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 مملكة البحرٌن  

 وزارة التربٌة والتعلٌم  

 مدرسة مدٌنة حمد اإلعدادٌة للبنات  

 قسم العلوم  
  

ال نحقق األعمال باألمنٌات وإنما باإلرادة نصنع 
 المعجزات

 رؤٌتنا :سلوك وارتقاء .. انجاز ونماء .. عطاء ووالء

 

 

 

 
 أ/ كلثم رزاقً -: المدرسةمدٌرة 
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 -: اوتجٍ اٌّظطٍش اٌؼٍٍّ إٌّبعت ٌىً ػجبسح ِٓ اٌؼجبساد اٌتبٌُخ:اٌغؤاي االوي 

 (  اٌٍجٕخ األعبعُخ ٌٍضُبح, وتضذث ثذاخٍهب ِؼظُ األٔشطخ اٌضُىَخ.اٌخٍُخ          ) -1

 أطغش اٌّخٍىلبد اٌضُخ اٌىصُذح اٌخٍُخ. اٌجىتشَب   (      ) -2

 ( أرضاء ِتخظظخ تغتطُغ اٌتضشن داخً اٌغُتىثالصَ , وتمىَ ثبٌؼٍُّبد اٌؼشوسَخ ٌٍضُبح. اٌؼؼُبد   ) -3

 بنود النظرٌة الخلوٌة  ؟؟ : عددي السؤال الثانى

 حدث بداخلها معظم االنشطة الحٌوٌة لٌة هً اللبنة االساسٌة للحٌاة وٌالخ -1

 ٌتكون جسم المخلوق الحً من خلٌة واحدة أو أكثر  -2

 تنشأ الخالٌا من خالٌا حٌة مماثلة لها ..-3

 الثالث :السؤال 
م، وذلك أثناء تفحص أحد العلماء لمقطعا رقٌقا من الفلٌن". ادرسً الشكل 1665عام " اكتشفت الخلٌة فً ال

 المجاور وأجٌبً عن التالً:
 الخلٌة؟أ. ما اسم العالم الذي اكتشف 

 . روبرت هوك 
 والتً ٌمثلها الشكل؟ خلٌةداة التً اكتشف من خاللها الب. ما اسم األ

 .المجهر 
 ج. هل جمٌع أجسام الكائنات الحٌة تتكون من خالٌا؟

 . -نعم 
 .   ماذا ٌطلق على الكائنات الحٌة التً تتكون أجسامها من خلٌةد

 واحدة فقط؟ اذكري أمثلة علٌها؟    
 .(  E.coli) وحٌدة الخلٌة     مثل البكترٌا 

 هـ. ماذا ٌطلق على الكائنات الحٌة التً تتكون أجسامها من أكثر من
 خلٌة؟ اذكري أمثلة علٌها؟ 

 . عدٌدة الخالٌا       مثال : االنسان 
 ما أهمٌة الخلٌة ؟ -س:

 باالنشطة الحٌوٌة المختلفة مثل : تحلٌل الطعام والحركة والنمو والتكاثرتساعد المخلوقات الحٌة على القٌام 

 الدرس األول :عالم الخالٌا

 / هالة فوزي أاعداد : 
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 السؤال الرابع:   

عام، وقد مكن التطور فً صناعة المجاهر من معرفة االختالفات بٌن  333"بدأ العلماء فً دراسة الخالٌا قبل 
 الخالٌا". من خالل دراستك   للمجاهر أجٌبً عن التالً:

 أ. ما هو المجهر؟
 .    أداة تستخدم لتكبٌر االشٌاء الصغٌرة 

 
 احسبً قوة تكبٌر المجهر؟ ،53وقوة تكبٌر عدسته الشٌئٌة  13 لمجهر العٌنٌة ةعدسالقوة تكبٌر . إذا كانت ب

 مرة  533=  53×  13قوة تكبٌر العدسة الشٌئٌة  = × قوة تكبٌر المجهر = قوة تكبٌر العدسة العٌنٌة 

 بٌن الخلٌة النباتٌة والحٌوانٌة : قارنى -السؤال السادس :

