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* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف العاشر اضغط هنا                                              
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https://almanahj.com/bh/10science1                   
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  مملكة البحرین

  وزارة التربیة والتعلیم

  مدرسة أحمد العمران الثانویة للبنین

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  في

  

 102مقرر حیا 
 

 

 

 

 

 

 

 إعداد
  

  

  

  

  

  

 

 

   ................................................... :االسم
  

  .................................................: الصف 
  

 .......................................: الرقم األكادیمي

  الحساممذكرات 
  شرح ومراجعة

 حسام مشالي/  أ
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  الفصل األول

  )دراسة الحیاة(
  . توظیف العلماء للطرائق العلمیة   یتناول دراسة المخلوقات الحیة وخصائصھا عبرأن علم األحیاء ھو العلم الذي :الفكرة العامة 

  دراسة تنوع الحیاة: الدرس األول

  في خصائص الحیاةتشترك جمیع المخلوقات الحیة :الفكرة الرئیسة 

  علم األحیاء ؟ تعریف
وكل ما كان حیـّاً یوماً ما  وتركیب المخلوقات الحیة ، وكیف تقوم بوظائفھا ، وكیف  ى بدراسة أصل الحیاة وتاریخھا ،ھو علم یُعن

  .یتفاعل بعضھا مع بعض 

  .معھاالتي تحیط بالمخلوق الحي و یتفاعل  ةحیالالحیة وغیر  المخلوقاتھي :الــبیئة

  ماذا یعمل علماء األحیاء ؟س 

  :دراسة التنوع الحیاة  -1

الحیوانات مما یساعد على معرفة خصائص وصفات أنواعاً مختلفة من الطیور و كذلك وصفاً دقیقا وا ھوصفدرس النباتات و:سيناابن 

  .الحیةالمخلوقات 

  :البحث في األمراض  -2

  .)ةمفردالمغني في األدویة ال(درس النباتات وجمع عینات بعضھا وسماھا ووصفھا وصفا ظاھریا دقیقا في كتابھ  :البيطارابن 

  . ة للمرضثالمیكروبات المحدوالحصبة  واكشف لجدري اً لوصفأول من كتب : أبو بكر الرازي

واإلدمان  –الطیور والخنازیر نفلونزاأ - يالسكر - اإلیدز -الدفتیریا -الجدري(قاحات ألمراض لعملوا على تطویر : علماء األحياء

  مستوى الكولسترول ومحاربة البدانة و الزھایمر، كما یعملون على إیجاد أدویة تخفض وإصابات الحبل الشوكي التي تسبب الشلل 
  

  :التقنیاتتطویر  -3

  . الید الصناعیة :مثل  تھامكانإاإلنسان و زیادة  حتیاجاتاھي تطبیق المعارف العلمیة لتلبیة : التقنية

  طور طرائق لفصل بالزما الدم عن خالیاه وتخزینھا بشكل آمن ، وقادت ھذه األبحاث إلى إنشاء بنوك الدم : الطبيب تشارلز دور

  

  :تحسین الزراعة  - 4

یعمل علماء األحیاء على دراسة الھندسة الوراثیة للنباتات وما تتیحھ من إمكانیة جعل النباتات تنمو في ترب غیر خصبة أو تقاوم 
  .فطریة وتتحمل الظروف المناخیة الصعبة الحشرات و األمراض ال

  

  :حمایة البیئة  -  5
  حمیات الطبیعیة مال إقامة نقراض من خاللیعمل علماء األحیاء على حمایة الكثیر من النباتات و الحیوانات المعرضة لال

  خصائص الحیــاة

   .األنواعھو أحد أفراد النوع الذي لھ صفات و خصائص تمیزه عن غیره من  :الحيالمخلوق 

  س ما ھي خصائص المخلوقات الحیة ؟
  مكونة من خلیة أو أكثر   -1

  .. )اإلنسان ( أو من عدد كبیر من الخالیا مثل .. )البكتیریا  –البرامیسیوم( یتكون جسم الكائن الحي من خلیة واحدة مثل 
  

  إظھار التنظیم و التعضي -2

  .تتكون من جزیئات أصغر ھي الذرات البرامیسیوم یتكون من خلیة واحدة لكنھا  - 1:أمثلة
  

  .خالیایتكون من أنسجة و كل نسیج یتكون من  یتكون من أعضاء و كل عضو كل جھازو اإلنسان یتكون من أجھزةجسم  – 2          
  

  . ھو الزیادة في كتلة الفرد  :النمو-  3

  .النمو بتكوین خالیا و تراكیب جدیدة عادة یكون ، و جمیع الكائنات الحیة تبدأ حیاتھا بخلیة واحدة ثم تنمو

  .ھو زیادة عدد أفراد النوع :التكاثر–4

  .ن الفرد یستطیع أن یمارس حیاتھ الطبیعیة بدون تكاثرأل  ؟ التكاثر ال یعتبر وظیفة أساسیة للفرد               

  .االنقراض التي تضمن استمرار النوع وحمایتھ منألنھ الوظیفة الوحیدة   ؟ التكاثر عملیة ضروریة للنوع               

  .التكاثرنتج نسال قادرا على تھو مجموعة من المخلوقات المتشابھة تتزاوج فیما بینھما و  :تعریف النوع

علل
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..... الحیویةالقیام باألنشطة و زیادة كتلة المخلوقللنمو و )علل(طاقة الجمیع الكائنات الحیة تحتاج إلى  : الحاجة إلى الطاقة -5 

  .تحصل المخلوقات الحیة على الطاقة من الغذاءو

  .لھا القدرة على امتصاص طاقة الضوء لتصنیع غذائھا بعملیة البناء الضوئي  النباتات الخضراء

  .الكیمیائيطاقة المواد الكیمیائیة لصنع غذائھا بعملیة تسمى البناء  تستخدم الخلیةبعض المخلوقات الحیة وحیدة 

  . تحصل على الطاقة بالتغذي على مخلوقات أخرىمخلوقات ال تستطیع صنع غذائھا بنفسھا و الحیوانات –الفطریات 

  

  . المخلوقات الحیة تستجیب للمؤثرات الخارجیة و الداخلیة جمیع : االستجابة للمؤثرات -6

  . ھي رد فعل المخلوق تجاه أي مؤثر :االستجابة. ھو أي شيء یسبب ردة فعل للمخلوق الحي:المؤثر

   ؟ة التالیة مثلس أكمل األ

  .............فتتحرك نحو الدم وتھاجم فریستھا وھذا یعتبر  .................تشم سمكة القرش رائحة الدم فھذا یعتبر  - 1

  .للمؤثراتتستجیب نبتة صائد الذباب  كما .................یعتبرتتحرك النباتات نحو ضوء الشمس  - 2

  

  المحافظة على االتزان الداخلي -7

  .ھو تنظیم الظروف الداخلیة للفرد من أجل الحفاظ على حیاتھ : االتزان الداخلي

الداخلي  اتزانھاالحیة إذا تعرضت لما یسبب اضطراباً لحالتھا الطبیعیة فإن مجموعة من العملیات تبدأ داخلھا إلعادة جمیع المخلوقات 
  .الموت فإنھا ستتعرض للخطر وو إال 

  

  . العوامل الوراثیة قابلیة المخلوق الحي لتحمل الظروف المحیطة بھ حسبما تحدد لھھو : التكـــیف  -8

  :أمثـلة

  . تنمو علیھا الفطریات اللھا بالتخلص من الماء الزائد و لیسمح الماءالورقة تنقط : الممطرة نباتات الغابات

  .امتداد جذورھا إلى مساحة كبیرة من التربة للحصول على الماء  -الماء قلل فقد ھا إلى أشواك لتأوراق تتحور : النباتات الصحراویة

  

  أسئلة على الدرس األول
............................................... ........................................................................................................؟األحیاء عرف علم

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

  )یكتفي بأربعة نقاط ( اذكر فقط ماذا یعمل علماء األحیاء ؟

1 - ............................................................     2 - .............................................................  

3 - ............................................................     4 - ...............................................................  

  العلماء في علم األحیاءبین دور 
 جھودھم العلماء

 ................................................................................................................................. ابن سینا

 ............................................................................................................................................. أبو بكر الرازي

 ............................................................................................................................................. ابن البیطار

 ............................................................................................................................................. تشارلز دور

  )نقاط  ةیكتفي بست( عدد خصائص الحیاة؟
1-...........................    .................2  - ........................................   3-................................    ............  

4-...........................    .................5  - ........................................   6-................................    ............  

