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ة تصنيف الكائنات احليَّ
Taxonomy of Living Organisms 

يتوقــع مــن الطلبــة بعــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة والتفاعــل مع اأنشــطتها ان يكونــوا قادرين على توظيــف معرفتهم 
بالطلائعيــات والفطريــات فــي حياتهــم مــن خــلال تحقيــق ال�آتي:

  تنظيم بعض الكائنات الحّية في ممالكها.

  تتبُّع التصنيف الهرمي لبعض الكائنات الحّية.

  توظيف ال�قتصاد المعرفي للاستفادة من الطلائعّيات، والفطريّات في حياتنا.

  اتّباع اأساليب الحماية من اآثار الطلائعّيات والفطريّات في حياتنا.

الفصل ال�أول: الكائنات الحّية وتصنيفها 
3      ١-١ تسمية الكائنات الحّية 
3 ١-٢ تصنيف الكائنات الحية الحديث 
٥ اأسئلة الفصل 

الفصل الثاني: مملكة الطلائعّيات 
٦ ٢-١ خصائص الطلائعّيات 
٧ ٢-٢ تصنيف الطلائعّيات 

١٠ يجابّية للطلائعّيات في حياتنا  آثار ال�إ ٢-3 ال�
١٠ اأسئلة الفصل 

الفصل الثالث: مملكة الفطريات 
١١ 3-١ خصائص الفطريّات 
١٢ 3-٢ تصنيف الفطريّات 
١3 3-3 ال�أشنات 
١٤ 3-٤ اأثر الفطريّات في حياتنا 
١٥ اأسئلة الفصل 
١٦ ورقة عمل 
١٧ اختبار 
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 الكائنات الحيَّة وتصنيفها

)Living organisms and their taxonomy(

1-1)Scientific Name( تسمية الكائنات الحّية

تختلــف ال�أســماء الشــائعة للكائنــات الحّيــة مــن بلــٍد اإلــى اآخــر، ومــن لغــٍة اإلــى اأخــرى؛ لذلــك اعتمــد العلمــاء اســماً 
ــر. فمــا  ــٌت ل� يتغّي ــلاف جنســّياتهم، وهــو ثاب ــى اخت ــكلٍّ منهــا، يســتخدمونه عل ــاً ل ــاً )scientific name( خاّص علمّي

آلّيــة التــي ُيكَتــب بهــا ال�ســُم العلمــّي؟ ال�

2-1
تصنيف الكائنات الحّية الحديث

r(Taxonomy of Living Organisms(

ترتبط الصفاُت الشكلّية بالتكوين الفيزيائّي للكائن الحّي، كعدد الخلايا، وتركيبها، والتمثيل الغذائي، واستخدام 
الطاقة، وال�أنسجة وال�أعضاء، وردود الفعل والسلوكات، اأّما الصفات الجينّية فترتبط بالتكوين الوراثي للخلّية، وتتابع 

أنواع من الكائنات الحّية، فما النّوع؟ القواعد النيتروجينّية في الـ DnA، ونتيجًة لهذه الصفات تظهر ملايين ال�

أفــراد المتشــابهين  النّــوع )species): الَوحــدُة ال�أساســّية فــي تصنيــف الكائنــات الحّيــة، ويمثــل مجموعــًة مــن ال�
فــي الطّــراز الشــكلي، والطّــراز الجينــي، والقادريــن علــى التــزاوج فيمــا بينهــم، واإنتــاج نســٍل َخْصــب.

ــة فــي ثلاثــة مجــال�ت، انظــر الشــكل )1( الــذي يمثــل مخططــاً لتصنيــف الكائنــات  صنّــف العلمــاء الكائنــاِت الحّي
الحيــة، ثــم اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه:
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1 : اختر رمز ال�إ

1  ما الَوحدة ال�أساسّية في تصنيف الكائنات الحية؟

اأ- الجنس.           ب- النوع.              جـ- المملكة.           د- ال�سم العلمي.