 الخلٌة الحٌوانٌة الخلٌة النباتٌة وجة المقارنة

 ال ٌوجد  توجد  ال ٌوجد( -جدار الخلٌة ) ٌوجد 

 ال توجد  توجد  ال ٌوجد(-البالستٌدات الخضراء )ٌوجد 

 صغٌرة  كبٌرة  صغٌرة ( -الفجوات العصارٌة ) كبٌرة 

 ه:تأٍٍِ األشىبي اٌتبٌُخ رُذا حُ أرُجٍ ػٓ األعئٍخ اٌتٍ تٍُ -

   

                                خٍُخ ٔجبتُخ  اٌشىً ) ة (                                                                خٍُخ صُىأُخ اٌشىً ) أ (       

 أوتجٍ أعّبء األرضاء ػًٍ اٌشعُ. -1

 اٌزذاس اٌخٍىٌ َىرذ فٍ خالَب إٌجبتبد واٌطضبٌت واٌفطشَبد وِؼظُ أٔىاع اٌجىتشَب  -:ٍِضىظخ 

 تضتىٌ رُّغ اٌخالَب ػًٍ ػؼُبد وبٌفزىح اٌؼظبسَخ واٌُّتىوىٔذسَب وغُشهب ِب ػذا اٌجىتشَب التضتىٌ  -ٍِضىظه:

 ػًٍ هزح اٌؼؼُبد 

 

 غشاء بالزمً
 نواة

 فجوة عصارٌة

 سٌتوبالزم

 مٌتوكوندرٌا

 كروموسومات

 مٌتوكوندرٌا

 نواة

 كروموسومات

 جدار خلوي

 غشاء خلوي

 سٌتوبالزم

بالستٌدات 
 خضراء

 فجوة عصارٌة

 اعداد : أ/ هالة فوزي 
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 :  أوتجٍ وظُفخ وً ػؼُخ ِٓ هزح اٌؼؼُبد  -2

 اٌىظُفخ اعُ اٌزضء

 تّتض اٌطبلخ اٌؼىئُخ ٌٍمُبَ ثؼٍُّخ اٌجٕبء اٌؼىئٍ  اٌجالعتُذاد اٌخؼشاء

 تخضْ اٌّبء واالِالس واٌغزاء واٌفؼالد  اٌفزىح اٌؼظبسَخ

 تذَش وتتضىُ فٍ أٔشطخ اٌخٍُخ  إٌىاح

 طفبد اٌّخٍىق اٌضٍ  اٌزٌ َضذد DNAتىرذ داخً إٌىاح وتضتىٌ ػًٍ  اٌىشوِىعىِبد

 تضىي ؽبلخ اٌغزاء اًٌ ٔىع أخش ِٓ اٌطبلخ تضتبرخ اٌخٍُخ  اٌُّتىوىٔذسَب

 َٕظُ ِشوس اٌّىاد ِٓ اٌخٍُخ واٌُهب َضفع ِىىٔبد اٌخٍُخ و اٌغشبء اٌجالصًِ

 َىفش اٌذػُ واٌضّبَخ ٌٍخٍُخ  اٌزذاس اٌخٍىي          

 بد اٌُهب اٌخٍُخِبدح شجه هالُِخ تضتىٌ ػًٍ اٌّىاد اٌىُُّبئُخ اٌتٍ تضت اٌغُتىثالصَ            

  -قارنً بٌن كال من الشكلٌن أمامك : -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 س: كٌف تحصل الخلٌة على الطاقة الالزمة للقٌام بانشطتها ؟ 

 تنتج المٌتوكوندرٌا الطاقة عن طرٌق اتحاد االكسجٌن مع الغذاء خالل عملٌة التنفس الخلوي  

  

 

 اسم العضٌة  المٌتوكوندرٌا البالستٌدات الخضراء
 

 البناء الضوئً

                
 التنفس الخلوي                      

اسم العملٌة التً 
 تقوم بها 

 
 ضوء الشمس وثانً أكسٌد الكربون  الماء و

             
 أكسجٌن غذاء و             

 المواد التى تدخل

 
 أكسجٌن غذاء و

 
 طاقة ماء و ثانً أكسٌد الكربون و

 
 المواد التى تنتج

 
                               غذاء + أكسجٌن           ثانً أكسٌد الكربون + ماء            

 
الكربون + غذاء + أكسجٌن             ثانً أكسٌد 
           ماء +طاقة

 المعادلة الكٌمٌائٌة
 
 

