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 بسم هللا الرحمن الرحيم 
أن تقدم لكم هذا الجهد المتواضع ألبنائنا الطالب، وذلك لإلسهام في  مؤسسة التحاضير الحديثةيسر             

 .ي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعة علما أنه ال يغني عن الكتاب المدرسي .زيادة التحصيل الدراس

 تلخيص جميع المواد    

 (  المرحلة الثانوية –المرحلة المتوسطة   –المرحلة االبتدائية  )

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:  

 الكتاب الدراسي، بنوع من التفصيل الجيد، دون اختصار مخل أو  اإللمام بكل الموضوعات الواردة ب

 تطويل ممل ال فائدة فيه. 

   تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين الرئيسية والعناوين

 الفرعية. 

  .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

  الصور التوضيحية وخرائط المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها.  إدراج بعض 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق    

  : كما توفر للمعلمين والمعلمات 

 إدخال تحضير المنصة على البوابة  . 

 .الفالش الشامل لرياض األطفال 

  .تحضير المنظومة الموحدة 

  التحفيظ  –المسارات 

  ايميل -سي دي  –طباعة 

أو تعطوه أحد غيركم  إال بعلمنا  الملخص لكم باهلل العلي العظيم بأن ال تبيعوا هذا نسأ

 . التلخيص وموافقتنا  وأن ال تنشروه على صفحات االنترنت. وذلك حفظاً لحقوقنا في

 وكل محتوياته. التلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 إذا لم تدفع ثمنه. التلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا. التلخيص للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ال نحل ❖

 : قوله تعالى تذكر  

َ يَْجعَْل لَهُ َمْخَرجاً، َويَْرُزْقهُ ِمْن َحْيُث ال يَْحتَِسبُ  ))    (( َوَمْن يَتَِّق َّللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية 
 للشراء الكترونيآ علي الرابط

www.mta.sa/c 

   او االتصال 

0555107025 

0558396004   

0558396006 
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 تباين الحياة :الوحدة الخامسة 

 عالم الخاليا   :األول  الدرس

 
قياام باألنشاطة الحيوياة المختلفاة، مقال هضام الطعاام والحركاة والنماو كونها تراكيب تساعد المخلوقات الحية على ال

 والتكاثر.

 
 .أصغر المخلوقات الحية ويتكون جسمها من خلية واحدة فقط

 مم تتكون الخاليا؟ 
خبز، الذي يحتاج  من أجزاء أصغر، لكل منها وظيفة محددة. ويمكن تشبيه الخلية بالم -الرغم من صغر حجمهاعلى  

 . ، إضافة إلى الطاقة والمواد األولية كدقيق القمح والماء والسكر وغيرهاليعمل   إلى العديد من المعدات

 

 
 .يحيط بمكونات الخلية ويحميها وينظم مرور المواد من الخلية وإليها

 
 . البالزمي ويوفر هذا الجدار الدعم والحماية للخلية جدار يقع خارج الغشاء

 
 .سائل شبه هالمي يمأل الخلية ويشكل الماء ثلثيه ويحتوي على العديد من المواد الكيميائية الالزمة للخلية

 
 . تقوم بالعمليات الضرورية للحياةهي أجزاء متخصصة تستطيع التحرك داخل السيتوبالزم و

 

 أهمية الخاليا

 العضيات

 النواة

 ار الخلوي الجد

 السيتوبالزم 

 البكتيريا 

 الغشاء البالزمي 
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توجااد المااادة الوراثيااة داخاال النااواة فااي جميااع خاليااا المخلوقااات الحيااة مااا عاادا البكتيريااا وتكااون محمولااة علااى 
 .DNAالكروموسومات على شكل مركب كيميائي يسمى الحمض النووي الريبوزي المنقوص األكسجين 

 
عضيات تحدث داخلها سلسلة من التفاعالت الكيميائية تسمى التنفس الخلوي ينتج عنهاا تحويال الطاقاة المختزناة فاي 