2  ما المجال التي تُصنَّف الطّلائعيات ضمنه؟

اأ- حقيقية النّوى.        ب- البكتيريا.       جـ- البكتيريا القديمة.        د- بدائّية النوى.

3  ما عدد الممالك التي ُصنِّفت الكائناُت الحّية حديثاً ضمنها؟

اأ- ست.          ب- خمس.       جـ- اأربع .        د- ثلاث. 

س2   ما المقصود بكلٍّ من: اأ- التصنيف.    ب- النوع.     جـ- التصنيف الشكلي؟

س3  علّل: تمتاز فلسطين بتنّوٍع حيوّي كبيٍر، يبلغ 3% من التنّوع العالمي.
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مملكة الطلائعّيات

(Kingdom Protista(

1-2 (Characteristics of Protista( خصائص الطلائعّيات

:(Structure( تركيبها

تمتــاز خلاياهــا باأنهــا حقيقّيــة النــوى، ل�يوجــد فيهــا اأجهــزٌة 
متخّصصــٌة، تقــوم عضّياتهــا علــى اختــلاف اأنواعهــا بالوظائــف 

البيولوجّيــة، وتمتــاز بعضهــا بوجــود فجــواٌت منقبضــة.

)Nutrition in Protists( التغذية في الطلائعّيات

تمتلــك الطلائعّيــات طــرَق تغذيــٍة مختلفــة؛ للحصــول علــى غذائهــا، وتوفيــر الطاقــة اللازمــة لهــا، فكيــف تحصــل هــذه 
الكائنــات علــى غذائهــا؟

أنواع ذاتّية التغذية )Autotrophs(، تقوم بالبناء الّضْوئي. 1- بعض ال�

:)heterotrophs( 2- طلائعّيات اأخرى غير ذاتّية التغذية

اأ-  منهــا مــا يحصــل علــى غذائه مــن خلال ابتلاع 
بواســطة  مــواّد عضويّــة،  اأو  حّيــة،  كائنــات 
 ،)phagocytosis( البلعمــة  تُســّمى  عملّيــٍة 
جــزيٍء  ابتــلاَع  وتتّبــْع   ،)2( الشــكل  انظــر 
ــة،  ــة الطلائعّي ــط الخلّي ــن محي ــذاء، م ــن الغ م
ــذا الجــزيء داخــل  ــل ه ــَة تحلُّ ــح اآلّي ــم وّض ث

الخلّيــة.

ب- بعضهــا تمتــصُّ غذاءهــا  مــن خــلال اإفرازهــا 
.)saprobes( ــة أنزيمــات المحلّل بعــض ال�

3- هنــاك اأنــواٌع خليــط بيــن ذاتّيــة التغذيــة وغيــر ذاتّيــة التغذيــة )Mixotrophs(، ويعتمــد ذلــك علــى توفـّـر الضــْوء 
مــن عدمــه.

الشكل )2( عملية البلعمة

الشكل )1( الطلائعيات
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 (Motility( الحركة

ــات تســتطيع الحركــة، انظــر  ــن  الطلائعّي ــر م الكثي
الشــكل )3(، وســمِّ الكائــن الطلائعــّي فــي كّل صــورة، 

والوســيلة التــي يتحــّرك بهــا.

)Reproduction(التكاثر

تختلــف طــرُق تكاثــر الطلائعّيــات حســب النــوع، فبعضهــا يتكاثــر ل�جنســّياً بال�نشــطار اأو التبرعــم ، والبعــض ال�آخــر 
يتكاثــر جنســّياً، وقــد تمــرُّ دورة حيــاة بعــض اأنواعهــا بالتكاثــر الجنســي واللاجنســي معــاً.