فً أى نوع من  الخلٌة النباتٌة والحٌوانٌة الخلٌة النباتٌة فقط                 
 الخالٌا تحدث 

 ضوء الشمس

 اعداد: أ/ هالة فوزي 



5 

 

 

 
 

 -:ه حُ أرُجٍ ػّب ٍَُه ِٓ أعئٍخ َىػش اٌشىً اٌتبٌٍ خالَب رغُ اإلٔغبْ ٌهب أشىبي و صزىَ ِختٍفخ فٍ تأٍُِ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دح فٍ رغُ اإلٔغبْ ػًٍ اٌشعُ.ىأوتجٍ ٔىع اٌخالَب اٌّىر -1
  -لبسٍٔ ثُٓ أٔىاع خالَب رغُ اإلٔغبْ ِٓ صُج اٌشىً واٌىظُفخ:  -2

وره           
 اٌّمبسٔخ

            ٔىع اٌخٍُخ 

واٌضزُاٌشىً   اٌىظُفخ 

 تذػُ اٌزغُ. طٍجخ اٌخالَب اٌؼظُّخ

ؽىٍَخ ووخشح اٌضوائذ  اٌخالَب اٌؼظجُخ
 اٌؼظجُخ 

 اعتمجبي واسعبي اٌشعبئً اٌؼظجُخ ثغشػخ

 تخضَٓ وُّبد وجُشح ِٓ اٌذهىْ  وشوَخ اٌخالَب اٌذهُٕخ

 تغبػذ ػًٍ االٔمجبع واالٔجغبؽ ؽىٍَخ وتتىىْ ِٓ اٌُبف اٌخالَب اٌؼؼٍُخ

 صّبَخ ؽجمبد اٌزغُ اٌذاخٍُخ ِغطضخ وِتشاطخ خالَب اٌزٍذ

 وظبئف اٌخالَب -اٌذسط اٌخبٍٔ :

أنواع الخالٌا 
 الحٌوانٌة

 خلٌة دهنٌة

 عظمٌةخلٌة 

 

 عصبٌةخلٌة 

 جلدٌةخلٌة  عضلٌةخلٌة 

 اعداد : أ/ هالة فوزي 
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 . فغشٌ وال ِّب َأتٍ:  ة 

 ؟الدهنٌة باتجاه الغشاء البالزمً تندفع النواة فً الخالٌا .1

   . لتخزٌنها كمٌات كبٌرة من الدهون 
 جلد غالبا ما تكون مسطحة ومتراصة ؟خالٌا ال .2

  . -لحماٌة طبقات الجسم الداخلٌة 
 عصبٌة بطولها وكثرة الزوائد فٌها ؟تمتاز الخالٌا ال .3
 الستقبال وارسال الرسائل العصبٌة بسرعة     

 أنواع الخالٌا النباتٌة

 خالٌا تغلف الساق  -4خالٌا الجذور             -3خالٌا الساق          -2خالٌا الورقة          -1

 الوظٌفة ما تمتاز بة الخلٌة شكل الخلٌة نوع الخلٌة
 

 خالٌا الورقة
 
 
 
 

تشبة اللبنات )الطوب( 
العدٌد من  على  وتحتوى

 البالستٌدات الخضراء 

 القٌام بعملٌة البناء الضوئى 

 
 خالٌا الساق

 
 
 
 

نقل الغذاء والماء واالمالح  طوٌلة شبة أنبوبٌة 
 داخل النبات 

 
 خالٌا الجذور

 
 
 
 

 متراصة  -تشبة القوالب 
ال تحتوى على بالستٌدات 

 خضراء 

امتصاص الماء واالمالح من 
 التربة 

 )عولُت البٌاء الضىئً(    الىرقت وال تحذث فٍ خالَا الدذر؟ها العولُت التٍ تحذث فٍ خالَا  -1

 والواء واالهالذ داخل الٌباث( ًقل الغذاء )    ها وظُفت الخالَا الطىَلت شبه األًبىبُت فٍ الٌباتاث ؟    -2

 ( خالَا الىرقت )         ها الخالَا التٍ تحتىٌ علً العذَذ هي البالستُذاث الخضزاء ؟   - 3 

 تغلف الساق خالٌا صغٌرة وسمٌكة؟فغشي   -ط:

 ز القىة والثباث للٌباثُلتىف           
 ............................................................................................ 