  بین المثیر واالستجابةفِرق 

 .................................................................:  االستجابة  ...................................................................:  المثیر

  -:استنتج كل من االستجابة والمؤثر فیما یلي 

 . أسماك القرش تھاجم عندما تشتم رائحة الدم -3النبات للضوء             اتجاه -2ة  یصید حشرالحشرات  نبات صائد - 1
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  م و طرائقه

  .... الفیزیاء  –الكیمیاء  –األحیاء  –رض ألم ا

   .الكتابة

  .  و تجارب و بیانات 

  .  األدلة و التجارب 

 . إذا رمیت إلى األعلى  األرض

لكنھ في نفس الوقت یدفع العلماء إلى المزید من األسئلة 

  . یداً من البحث للوصول إلى حقائق جدیدةمزب 

أن أجنحة الخفاش أكثر شبھا بأطراف  وضحأ علمي

 منتظم بشكل المؤتمرات یحضرون فھم البعض ھم

  ،  والتجارب البحوث من مزید إلى نقاش
 انتقالھ و توعیة الناس بھ  وھذا بسبب النتائج التي تم 

  .ل إلیھا والتأكد من صحتھا

  .قبل نشرھا  نفسھ المجال في المختصون العلماء 

  .10سامھ ھي قوى الرقم 

  إجراء التجارب ویستخدم لجمع المعلومات و 1960ة 

  

حیاء                                                                           

  

طبیعة العلم:الدرس الثاني 
  م

جراء التجارب مثل علومأل ھو العلم الذي یخضع  ) :تجریبي ( 
الك –الشعر  –ھو العلم الذي ال یخضع للتجارب مثل األدب  :جریبي

   خصائص العلم الطبیعي ؟

ن یعتمد على نظریات مدعومة بأدلة ال بد أ :العلمي على الدلیل 
ھي تفسیر لظواھر طبیعیة مدعومة بعدد من المالحظات و  :ریة

على  سقوط األشیاء تفسر: النظریة العامة للجاذبیة األرضیة
  . الكائنات تتكون من خالیا جمیع: النظریة الخلویة

أي أن البحث العلمي یجیب على أسئلة معینة لك :لمیةمعرفة الع
  .. بدورھا المزید من البحث

لمي یقودنا إلى أسئلة جدیدة تتطلبكما سبق فإن البحث الع :أسئلة
غیر أن البحث الع،ن لھ أجنحة ألنظراً  مع الطیور كان یصنف ش

  .جنحة الطیورأل 

بعضھ آراء حول بالنقاش العلماء یرحب: النظریات المقبولة 
الن ویؤدي علمیة اختالفات یحدث مما الجدیدة والتطورات شافات

طریقة  وعن عنھ تغیر مفھومناومرض اإلیدز في الثمانینات على 
  .نتیجة الدراسات العلمیة 

ستنتاجات التي تم التوصلیقوم العلماء باختبار اال: االستنتاجات
ل تراجع المعلومات العلمیة من قب :لمراجعة العلماء اآلخرین

للقیاس أقسام نظامھو ) النظام الدولي للوحدات ( .م النظام المتري

المقاییس المعایرةللقیاس أُقر في مؤتمر الموازین و ھو نظام:ي
   - :المیة المستخدمة للقیاس في األحیاء عادة ھي 

  الثانیة:  الزمن        اللتر:  الحجم         كجم : الكتلة           ر

   التفكیر العلمي

سلسلة من اإلجراءات لحل المشاكل العلمیة :لمیة 
جمع البیانات و تحلیلھا الحظة ووضع الفرضیة و 

  .االستنتاجات

  المالحظة 

 طرح األسئلة جمع المعلومات و 

 صیاغة الفرضیات 

  تصمیم التجارب الختبار الفرضیات

  إجراء التجربة و تدوین البیانات

 استخالص النتائجو االستقصاء العلمي

  .للتأكد إعادة التجربة ئج تدعم الفرضیة

  . ار فرضیة جدیدةیاختیتم  ئج ال تدعم الفرضیة 

  افتراض مبني على خبرة سابقة

الحسام في األح

أنواع العلم
( علم طبیعي 

تجریبعلم غیر 
  

ما ھي . س 
یعتمد عل  -1

النظریتعریف 
الن* :أمــثلة 

الن*             
  

یوسع المع -2
تي تتطلب بدوال
  

ینتج أس -  3
الخفاش: مثال

الثدییات منھا 
  

یتحدى ال -  4
االكتش لمناقشة

تعرفنا عل فمثال
نت ھایلإالتوصل 

  

اال یختبر -  5
یخضع لم -  6
یستخدم -  7
  

النظام المتري
والوحدات العا

المترب : الطول
  

  

خطوات ال
الطریقة العل
تعتمد على المال
اال والتوصل إلى

  

الم •
جم  •
صی •
تص •
إج •
اال •

النتائجإذا كانت 
النتائج كانت إذا
  

اف:االستنتاج
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  مصطلحات ھامة

   .منظمطریقة مباشرة لجمع المعلومات بشكل  :المالحظة

  ما أھمیة المالحظة في العلم ؟. س 
  .التي یستخدمھا العلماء في جمع المعلومات و حل المشكالت طرائقللتعتبر المالحظة التفصیلیة ھي العنصر الرئیس 

  . ھي تفسیر قابل لالختبار:الفرضیة

  .واألخالقیة القانونیة المشكالت في العلوم توظیف :العلمي الجدل

 .النفسیة األمراض -5    العقاقیر -4   القلب أمراض -3    التبغ - 2   السرطان -1  :العلميقضایا الجدل 

  

  .العلممجموعة من القیم یلتزم بھا القائمون على  :العلمیةاألخالق 

 الجیني المسح  -       االستنساخ  -    الوراثیة الھندسة - :قضایا األخالق العلمیة 
  

  .ھي المجموعة التي تُستخدم للمقارنة :المجموعة الضابطة 

  .اختباُرهض لتأثیر العامل المراد ي المجموعة التي ستتعرھ:التجریبیةالمجموعة 
  . ھو العامل الذي نرید اختباره ویمكن أن یؤثر في نتیجة التجربة : المتغیّر المستقل 

  .المستقلھو العامل الذي تتغیر قیمتھ بسبب التغیر في العامل :التابعالمتغیّر 

  .التجربةھو العامل الذي یبقى ثابتاً في أثناء :الثابت

  وصفیة بیانات كّمیة أو بیانات  تكون دوق ،المختلفةھي المعلومات التي یُحصل علیھا من المالحظات :البیانات

 . محددة خطوات على تعتمد العلم طرائق أحد: االستقصاءات
  

  أسئلة على الدرس الثاني
  أكمل الفراغات في المخطط المقابل ؟ -1س 

  

  

  

  

  

  

  تكرار  تعدیل الفرضیة                                        

   

  

  

  

  
 

  

  قارن بین العلم الطبیعي والعلم غیر الطبیعي ؟ -  2س 
 

  

  قارن بین أنواع البیانات  -  4س 
 والبیانات الكیفیة البیانات الكمیة المقارنة

 ................................................................... ................................................................... التعریف

 ................................................................... ................................................................... األمثلة

  

 العلوم الغیر طبیعیة العلوم الطبیعیة 

  

 التعریف

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

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

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

 ................................................................ ................................................................ األمثلة

  تحدید المشكلة

  

  

  الفرضیةاختبار صحة 

  

  االستنتاج

  یدعم

  الفرضیة 

ال یدعم 
  الفرضیة
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  مراجعة الفصل األول
  

  أذكر الفرق بین المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة ؟ -  1س 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجریبیة

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

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

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

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

  

اختبار الرطوبة دون باقي العوامل على قطعة مبللة وأخرى الخ وعند ....و’ ونوع الغذاء ’ الرطوبة ’ یتأثر نمو فطر العفن بد رجة الحرارة  - 2س 
 -:حدد كل من . غیر مبللة  كانت النتیجة زیادة النمو للعفن الخبز المبلل دون اآلخر 

  

عند دراسة تأثیر النباتات البقولیة على زیادة خصوبة التربة تم زراعة قطعة أرض بالنباتات البقولیة و أخرى لم یزرع فیھا النباتات  - 3س 
  - :حدد كل من . البقولیة ثم بعد جمع المحصول تم زراعة نباتات أخرى كالقطن فكانت األرض التي زرعت بالنباتات البقولیة أكثر إنتاجا 

  

  ؟ أذكر خصائص العلم الطبیعي -  4س 

  

  

  
 

 

 

  -:اشرح باختصار خصائص العلم الطبیعي التالیة  - 5س 

 شرح مبسط الخاصیة

 ........................................................................................................................................................ ینتج أسئلة

 ........................................................................................................................................................ یتحدى النظریات المقبولة

 ........................................................................................................................................................ یعتمد على الدلیل

  حلل تحلیال علمیا لوضع الخفاش مع الثدییات ؟ - 6س 
.................................................................................................................................................................................................. 

  ؟ ماء األحیاء في مجال خدمة البشرإسھامات عل اذكر بعض  – 7س

1-...............................................................................................................................   .................  

2 - ...............................................................................................................................................  

  في مجال تطویر التقنیات ؟) تشارلز دور ( ھو دور الطبیب  ما -8س 

1-................................................................................................................................   .................  

2 - ................................................................................................................................................  