الشكل )3( كائنات طلائعية وحيدة الخلية

2-2)Classification of Protists( تصنيف الطلائعّيات

صنَّف العلماء الطلائعّيات في ثلاث مجموعات، حسب طريقة الحصول على غذائها وهي:

.)protozoans-Animal-like protists( اأول�ً: الطلائعّيات شبيهة الحيوانات

.)Algae-plant-like protists( ثانياً: الطلائعّيات شبيهة النباتات

.)Fungus – like protists( ثالثاً: الطلائعّيات شبيهة الفطريّات

)Protozoans- Animal-Like Protists( اأول�ً: الطلائعّيات شبيهة الحيوانات
أّولّيات )protozoa(، ل� يوجد فيها  تتواجد حّرًة اأو متطّفلًة، تمتلك بعضاً من خصائص الحيوانات، وُيطَلق عليها ال�
فجواٍت  بوجود  بعضها  خلايا  وتمتاز  الحيوانات،  في  المتطّورة  ال�أعضاء  بَمهّمات  عضّياتها  وتقوم  متخّصصة،  اأجهزٌة 
منقبضة، وُيعدُّ التكاثر اللاجنسي فيها شائعاً، والجنسي نادراً، وقد تمّر دورُة حياة بعضها بالتكاثر الجنسي واللاجنسي 

أميبّيات، السوطّيات، والبوغّيات. معاً،  وقّسمها العلماء اإلى اأربع قبائل َوفَق وسائل الحركة فيها: الهدبّيات ، ال�

أمثلة المعروفة للهدبيات. 1- قبيلة الهدبّيات )Ciliophora): يعد البراميسيوم اأكثر ال�

)4اأ( محاطة كلّياً بال�أهداب          )4ب( محاط جزئّياً بال�هداب
الشكل )4(: الهدبيات
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:(Amoebozoa( 2- قبيلة ال�أميبّيات

أميبيات الشكل )5(: اأشكال ال�

  (Mastigophora( 3- قبيلة السوطّيات

تمتلك بعض اأنواعها واحداً اأو اأكثر من ال�أسواط تستخدمها في الحركة، ومعظمها يتكاثر ل�جنسّياً، وتعيش اأغلبها معيشًة 
نسان، ومنها الجيارديا، والتريكوموناس، والليشمانيا. حّرة في الطبيعة، والبعض يعيش متطّفلاً، مسّبباً ال�أمراض للاإ

الشكل )7( التريكوموناسالشكل )6( الجيارديا

)Sporozoa( 4 - قبيلة البوغّيات

ومنها البلازموديوم المسّبب لمرَض الملاريا.

الشكل )8( الليشمانيا
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بقعة عينية

)Diatoms( 3- قبيلة الدياتومات

الشكل )11( الدياتومات 

الشكل )10( اليوغلينا 

الشكل )12( طحلب اأحمر

)Chrysophyta( 5- قبيلة الطحالب الذهبّية

الشكل )13( الطحالب الذهبية 

)Euglenophyta( 2- قبيلة الطحالب اليوغلينّية

)Algae-Plant-like Protists( ثانيًا: الطلائعّيات شبيهة النباتات
آتية:  وتضّم الطحالب القبائل الرئيسة ال�

)Chlorophyta( 1- قبيلة الطحالب الخضراء

الشكل )9( طحالب خضراء

)Rhodophyta( 4- قبيلة الطحالب الحمراء

 (Phaeophyta( 6- قبيلة الطحالب البنّية

الشكل )14( الطحالب البنّية 
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)Fungus-like protists( ثالثًا: الطلائعّيات شبيهة الفطرّيات
ــة )slime molds(، األوانهــا زاهيــة  ــاِت الغرويّ  تضــّم الفطري
ــة، اأو صفــراء  الشــكل )15(، تتحــّرك علــى شــكل كتلــٍة  برتقالّي

ــة لتتغــّذى عليهــا. مخاطّيــة، تبتلــع البكتيريــا والمــواّد العضويّ

يجابّية للطلائعّيات في حياتنا 3-2 ال�آثار ال�إ

توجد فوائُد اقتصاديّة وبيئية متعددة للطلائعيات، ومنها: 

تستخدم التقنياُت الحديثُة بعَضها مبيداً حيويّاً؛ للقضاء على الحشرات التي تدّمر المحاصيل.. 1

ُيستخَدُم بعضها في الحساء والتوابل، وبعضها ال�آخر يدخل في صناعة ال�آغار Agar، واأدوات التجميل.. 2

 

الشكل )15( الطحالب الغروية 

جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1  اختر رمز ال�إ

1  ما الخاصّية الموجودة في  الطلائعّيات لتصنَّفها في حقيقّية النوى؟

د- الرايبوسومات. جـ- الغشاء النووي.  ب- الغشاء البلازمي.  اأ- السيتوبلازم. 

