
   زيست شناسی پايه پنجم

  ويژگی های موجودات زنده:  2درس 

  

  ويژگی های مشترک موجودات زنده

   

 تولد؛ 
 رشد و توسعه؛ 
 نفس کشيدن؛ 
 تغذيه؛ 
 دفع واکنش به تأثير 
 محيط خارجی؛ 
 تحرک؛ 
 توليد مثل؛ 
 پيری و مرگ 

 .با تولد زندگی را آغاز می کند هر موجود زنده ای

 تولد

 رشد و توسعه

 موجود زنده چگونه

 به دنيا می آيد؟ 

که  یکنند تا زمان یکنند و رشد م یهمه موجودات زنده رشد م
 کنند. دايخود پ نيبه والد هيشب یظاهر

 نفس کشيدن

  کنند و  یهوا را استنشاق م ژنياکسموجودات زنده
 کنند. یبازدم م کربن را دياکس ید

 انجام  یالزم برا یانرژ یآزادساز یبرا ژنياکس
 است. یضرور یزندگ یندهايفرآ

 ژنياکس
 کربن دياکس ید



  هيتغذ

  

  
  

  تکليف خانگي

  

 .ستيمشابه ن نيوالد نيکه ظاهر پس از تولد در آنها ب ديابيرا ب یموجودات زنده ا رير تصاو
 کيجوان و  کي نيب یکه چه تفاوت ديکن قيتحق نترنتي. در اديکن ميرشد آن موجود زنده را ترس ر،يتصو کيکمک  با

  .ديسيبنو ی). تفاوت ها را در کنار نقاشيیغذا ميبزرگسال وجود دارد (ظاهر، حرکت، رژ

  

 سازند. یخود غذا م یبراموجودات اتوتروف 
  ها سميکروارگانيم یو برخ اهانيگ - فتوسنتز

 اتوتروف هيتغذ

 محرک

 کيهتروتروف هيتغذ

 آماده یاستفاده از غذاها - کيهتروتروف هيتغذ

  ها سميکروارگانيم یقارچ ها و برخ وانات،يح - موجودات هتروتروف

 راتيياحساس تغ یموجودات زنده برا یژگيو محرک
 است. راتييخود و واکنش به آن تغ طيدر مح

 مثل ديتول

فرزندان مثل  ديتول قيموجودات زنده از طر
 .کنند یم جاديا

از درخت، با  یبا برگ، با بخش - یرجنسيغ
  با شکوفه، با هاگ شه،ير

 يیايزا یسلول ها ليبا تشک - یجنس

 و مرگ یريپ

 یزندگ یندهايبا کند کردن و از دست دادن فرآ یريپ
  دهد. یرخ م

 .رديم یسن م شيبا افزا موجودات زنده

رنگ خز خود را  یخارج طيبسته به مح یروباه قطب بندد. یالله شب گلش را م
 دهد. یم رييتغ

 کند. یم یچند ماه زندگ ايپروانه فقط چند ساعت، روز 