  

  

  

 االستنتاج الثابت المتغیر التابع المستقل المتغیر
المجموعة 
 التجریبیة

 الفرضیة
 المجموعة

 الضابطة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 االستنتاج الثابت المتغیر التابع لمستقلا المتغیر
المجموعة 
 التجریبیة

 الفرضیة
 المجموعة

 الضابطة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................. 
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  ؟أكمل الجدول اآلتي بكتابة المفاھیم أو المصطلحات المناسبة  - 9س 

 المصطلح العلمي المفھوم العلمي م

  فیھا خالیا أو ترتیبات جدیدة الجسم وبما تكونعملیة تزداد فیھا كتلة  1
یتفاعل بعضھا مع  وكیف فیھا، علم یبحث في تراكیب المخلوقات الحیة ووظائفھا ومستویات التنظیم 2

 بعض
 

  .                            استخدام العلوم لحل المشكالت االجتماعیة  واألخالقیة  3
 التكاثر  4

  نسل خصب جإنتا وعلى بینھا، المخلوقات الحیة قادرة على التزاوج فیمامجموعة من  5
  الذي تبدیھ المخلوقات الحیة التركیب المنظم 6
  الحي مثیر أو منبھ ما یسبب رد فعل للمخلوق 7
 االستجابة  8

  للحیاة تنظیم البیئة الداخلیة للمخلوق الحي للحفاظ على الظروف الضروریة 9
  لعوامل الوراثیة المخلوق الحي لتحمل الظروف المحیطة بھ حسبما تحدد لھاقابلیة  10
العلمیة،تعتمد على المالحظة ووضع الفرضیة وجمع وتحلیل  لحل المشاكل راءاتجسلسلة من اإل 11

 االستنتاجات البیانات والتوصل الى
 

 الستنتاجا  12

 الفرضیة  13

  تراكمت عبر الزمن مالحظات واستقصاءاتتفسر لظاھرة طبیعیة،تعتمد على  14
  .المستقل ر قیمتھ بسبب التغیر في العاملیالمنضبطة،وتغ عامل یجري قیاسھ في التجربة 15
 المجموعة الضابطة  16

  والمالحظة والتجربة دراسة الطبیعة یعتمد على و المعلومات العلوم من نوعنسق أو  17
  العلمي في أثناء االستقصاءمعلومات وصفیة أو كمیة تجمع  18
  یلتزم بھا القائمون على العلوم مجموعة من القیم 19
  10نظام للقیاس أقسامھ ھي قوى الرقم  20
 المتغیر المستقل  21

 المجموعة التجریبیة  22

  

 : علل ما یلي   - 10س 
  .................................  ............................................................................................یعمل علماء األحیاء علي  حمایة البیئة ؟  -  1

  ...................................................................................................................................تحتاج المخلوقات الحیة إلى الطاقة ؟ -  2

 ....................................................................................تتحور أوراق النباتات الصحراویة إلى أشواك أو تكون صغیرة أو منعدمة ؟ - 3

  : اختر اإلجابة الصحیحة فیما یلي -11س 

ما وحدة النظام الدولي في القیا س المتري التي یمكن  - 1
  استخدامھا لوصف الدالفین ؟

  اللتر - د    البوصة      -ج        لكيلوجرام  ا -الثانية      ب - أ

  

  أي مما یلي ھو تفسیر قابل لالختبار ؟ -2

  مالحظةال -د    فرضية    ال -ج    متغير مستقل  ال -ب  متغير  ال - أ

  

من خالل الصورة المقابلة وضح لماذا كان یصنف الخفاش  12س 
  الثدییات؟مع الطیور لكنھ حالیاً یصنف مع 

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

.................................................................. 
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  فصل الثاني                     ال

  )تاریخ التصنیف ( 
  :في رأي العلماء والمعلومات أھمیة تصنیف األشیاء 

 .یسھل فھمھا و العثور علیھا   - 1

 .مجموعاتالتواصل العلمي وتبادل المعلومات المتعلقة بالمخلوقات الحیة یكون أسھل عندما تصنف في أن  - 2

  

  .یقصد وضع األشیاء أو المخلوقات الحیة في مجموعات بناء على مجموعة من الخصائص  : تعریف التصنیف

  

  . على العالقات بینھما ألنواع و تسمیتھا وتصنیفھا بناء على صفاتھا وھو أحد فروع علم األحیاء التي تھتم بتعریف ا : علم التصنیف

 لحیة ؟یكتسب علم التصنیف أھمیة خاصة عند دراسة المخلوقات ا )علل(

  .، مما یدفع العلماء لیبحثوا في صفاتھا المشتركة وجوانب االختالف فیھا  ھائلنظًرا لكثرتھا و تنوعھا ال

  تصنیف أرسطو: أوال 

ر الفیلسوف الیوناني أرسطو نظام تصنیف للمخلوقات الحیة كان األكثر   .قبوال آنذاك  طوَّ

 

  

  
                

 

 

 

  أشكالھا -تھابیئ -دمھ وجود الدم األحمر وع :صنفھا حسب                                      تركیبھا  - حجمھا   :صنفھا حسب                          

  

  

  

  

  

  

 نظام أرسطو كان مفیًدا من حیث التنظیم إال أنھ كان قاصًرا كان قاصًرا ؟): علل( 
جد العدید من المخلوقات الحیة مكانًا فلم ینظامھ على عدد محدود من المخلوقات الحیة وعلى بعض األسس البسیطة  أقامأرسطو ألن 
  .الذي یعیش في البر و الماءلضفدع وا ي نظامھ مثل الطیور التي ال تطیر،لھا ف

  نظام لینیوس :  ثانیا 

ع العالم السویدي كارلوس لینیوس في القرن الثامن عشر نظام تصنیف أرسطو و تحویلھ إلى نظام تصنیف علمي  •   .وسَّ

  تمیز نظام لینیوس عن أرسطو أنھ أخذ في االعتبار عند التصنیف كل من  •

 البیئة التي تعیش فیھا -           المخلوق الحي لوكس -  خصائص المخلوق الحي -

  

م الطیور إلى ثالث مجموعات بناء ًعلى   •  :قسَّ

  .سلوكھا -1 •

 .البیئة التي تعیش فیھا  -2 •

  
 

 التســمیة الثنائیة

 .الیومحتى  وأبقتھ قائماالتسمیة الثنائیة ھي التي میَّزت نظام لینیوس عن نظام أرسطو  �

 .والعلماءاستخدمت اللغة الالتینیة كأساس للتسمیة الثنائیة ألنھا كانت حینئذ لغة العلم   �

  :ھماتعطي التسمیة الثنائیة كل مخلوق اسم علمي مكون من جزأین   �

  )صغیر بحرفیكتب (اسم النوع  :الثاني الجزء )كبیرحرف منھ  أولیكتب (الجنس  أسم :األولالجزء              

  

 .خصائصھدراسة والمخلوق الحي سھولة التعرف على  :الثنائیةأھمیة التسمیة 

  

 الھواء • الماء • الیابسة •
  الذئب  •

 القط •

  الدلفین  •

 البلطي •

  البوم  •

 الخفاش •

 أعشاب •
 أشجار • شجیرات •

  البنفسج •

 إكلیل الجبل •

  العلیق •

 التین الشوكي •

  التفاح •

 البلوط •

 طیور جاثمة طیور تخوض الماء طیور مفترسة

 طائر األرز مالك الحزین النسر
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 یستخدم العلماء التسمیة الثنائیة لألنواع ؟ )  علل(
 .العامیةمنعًا للبس الذي قد ینشأ عن استخدام األسماء الشائعة و  -1

 .تفادي سوء الفھم الذي یمكن أن تقود إلیھ األسماء العامیة و الشائعة -2

  .دراسة خصائصھوالمخلوق الحي سھولة التعرف على ل -3

 مثال

 .أو أم العریف  یدعى أحیانًا بـالقوبعة) القنبرة المتوجة ( لطائر یدعى غالبًا لصورة المقابلة ا �

 .Calerida cristataأطلق علیھ العلماء اسم علمي ھو  �

 .لم یعد من الوارد أن یخطئ العلماء في تسمیة ھذا الطائر   �

  

 قواعد كتابة االسم العلمي

 .یكتب الحرف األول من اسم الجنس حرفًا كبیًرا، بینما تكتب بقیة الحروف وحروف اسم النوع بحروف صغیرة -1

 .یكتب االسم العلمي في كتاب مطبوع أو مجلة بالخط المائل -2

 .كتب االسم العلمي بخط الید یجب أن یوضع خط تحت كل أجزائھإذا  -3

  .یكتب اسم النوع كامال ً واسم الجنس من الحرف األول ب أخرى یكتفي ظھوره مرة د، وعنأول مرةیكتب االسم العلمي كامال ً -4

Calerida cristata  یشیر إلى C. cristata  

  

  مـــــــــستويات التــــصنیف

 

یرتب علماء التصنیف المخلوقات الحیة و یعیدون تقسیمھا إلى مجموعات بناء على  •
 .محددةخصائص 

جزء من نظام ھرمي متسلسل تقع فیھ كل فئة ضمن أخرى،  ھي :فئات التصنیف •
 .ویتم ترتیبھا من األكثر شموال إلى األكثر تحدیًدا

 