آتية ينتمي البلازموديوم؟  2  الى اأي القبائل ال�

د- الهدبيات. أميبيات.  جـ- ال� ب- البوغيات.  اأ- السوطيات. 

أّولّيات والطحالب من حيث: وسيلة الحركة، وطريقة الحصول على الغذاء. س2  قارْن بين ال�

س3  وضح طرق التغذية غير الذاتية للطلائعيات.
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مملكة الفطريات

Kingdom Fungi

1-3:(Characteristics of Fungi( خصائص الفطرّيات  

الفطريـّـات كائنــاٌت حّيــٌة حقيقّيــُة النـّـوى، معظمهــا عديــدة الخلايــا، كالمشــروم الشــكل)1اأ(، وبعضهــا وحيــد الخلّيــة، 
عهــا اإلّ� اأنّهــا تشــترك معــاً فــي بعــض الخصائــص العاّمــة، فمــا هــذه الخصائــص؟  كالخمائــر الشــكل )1ب(، ورغــم تنوُّ

الشكل )1(: الفطريات

:(Nutrition in Fungi( التغذية في الفطرّيات

ــاُت غيــَر ذاتّيــة التغذيــة، لكنّهــا تختلــف عــن الحيوانــات فــي حصولهــا علــى غذائهــا مــن خــلال اإفرازهــا  تُعــدُّ الفطريّ
ــة، وتحويلهــا اإلــى مــوادَّ بســيطٍة يســهل امتصاُصهــا. ــًة علــى المــواد العضويّ اأنزيمــاٍت محلّل

:(Structure of fungi( تركيب الفطر

ــي  ــري ف ــزل الفط ــري والغ ــون الجســم الثم يتك
بنائيــة  الخلايــا مــن وحــدات  الفطريــات عديــدة 
تُســّمى الخيوط الفطريّة )hyphae(. انظر الشــكل 

آتية:    )2(، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

كم نوعاً هذه الخيوط؟ وما اسم كّل نوع؟. 1

أنواع.. 2 صف الفروق الظاهرة بين هذه ال�

ما فائدة الثقوب الموجودة في الجدران الفاصلة )الحواجز(؟. 3

 )1 ب( وحيد الخلية )الخمائر()1 اأ( عديد الخلايا )المشروم(

الشكل)2( اأنواع الخيوط الفطريّة
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:(Reproduction in Fungi( التكاثر في الفطرّيات
تختلف طرق تكاثر الفطريّات باختلاف نوعها، معظمها يتكاثر ل�جنسّياً، وبعضها  يتكاثر جنسّياً.

: (Asexual reproduction( 1 - التكاثر اللاجنسي في الفطرّيات

)Budding( التكاثر بالتبرعم -

 )Fragmentation ( التكاثر بالتجّزؤ -

)Spore reproduction( التكاثر بال�أبواغ -

)sexual reproduction( 2 - التكاثر الجنسي
تتّبــع الشــكل )3(  »دورة حيــاة  عفــن الخبــز«،  

ــة:  آتي ــن ال�أســئلة ال� واأجــْب ع

ما نوع التكاثر في دورة حياة عفن الخبز؟. 1

تتّبْع مرحلة التكاثر الجنسي لهذا الفطر.. 2

متى تلجاأ الفطريّات اإلى التكاثر الجنسي؟. 3

ابحث في ال�سم العلمي لهذا الفطر.. 4

2-3)Classification of fungi( تصنيف الفطرّيات

ُصنِّفــت الفطريـّـاُت فــي قبائــل مختلفــة بنــاًء علــى عــدٍد مــن الخصائــص المشــتركة بينهــا، فمــا هــذه القبائــل؟ ومــا اســم 
كلٍّ منهــا؟ 