 -:اوتجٍ اٌّظطٍش اٌؼٍٍّ إٌّبعت ٌىً ػجبسح ِٓ اٌؼجبساد اٌتبٌُخ -س :

 (  هدوىعت هي الخالَا الوتشابهت التٍ تقىم بىظُفت هحذدة.    إٌغُذ    ) -1

 .الوختلفت هي ًىعُي أو أكثز هي األًسدت ( تزكُب هكىى    اٌؼؼى    ) -2

 للقُام بىظُفت واحذة.هعاً ( هدوىعت هي األعضاء التٍ تتآسر    اٌزهبص    ) -3
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 ِغتىَبد اٌتٕظُُ فٍ اٌخٍُخ :- 

. وتتزتب الخالَا هي االبسظ  تعقُذاً الً األكثز تتزّغ اٌخالَب فً اٌّخٍىلبد اٌضُخ وفك تشتُت دلُك
 -تعقُذا كالتالً :

 اٌخٍُخ                   ٔغُذ                 ػؼى              رهبص                 أغبْ .

 ٌّبرا تؼًّ اٌخالَب اٌّتخظظخ وّزّىػخ ؟ -ط:

 ٌىٍ تغتطُغ أزبص االٔشطخ اٌضُىَخ ٌالػؼبء .

  -أػطٍ أِخٍخ ٌىً ِّب ٍٍَ:  -
  ، إٌغُذ اٌؼؼٍٍ  إٌغُذ اٌذِىٌ.     إٌغُذ , اٌؼظجٍ    ,    إٌغُذ اٌؼظٍّ  ,    -إٌغُذ : -1

 ، سئخ ،............   فُ ،  , اٌمٍت      ,  اٌىٍُتبْ       اٌّؼذح    -اٌؼؼى: -2

 اٌهُىٍٍ. اٌزهبص اٌزهبص اٌتٕفغٍ ,اٌزهبص اٌؼظجٍ ,اٌزهبص اٌهؼٍّ ,  رهبص اٌذوساْ , -اٌزهبص: -3

 -: ط: اوتجٍ االعُ اٌتٍ تّخٍخ وً طىسح أِبِه واٌزٌ َّخً ِغتىَبد اٌتٕظُُ فٍ اٌخالَب 

 

        

 

 
  الدهاس العصبٍ                الذهاغ                ًسُح عصبٍ              خلُت عصبُت             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 اعداد : أ/ هالة فوزي 
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 : ِب أهُّخ اٌتىبحش؟   1ط       

 حفع الٌسل أو الٌىع .  -2    الوحافظت علً استوزار الحُاة أو البقاء. -1

 
 -اٌتبٌُخ:: اوتجٍ اٌّظطٍش اٌؼٍٍّ إٌّبعت ٌىً ػجبسح ِٓ اٌؼجبساد 2ط      

1- (         DNA         ) تضىُ فٍ طفبد إٌغً ت ِبدح وُُّبئُخ 

 ( ػٍُّخ َٕتذ ػٕهب تىىْ ٔىاتُٓ ِتّبحٍتُٓ تضًّ وً ِٕهّب اٌّبدح اٌىساحُخ ٔفغهب.االٔمغبَ اٌّتغبوي  ) -2

 ) االٔمغبَ إٌّظف ( ػٍُّخ َٕتذ ػٕهب تىىْ خالَب رٕغُخ فٍ أػؼبء اٌتىبحش . -3

( اٌتىبحش اٌزٌ َٕتذ ػٕه ِخٍىق صٍ رذَذ أطاللب ِٓ أصذ أرضاء اٌّخٍىق اٌضٍ اٌتىبحش اٌالرٕغً    ) -4
 األَ. 