  .تضم فوق المملكة واحد أو أكثر من الممالك: فوق مملكة .1

  .ھي المكون الذي یتألف من عدة شعب أو أقسام :مملكةال .2

 .مجموعة من الطوائف المتقاربة :شعبةال .3

 .البعضمجموعة من الرتب ذات عالقة مع بعضھا  :طائفةال .4

 .المتقاربةمجموعة من العائالت  :رتبةال .5

   ھو المصنف األعلى من الجنس و تضم العائلة الواحدة مجموعة أجناس :عائلةال .6

       .متقاربة ومتشابھة 

 واحد  مجموعة من األنواع األكثر ترابطا و تشابھا و تشترك في أصل :جنسال .7

  التركیب قادرة على وقات الحیة المتشابھة في الشكل ومجموعة من المخل :نوع ال .8

     .التزاوج في الظروف الطبیعة  التزاوج فیما بینھا و إنتاج نسل قادراً على         

 قات الحیة التي أطلق علیھا اسمھو مجموعة المخلو :مصنفال .9
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   -:أكمل ما یلي -1س
  ------- ھو اسم والجزء الثاني  -------- األول ھو اسم  الجزء -------- اسم مكون من  --------- الثنائیة یقصد بھا أن لكل التسمیة -1

  .في ھذا العصر   --------------كانت ألنھا   --------------- استخدم لینیوس اللغة  - 2

  .................................................................................. .یھتمفروع علم األحیاء الذي أحد  تعریف علم التصنیف - 3

                    ............................................................................................................................ -:ھمیة علم التصنیفأ - 4

  - :تصنیف أرسطوأكمل جدول  – 5

  تاتالنبا
 أشجار .................................. أعشاب

  -----------------  مثل 

   -------------------- 

  ------------------ مثل 

 ----------------------  
 

  ------------------ مثل 

   --------------------- 

  الحیوانات ذات الدم األحمر

 الھواء الماء الیابسة

  ----------------------- مثل

 -------------------------- 

  -------------------- مثل 

   ------------------------ 

  ------------------------- مثل 

      -------------------------  
 

  

  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة  -2س

  :لینیوس على نظام  اعتمد - 1

– 

  :أكثرأي المستویات التصنیفیة التالیة یحتوي مملكة واحدة أو  -2

 

  ما وحدة النظام الدولي في القیا س المتري التي یمكن استخدامھا لوصف الدالفین ؟ -3

 

  سیر قابل لالختبار ؟أي مما یلي ھو تف -4

 

  :یحتوي جدار الخلیة في البكتیریا الحقیقیة مادة تسمى - 5

 

  ؟أذكر أھمیة التسمیة الثنائیة -3س
......................................................................................................................................................  

  :من العبارات التالیة  مام كلأ سبةنامالضع المصطلحات العلمیة  -4س

   )              (                                   .وضع األشیاء أو المخلوقات الحیة في مجموعات بناء على مجموعة من الخصائص - 1

 )              (                              .سلوكــھو التصنیف كل من خصائص المخلوق الحيأخذ في االعتبار عند  لتصنیفنظام ل - 2

  )                 (         .مجموعة من األنواع األكثر ترابطا و تشابھا و تشترك في أصل واحد - 3

  )           (                                          . مجموعة من المخلوقات تتزاوج فیما بینھا وتنتج أفرادا قادرین على التكاثر  - 4

  : علل ما یلي  -5س
  . یستخدم علماء األحیاء اللغة الالتینیة كلغة للعلم - 1

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

  . تعتبر الفیروسات حالة استثنائیة من المخلوقات الحیة - 2

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

لكل من فاكھة المندرین والبرتقال الحلو ثم أجیب  ةكل مخلوق حي لھ أسما علمیا یتكون من مقطعین ، تأمل جیدا التسمیة اآلتی -6س
  sinensis  Citrus : البرتقال             reticulate  Citrus:    المندرین              أسئلةمن  عما یلیھما

  

 اللذان یتشابھان فیھ والمصنف الذي یختلفان فیھ المستویات التصنیفیةحدد من التسمیة العلمیة لھما أي من  -1
 

  ..........................................یختلفان فیھالمصنف الذي     .........................................فیھالمصنف الذي یتشابھان 
  

 

  أسئلة علي الدرس األول
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  التـــــــــصنیف الحـــديث 

  

  :ھي ستة ممالكعلى  تشتــمل الممالكفوق یضم التـصنیف الحدیث ثالثة من 

 

 

 

 

  

 فوق الممالك وتصنیف الممالك ؟س ما ھي العوامل التي یعتمد علیھا تصنیف 
  

  

  

  

  مملكــة البكــتیريا البدائیة 

  :أھم ممیزاتھا 
  جلیكان الخلوي ال یحتوي على مادة ببتیدوالجدار  .1

 لدیھا بعض البروتینات الموجودة في حقیقیة النواة  .2

 متباینة في أشكالھا في التغذیة فبعضھا ذاتي التغذیة و أغلبھا غیر ذاتي التغذیة  .3

  تسمى البكتیریا المحببة للحرارة و الحموضة و تعیش ي الظروف القاسیة  .4

  المحیطتعیش قرب الینابیع الحارة جدا و الفوھات الحراریة في قعر  .5

  س 98في البحیرات المالحة حیث ال یجود أكسجین تستطیع المعیشة في ماء حرارتھ تصل إلى  .6

  مملكة البكتیريا الحقیقیة

  :أھم خصائصھا 
  . التي ببتیدوجلیكانمخلوقات حیة بدائیة النواة یحتوي جدارھا على مادة  .1

  . الموقع في السلسلةلسكر یتبادالن تتكون من نوعین من ا ھو مادة   ببتیدوجلیكان

األحماض األمینیة  المرتبطة بھذا النوع من السكر ترتبط مع األحماض األمینیة في سالسل أخرى مما یكون  .2
 تركیبات شبكیا یكسب الجدار المسامیة و القوة 

  تعیش في مختلف البیئات فبعضھا مخلوقات ھوائیة تحتاج لألكسجین لكي تعیش  .3

   ھوائیة تموت في وجود األكسجین بینما البعض اآلخر مخلوقات ال .4

 بعضھا ذاتي التغذیة و البعض اآلخر غیر ذاتي التغذیة تحصل على الغذاء من مخلوقات حیث أخرى  .5
 

  فــوق ممــلكة حقیقیة النواة

  

  

  

  تختلف عن مستعمرات أو عدیدة الخالیاھي مخلوقات حیة حقیقیة النواة تتكون من خلیة واحدة أو على ھیئة :الطالئعیات 

  النباتات و الحیوانات حیث لیس لھا أعضاء و تقسم إلـــــــــى

  ) عشب البحر(تقوم بعملیة البناء الضوئي مثل ذاتیة التغذیة ) الطحالب( :طالئعیات شبیھة بالنبات  .1

  ) ــبااألمی(غیر ذاتیة التغذیة منھــا ) األولیات( :طالئعیات شبیھة بالحیوانات  .2

  ) فطر العفن –الفطري الغروي( :طالئعیات شبیھة بالفطریات  .3

  ) عـلـل( تحمل خصائص نباتیة و أخرى حیوانیة لكنھا من ضمن الطالئعیات الشبیھة بالنباتات :الیـوجـلیـنا 

  الحتوائھا على بالستـیدات خضراء و قیامھا بعملیة البناء الضوئي 
    

  التركیب   – 2نوع الخلیة     - 1: تصنف فوق الممالك حسب  

 التغذیة  - 3.     التـركیب  - 2نوع الخلیة        - 1:     تصنف الممالك حسب 

 مملــكة الطالئـــعيات:أوال  
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  مخلوق ھي حقیقي النواة وحید الخلیة أو عدید الخالیا :الفطر •

 مملكة الفطریات غیر ذاتیة التغذیة وغیر متحركة  •

 لدیھا جدار خلوي یدخل في تركیبھ مادة تدعى الكایتین •

 .الكـمأه ن نمو الفطر وتغذیتھ وتكاثره ومنھا فطر ھي مسئولة عف الفطر من كتلة من خیوط فطریة ویتأل •

  

   - :اآلتیةمخلوقات حیة غیر ذاتیة التغذیة تتغذى بأي من الطرق  الفطریات :التغذیة

  بالتطفل حیث تنمو على مخلوقات حیة أخرى تتغذى علیھ، -1

  بالترمم  تحصل على غذائھا من مواد عضویة متحللة أو میتة تفرز أنزیمات ھاضمة على المادة الغذائیة  -  2

  وتمتصھا مباشرة إلى خالیاھا

  .الطحالب التي تعیش بین خیوطھا  منوالتي تحصل على غذائھا ) شناتاأل(و تسمى بالتكافل مع الطحالب  – 3

  

  

  

  .تشكــل ھذه المخلوقات أساساً لكل المواطن الحـیویة على الیابسة .1

 . السلیلوزجمیع النباتات المتعددة الخالیا لھا جدر خلویة مكونة من  .2

 .تحتوي معظم النباتات على البالستیدات الخضراء ، التي تتم فیھا عملیة البناء الضوئي  .3

 علل  مثل نبات الھالوك الطفیليالقلیل من النباتات غیر الذاتیة التغذیة ، .4

 لیس لھ أجزاء خضراء و یحصل على غذائھ من النبات العائل ألن نبات الھالوك  

إلى وتفتقر ) ذر و السیقان و األوراق كالج( و العدید منھا لھ أعضاء . ي أنسجة للنباتات جمیعھا خالیا منظمة ف .5
 .القدرة على الحركة لكن لبعضھا خالیا ، تكاثر لھا أسواط تدفعھا في الماء 

 

  

  

