافة البيئة وتقلل من التلوث
❖عدد بعض األمثلة على الفطريات الرمية ؟ فطرالمشروم

❖علل يمتاز فطر المشروم بقيمته الغذائية ؟-
الحتوائه على البروتينات وبعض الفيتامينات) ب  ،ج (وسهولة هضمه
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الفطريات التكافلية
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❖ما الفائدة من العالقة التكافلية بين الطحالب الخضراء
 .1تحاط خاليا الطحلب بالخيوط الفطرية فتوفر له الحماية من الظروف البيئية-
 .2يمتص الفطر الماء واألمالح المعدنية من البيئة التي يستخدمها الطحلب في عملية البناء
الضوئي-
 .3يتغذى الفطر على ما تنتجه الطحالب الخضراء من غذاء-
❖اذكر مثال على العالقة التكافلية بين الفطر والطحلب ؟ األشنات
والفطريات ؟

الفطريات التطفلية
❖عدد بعض األمراض الفطرية التي تصيب اإلنسان ؟
 .1فطر قدم الرياضي .2سعفة الرأس
 .3سعفة األظافر
❖كيف تنتقل العدوى باألمراض الفطرية من شخص آلخر ؟
تنتقل عن طريق مالمسة أشخاص مصابين بالمرض أو من أغراضهم الشخصية
مثل مالبس السباحة والرياضة وأدواتهم الملوثة مثل المشط وفرشاة الشعر
❖عدد بعض األمراض الفطرية التي تصيب النبات ؟
صدأ القمح والذرة والشعير
❖ما أهمية الفطريات ؟
 .1تعمل كمحلالت لبقايا الكائنات الحية
 .2تزيد من خصوبة التربة
 .3تقلل من التلوث الناتج عن تراكم الجثث والفضالت
 .4يستخدم في الغذاء
 .5يستخدم في صناعة األدوية والمضادات الحيوية
❖عدد بعض الفطريات التي تستخدم في الغذاء ؟
1فطريات الكمأة  - 2فطريات المشروم  - 3الخميرة
❖سم الفطر الذي ينتج مادة البنسلين ؟ فطر البنيسيليوم
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لنبدأ بمملكة الطالئعيات www.awa2el.net ...
❖ عرف الطالئعيات ؟ هي مجموعة من الكائنات الحية حقيقية النواة تجمع الصفات الحيوانية والنباتية  ،ولها
تراكيب مختلفة منها وحيد الخلية ومنها عديد الخاليا.
❖ أين تعيش الطالئعيات ؟
تعيش في  : 1تجمعات المياه بمختلف أشكالها  - 2التربة الرطبة عند مصبات مياه السدود
❖ كيف تتشابه بعض الطالئعيات مع النباتات ؟
1ذاتية التغذية  - 2ثابتة ال تتحرك
❖ كيف تتشابه بعض الطالئعيات مع الحيوانات ؟
1غير ذاتية التغذية  - 2بعضها يتحرك
❖ تصنف الطالئعيات اعتماد ا على طريقة التغذية إلى
1األوليات  .2الطحالب-
❖ اذكر بعض األمثلة على الطالئعيات عديدة الخاليا ؟ الطحالب-
❖ عدد خصائص الطحالب ؟
 .1تعد كائنات عديدة الخاليا
 .2تعد طالئعيات ذاتية التغذية
 .3يستخلص منها بعض المركبات لتصنيع المكمالت الغذائية
 .4يستخلص منها بعض المركبات التي تستخدم في تصنيع قوالب األسنان
❖ عدد بعض خصائص األوليات ؟
 .1تعد طالئعيات غير ذاتية التغذية
 .2يعيش بعضها حرا في البيئة
❖ عدد بعض األمثلة على األوليات ؟
1البراميسيوم  - 2اليوغلينا  - 3األميبا
❖ اذكر مثال على األوليات التي تسبب مرض لإلنسان ؟
أحد أنواع األميبا ويسبب مرض الزحار األميبي

حلول أسئلة مراجعة الدرس ص79
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الدرس الخامس  :نطاق ا البكتيريا و االثريات
www.awa2el.net
❖ عرف البدائيات ؟ هي كائنات حية بدائية النواة تضم عالمي البكتيريا واألثريات
❖ عرف البكتيريا ؟
هي كائنات حية بدائية النوى و بسيطة التركيب ومجهرية و وحيدة الخلية و غير ذاتية التغذية
❖ أين تعيش البكتيريا ؟
1 .في الماء .2في أجسام الكائنات الحية
 .3على أسطح المواد المختلفة

.4في األطعمة

❖ عدد أشكال البكتيريا ؟
1بكتيريا عصو ية  - 2بكتيريا حلزونية  - 3بكتيريا كروية
((انظر لرسمة الكتاب ص))80
❖ ما نوع طريقة تكاثر البكتيريا ؟ وماذا تسمى ؟
تتكاثر البكتيريا في الظروف المالئمة الجنسيا بطريقة تسمى االنشطار الثنائي.
❖ عدد بعض األمراض البكتيرية التي تصيب اإلنسان ؟ الكوليرا
❖ ما فائدة المضادات الحيوية للبكتيريا ؟ واذكر مثال عليها ؟
تقوم المضادات الحيوية :
 .1معالجة األمراض البكتيرية-
 .2تعطل العمليات الحيوية في البكتيريا
**مثال على المضادات الحيوية  :البنسلين
❖ عدد بعض فوائد البكتيريا النافعة ؟
 .1تكون الفيتامينات في أمعاء اإلنسان
 .2تدخل في الصناعات الغذائية كاألجبان و المخلالت
 .3تدخل في الصناعات الدوائية
 .4تحافظ على األنظمة البيئية) تحلل بقايا الجثث)

االثريات :
www.awa2el.net
❖ عرف األثريات ؟ هي كائنات بدائية النوى وحيدة الخلية
❖ ما أوجه التشابه واالختالف بين البكتيريا واألثريات ؟
أوجه التشابه
 .1كائنات بدائية النوى  .2وحيدة الخلية
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أوجه االختالف :
 .1تركيب الجدار الخلوي
 .2تعيش األثريات في بيئات قاسية
❖ عدد بعض األماكن التي تعيش فيها األثريات ؟
 .1مياه الينابيع الحارة
 .2المياه المالحة جدا) مياه البحر الميت (
 .3أمعاء الحيوانات) األبقار(

www.awa2el.net
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انتهت الوحدة الثالثة .
لكم مني كل الحب و االحترم
معلمتكم المحبة لكم  :هبة المنفلوطي
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