)Chytridiomycota( اأ- قبيلة الفطرّيات اللزجّية

ــل،  ــم، اأو التطفُّ ــه بالترمُّ ــا، تنتشــر فــي المــاء والتربــة، منهــا مــا يحصــل علــى غذائ ــة اأو عديــدة الخلاي  وحيــدة الخلّي
.)zoospores( ــا اأســواطاً تُســّمى ــك اأبواُغه تمتل

)Zygomycetes( ب- قبيلة الفطرّيات ال�قترانّية

عديــدة الخلايــا، تختلــف طــرق حصولهــا علــى الغــذاء باختــلاف نوعهــا، منهــا الرمّيــة، ومنهــا المتطّفلــة، تُعــدُّ خيوُطهــا 
أمثلــة عليهــا عفــن الخبــز Rhizopus stolonifer. علـّـْل تســميتها بال�قترانّيــة ؟  الفطريـّـة مــن النــوع المدمــج، ومــن ال�

الشكل )3( دورة حياة عفن الخبز
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)Glomeromycetes( جـ- قبيلة الفطرّيات الغلوميرّية

ــى جــذور  ــة عل ــي الترب ــش ف ــي بعــض سلاســل الـــDnA ، تعي ــّي ف ــلاٍف وراث ــة؛ بســبب اخت ــت عــن ال�قترانّي انفصل
ــات؟ ــع جــذر النب ــر م ــا الفط ــي يتبادله ــة الت ــا المنفع ــة، م ــًة تقايضّي ــات معيش النبات

)Ascomycetesِ( د- قبيلة الفطرّيات الزقّية

تُســّمى الفطريـّـات الكيســّية، توجــد فــي ميــاه البحــار، والميــاه العذبــة، وعلــى اليابســة. منهــا وحيــدة الخلّيــة، اأو عديــدة 
نتــاج اأبواغهــا داخــل اأكيــاس. فــي بعضهــا يشــبه جســُمها الثمــري الفنجــان، مثــل فطــر قشــر البرتقــال  الخلايــا. تمتــاز باإ
ــًة مــع الطلائعّيــات والبكتيريــا الخضــراء، ومنهــا مــا يســبب  ــة، وبعضهــا تقايضّي Aleuria aurantia، تعيــش معيشــًة رمّي

ال�أمراض.

هـــ- قبيلــة الفطرّيــات الدعامّيــة )Basidiomycetes(  تعيــش معيشــًة رمّيــًة، اأو تطّفلّيــة، وبعضهــا يشــكّل 
علاقــًة تقايضّيــة مــع النباتات،تكــّون هــذه الفطريـّـات جســماً صغيــراً يدعــى بازيديــوم )Basdium( ُيشــبه الِمضــرب، تعلــوه 

.)Basidiospores( اأبــواغ بازيديــة

3-3:(Lichens( ال�أشنات

تمثّــل ال�أشــنات مجتمعــاً تقايضّيــاً بيــن الفطريّــات، وشــريكاً ضْوئــّي البنــاء، فمــن هــذا الشــريك؟ ومــع اأيّــة قبيلــٍة مــن 
ــات يتشــكّل هــذا التعايــش؟ الفطريّ

ــة، وعلــى ســيقان  ــى الصخــور، وفــي الترب ــال، وعل ــم الجب ــى ِقَم ــاٍت مختلفــة، عل تســتطيع ال�أشــنات العيــش فــي بيئ
ــة. ومــن  شــعاعات القويّ ال�أشــجار، وتكــون غالبــاً ملّونــة، فوجــود الصبغــات تحمــي الشــريَك ضْوئــّي البنــاء مــن ضــرر ال�إ

ــة، انظــر الشــكل )6(. ــة والثمري اأنواعهــا القشــرية والورقي

       )4 اأ( اأشنات قشريّة               )4 ب( اأشنات ورقّية             )4 جـ( اأشنات ثمريّة

  شكل )6( ال�أشنات  
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اأثر الفطرّيات في حياتنا4-3