)ثىَؼخ ِختٍفتُٓ  رذَذ ِٓ خٍُتُٓ رٕغُتُٓصٍ ِخٍىق  ػٕه( اٌتىبحش اٌزٌ َٕتذ اٌتىبحش اٌزٕغً      ) -5
 و صُىاْ ِٕىٌ(

 ثىَؼخ إلٔتبد ِخٍىق صٍ رذَذ.( ػٍُّخ أذِبد صُىاْ ِٕىٌ ِغ االخظبة            )  -6

 اٌخبص ثهب   DNAهٍ خالَب ِتخظظخ تضًّ وً ِٕهب اي -)اٌخالَب اٌزٕغُخ ( أو ) االِشبد( : -7

.......................................................................................... 

  ؟  DNA   شىً ا ٌـ طفٍ -:  3ط 

 َتكىى هي هالَُي الذرخاث  -2َشبه السلن الحلشوًٍ.                     -1

 تتكىى كل درخت هي سوج هي الوىاد الكُوُائُت تسوً القىاعذ  -3
 .الٌُتزوخٌُُت

 القىاعذ.  هي أًىاع  أربعت   تىخذ -4 

 فً طزَقت تزتُب القىاعذ التً تشكل هاَسوً بالشفزة الىراثُت .DNA َكوي سز عول   -5

 هى الحوض الٌىوٌ الزَبىسٌ هٌقىص االكسدُي   -: DNAِب هى 

َتحكن فٍ البزوتٌُاث التٍ تٌتدها الخالَا وبالتالٍ َتحكن فٍ  -2َتحكن فٍ صفاث الٌسل   -DNA :- 1ِب وظُفخ 
 وظائف الخالَا 

 

 تىبحش اٌّخٍىلبد اٌضُخ -: اٌخبٌجاٌذسط 

 

 

 اعداد : أ/ هالة فوزي 
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- DNA   ًهُئخ أصواد هى الوكىى للكزوهىسىم الذي َىخذ داخل الٌىاة . وتىخذ الكزوهىسىهاث فً الخلُت عل 

 وشوِىعىَ  46صود ِٓ اٌىشوِىعىِبد أٌ ِب َؼبدي  23وفٍ خٍُخ االٔغبْ َىرذ 

 ِب أهُّخ اٌىشوِىعىَ ٌٍخٍُخ ؟ 

 .اٌّبدح اٌىساحُخ تىىْ ِضّىٌه ػٍُه وهٍ اٌتٍ تضذد طفبد اٌّخٍىق اٌضٍ 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

( فى المكان المناسب ثم حددى   √صنفى العبارات فى ٌمٌن الجدول حسب نوع التكاثر وذلك بوضع عالمة )-ج
 نوع التكاثر الالجنسى الذى تدل علٌه كل عبارة :

 نوع التكاثر الالجنسى نوع التكاثر العبارة
 الجنسى جنسى

اعادة بناء االجزاء المبتورة كالذٌل  -1
 فى الحرباء 

 التجدد √ 

 التبرعم √  براعم صغٌرة فى أجزاء البطاطس االم 2
. اندماج حبوب اللقاح والبوٌضة فى 3

 الزهرة نفسها 

√   

اتحاد الحٌوان المنوى مع .ٌحدث فٌه 4
 البوٌضة.

√   

 انواع التكاثر 

 تكاثر جنسى  تكاثر الجنسى 

انتاج مخلوق حً جدٌد من خلٌتٌن جنسٌتٌن  -: المفهوم
تكون مصدرهما األب واألم )حٌوان منوى مختلفتٌن 
 وبوٌضة (

 الحٌوان المنوى والبوٌضة هما خالٌا جنسٌة -ملحوظة :

 مشٌج مذكر ، البوٌضة : مشٌج مؤنث -الحٌوان المنوي :

 فردٌن األب واألم / :  DNAمصدر 

 ٌحمل االفراد الناتجة  صفات مشتركة بٌن االبوٌن

 منصف نوع االنقسام : 

 

  

انتاج مخلوق حى جدٌد انطالقا من أحد   -المفهوم : 
 أجزاء المخلوق الحى االم

  انشطار ثنائً -تكاثر خضرى   -تجدد  -تبرعم  -أنواعه :

 والبطاطس التبرعم فى الهٌدرا  -أمثلة :

 والسحالًء ونجم البحر  التجدد فى ذٌل الحربا

 فرد واحد فقط :  DNAمصدر 

 صفات مشابهة لألصل تماما   ٌحمل االفراد الناتجة

  متساوي  -نوع االنقسام :