  .خلويالحیوانات جمیعھا متعددة الخالیا و الخالیا الحیوانیة لیس لھا جدار  1

 .الحیوانات جمیعھا حقیقة النوى وغیر ذاتیة التغذیة 2

منظمھ في أعضاء وغالبا ما تنظم األعضاء في أجھزة كالجھاز معظمھا خالیا الحیوان منظمة في أنسجة واألنسجة  3
 الھضمي والدوري 

 ).تعیش في الماء و الھواء و على الیابسة  ( تختلف الحیوانات في أحجامھا ومكان معیشتھا   4

  بمملكة البحرین) لثامھ  أبو( المنتشر في منطقة  –ثابت كالمرجان . معظم الحیوانات متحركة، و بعضھا 5

  

  

  

  

  

  
  

  

  ممـلـكة الـفطريـــات:ثانيا 

  الـمـمـلـكة الحيــوانيــة: رابعا 

  الممـلـكة الـنباتية: ثالثاً 
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  الــفـیــروسات

  : ألن لھا خصائص مختلفة عن خصائص الكائنات الحیة مثل ) علل ( تعتبر الفیروسات حالة استثنائیة من المخلوقات الحیة 

  لیس لھا خالیا و لیست خالیا بذاتھا - محاط بغالف بروتینيتتكون فقط من حمض نووي   - 1

 ألنھا  تتحول إلى بلورات خارج جسم العائل    )علل ( ال تعد الفیروسات مخلوقات حیة - 2

  ال تدخل في أنظمة تصنیف المخلوقات الحیة -  3

  

  أسئلة للمراجعة
  :التالیةأكتب المصطلحات العلمیة المناسبة أمام كل من العبارات  -1س

 المصطلح المفھوم

  .   وضع األشیاء أو المخلوقات الحیة في مجموعات بناء على مجموعة من الخصائص

  العلم الذي یدرس أصل الحیاة وتاریخھا وتركیب المخلوقات الحیة ووظائفھا

              تختلف عن النباتات و الحیوانات حیث لیس لھا أعضاء                                      

  مخلوقات حیة حقیقیة النواة تتكون من خلیة واحدة أو على ھیئة مستعمرات أو عدیدة الخالیا

    .مجموعة من المخلوقات تتزاوج فیما بینھا وتنتج أفرادا قادرین على التكاثر  

  .مجموعة من األنواع األكثر ترابطا و تشابھا و تشترك في أصل واحد

  .للتصنیف أخذ في االعتبار عند التصنیف كل من خصائص المخلوق الحي وسلوكــھنظام 

  .استخدام العلوم في حل المشكالت العلمیة واألخالقیة 
  

  : علل ما یلي  -2س
  یستخدم علماء األحیاء اللغة الالتینیة كلغة للعلم ؟ -1

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

  تعتبر الفیروسات حالة استثنائیة من المخلوقات الحیة ؟ - 2

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

  استخدم لینیوس التسمیة الثنائیة ؟- 3

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

  نبات الھالوك غیر ذاتي التغذیة ؟ -4

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

  حور أوراق النباتات الصحراویة إلى أشواك أو تكون صغیرة أو منعدمة ؟تت -5

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

  اآلتیة ؟أذكر تعریف مــستویات التــصنیف  -3س
  .....................................................................................................................Domain    فوق مملكة •

 .....................................................................................................................    Kingdomمملكة     •

 ......................................................................................................................  Phylum         شعبة •

 .......................................................................................................................   Classطائفة            •

 .......................................................................................................................   Order رتبة           •

 ......................................................................................................................Family  فصیلة          •

 ..................................................................................................................... Genus    جنس          •

 ......................................................................................................................   Species نوع           •

  :قارن بین كل من االستجابة للمؤثرات والتكیف  -4س
  

 التكیف االستجابة للمؤثرات الخاصیة

  

 التعریف

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

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

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

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

 ... ........................................................... ............. ..................................................رد فعل أم مورث 
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  الثــالثالــــفصــل 

  ) البــكتیریا و الــفیـــروسات( 

  خلوقات حیة مجھریة بدائیة النوىھي م:البــكــتیریا  -

 أعالي الجبال –في الماء  –في الھواء  –في أعماق المحیط  –في مختلف البیئات  توجد ؟أین توجد الـبكـتیریا  -

  توجد في میاه البحیرات المالحة. توجد في میاه الینابیع الحارة حیثفي البیئات القاسیة  بعض البدائیات تعیش

  تعتبر أكـثر المخلوقات عددا على األرض 
  DNAال تحتوي على نواة بل تحتوي على منطقة تحتوي على  -

لنوى لكن أآلن تصنف في فوق مملكتین ، فوق مملكة البكتیریا البدائیة كانت تصنف البكتیریا في مملكة واحدة سمیت بدائیة ا -
 .وفوق مملكة البكتیریا الحقیقیة 

  الــبكـترييا البدائية 

   -: و تنقسم إلى ثالثة أقسام  ،العیش فیھا  األخرىقاسیة التي ال تستطیع الكائنات ھي البكتیریا التي توجد في البیئات ال

  :ة للحرارة و الحموضة بالــبــكتیریا المح.  1
  ) الساخنة  الكبریتیةینابیع المیاه  –حول البراكین  –الفوھات الساخنة في قاع المحیط ( تعیش في البیئات الساخنة و الحمضیة مثل  -

 PH 2 - 1و رقم ھیدروجیني یتراوح بین ) س  80( تستطیع تحمل حرارة فوق  -

  ) تموت في وجود األكسجین ( س و بعضھا اآلخر ال ھوائیة مما یعني أنا  55بعض البكتیریا البدائیة ال تتحمل درجات حرارة أقل من  -

  -:الـبكـتـــــــیــریا المحبــة للمــــلوحة . 2
بینما في البحیرة المالحة العظمى %  3.5وفي المحیطات %  0.9 ك، تركیز الملح  في خالیا جسم جداحة تعیش في أوساط مال -

 :و أھم ممیزاتھا  %  15 والبحر المیت أكثر من

  .ھي بكتیریا ھوائیة  -.       لھا عدة تكیفات تسمح لھا بالعیش في  وسط مالح  -

 .) حیث تستخدم البروتین بدال من الكـلوروفیل ( بعضھا یقوم بعملیة البناء الضوئي في صورة فریدة  -

  

  :الـبكـتیــریــا المــولدة لـغاز الــمیثـــان . 3
  ألنھا تستخدم ثاني أكسید الكربون في التنفس و تخرج غاز المیثان) علل ( مخلوقات ال ھوائیة ال تعیش في وجود األكسجین  -

 قرب فوھات البراكین في البحار . المستنقعات.وجد في منشآت معالجة میاه المجاري ت

  .تعیش في القناة الھضمیة لإلنسان والحیوان و تسبب الغازات التي تخرج من القناة الھضمیة       

  ؟بین البكــتیریا الحقیقیة و البدائیة  قارن
  

 الـبدائیـــــــة الــحــقیـــــقیة أھـم الفــروق
تعیش في جمیع البیئات إال البیئات  البیئة

 القاسیة
 تعیش في البیئات القاســیة

 على مادة ببتیدو جالیكان ال یحتوي یحتوي على مادة ببتیدو جالیكان الجدار الخلوي
الدھون والبروتینات 

 RNAالرایبوزیة وحمض 

ال تشبھ تلك الموجودة في الخالیا 
 الحقیقیة النوى

 تشبھ تلك الموجودة في الخالیا الحقیقیة النوى

بطریقة فریدة حیث  تقوم بعملیة البناء الضوئي تقوم بعملیة البناء الضوئي عملیة البناء الضوئي 
 تستعمل البروتین بدال من صبغة الكلوروفیل

المولدة لغاز  –المحبة للملوحة  - المحبة للحرارة البكتیریا الخضراء المزرقة أمثلة
 المیثان
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  كرویة

 
 عصویة

 

 )لولبیة(حلزونیة 

  أشكال البكتیریا

  تــركيــب الــبدائــــــــيات 
المحاطة بعض العضیات وإلى  الغـشاء النووي المخلوقات البدائیة إلىتفتقر 

 )البالستیدات  –المیتوكوندریا (بأغشیة 

  - :إال أن لدیھا كل ما تحتاج إلیھ إلتمام وظائفھا كما بالشكل

  :الكر وموسومات  -1
حلقي كبیر في منطقة من الخلیة تسمى  موسوم كروفي شكل الجینات توجد  -

 نظیر النواة

 الحلقي تسمى البالزمید    DNAالعدید منھا لھا قطعة أو أكثــر من  -

حول تفرزھا بعض الخالیا البدائیة طبقة من السكریات المتعددة  : المحفظة -  2
 .جدارھا الخلوي 

  وظـیفة المـحفظة 
 حمایة الخلیة من أثر المضادات الحیویة  -                                            حمایة الخلیة من الجفاف -

 .المساعدة على االلتصاق بالسطـوع في البـیئة  -      حمایة البكتیریا من االبتالع بواسطة خالیا الدم البیضاء -
 

  . الــسطح الخارجي لبعض البكتیریاوجد على ت. ھي عبارة عن تراكیب دقیقة تشبھ الشعیرات في شكلھا:األھداب