يجابّية اأّول�ً: ال�آثار ال�إ
اأْن تُصــاَب بمــرٍض بكتيــرّي، فيصــف لــك الطبيــب مضــاداٍت حيويــًة، كالبنســلين   الطــّب: يحــدث اأحيانــا 

أدويــة؟  ال� المــرض، فمــا مصــدر هــذه  )penicillin(، للحــّد مــن 

ــات ينتمــي،  ــٍة مــن الفطريّ ــة قبيل ــى اأيّ ابحــث فــي ال�ســم العلمــّي لفطــر الـــ penicillium، واإل
ــة. أبــواغ، وكيــف اأســهم فــي تغييــر العديــد مــن المشــاهد وال�أحــداث العالمّي وشــكل حاملــة ال�

ــات فــي المجــال العذائــي، كصناعــة الخبــز. اذكــر اســتخداماٍت اأخــرى  الغــذاء: ُيســتفاد مــن بعــض اأنــواع الفطريّ
للفطريّــات فــي هــذا المجــال.

ــا  ــب عليه ــٍة للتغلّ ــي محاول ــة، وف ــن بالبيئ ــة المهتمي لب ــات الصُّ ــواُم النّفاي ــُق اأك ــة: تُقِل ــة البيئّي ــة الحيوّي المعالج
أبــرز  اْكُتِشــفت المعالجــات الحيويّــة، فمــاذا نعنــي بالمعالجــات الحيويّــة؟ وكيــف تُوظَّــُف الفطريّــات فيهــا؟ ومــا الــدور ال�

ــي؟ ــزان البيئ ــي ال�تّ ــه هــذه المعالجــات ف ــذي تلعب ال

ثانيًا: ال�آثار السلبّية 
ــد تهاجــم  ــراٍت ســلبّيًة ،  فق ــا تاأثي ــا، اإلّ� اأّن لبعــض اأنواعه ــي حياتن ــاً ف ــات تلعــب دوراً اإيجابّي ــم اأّن بعــض الفطريّ رغ

ال�أطعمــة، وتفــرز مــوادَّ  تفســدها.

ــن  ــوا بواحــد م ــم اأصيب ــرة حياته ــم وخــلال فت ــي العال ــان: معظــم ال�أشــخاص ف نس ــات الممرضــة للاإ الفطرّي
ــراض: أم ــر، ومــن هــذه ال� ــة اأو اأكث ــراض الفطريّ أم ال�

:(Dermatophytosis( اأ- ال�أمراض الفطرّية الجلدّية  
تســّببها فطريـّـاٌت، مثــل فطــر )Tinea pedis( المســبب لفطريــات القــدم، وتوجــد هــذه الفطريـّـات فــي التربــة، وتنتقــل 

العــدوى عــن طريــق التلاُمــس، وتصيــب الطبقــة الخارجّيــة مــن الجلــد .

ــا  ــن اأبرزه ــر Candida، وم ــلاع )Candidiasis): يســّبب هــذا المــرض عــدٌد مــن خمائ ــرض الق   ب- م
ــاز الهضمــي،  ــة للجه ــة الرخــوة، المغطّي ــات ال�أغشــية المخاطّي ــذه الفطريّ ــب ه ــز)C.albicans(، تصي ــدا األبيكان كاندي
نســان، وتكــون فــي الوضــع الطبيعــي  وخاصــة تجويــف الفــم، كمــا تصيــب المهبــل، وتتواجــد هــذه الخمائــر فــي جســم ال�إ

غيــر ضــاّرة، وتُســّمى الفطريـّـات ال�نتهازيـّـة.
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1  اختر رمز ال�إ

1  ما وحدة التركيب ال�أساسّية في الفطر؟

د- الحواجز الفاصلة. جـ- الجسم الثمري.  أبواغ.  ب- ال� اأ- الخيوط الفطرية. 

2  ما اسم نوع  الخيوط الفطريّة التي ل�يوجد فيها حواجز؟

د- الغزل الفطري. جـ-   التزاوجية.  ب- غير المدمجة.  اأ- المدمجة. 