 اعداد : أ/ هالة فوزي 
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 : أنواع االنقسام فى الخلٌة 

 انقسام منصف )مٌوزى ( -2انقسام متساوى )مٌتوزي(                 -1

  -,أرُجٍ ػٓ األعئٍخ اِتُخ:وشوِىعىَ  46ػًٍ أغبْ تضتىي  ِغتؼُٕخ ثبٌشىً اٌّزبوس اٌزٌ َّخً أمغبَ خٍُخ -: ( أ)

 أمغبَ ِتغبوي )ُِتىصي(-فٍ اٌخٍُخ؟ ِب ٔىع االٔمغبَ  -1

 )خٍُتبْ (       وُ ػذد اٌخالَب إٌبتزخ ِٓ هزا االٔمغبَ؟  -2

 وشوِىعىَ( 46)   ٔبتزخ؟ وً خٍُخ  وُ ػذد اٌىشوِىعىِبد فٍ  -3

 وشوِىعىَ( . 46وُ ػذد اٌىشوِىعىِبد فً اٌخٍُخ االطٍُخ ؟.  )  -4

 وتؼىَغ اٌخالَب اٌتبٌفخ(.ِب هى اٌهذف ِٓ هزا إٌىع ِٓ االٔمغبَ ؟.)إٌّى  -5

 ٔىع اٌخالَب إٌبتزخ ِٓ هزا االٔمغبَ ؟  خالَب رغُّخ أو) خالَب رغذَخ( -6

 أَٓ َضذث هزا إٌىع ِٓ االٔمغبَ ؟ فٍ اٌخالَب اٌزغذَخ  -7

 .وُ ػذد ِشاد أمغبَ إٌىاح ؟ ِشح واصذح   -8

 -,أرُجٍ ػٓ األعئٍخ اِتُخ: وشوِىعىَ 46تضتىي ػًٍ  أغبْ خٍُخِغتؼُٕخ ثبٌشىً اٌّزبوس اٌزٌ َّخً أمغبَ  -)ة( :

 )ُِىصي ( أمغبَ ِٕظف      ِب ٔىع االٔمغبَ فٍ اٌخٍُخ؟  -1

 خالَب ( 4)       وُ ػذد اٌخالَب إٌبتزخ ِٓ هزا االٔمغبَ؟  -2

 وشوِىعىَ( 23)    ٔبتزخ؟وً خٍُخ وُ ػذد اٌىشوِىعىِبد فٍ  -3

 ىعىَ(وشوِ 46وُ ػذد اٌىشوِىعىِبد فً اٌخٍُخ االطٍُخ ؟.  ) -4

 ِب هى اٌهذف ِٓ هزا إٌىع ِٓ االٔمغبَ ؟...  )أتبد اٌخالَب اٌزٕغُخ ( -5

 .ٔىع اٌخالَب إٌبتزخ ِٓ هزا االٔمغبَ  ؟  خالَب رٕغُخ  -6

 .أَٓ َضذث هزا إٌىع ِٓ االٔمغبَ ؟ فٍ االػؼبء اٌتٕبعٍُخ  -7

 .وُ ػذد ِشاد أمغبَ إٌىاح ؟  ِشتُٓ  -8

 -ٌّشاصً االٔمغبَ فٍ اٌخٍُخ تأٍٍِ اٌشىً حُ أرُجٍ ػٓ االعئٍخ اٌتبٌُخ :ِٓ خالي دساعته  -)د( : 

 

 

 

 

  أٔمغبَ ِتغبوي   ِب ٔىع االٔمغبَ فٍ اٌشىً اٌغبثك؟-1

 ستجٍ ِشاصً االٔمغبَ ثىػغ األسلبَ فٍ اٌّشثؼبد أعفً اٌشىً اٌغبثك.-2

1 
4 

2 
3 

5 
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  -اٌتىبحش فً إٌجبتبد :

تؼتجش اٌضهشح هً ػؼى اٌتىبحش فً إٌجبد صُج تضتىي ػًٍ االرضاء اٌزوشَخ واٌتً   -:تتىبحش إٌجبتبد رٕغُب  
  اٌجىَؼبدواالرضاء االٔخىَخ واٌتٍ تٕتذ  صجىة اٌٍمبستٕتذ 

