
 110-94 الصفحات مملكة الطلائعيات تنوع الموضوع 1احياء مادة 

 
  الشعبة  الاسم (10ورقة عمل رقم )

 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 
 

طلائعيات شبيهة بالحيوانات وطلائعيات شبيهة  ثلاث أقسام رئيسيةالطلائعيات تنقسم إلى 

  . في هذه الورقة سوف تتعرف على الأقسام الفرعية لهم .بالنباتات وطلائعيات شبيهة بالفطريات

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 . خصائص أقسام مملكة الطالئعيات  -
 الطالئعيات الفرعية وتركيبها. عىل اقسام مثله أ -

 ................................ حركتها

 ............................ معيشتها

 ................................... مثال

 تركيب البراميسيوم

 الهدبيات

 ................................حركتها 

 ............................ معيشتها

 ................................... مثال

 ............الذي يسبب مرض 

عن طريق  للإنسانوينتقل 

 ......................أنثى بعوض 

 

 البوغيات

 ................................حركتها 

 ............................ معيشتها

 ................................... مثال
 

الذي  النوع الاولوله عدة أنواع 

 مرض النوم الأمريكييسبب 

 النوع الثانيللإنسان. وينتقل 

مرض النوم الذي يسبب 

عن  للإنسانوينتقل  الافريقي

ن ذبابة تسي تسيطريق لسعة 
وا

حي
بال

ة 
يه

شب
ت 

يا
ئع

ال
ط

 

 السوطيات

 ................................حركتها 

 ............................ معيشتها

 ................................... مثال

بواسطة تتغذى اللحميات 

............................................ 

 اللحميات

الأقدام الكاذبة وهي 

للغشاء البلازمي  اندفاع

 بفعل السيتوبلازم

 وحيدة خلية. ❖

تحتوي على صبغة  ❖

فيل )خضراء( والكلور 

بالإضافة إلى صبغة 

إضافية اسمها 

...................................... 

 ذاتية التغذية. ❖

 

في يوجد و وحيدة الخلية  ❖

تراكيب تسمى مقدمتها 

........................................... 

 الحركة فيلتساعدها 

التغذية  يذاتبعضها  ❖

 التغذية. ذاتيوبعضها غير 

 السوطيات  الدوارة الدياتومات

 تنسى لا

وحيدة الخلية وقد تكون  ❖

 ............................على شكل 

) أي مجموعات من خلايا 

متصلة ومرتبط بعضها 

 .ببعض (

تحتوي على الكلوروفيل  ❖

 .................................وصبغة 

 مثل الدياتومات 

التغذية   تيذابعضها  ❖

 .ذاتيوبعضها  غير 

ة 
يه

شب
ت 

يا
ئع

ال
ط

ت
با

لن
با

 
ب(

حال
ط

)ال
 

وتملك  وحيدة خلية. ❖

 صفات النبات والحيوان معا.

لبلاستيدات اتحتوي على  ❖

 .الخضراء 

التغذية  ذاتيبعضها  ❖

 وبعضها غير ذاتي التغذية.

مثال عليها  ❖

............................................... 

 .................................لديها  ❖

 .توجهه نحو الضوء

 اليوجلينات الطحالب الذهبية

ات لأنها تحتوي على صبغة ــــــــــــــالنبات تشبهالطحالب  ❖

 وتقوم بعملية البناء الضوئي. ...........................................

 وأوراقفالنباتات تملك جذور  التركيب ،ي عنها ف تختلف ❖

 .تملكهاوسيقان حقيقية أما الطحالب لا 

أيضا في أن الطحالب تملك صبغات ثانوية  تختلف ❖

 ...............................تمكنها من امتصاص طاقة الضوء في 

 .مما يجعلها ذات ألوان مختلفة .....................................

 

 :وهي تصنف بناء على ثلاث خصائص ❖

 و الصبغات الثانوية   .....................................نوع  (1

 الطعام   ...............................طريقة   (2

 .تركيب الجدار الخلوي (3

مثل الدياتومات , اليوجلينات ,  ) وحيدة الخلية (وهي :  ❖

 ) عديدة الخلايا (. الدوارةالطحال الذهبية , السوطيات 

 الخضراء , الطحالب الحمراء . بالطحالب البنية , الطحالمثل 

 

 .عديدة الخلايا ❖

  من أكبر الطحالب ❖

 حجماً الشبيهة بالنبات 

حتوي على صبغة ت ❖

الكلوروفيل + صبغة 

...................................... 