  . من البروتین و لھا أھمیة كبـیرة  األھداب  تتركب  التركیب

 .  المساعدة على االلتصاق بالسطـوع في البـیئة  - :أھمیة األھداب  -

فتزودھا بخصائص وراثیة جدیدة  وھي أحد طرق نقل المقاومة ضد جسر یربط بین الخالیا ترسل من خاللھا نسخاً من البالزمید  –
  . المضادات الحیویة 

  

  حجم الخلیة البكتیریا صغیر جدا إذا ما قورن بحجم خلیة لإلنسان :حجم الخلیة البكتیریا البدائیة

 .نتشر إلى جمیع أجزائھا بسھولة مواد الغذائیة والمواد األخرى تو نظرا لحجم خلیة البكتیریا الصغیر جدا فإن ال

  تــعــرف الــبدائـــــــــــيات

 
إلیجاد عالقات ساللیة ،وكان العلماء في البكتیریا   DNAالتقنیات الجزیئیة  لمقارنةتستخدم 

  -: یعتمدون في تعرف  البكتیریا على استعمال  صفات منھا

 -عصویة  - كـرویة أو مسـتدیرة -:ھي ھناك ثالثة أشكال من البكـتیریا /الـشــكل . 1

  ) لولبیة ( حلزونیة 

البكـتیریا حسب احتواء جدارھا ) تصنیف ( تقسیم للعلماء یمكن / الجدار الخلوي. 2
عى تقنیة تدالخلوي على مادة ببتیدو جالیكان و ووجود الدھون كطبقة خارجیة لھا بواسطة 

  إلى متنقسصبغة جرام 
  

ھي تحتوي على ظھر بلون قرمزي داكن وتعند صبغھا : مــوجبة صبغة جرامبكتیریا )أ(
  .  الببتیدوجلیكانكمیة كبیرة من مادة 

ة ھي لدیھا طبقوعند صبغھا تظھر بلون وردي فاتح :بكتیریا سالبة صبغة جرام )ب(
  . جلیكانالببتیدودھون و كمیة قلیلة من 

  ؟ یحتاج األطباء لمعرفة نوع الجدار الخلوي للبكتیریا المسببة للمرض) علل(
  .حتى یصفوا المضاد الحیوي المناسب 

  .مادة مكونة من سكریات ثنائیة وقطع ببتیدیة : الببتیدوجلیكان 
  

  : تتحرك المخلوقات البدائیة بطریقتین :الـحركـة . 3
  في الحركةسواط األتستعمل  -1

  . بإفرازھاتتحرك باالنزالق على مادة مخاطیة تقوم  - 2
  )  المؤلفة من أنابیب النواة الخالیا الحقیقیةسواط تختلف عن أ( عبارة عن خیوط :  البكتیریافي  األسواط

األحماض الكیمیائیة  كالسكر ومواد األعلى أو نحو ال األكسجینعلى الحركة نحو الضوء ومناطق تركیز  البكتیریا تساعد األسواط 
  .الضروریة لحیاتھا األمینیة 
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  الــتــكــاثر يف الـــبدائـــــيات

  ) االنقسام الثنائي ( جنسي الالتـكاثر ال.  1
 ً   . و یقصد بھ انقسام الخلیة إلى خلیتین متماثلتین وراثیا

  :خطوات االنقسام الثنائي 
  سوم األصلي عن نسخة جدیدة مویتضاعف الكر وسوم ثم ینفصل الكرو -

 تستطیل الخلیة و تصبح أكبر حجما -

 یتكون غشاء فاصل بین الخلیتین الناتجتین حتى یصبح جدار خلوي  -

  )دقیقة  20تصل إلى مرة كل = یتم ھذا بسرعة كبیرة ( 

  ساعات  10بلیون خلیة خالل  –ففي الظروف المالئمة تصبح الخلیة الواحدة 
  :االقتران في الــــبــكــتیریا .  2

  أنواع البدائیات  یحدث في بعض

  بواسطة األھداب  باألخرىتلتصق خلیتان أحداھما  -

 یتبادل المادة الوراثیة بین الخلیتین من خالل األھداب -

  و بذلك تنتج بكتیریا ذات مادة وراثیة جدیدة و یزداد تنوع البدائیات  -

  عــــمــلــيــات األيــــــض

  الغذاءتقــسم الـبكتیریا في طریق حصولھا على :الغـذاء 

  : بـــكــتیریا ذاتـــــیة التــغــــذیة -  1
   الكیمیائيو ھي التي تستطیع تكوین الغذاء بنفسھا بعملیة البناء الـضوئي أو الـبناء 

 /الـــبكــتیریا الــضوئیة  -
 .الجداول  –تقوم بعملیة بناء ضوئي مثل النباتات الخضراء حیث یعیش في بیئات یتوافر فیھا الضوء مثل البرك الضحلة 

 / البــكتــیریا الــكــیمیائیة  -
  .ال تحتاج للضوء حیث تحلل المركـبات العضویة من خالل عملیة تسمى التمـثیل الكـیمیائي

  بــــــــكـــتیریا غیر ذاتیة الــتــغذیة  -  2
  بالترمم أو التطفل ھي أن الـبكـتیریا ال تستطیع تكوین الغذاء بنفسھا لعدم وجود و لذلـك تحصل على الغذاء أما

  الحصول على الغذاء من تحلیل المواد العضویة من األجسام المیتة أو المخلفات العضویة أي : التـرمم

  من مخلوقات حیة أخرى و تسبب لھا األمراض: التـطفل

  

  تتباین البكتیریا في قدرتھا علي النمو تبعاً لوجود لألكسجین : في البكتیریا  التــنفـــــــس 

  ) تحتاج لألكسجین ( بــكتیریا ھوائیة إجباریة  -

  ) ال تحتاج إلى لألكسجین ( بكـتیریا ال ھوائیة إجباریة  -

  بـــــقــــاء الــــبكــــترييــــا

درجة  –س ماذا تفعل الـبكتیریا إذا تغیرت الظروف البیئیة المحیطة من رطوبة 
  غذاء ؟ –الحرارة 

) الجراثیم ( تلجأ بعض أنواع البكتیریا إلى تكوین األبواغ  :األبواغ الداخلیة .  1

  .الداخلیة عندما تصبح الظروف البیئیة قاسیة 

  شیقي  التسمم الو –انوس تیتال –البكتیریا المسببة لمرض الجمرة الخبیثة : أمــثلة 

 –ة الحرارة العالی (تطیع مقاومة الظروف القاسیة من ھو خلیة كامنة تس:البوغ الداخلي 

  ) لكمیة كبیرة من األشعة فوق البنفسجیة التعرض  –الجفاف  –البرودة الشدیدة 
  

  یحتوي البوغ على نسخة من  المادة الوراثیة وقلیل من السیتوبالزم محاط بغالف سمیك

  

  الطفرات . 2
  .تؤدي إلى أشكال جدیدة من الجینات و إلى صفات جدیدة و تنوع  وراثي   DNAھي تغیرات عشوائیة في تسلسل  :الطفرات 

  مقاومة للمضادات الحیویة مما یؤدي لكثیر من المشاكل لإلنسان أكثر ذا التغیر یجعل البكتیریا وھ

 .الطفرات الوراثیة تساعد البكتیریا على البقاء مما یعني أن 

 

 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



   102حیا                       الحسام في األحیاء                                                                                                            

17 

  

  عــــلم بــيئة البــــكتـــرييا 
  

  إنتاج الغذاء و الدواء  –حمایة الجسم  –تدویر المواد الغذائیة  –الكثیر من البكتیریا مفید و ال یسبب المرض فمنھا تسمید الحقول 

تلعب البكتیریا دوراً ھاماً في تخلیص البیئة من الفضالت العضEویة و الجثEث المیتEة و االسEتھالك كEل المEواد :تدویر المواد الغذائیة 
  ریة للحیاةالخام الضرو

  

مثل بكتیریا العقد الجذریة الموجودة على جذر النباتات البقولیة تثبت نیتروجین الھواء الجوي و  :تثـبیت النیتروجین 
  . تحولھ إلى مركبات نیتروجینیة مفیدة تمتصھا النباتات البقولیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تنمو  عندما  نھاغیر ضارة بل مھمة جداً للجسم أل ھيسم اإلنسان وج ویقصد بھا البكتیریا التي تعیش داخل:الفـلورا الطــبیعیة 

  تقاوم بكتیریا أخرى مسببة للمرض فإنھا  تتكاثرو

  الذي تمتصھ األمعاء فیمنع تجلط الدم   Kتعیش في أمعاء اإلنسان و ھي غیر ضارة حیث تكون فیتامین اشیریشیا كوالي : مثال 

  غذاء بینما ھي تزود اإلنسان بمادة غذائیة أساسیة –مكاناً دافئا ً : یقدم لھاالذي ھي عالقة تعایش مع اإلنسان و

  

  
  

  :الــغذاء و الدواء 
باإلضافة للشیكوالتة حیث تستخدم في ) المخلالت  –اللبن  –الجبن ( معظم األغذیة التي تتناولھا صنعت بمساعدة البكتیریا مثل  -