 )أمغبَ ِتغبوٌ ( ػٕذِب تٕذِذ صجىة اٌٍمبس ِغ اٌجىَؼخ تتىىْ خٍُخ ِخظجخ اٌتً تٕمغُ ػذح ِشاد  -
 وتىىْ اٌجزسح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبوب اللقاح والبوٌضات  -: الخالٌا الجنسٌة فً النباتات هً :ملحوظة 

 

 

 أنواع التلقٌح فً الزهرة

 التلقٌح داخلً

 )ذاتً( 

 التلقٌح خارجً

 )خلطً(

نبات جدٌد ٌحمل صفات األم 
 )الزهرة نفسها(

  ٌكون التلقٌح فً الزهرة نفسها 

 نبات جدٌد ٌحمل صفات األبوٌن

وٌكون التلقٌح بٌن زهرتٌن حٌث 
تندمج نواة بوٌضة فً نبات ما 

فً نبات  مع نواة حبوب اللقاح 
 أخر

 اعداد : أ/ هالة فوزي
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 اٌتؼشَفبد : 
 هً أتمبي اٌظفبد اٌىساحُخ ِٓ األثبء اًٌ االثٕبء  -اٌىساحخ : -1

 ػٍُ َذسط وُفُخ أتمبي اٌظفبد اٌىساحُخ ِٓ االثبء اًٌ االثٕبء  -ػٍُ اٌىساحخ : -2

 تتضىُ فٍ طفخ وساحُخ ِضذدح    DNAلطؼخ ِٓ   -اٌزُٓ : -3

ىَ ثضُج َغًّ وً رُٓ ػًٍ  هٍ اٌزُٕبد اٌّتشبثهخ اٌتٍ تىرذ ػًٍ صورٍ اٌىشوِىع -اٌزُٕبد اٌّتمبثٍخ : -4
 اٌىشوِىعىَ ثبٌزُٓ اٌّمبثً.  

 اٌزُٕبد اٌتً تفشع اٌظفخ اٌتً تضٍّهب وتطّظ اٌزُٓ األخش   -اٌزُٓ اٌغبئذ : -5

 صورب اٌىشوِىعىَ َضتىي رُٕبد ِتمبثٍخ تضًّ ِؼٍىِبد وساحُخ ِتّبحٍه   -اٌظفخ إٌمُخ : -6

 بثٍخ تضًّ ِؼٍىِبد وساحُخ ِختٍفخ صورب اٌىشوِىعىَ َضتىي رُٕبد ِتم -: اٌظفخ اٌهزُٕخ -7
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 )صود  23 (ِشتجخ ػًٍ هُئخ أصواد   أي االٔغبْرغُ ِٓ خالَب  وشوِىعىَ فٍ وً خٍُخ 46َىرذ  -

 وساحُخ واصذح. طفخَتضىُ وً صود واصذ ِٓ اٌزُٕبد اٌّتمبثٍخ )رُُٕٓ (فٍ  -

 

 )   اٌزُٕبد اٌّتمبثٍخ   (                                               
 
    

                    (A)                                  عبئذح ( ِتٕضُخa ) 
 

 (  aaٔمُخ  )                                                                                      
       (AA ( ُٓٔمُخ                 هز )Aa ) 

    aaأو    Aaأو   AAِٓ اٌزُٕبد وٌُظ رُٓ واصذ ِخال :أي طفخ ال ثذ أْ تضذد ثبحُٕٓ   -: ٍِضىظخ
 

 (".B(  ،)b)فٍ اٌجؾ اٌظفخ اٌغبئذح هى األعىد اٌشَش إرا وبْ ٌىْ" -ِخبي :
ِٓ ًأ. ِب اٌتشوُت اٌزٍُٕ ٌى:-                    

 Bb:      هزُٓأعىد                    bb:   أثُغ ٔمٍ                      BB:       ٔمٍ أعىد                   

 وً ٌىْ ٌىً صبٌخ ِّب َأتٍ: تىلؼٍ ٌىْ اٌشَش فٍ اٌزًُ إٌبتذ ؤغجخ ظهىسة. 
1-  األثُغ إٌمٍو أٔخً ثؾ ٌهب طفخ اٌشَش  أعىد ٔمٍتُ تضاود ثُٓ روش ثؾ رو سَش إرا. 