 .........................مثل  ❖

.................................. . 

يعيش أكثر من  ❖

من نوع  1500

الطحالب البنية على 

الشواطئ الصخرية 

 الباردة

 

 الطحالب البنية

 .عديدة الخلايا ❖

حتوي على صبغة ت ❖

الكلوروفيل + صبغة 

............................................... 

 ذات اللون الأحمر.

صبغة اللون الأحمر  ❖

تساعد على امتصاص 

في المياه العميقة الضوء 

 متر وأكثر. 100

 الطحالب الحمراء

بين النباتات  وجه الشبة ❖

 والطحالب الخضراء :

تحتوي على  صبغة  (1

الكلوروفيل  الضرورية 

 .للبناء الضوئي

لها جدار خلوي مثل   (2

 .النبات

على شكل  غذاءهاتخزن  (3

 .كربوهيدرات

 :مثال اشهر  ❖

............................................ 

 طحلب وأيضا 

........................................... 

 ره.ممستع على شكلالذي يعيش 

 الطحالب الخضراء

 طالئعيات شبيهة بالفطريات

 : ثلاث أنواعلها  ❖

 .الفطريات الغروية (1

 .الفطر المائي (2

 .البياض الزغبي (3

 .بالأبواغكلها تتكاثر  ❖

كلها تتغذى على المواد  ❖

العضوية المتحللة 

 ( .مترممة)

https://www.instagram.com/faisaltheteacher


 110-94 الصفحات تنوع مملكة الطلائعيات الموضوع 1احياء مادة 

 
  الشعبة  الاسم (10ورقة عمل رقم )

 للحصول على نسخه من االجابة لهذه الورقة QRاستخدم هذا  FaisalTheTeacher@ورقة العمل من تصميم وإعداد أ.فيصل الجمعان 
 

طلائعيات شبيهة بالحيوانات وطلائعيات شبيهة  ثلاث أقسام رئيسيةالطلائعيات تنقسم إلى 

  . في هذه الورقة سوف تتعرف على الأقسام الفرعية لهم .بالنباتات وطلائعيات شبيهة بالفطريات

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 في نهاية الدرس يجب ان تعرف :

 . خصائص أقسام مملكة الطالئعيات  -
 عىل اقسام الطالئعيات الفرعية وتركيبها. مثله أ -

 بالاهداب حركتها

   حرة معيشتها

 البراميسيوم مثال

 تركيب البراميسيوم

 الهدبيات

 ليس لها أعضاء حركةحركتها 

 متطفلة معيشتها

 البلازموديوم مثال

 الملارياالذي يسبب مرض 

عن طريق  للإنسانوينتقل 

 الانوفيلسأنثى بعوض 

 

 البوغيات

 بالاسواطحركتها 

 حرة أو متطفلة أو متكافلة معيشتها

 التريبانوسوما مثال
 

الذي  النوع الاولوله عدة أنواع 

 مرض النوم الأمريكييسبب 

 النوع الثانيللإنسان. وينتقل 

مرض النوم الذي يسبب 

عن  للإنسانوينتقل  الافريقي

ن ذبابة تسي تسيطريق لسعة 
وا

حي
بال

ة 
يه

شب
ت 

يا
ئع

ال
ط

 

 السوطيات

 الأقدام الكاذبةحركتها 

   حرة معيشتها

   الاميبا مثال

بواسطة تتغذى اللحميات 

 الأقدام الكاذبة

 اللحميات

 اندفاعالأقدام الكاذبة وهي 

للغشاء البلازمي بفعل 

 السيتوبلازم

 وحيدة خلية. ❖

تحتوي على صبغة  ❖

فيل )خضراء( والكلور 

بالإضافة إلى صبغة 

إضافية اسمها 

 اروتينــــــــــــــــــــــــالك

 ذاتية التغذية. ❖

 