3  اإلى اأي القبائل ينتمي فطر قشر البرتقال؟

د- الزقية. جـ- الدعامية.  ب- الغلوميرية.  قترانية.  اأ- ال�إ

4  ما الكائن الحّي الذي يشكّل معيشة تقايضية مع الفطر في ال�أشنات؟

د- فطر. جـ- نبات.  ب- طحلب.  اأ- بكتيريا. 

س2  تُعدُّ خيوط الفطريّات ال�قترانية من النوع المدمج:

   اأ- وّضح ما نعنيه بالمدمج، مدلّلاً على ذلك بالرسم .

   ب- بّين اأهمّية هذه الخاصّية بالنسبة للفطر.

س3  وّضح ما ياأتي:

تلعب بعض اأنواع الفطريّات التي تعيش في التربة دوراً مهّماً في تغذية الجذور. —

تتشــابه الفطريـّـات المتطّفلــة والفطريـّـات التقايضّيــة فــي طريقــة حصولهــا علــى غذائهــا، ولكنهــا تختلــف فــي  —
أثــر الــذي تتركــه. ال�
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جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1  اختر رمز ال�إ

1  ما اسم العلم الذي يهتّم بتعريف الكائنات الحّية، وتسميتها، وتبويبها؟

د- الخلية. جـ- التشريح.  ب- التصنيف.  اأ- الوراثة. 

2  ما اأهمّية الخيوط المدمجة في الفطريّات؟ 

د- المتانة والمرونة. جــ- الغذاء والنمو السريع.  ب- التكاثر اللاجنسي.  اأ- التكاثر الجنسي. 

3  في اأيّة قبيلة ُيصنَّف عفن الخبز ضمن الفطريّات؟ 

د- الكيسّية. جـ- الزقّية.  ب- اللزجّية .  اأ- ال�قترانّية. 

4  ما الفطر الذي ُيسّبب مرض القلاع؟

د- اأبيديرماتوفايت. جـ- تريكوفيتون.  ب- الميكروسبورن.  اأ- كانديدا األبيكانز. 

آتية ذاتية التغذية؟  5  اأي ال�

د- التريكوموناس. جـ- اليوغلينا.  ب- البلازموديوم.  اأ- الجياردا. 

آتية تعليلاً علمياً:  س2  علّل العبارات ال�

  اأ- ُصنّفت الفطريّات والنباتات في مملكتْين منفصلتْين.

  ب- تُعدُّ الطلائعّيات اأساس التوازن البيئي.

س3   اكتب ثلاث فوائد اقتصاديّة وبيئّية لكلٍّ من الفطريّات والطلائعّيات.

نسان تسّببها الفطريّات، اأو الطلائعّيات، مبّيناً كيفّية الحّد من انتشارها. س4   سمِّ اربعة اأمراٍض تصيب ال�إ
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ورقة عمل 
1- تجيب كل مجموعة عن ال�سئلة ال�تية للحصول على النتاج المطلوب :

اأ-الخصائص العامة : التركيب ، التغذية ، الحركة ، التكاثر .

ب-تصنيف الكائنات الحية حسب المهمة وفق التصنيف الحديث. 

ج-امثلة على الكائنات الحية ضمن المهمة .

د-ال�ثار ال�يجابية لها .

2- مصادر التعلم حسب المهام :

) الهدبيات /  الطالئعيات شبيهة الحيوانات- الطالئعيات شبيهة النباتات - الطالئعيات شبيهة الفطريات (

الرابط السريعالمصادر التعليمية

QR-CODE

   https://www.youtube.com/watch?v=HatH78qh0oM

الهدبيات/ الطالئعيات شبيهة 
الحيوانات

   https://www.youtube.com/watch?v=8RIzM9AlQJo

الطالئعيات شبيهة النباتات

  https://www.youtube.com/watch?v=sCi6lyd-kwM

طالئعيات شبيهة الفطريات
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اختبار 

