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Bacterium 
A group of organisms consisting of only 
one cell. They can be found everywhere 

in our surroundings. Some of them can 

cause diseases while others are essential 

to life. 

 الجرثوم )مفرد الجراثيم( 
مجموعة من الكائنات الحية تتكون من خلية واحدة  
فقط. يمكن العثور عليها في كل مكان في محيطنا.  

اض بينما البعض اآلخر  بعضها يمكن أن يسبب األمر

 ضروري للحياة. 

 

Cell 
The smallest unit of life that exists in all 
living creatures. The human body 

consists of several millions of cells and 

the simplest organisms consist of only 

one cell. 

 الخليـة 
الكائنات الحية.  أصغر وحدة حية، موجودة في جميع 

يتكون جسم اإلنسان من عدة ماليين من الخاليا  

 وتتكون أبسط الكائنات الحية من خلية واحدة فقط. 

 

Cell Nucleus 
The center part of the cell where the 

cell's development and functions are 

controlled. 

 نواة الخلية
 بالعمليات الحيوية في الخلية. مركـز السيطرة والتحكم 

 

Archaea 
A group of organisms that consist of one 

cell and is similar to bacteria. They have 

existed on Earth for a long time and 

most of them live in extreme 

environments. 

 العتائق
واحدة  مجموعة من الكائنات الحية تتكون من خلية 

تشبه البكتيريا، وهي موجودة على األرض منذ فترة  

 طويلة ويعيش معظمها في بيئات قاسية. 

 

 

Prokaryote 
Single-celled organisms that do not have 

a nucleus. They can be divided into the 

domains archaea and bacteria. 

 النواة بدائي 
نواة. يمكن تقسيمها إلى  كائنات وحيدة الخلية ليس لها 

 مجاالت العتائق والبكتيريا.

 
 

Eukaryote 
Organism that is made up of several 
cells with a nucleus, for example 

animals and plants. 

 حقيقي النواة
على سبيل  كائن حي يتكون من عدة خاليا ذات نواة،

 المثال الحيوانات والنباتات.

  

Domain 
A classification of all living organisms 

where they are sorted into archaea, 
bacteria, and eukaryotes. 

 المجال 
تصنيف لجميع الكائنات الحية حيث يتم فرزها إلى  

 عتائق وبكتيريا وحقيقيات النوى.
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