 تحطیم حبوب الكاكاو أثناء إنتاجھ 

  و الریبوفالفین  B12الــبكتیریا ھي المسئولة عن اإلنتاج التجاري لفیتامین  -

  )فانكومایسین  - التتراسكلین -الستربتومایسین(  تلعب دوراً مھما في مجال البحث العلمي و إنتاج األدویة و المضادات الحیویة مثل

 

 : طریقتینلإلنسان بإحدى  سبب األمراضوبعضھا ی بعض البكتیریا تسبب أمراضا للنباتات  : الــبكــتیریا المسببة لألمراض

    

  .فتنتشر أنواعاً من العدوى التكاثر السریع قبل أن تمكن دفاعات الجسم من القضاء علیھا  -1
  لخالیا الجھاز العصبي یسبب شلالً البكتیریا المسببة لتسمم الغذاء تفرز سماً  -1مثل  إفراز السموم أو مواد أخرى - 2

  .األسنانأحماض تسبب تلف  الفم تنتجعند استعمال السكر في  تسوس األسنانبكتیریا  -2
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  : أكتب المصطلحات العلمیة المناسبة أمام كل مفھوم من المفاھیم العلمیة التالیة   -1س
 

 )                  (               .                   تؤدي إلى أشكال جدیدة من الجینات  DNAھي تغیرات عشوائیة في تسلسل  - 1

 )               (                                                                                     .البكتیریا التي توجد في البیئات القاسیة - 2

  )                     (                  توجد في منشآت معالجة وسید الكربون في التنفس و تخرج غاز المیثان تستخدم ثاني أك - 3

  .میاه المجاري المستنقعات 
  

  اذكر أھم خصائص البدائیات -2س
- 1 -    .........................................................................................................  

- 2-   .........................................................................................................  

- 3- .............................   ............................................................................  

- 4 -   ........................................................................................................    

- 5- ......................................................................................................... 

  -:أكمل الجدول األتي  -3س

  

  عدد ثالثة تراكیب أساسیة في بدائیات النواة  -4س 
1 -------------------------------     2-  ---------------------------------     3 - ...................................................  

  -:أكمل الجدول األتي  - 5س
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

 فوق مملكة البكتریا البدائیة فوق مملكة البكتریا الحقیقیة وجھ المقارنة
 --------------------------------  وجلیكانیحتوى على ببتید الجدار الخلوي

البروتینات 
 الرایبوزیة

 شبیھة بخالیا حقیقیات النواة -------------------------------- 

 توجد في البیئات القاسیة --------------------------------  البیئة

 ----------------------------- ------------------- بعضھا یحتوى على صبغة الكلوروفیل الكلوروفیل

  

 األمثلة

  البكتریا المحبة للملوحة  - البكتریا المحبة للحموضة ---------------------------------------- 
 ----------- البكتریا المولدة لغاز 

 األھمیة والتعریف التركیب

 --------------- في منطقة تدعى باسم  كبیر تحمل الجینات على قطع من كروم وسوم حلقي الكروموسومات

  -:أھمیتھا المتعددة توجد حول الجدار الخلوي  و طبقة من السكریات المحفظة

1 ------------------ ------------------ 2 ---------- --------------------------------- 

  ----------------- ---------------------------  -1 البروتین وتعمل على : وھى تتركب من  األھداب

2-  ------------------------------- ---  3- ----------------------- --------------------- 

 ------------------------------  -3 ------------------------  - 2 - -------------------  -1 الشكل

  :یتركب من ببتیدوجلیكان یتكون من سكریات ثنائیة وتنقسم من حیث صبغ الجرام إلى  الجدار الخلوي

  ---------------------------------------------------------- موجبة الجرام وھى  -1

 ---------------------------------------------------------- وسالبة الجرام وھى  -2

 -----------------------------------------  -2       سواطاأل تتحرك بواسطة - 1 الحركة

 ------------------------------------ -------------------------- ال جنسي عن طریق  التكاثر

 )مترممة(----------------------  -2     )ضوئیة –كیمیائیة ( ذاتیة  -1 األیض

  أسئلة مراجعة على البكتیریا
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  في البكتریا البدائیة) األسواط   -األھداب  –المحفظة  –الكروموسوم ( اشرح وظیفة كل من  - 6س
  ...........................................................................................................................................:  الكروموسوم

  ............................................................................................................................................... : المحفظة 

  ................................................................................................................................................: األھداب  

  ...............................................................................................................................................  :األسواط  

  ارسم رسما تخطیطیاً للخلیة البكتیریة -7س 

  ؟.وأكتب علیھ خمسة بیانات  
  

  عدد ثالثة طرائق للتغذیة في البكتریا -8س
1 - .................................................................  

2 - .................................................................  

3 - .................................................................  

  عدد ثالثة من فواد البكتریا -9س
1 - .........................................................................................................................  

2 - .........................................................................................................................  

3 - .........................................................................................................................  
  

  بقاء البكتیریا ؟ قارن بین طریقة األبواغ الداخلیة وطریقة الطفرات للمحافظة على - 10س

  
 الطفرات األبواغ الداخلیة وجھ المقارنة

  

 الخطوات 

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

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

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

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

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

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

  -:أكمل الجدول األتي  - 11س
  

 االقتران االنقسام الثنائي وجھ المقارنة
  

 الخطوات 

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

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

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

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

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

................................................... 
 ................................................... ................................................... الظروف البیئیة

  : مام كل عبارة مما یأتي ضع عالمة صح أم خطأ أ): أ ( -12س
 جلیكان ببتیدو ىالبكتیریا البدائیة ال تحتوي عل -

 البكتیریا الحقیقیة تحتوي على نواتین  -

 البكتیریا  أنواعالبكتیریا الكرویة نوع من  -

 البكتیریا الحقیقیة تعیش في كل البیئات ما عدا البیئات القاسیة  -

 : المقابل الشكل على اكتب البیانات)ب ( 
  

  

  األمراض البكتیریة التي تصیب اإلنسان ؟ أكتب)ج(
  

 المرض الفئة
 ............................................................................................................ األمراض التنفسیة 

 ............................................................................................................ أمراض الجلد 

 ............................................................................................................ أمراض القناة الھضمیة 

 ............................................................................................................ أمراض الجھاز العصبي

 ............................................................................................................ طة الجنس أمراض تنتقل بواس

 ............................................................................................................ أمراض أخرى

  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com



   102حیا                       الحسام في األحیاء                                                                                                            

20 

  

  

  
  

 

  

  عبارة عن شریط من المادة الوراثیة یحاط بغالف من البروتین : الفیروس
  .حیث ال یتحقق فیھا جمیع خصائص الحیاة  مخلوقات حیة حقیقیة دون الفیروساتال یع األحیاء علماءمعظم 

  :خصائص الفیروس
  لیس لھا عضیات لتحصل على الغذاء أو الطاقة  -2                            غیر متحركة ال تستطیع تكوین البروتینات -1
 ال تتكاثر بنفسھا دون االعتماد على المخلوقات الحیة -4                                                 أصغر كثیرا من البكتیریا  -3

 ي تنتقل عن طریق االتصال الجنسي المحرمالتو )القوباء التناسلیة  - اإلیدز( تسبب بعض األمراض  -5

  التاریخ الطبیعي للفیروسات و األمراض التي تسببھا  ونیدرس :الـــفیروسات  اءعلم

  

  .نانومتر  300إلى  5ال ترى إال بأقوى المجاھر اإللكترونیة حیث حجمھا من ) البـكتیریا( أصغر من أي كائن حي:حجم الــفیروس 

  

  أت من أجزاء من الخالیا شأن الفیروسات نومن النظریات األكثر احتماالً  وضعت عدة نظریات لنشأة الفیروسات :أصل الفیروسات 

  

  .لكن لھا القدرة على أن توجد خارج الخالیا فقد وجد العلماء أن المادة الوراثیة للفیروسات شبیھة بالجینات الخلویة 

   RNAأو   DNAالمادة الوراثیة  یوجد داخلھا )غالف من مادة بروتینیة ( المحفظة  یتركب الفیروس من : تركیب الـفیروس
  

   DNAلھ مادة وراثیة من فیروس الجدري :أمثـلة 
   RNAمادة وراثیة منوفیروس اإلیدز لھما فیروس األنفلونزا  -

 الفیروس أكل البكتیریا و التبغفیروس نبات  -

 

  :العــدوى بالفـــیروسات 
التطفل حیث ال یتكاثر الفیروس دون دخول خلیة الفــیروسات إجباریة  -

  العائل

یلتصق الفیروس أوال بالخلیة المضیفة باستخدام مستقبالت محددة على  -
  الغشاء البالزمي للخلیة 

 و ھذا یفسر عدم قدرة الفیروس على االنتقال بین األنواع المختلفة  -

قد یدخل  یدخل الفیروس المادة الوراثیة إلى سیتوبالزم خلیة العائل و -
 الفیروس بكاملھ 

 تكاثر الفیروس

  التكاثرم الفیروس خلیة العائل للتضاعف ویستخد

  الدورة االندماجیة أو دورة التحلل ما عن طریقإ
 

   RNAأو  DNAو فیھا تقوم جینات الفیروس بمضاعفة : دورة التحلل

المحافظ  إلنتاجخلیة العائل بتوجیھ جینات الفیروس  قومالفیروسي و ت 
  اإلخراجب إماالخالیا  و تجمیع الفیروسات الجدیدة التي تغادر البروتینیة