في يوجد و وحيدة الخلية  ❖

تراكيب تسمى مقدمتها 

 واطســـــــــــــــــــــــــــــــــا

 الحركة فيلتساعدها 

التغذية  ذاتيبعضها  ❖

 التغذية. ذاتيوبعضها غير 

 السوطيات  الدوارة الدياتومات

 تنسى لا

وحيدة الخلية وقد تكون  ❖

 راتــــــــــمستعمعلى شكل 

) أي مجموعات من خلايا 

متصلة ومرتبط بعضها 

 .ببعض (

تحتوي على الكلوروفيل  ❖

 اروتينــــــــــــــــــــالكوصبغة 

 مثل الدياتومات 

التغذية  ذاتي بعضها  ❖

 .ذاتيوبعضها  غير 

ة 
يه

شب
ت 

يا
ئع

ال
ط

ت
با

لن
با

 
ب(
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ط
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وتملك  وحيدة خلية. ❖

 صفات النبات والحيوان معا.

لبلاستيدات اتحتوي على  ❖

 .الخضراء 

التغذية  ذاتيبعضها  ❖

 وبعضها غير ذاتي التغذية.

مثال عليها  ❖

   اـــــــــــــــــــــــاليوجلين

 ةــــــــة عينيــــــبقعلديها  ❖

 .توجهه نحو الضوء

 اليوجلينات الطحالب الذهبية

ات لأنها تحتوي على صبغة ـــــــــــــــالنبات تشبهالطحالب  ❖

 وتقوم بعملية البناء الضوئي. وروفيلـــــــــــــــــــــــــــــــــالكل

التركيب ، فالنباتات تملك جذور واوراق ي عنها ف تختلف ❖

 .تملكهاوسيقان حقيقية أما الطحالب لا 

أيضا في أن الطحالب تملك صبغات ثانوية  تختلف ❖

  اقــــــــــــــــــأعمتمكنها من امتصاص طاقة الضوء في 

 .مما يجعلها ذات ألوان مختلفة رــــــــــــــــــالبح

 

 :وهي تصنف بناء على ثلاث خصائص ❖

 و الصبغات الثانوية   الكلوروفيلنوع  (1

 الطعام   تخزينطريقة   (2

 .الخلويتركيب الجدار  (3

مثل الدياتومات , اليوجلينات ,  ) وحيدة الخلية (وهي :  ❖

 ) عديدة الخلايا (. الدوارةالطحال الذهبية , السوطيات 

 .الخضراء , الطحالب الحمراء  بالطحالب البنية , الطحالمثل 

 

 .عديدة الخلايا ❖

  من أكبر الطحالب ❖

 حجماً الشبيهة بالنبات 

حتوي على صبغة ت ❖

الكلوروفيل + صبغة 

 فيوكوزانثين

 .عشب البحرمثل  ❖

يعيش أكثر من  ❖

نوع من  1500

الطحالب البنية على 

الشواطئ الصخرية 

 الباردة

 

 الطحالب البنية

 .الخلاياعديدة  ❖

حتوي على صبغة ت

الكلوروفيل + صبغة 

   فيكوبلن

 ذات اللون الأحمر.

صبغة اللون الأحمر  ❖

تساعد على امتصاص 

في المياه العميقة الضوء 

 متر وأكثر. 100

 الطحالب الحمراء

بين النباتات  الشبةوجه  ❖

 والطحالب الخضراء :

تحتوي على  صبغة  (1

الكلوروفيل  الضرورية 

 .للبناء الضوئي

لها جدار خلوي مثل   (2

 .النبات

ها على شكل ءتخزن غذا (3

 .كربوهيدرات

 :مثال اشهر  ❖

 السبيروجيرا 

 طحلب وأيضا 

  الفولفوكس

 الذي يعيش على شكل مستعمره.

 الطحالب الخضراء

 طالئعيات شبيهة بالفطريات

 : ثلاث أنواعلها  ❖

 .الغرويةالفطريات  (1

 .الفطر المائي (2

 .البياض الزغبي (3

 .بالأبواغكلها تتكاثر  ❖

كلها تتغذى على المواد  ❖

العضوية المتحللة 

 ( .مترممة)

https://www.instagram.com/faisaltheteacher