1- ما الصفات التي اعتمدها العلماء لترتيب جميع الكائنات الحية في مستويات هرمية؟  

  اأ. الصفات الشكلية والجينية                            ب. التمثيل الغذائي وعدد الخلايا

 ج. تتابع القواعد النيتروجينية في DnA                 د. استخدام الطاقة وتركيب ال�أنسجة

2- ما المعيار الذي صنف العلماء عليه الطلائعيات اإلى شبيهة الحيوانات والنباتات والفطريات؟ 

 اأ. طريقة التكاثر        ب. وسيلة الحركة             ج. التكوين الوراثي           د. طريقة التغذية

3- اأي الطلائعيات ال�آتية يطلق عليها ال�أوليات؟ 

 اأ. شبيهة النباتات       ب. شبيهة الحيوانات           ج. شبيهة الفطريات       د. الفطريات ال�قترانية

4- ما المعيار الذي قسم العلماء عليه الطلائعيات شبيهة الحيوانات ل�أربعة قبائل؟ 

 اأ. طريقة التكاثر        ب. وسيلة الحركة             ج. التكوين الوراثي           د. طريقة التغذية

5- اأي القبائل ال�آتية ينتمي اإليها التريكوموناس؟ 

أميبيات  اأ. السوطيات                  ب. البوغيات                  ج. الهدبيات              د. ال�

6- يعد من  طرق  التكاثر  وفيه يتكون انتفاخًا  على  سطح الخلية ال�أم يكبر ,  ثم ينفصل عنها :

أبواغ اأ.  التجزؤ                ب. التبرعم                     ج. ال�قتران             د. ال�

7- ما قبيلة الفطريات التي ينتمي اليها فطر عفن الخبر؟

اأ. الدعامية                 ب. الزقية                       ج.اللزجية             د.ال�قترانية

8- ما قبيلة الفطريات التي يشبه جسمها الثمري الفنجان؟

اأ.اللزجية                   ب. الزقية                       ج. الدعامية           د.ال�قترانية

جابة الصحيحة: السؤال ال�أول : اختر رمز ال�إ
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9- الوحدة ال�ساسية في تصنيف الكائنات الحية؟

اأ- صف                  ب-  رتبة                      ج- نوع                  د- عائلة 

10- الترتيب التسلسلي الصحيح لمستويات التصنيف 

اأ مملكة-قبيلة-صف-رتبة-نوع-جنس-عائلة              ب مملكة-قبيلة-رتبة-صف-جنس-عائلة-نوع

ج مملكة صف-قبيلة-رتبة-عائلة-جنس-نوع              د-مملكة-قبيلة-صف-رتبة-عائلة-جنس-نوع

السؤال الثاني: قارن بين قبيلة السوطيات و قبيلة الهدبيات من حيث  : 

1-  وسيلة الحركة

2-  مثال على كل منها .

السؤال الثالث: تتكون الطلائعيات شبيهة الحيوانات من اربع قبائل، اذكرها مع مثال على كل منها .

السؤال الرابع: انظر الشكل المرفق، واجب عن ال�سئلة التي تليه :

1- ماذا يمثل الشكل ؟

أرقام الموجودة على الرسم . 2- اأكتب ما تشير  اإليه ال�

الســؤال الخامــس : تخيــل نفســك عالمــا فــي تصنيــف الكائنــات الحيــة, ووجــدت كائنــا حيــا جديــدا , بيــن 

مــن خــلال نقــاط كيــف ســتضع هــذا الكائــن ضمــن قبيلــة الفطريــات الدعاميــة .

السؤال السادس: وفق بين عبارات المجموعة )اأ) والمجموعة )ب)

المجموعة )ب)    المجموعة )اأ)    

فطريات تتغذى عن طريق تحليل البقايا العضوية للنبات والحيوان.    1. متطفلة.   

فطريات تعتمد على النبات والحيوان في غذائها وتسبب ال�أمراض لها.    2. متكافلة/ متقايضه. 

تتعايش بعض الفطريات مع الطحالب ويعتمد اأحدهما على ال�آخر.    3. مترممة.   


