
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج اإلماراتية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/ae                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16                   

* للحصول على جميع أوراق الصف التاسع المتقدم في مادة علوم ولجميع الفصول, اضغط هنا    

https://almanahj.com/ae/16science                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع المتقدم في مادة علوم الخاصة بـ الفصل الثالث  اضغط هنا                

https://almanahj.com/ae/16science3     

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف التاسع المتقدم اضغط هنا        

https://almanahj.com/ae/grade16                   

        للتحدث إلى بوت المناهج  على تلغرام:  اضغط هنا   

https://t.me/almanahj_bot    
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مادة 
الحياء
التاسع   الصف

المنصف  النقسام
التعلم  : نواتج

اخخلخخصاب  –   -  -1 اخخلمتماثخلة اخخلكروخموسومات اخخلجينات تخخخعخريخف   

اخخلوراخثخي    -2 اخخلعبور عملية شخخرح  

اخخلمتساوخي      -3 واخخلنخقسام اخخلمنصف اخخلنخقسام بخخخين اخخلمقارخنة



1القسم 



الجينات

الخصاب

املكرومموسوممات
المتماثلة

المجموعة   احادية
الكروموسوميه

المجموعة   ثنائية
الكروموسوميه

العبور

 النقسامالمشاج
المنصف



الجينات
انتقلت        الصفخصائصمختلفة في طالبة لكل

والديه   من اليه
تسمي         الطول و العينين ولون الشعر لون مثل

الوراثيه  , بالصفات
صفة        كل باظهار الخاصة التعليمات تتوفر و

انويه       في الموجودة الكروموسومات في وراثيه
الحمضالحمضالنووي       يترتب حيث الخليا

البروتينات    جينات عليشكل   انتاج في تتحكم
الصفة   عن المعبرة

مئات      علي الكروموسومات تحتوي  الجيناتو

كل,     يؤدي حيث في    جينالمختلفة مهما دورا
ووظافها    خصائصالخلية .تحديد

العودة



يكون        و ازواجا تشكل التي الكروموسومات هي
نفس         و بنفسالطول تكون و الوالدان مصدرها

الجينات      وتحمل المركزية القطعة موقع
.نفسها

العودة

الكروموسومات
المتماثلة



سائدةصفة  متنحيةصفة 
العودة



المشاج

نصفعدد       تحمل جنسية خليا هي
 ,  الكروموسومات

التناسلية     الجهزة في تنتج . و

العودة



العدد     تحمل التي الخلية   تسمي
n

خلية    الكروموسومات المجموعة  من احادية
الكروموسومية

العودة

المجموعة   احادية
الكروموسوميه



احادي        مشج فيها يتحد التي العملية تسمي
الكروموسومية  المجموعة

الكروموسومية      المجموعة احادي اخر بمشيج
الخصاب

نتيجة   علي   الخصابو الخلية تحتوي  

2n

العودة

الخصاب



العدد     تحمل التي الخلية   تسمي
2n

خلية   الكروموسومات من
الكروموسومية    المجموعة ثنائية

تجتمع   حيث

n

مع     الم النثي كروموسومات من
n

لتكونها      الب الذكر كروموسومات من

العودة

المجموعة   ثنائية
الكروموسوميه



عدد         يختزل الذي الخلوي النقسام من نوع هو
النصف   الي الكروموسومات

العودة

النقسام
المنصف



الكروموسومات       بين قطع تبادل عملية هي
في   المتماثلة

المنصف     للنقسام الول التمهيدي الطور

النهاية

عملية 
العبور









ملخصالقسم 
فممقط       * وامحدة امملنووميممرة امملحمض يممتضاعف  

امشاج         اربع عنه ينتج و المنصف النقسام أثناء
الكروموسومية   المجموعة .احادية

امملمنصفعليممرحلتينممن        * امملنمقسام يممحتوي
امملنمقسامات .

امملممشاج          * فممي ورامثمي تمممنوع امملممنصف امملنمقسام عن يممنتج .
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