 
   bbِغ اثُغ ٔمٍ :   BBاعىد ٔمٍ :  -اٌضً :

 
 % اعىد هزُٓ  100 -إٌتُزخ :
 % اثُغ 0،             

 

 
 

           

Bb 

 اسىد هدُي

Bb 

 اسىد هدُي

Bb 

 اعىد هزُٓ

Bb 

 اعىد هزُٓ

B               B  

b 

b 

 اٌىساحخ -: اٌذسط اٌشاثغ

 

 اعداد: أ/ هالة فوزي
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"فٍ اٌجؾ اٌظفخ اٌغبئذح هى األعىد إرا وبْ ٌىْ اٌشَش(B  ،)طفخ ِتٕضُخ واالثُغ (b.") ارُجٍ ػٓ االعئٍخ اٌتبٌُخ 

 
  .األثُغ إٌمٍِغ أٔخً ثؾ ٌهب طفخ اٌشَش  أعىد هزُٓإرا تُ اٌتضاود ثُٓ روش ثؾ رو سَش  -2

 Bbاعىد هزُٓ :   -اٌضً :
 bbِغ اثُغ ٔمٍ  :    

 

      %  25ٍِضىظخ وً ِشثغ َّخً                                 

 

 % أعىد عبئذ هزُٓ  50  -إٌتُزخ : 
 % اثُغ ِتٕضٍ ٔمٍ 50                

 
 
 
 
 

3-  األعىد اٌهزُٓإرا تُ اٌتضاود ثُٓ روش ثؾ وأٔخً ثؾ َضّالْ طفخ اٌشَش . 
 

  Bbِغ اعىد هزُٓ :   Bbاعىد هزُٓ :   -اٌضً :

      
 

 % أعىد عبئذ ٔمٍ  25إٌتُزخ : 

 % اعىد عبئذ هزُٓ  50          

 % اثُغ ِتٕضٍ ٔمٍ  25          

 % (  25ٍِضىظخ )وً ِشثغ َّخً       

واٌٍىْ  االثُغ طفخ ِتٕضُخ( ،فبرا ػٍّتً أْ اٌٍىْ  a( أو أثُغ ) Aٌىْ االصهبس فً ٔجبد اٌجبصالء إِب اسرىأً ) -
 -ارُجً ػٓ االعئٍه االتُه : .  االسرىأً طفخ عبئذح

  (  اٌطشاص اٌظبهشي  ٌٕجبد   ( AA:-.............................. 

  اٌطشاص اٌظبهشي  ٌٕجبد ( Aa)  :-................................ 

 :  ُٓاٌطشاص اٌزًُٕ ٌٕجبد أسرىأً هز- ................................ 

 : اٌطشاص اٌزًُٕ ٌٕجبد أثُغ-....................................... 

  ارا وبْ أصذ( اٌىاٌذَٓ َضًّ اٌظفخ اٌهزُٓ فزٌه َؼٍٕ أٔه َّتٍه رُٕب عبئذاA ( وأخش ِتٕضُب )a ٌهزح اٌظفخ . ِب )
 ٔغجخ اٌخالَب اٌزٕغُخ اٌتٍ تضًّ رُٓ اٌظفخ اٌغبئذح ؟؟

 % / ػذد اٌزُٕبد اٌّضتٍّخ فٍ خالَب اٌىاٌذ  100ٔغتخذَ اٌّؼبدٌخ اٌتبٌُخ : ط=  -اٌضً :

 % 50=  2%/  100ط= 

bb        

 اثُغ ٔمٍ

Bb 

  اعىد هزُٓ 

bb        

 اثُغ ٔمٍ

Bb 

   اعىد هزُٓ

Bb       

 اعىد هزُٓ

BB 

   ٔمٍاعىد 

bb        

 اثُغ ٔمٍ

Bb 

   اعىد هزُٓ

 األة

B                b     

َاأل
 

b  

b  

 األة

B                b     

َاأل
 

B 

b  

Aa 

a A اعداد ا: أ/ هالة فوزي 


