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هو العلم الذي يهتم بدارسة كل  ما يتعلق 
.قةبالكائنات احلية من حيوان و نبات و كائنات دقي
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(:Morphology)علم الشكل الظاهري -1

.يهتم بدراسة الشكل الخارجي للجسم واألجزاء المكونة للجسم الحيواني 

(:(Histologyعلم األنسجة -2

.يدرس التركيب الدقيق لكل نسيج وأنواع األنسجة المكونة للعضو 

(:(Cytologyعلم الخلية -3

يدرس تركيب الخلية وأنواع الخاليا المختلفة ومن هذا العلم تفرع 

.  علم كيمياء الخلية وعلم وراثة الخلية

:(Physiology)علم وظائف األعضاء -4

.يدرس األعمال الحيوية لكل عضو من أعضاء الجسم

(:Embryology)علم األجنة -5

يدرس تكوين األجنة في الحيوانات المختلفة ومنشأ األجهزة واألنسجة 

.التي تكون جسم الجنين
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(:Taxonomy)علم التصنيف و التقسيم -6

.يدرس الحيوانات المختلفة ويضعها في مجموعات متجانسة 

(:Ethology)علم السلوك -7

.يهتم بدراسة سلوك الكائن الحي في بيئته الطبيعية

(:paleontology)علم االحافير -9

.  يدرس الكائنات الحية المنقرضة  و البائدة بواسطة االحافير

(:genetics)علم الوراثة -10

.ةيدرس تراكيب ووظائف الجينات و كيفية انتقال الصفات من االباء الى الذري

(:molecular Biology)علم الحياة الجزيئية -11

.يدرس االسس الكيمائية للكائنات الحية

(:Ecology)علم البيئة -12

.يدرس العالقة بين الكائن الحي و البيئة التي يعيش فيها
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(Growth and Development):القدرة على النمو و التطور -1

ن الغذاءالزيادة في حجم الكائن عن طريق التغذية واستخالص المواد الكيميائية م

.الحيودخولها ضمن سلسلة من التفاعالت الكيميائية مكونة بذلك أجزاء الكائن

 (Reproduction)::القدرة على التكاثر-2

ظاقدرة الكائن الحي على إنتاج ذرية جديدة من نوعه جنسيا أو ال جنسيا محاف

.بذلك على نوعه من االنقراض
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يتميز كل نوع من الكائنات احلية بصفات خاصة به اال ان هناك بعض
اخلصائص املشرتكة بني الكائنات احلية

12



13

:(Irritability):اإلحساس-3

قدرة الكائن الحي على االستجابة للمؤثرات

.  الخارجية والداخلية

(Movement):: القدرة على الحركة -4
الحركة الذاتية من مكان إلى آخر مثل الحيوانات

.أو الحركة الذاتية الموضعية مثل ازهار دوار الشمس



14

(:(Organization:التعضية-5

تكوين انتظام المواد الكيميائية المختلفة التي تدخل في

.الكائن الحي في مستويات متدرجة في التعقيد
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(Metabolism):: القيام باأليض-6
ائىاالبتنمجموعة من التفاعالت الكيميائية المختلفة  تحدث إلنتاج الطاقة و قد تكون 

(Anabolism )  االنتقاضىأو(Catabolism).

(Adaptation)::التكيف-7
.التهيؤ واالستعداد الذاتي للكائن الحي للعيش تحت ظروف بيئته التي خلق فيها
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https://www.youtube.com/watch?v=2OJeZ8q75KA
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