 .الغذاء إلى شكل جديد يمكن استخدامه داخل الخلية
 :مصانع طبيعية للطاقة الشمسية

 .حقول، وتتغذى الطيور على الديدانتحصل الحيوانات على غذائها من محيطها. فاألبقار تأكل األعشاب في ال

 
َُ يَُ ضُُ وهاي تحادث داخال ع  الطحالب وبعاض أناواع البكتيرياا غاذاءها بنفساهاوتصنع النباتات  هي عملية    ُ  اتُ 
هاا ُُ بُِ كاسُُ هاذه العضايات فاي خالياا الورقاة، وت ُُ تكثار الخضاراء ُِ البالساتيداتتُسامى  ُ  متخصصاة  َُ خضراء
 .رَ األخض  َُ اللون

 وظائف الخاليا :الثاني   الدرس

 
 يتكون جسم اإلنسان والحيوانات من أنواع عديدة من الخاليا المتخصصة. 

 

 
 يوجد ف النباتات والحيوانات  أنواع مختلفة من الخاليا تتوزع في أوراقها وجذورها وسيقانها. 

 أنواع الخاليا النباتية: 

 أنواع خاليا جسم االنسان 

 البناء الضوائي

 الميتوكوندريا 
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 عام أو أقل مثل الطاقة الشمسية والماء والرياح.  100هي الموارد التي يمكن تعويضها خالل 

 
 عام مثل الفحم الحجري والنفط.   100هي الموارد التي ال يمكن تعويضها طبيعيا خالل 

 
 . هو التدرب على حماية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها بحيث تبقى دائما متوافرة

 اإلنسان والبيئة  :الرابع   الدرس

 
 تفرض العديد من القوانين لحماية األراضي والحد من تدمير المواطن البيئية. 

 
 .هي مساحة من األرض مخصصة لطمر النفايات

 
 . هي أي مادة تضر بالمخلوقات الحية وتحدث خلالً في عملياتها الحيوية

 ماء: تلوث ال
 تسبب العديد من النشاطات اليومية تلوث الماء. 

 مصادر تلوث الهواء: 
أكبر مصدرين لتلوث الهواء هما السيارات والمصانع ومنها محطات توليد الطاقة الكهربائية وإن المصدر األول من  

تقريبا من   %30 الملوثات هو األبخرة الناتجة عن الوقود المتصاعدة من عوادم السيارات إلي الهواء وهي تشكل
 مجموع ملوثات الهواء. 

 
هو اختالط الغازات المتصاعدة الناتجة عن حرش الوقود مع الماء الموجود في الهواء وعندما يساقط المطار الحمضاي 

ساماك وبعاض على األرض يسبب ضررا كبيرا على النباتات وعندما يسقط في البحيرات واألنهار فإناه يسابب مقتال األ
 .المخلوقات المائية

 
 هي المواد الصلبة أو شبه الصلبة التي يرميها الناس. 

 
 ي التقليل من كمية الفضالت الصلبة التي يتم طرحها يوميا.ه

 
 رى قبل االستغناء عنها.هي استخدام المادة مرة أو مررات أخ

 
 تعني استخدام المواد بعد تغيير شكلها مثل إعادة تدوير علب الورش المقوى على شكل ورش

 

 
ستخدام وإعادة يمكنك تأدية دور مهم في حل مشكلة النفايات الصلبة باتباعك عادات سليمة تتضمن الترشيد وإعادة اال

   .التدوير 
 

 عادات من أجل بيئة صحية 

 إعادة التدوير 

 ة االستخدام إعاد

 الفضالت الصلبة

 الترشيد )تقليل االستهالك(: 

 الملوثات

 المطر الحمضي 

 قوانين استخدام األراضي 

 مكبات النفايات

 المحافظة على الموارد 

 الموارد الطبيعية المتجددة 

 الموارد الطبيعية غير المتجددة

http://www.mta.sa/c



