
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج البحرينية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/bh                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف التاسع اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/bh/9                   

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

                 https://almanahj.com/bh/9science                   

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

                  https://almanahj.com/bh/9science2                   

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

                  https://almanahj.com/bh/grade9                   

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        
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 الدرس الثاني : انقسام اخللية وتكاثرها
 التكاثر. –تعويض الخاليا التالفة  –تكمن أهمية االنقسام الخلوي في : النمو 

 المتتابعة التي تمر بها الخلية منذ بدء  األطوار أوالمراحل  :دورة حياة الخلية
  حتى االنقسام الذي يليه. االنقسام الخلوي

 الذي تستغرقه الخلية في دورتها .: الزمن  زمن دورة الخلية 
 ساعة  19تستغرق دورتها خلية نبات الفول فباختالف الخلية  ويختلف زمن دورة الخلية

دقيقة فقط أما بالنسبة لخاليا اإلنسان  20بينما في خاليا الحيوانات تتم بسرعة كبيرة  
 ساعة. 16فتستغرق 

 رض للتلف كالجلد والعظام فتعيد دورتها باستمرار.أما الخاليا التي يحتاجها للنمو أو تلك التي تتع 
:الطور البيني 

 هو الطور الذي يستغرق أكبر جزء من دورة حياة الخلية حقيقية النواة.
 الخاليا التي ال تنقسم كالخاليا العصبية وخاليا العضالت فتبقى فيه دائما.

  دادا لالنقسام.الكروموسومات فيه استع تستنسخأما الخاليا التي تنقسم كالجلد 
 ؟قبل االنقسام ما سبب استنساخ الكروموسوماتس : علل : 

اثية لتقوم بوظائف الحياة.رعلى نسخة كاملة من المادة الو لتحصل كل خلية جديدة  
 رليكون أكثر سمكا وأصر مكون من سلسلتين متماثلتين تسمى كروماتيد ترتبطان في منطقة تعرف بالسنترومييتضاعف الكروموسوم 

 :أنواع االنقسام الخلوي 
 هناك أنواع من االنقسام الخلوي أهمها االنقسام المتساوي و االنقسام المنصف.

 االنقسام المتساوي:  -النوع األول :
  نواتين متماثلتين إلىهو انقسام النواة.                                  : في الخاليا الجسدية   مكان حدوثه 
  النمو وتعويض التالف. : منههدف ال                                           :مراحل االنقسام الخلوي 

  ما يحدث فيه الدور

 التمهيدي

 تظهر أزواج الكروماتيدات بوضوح تحت المجهر -1
 تتالشى النوية والغشاء النووي -2
 تتحرك المريكزات ) ناتجة من الجسم المركزي( إلى قطبي الخلية -3
) في الخاليا النباتية تتكون الخيوط  تتكون الخيوط المغزلية -4

  المغزلية بالرغم من عدم وجود المريكزات(

 االستوائي
 

تصطف الكروماتيدات في وسط الخلية مرتبطة بالخيوط المغزلية من 
 منطقة السنترومير

 

معها  وتشدينقسم السنترومير مع انكماش الخيوط المغزلية  االنفصالي
 لكروماتيدات مما يؤدي إلى انفصالها وتسمى بعد ذلك الكروموسوماتا

 

 النهائي

 تختفي الخيوط المغزلية -1
 تتكون نواتان جديدتان -2
 ع السيتوبالزمييبدأ االنقسام بتوز -3
 في الخاليا الحيوانية يتوزع عبر تخصر الغشاء الخلوي -أ

تكون الغشاء الجديد  التيفي النباتية يبدأ بظهور الصفائح الخلوية  -ب
 والذي يفرز جزيئات تترسب عليه مكونة الجدار الخلوي

 



:نتائج االنقسام المتساوي واالنقسام الخلوي 
 انقسام النواة -1

 تكون نواتان جديدتان متماثلتان تحتوي على نفس العدد من الكروموسومات ونوعها. -2

 اختفاء الخلية األصلية . -3

 ل:مالحظات لحل المسائ 

 ام متساوي ) ميتوزي ( ينتج خليتين.سكل انق – 1

 .األمي الخلية ف عدد الكروموسومات في كل خلية ناتجة = عدد الكروموسومات – 2

 حيث ن تعني عدد مرات االنقسام.       ن 2عدد الخاليا الناتجة من االنقسام =   – 3

  ات متتالية. احسب :كروموسوم حدث لها خمس انقسام 46مثال : خلية جلدية تحتوي 

 عدد الخاليا الناتجة -1

 .عدد الكروموسومات في كل خلية -2

 عدد الكروماتيدات في كل خلية. – 3

 ................................................................................................................عدد الخاليا الناتجة =  -1الحل:

 ............................................................................................=  عدد الكروموسومات في كل خلية - 2       

 ...............................................................................................=   عدد الكروماتيدات في كل خلية –3       

  كروماتيد حدث لها خمس انقسامات متتالية . أوجد : 20مثال:خلية جسمية بها 

 عدد الخاليا الناتجة -1

 عدد الكروموسومات في كل خلية -2

 كم زوج من الكروموسومات المتماثلة – 3

 ............................................................................................................عدد الخاليا الناتجة =  -1 الحل:

 ............................................................................................=  عدد الكروموسومات في كل خلية -2        

 ....................................................................................=  كم زوج من الكروموسومات المتماثلة –3        

 

 االنقسام المنصف: -النوع الثاني :
 

 يحدث في الخاليا التناسلية فقط : مكان حدوثه                  تكون الخاليا الجنسية ) األمشاج(  منه : هدفال. 
 

: ياخال 4 عدد الخاليا الناتجة من االنقسام المنصف 
:مراحل االنقسام المنصف 
 

 : يتكون من مرحلتين تمر كل مرحلة باألدوار األربعة التي مرت في االنقسام المتساوي
 
 
 
 : المرحلة األولى -ا 



  ما يحدث فيه الدور

ساوي إال أن الكروموسومات المتماثلة تتجمع تكما في الم األول التمهيدي
 جازوأبشكل 

 

 األول االستوائي
زواج المتماثلة في منتصف الخلية على شكل تصطف األ

مجموعتين متقابلتين مرتبطة بالخيوط المغزلية  في 
 رالسنترومي

 

تتباعد أزواج الكروموسومات المتماثلة عن بعضها باتجاه  األول االنفصالي
 األطراف المتقابلة للخلية

 

 األول النهائي

ينقسم السيتوبالزم  لتنتج خليتان كل خلية تحوي 
 .كروموسوم من الزوج المتماثلة 

 تنتج خليتان هما اللتان تدخالن المرحلة الثانية
 

 

 
 المرحلة الثانية -ب 

  ما يحدث فيه الدور

 تظهر الكروماتيدات والخيوط المغزلية بوضوح الثاني التمهيدي
 

 تصطف الكروماتيدات في في الوسط الثاني االستوائي

 

 لكروماتيدات وانكماش الخيوط المغزلية وتتباعد لألطرافانفصال ا الثاني االنفصالي

 

 اختفاء الخيوط المغزلية وانقسام السيتوبالزم الثاني النهائي

 
 

 أي ينتج عنه أربع خاليا جنسية ) أمشاج( تحتوي كل منها على نصف عدد الكروموسومات في الخلية األصلية.
 قسام المنصف:االنحرافات والخلل في االن

في النباتات ( أي ال يكون االنقسام بشكل متساوي  الحدوثقليلة  –قد يحدث خلل في االنقسام المنصف ) شائع في النباتات 
 عدد اكبر واآلخر أقل. األمشاجفيصبح في احد 

 وغيرها. (نرداون وج) وهو ما يسبب موت البويضة المخصبة أو يأتي الكائن الناتج مصابا بما يعرف بالمتالزمات 
 

 



 التكاثر الالجنسي والتكاثر الجنسي
:وهو عملية انتاج الكائن الحي ألفراد من نوعه. التكاثر 

جنسي أنواع التكاثر: هناك نوعان للتكاثر هما: التكاثر الجنسي والتكاثر الال 

 جنسي:  الال : التكاثر الوأ

 المادة الوراثية للكائن األصلي. يقوم به الكائن الحي بمفرده بإنتاج فرد أو أكثر يحمل ذات

 الكائنات وحيدة الخلية حقيقية النواة تتكاثر باالنقسام الخلوي المتساوي -أ 

 غير حقيقية النواة فتتكاثر باالنشطار الخلوي حيث يتم استنساخ المادة الوراثية ومن ثم تنشطر.  -ب 

 : من أمثلة التكاثر الالجنسي 

   .درنات البطاطس -1

  .قان العرضية ) كما في الفرولة (السي -2

 .التبرعم كما في حيوان الهيدرا – 3

 .تكوين بعض أعضائه نوع من التبرعم يسمى التجددقدرة كال من نجم البحر واإلسفنج على إعادة   - 4

 التكاثر الجنسي : ثانياً :

 يحتاج لحدوثه وجود كائنين حيين . ويتم من خالل عملية االخصاب  

ملية اتجاد الحيوان المنوي) المشيج الذكري ( مع البويضة ) المشيج األنثوي( . ع :االخصاب 

 سام المتساوي.قوينتج عن االخصاب الزيجوت ) البويضة الملقحة(.بعدها يدخل الزيجوت سلسلة من االن

 :أنواع خاليا الجسم 

ء الجسم تترتب فيها الكروموسومات على ثنائية المجوعة الكروموسومية ) الخاليا الجسدية( وتشمل خاليا كل أعضا -أ

 شكل أزواج متماثلة  

متماثل أي ( ويكون فيها كروموسوم واحد من كل زوج  األمشاج –أحادية المجوعة الكروموسومية ) الخاليا الجنسية  -ب

 وعة الكروموسومية.لماذا؟منصف عدد الكروموسومات في الخاليا ثنائية المج

 
 