  .انفجار الخلیة أو تحللھا أو  الخلوي

  

  ) عدوى نشطة ( الفیروسات التي تتكاثر بھذه الطریقة تسبب غالبا 

  أیام 4 – 1ظھور األعراض خالل : تحدث سریعا مما یعني 

   األنفلونزا –مرض الرشح : أمـثلة 
  

  :الدورة االندماجیة .  2
سوم خلیة مودائما من كرو الفیروسي جزءً   DNA العائل و یصبح سوم  خلیةموكرو و یتم فیھا اندماج المادة الوراثیة للفیروس مع

  .الفیروسات وتنشط الحقا بسبب عوامل مختلفة لتنتج المزید من  سنوات أو العائل بذلك تبقى جینات الفیروس كامنة لعدة أشھر

  فیروس القوباء التناسلیة : أمـثلة 

  

  الــفيـــروســــــات 
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  . وھي ذات دورة تكاثر معقدة   DNAبدال من   RNAھي الفیروسات التي تكون مادتھا الوراثیة :تعریفھا 

  

  .النسخ العكسي  إنزیم - RNA          3 مادة وراثیة  - 2    محفظة من البروتین یحیط بھا غالف دھني  -1  :تركیبھا 

  

   )تكاثره ( دورة حیاتھ 
  النسخ العكسي  إنزیم+ الفیروسي   RNAلیة اإلنسان ینتقل إلى السیتوبالزم كل من بخ  HIVالتصاق الفیروس بعد -1

 .لھ  كقالب  RNAفیروسي مستخدما   DNAیقوم أنزیم النسخ العكسي بإنتاج  - 2

قد تمتد لعدة ( قد یبقى لفترة طویلة من الزمن سوماتھا وموالجدید إلى نواة الخلیة البشریة ویندمج مع أحد كر  DNAیتحرك - 3
 قبل أن ینشط مرة ثانیة ) سنوات 

  الفیروسي و تقوم خلیة العائل بتكوین باقي مكونات الفیروس و تجمیعھا   DNAمن  RNAإذا نشط فإنھ یستنسخ  - 4

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  ھي عبارة بروتینات دقیقة توجد داخل الخلیة تسبب العدوى ببعض األمراض  البریونات 

  ھي تشبھ  اللولبلبریونات بشكل طبیعي في الخلیة وتوجد ا -

 عند حدوث طفرات في الجینات المسئولة عن إنتاجھا تصبح  -

 التي طویت عدة مراتمثل صفحة الكتاب  -

   -:أھم األمراض الناتجة عنھا 

 جنون البقر   - اعتالل الدماغ األسفنجي -

 فلدت مرض كروتز - الداء العصبي في األغنام   -

 مرض الھزال المزمن في الغزال و األیائل -

  

  

  

  االرجتاعية  ـاتالـفريوس

  ) الدقیقة البروتینیة المعدیة ( الــبـــریــونات 
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  ھو الفیروس؟ ما -1س

  ............................................................................................................................................... : الفیروس

  :أكتب تفسیًرا علمیًا لكل من العبارات اآلتیة  -2س

  حیة؟ مخلوقات عدون الفیروساتمعظم العلماء ال یُ  -أ 

- ........................................................................................................................................................  

 ال تتحرك وال تتكاثر بنفسھا دون االعتماد على المخلوقات األخرى -ب 

- ........................................................................................................................................................ 

  ھي خصائص الفیروسات؟ ما -3س

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 

- ....................................................................................................................... 
 

  التي تسببھا الفیروسات؟ األمراضعدد بعض  -4س

- ........................................................................................................................................................  

  ھي البریونات؟ ما -5س

- ........................................................................................................................................................  

  المعدي؟ األسفنجيكیف یحدث مرض اعتالل الدماغ  -6س

- ........................................................................................................................................................ 
  

   موجود في جمیع الفیروسات ؟ اآلتیةأي المواد  -7س

  

a- المادة الوراثیة والمحفظة                                                       b-  وغشاء خلوي وریبوسوماتنواة ومادة وراثیة ومحفظة  

c- ومادة وراثیة ومحفظة نواة                                                   d - وریبوسومات نواة ومادة وراثیة ومحفظة  

  ماذا یعني ذلك؟،فیروس مرض نقص المناعة المكتسبة ھو فیروس ارتجاعي -8س

a -  یستخدمR.N.A  لصنع  الفیروسD.N.A                                        b-   یستخدمD.N.A  الفیروس لصنع R.N.A 

c-  یصنع البروتین مباشرة منR.N.A الفیروسd                                     -  یصنع البروتین مباشرة منD.N.A  الفیروس 

  

  ؟تصیب اإلنسان  التي فیروسیةال مراضأكتب األ 9س
  

 المرض الفئة
 ............................................................................................................ أمراض تنتقل بواسطة الجنس 

 ............................................................................................................ أمراض الطفولة 

 ............................................................................................................ األمراض التنفسیة

 ............................................................................................................ أمراض الجلد

 ............................................................................................................ أمراض القناة الھضمیة  

 ............................................................................................................ العصبيأمراض الجھاز 

 ............................................................................................................ أمراض أخرى

  بالجدول ؟ الفیروسات كماقارن بین دورة التحلل والدورة االندماجیة في تكاثر  10س
  

 الدورة االندماجیة دورة التحلل وجھ المقارنة
  التضاعف –الدخول  –االلتصاق  مراحل الدورة

 التحرر –التجمیع  –

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

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

 عدوى كامنة ........................................................ نوع العدوى

 ........................................................ خالل یوم إلى أربعة أیام  سرعة ظھور األعراض

 فیروس القوباء التناسلیة ........................................................ الفیروساتأمثلة من 
  

  

 

  أسئلة للمراجعة
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  رابعالفصل ال 

  تكاثر اإلنسان ونموه
  

  

  

  .من االنقراض التكاثر ھو الوظیفة الحیویة الوحیدة التي تحافظ على البقاء لألنواع وحمایتھا : أھمیة التكاثر

  س كیــف تحدث عملیة التكاثر في اإلنسان ؟
  الحیوان المنوي للبویضة فیتكون الجنین و ینمو إلى فرد جدید ثم یولد  بإخصابتتم 

  

  الذكــري يجھاز التناسلال
  : تــركیــب الجھاز التناسلي الذكري

  تسمى الغدة التناسلیة الذكریة :الخصـیتین .  1

في توجد الخصیتان في اإلنسان خارج تجویف البطن :بم تفسر 
  ؟ ) الصفن ( یسمى كیس  تركیب

توجد الخصیتین في خارج تجویف الجسم ألن درجة الحرارة 
  درجة حرارة الجسم  37الالزمة لتكوین الحیوانات المنویة أقل من 

  :وظیفة الخصیة 

  إفراز الحیوانات المنویة

  إفراز نصف السائل المنوي

 ھرمون التستوسیترون الھرمون الذكريإفراز 

  )الحیوان المنوي ( الخـالیا المنویة 
 ابیب نیتم إنتاجھا في األنابیب المنویة ، تستطیع تلك األ

  كل یوم  منوي ملیون حیوان 200:  100من  إنتاج

  

مواد مغذیة یتكون من الحیوانات المنویة و: الســائل المنوي
مما تسھم الحوصلة المنویة في سوائل تفرزھا الغدة الذكریة و

  إفراز نصف السائل المنوي

  

  : الھرمونات الذكریة
  -: علىالذي یعمل  ھرمون التستوسیترونالخصیة  تفرز* 

                  إنتاج الحیوانات المنویة  -1

  . إظھار الصفات الذكریة الثانویة عند البلوغ  -2

  

  الدماغ تسمىالھرمون منطقة في ھذا یتحكم في إفراز و

  .ینتقالن بواسطة الدم إلى الخصیة تفرز ھرمونین  تحت المھاد 

  

عبــــارة عند أنبوبة ضیقة ملتفة توجد فوق :البـربـــخ  -2
تعمل  وختزن فیھ الحیوانات المنویة وتج نضھ یكتمل یالخصیة و ف
  .وانات المنویة إلى الوعاء الناقل على نقل الحی

 

عبارة عن أنبوبة تنقل الحیوانات من البربخ : الوعاء الناقل  -3
  إلى الحوصلة المنویة

كما  تقوم بإفراز جزء من السائل المنوي: الحوصلة المنویة  -4
  تقوم بإفراز السكر الذي یزود الحیوانات المنویة بالطاقة الالزمة

 

   كوبرو غدتا  االبروستاتغدة . -5
التي قد یواجھھا  الحمضیةیفرزان محلوال قلویا لمعادلة الظروف  

 . البویضة في الجھاز التناسلي  لألنثى  إلخصابالحیوان المنوي في طریقھ 

 

  يف اإلنسان  ثراكجــهاز التـــ
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  الــــجھــــــاز التــناســــــلي األنثوي 
  

  و نمو الجنین لإلخصابمناسبة وتوفیر بیئة   البویضات الناضجة إنتاجالوظیفة 

 تــركیــب الجھاز التناسلي األنثوي

  .اللوز  رةیبلغ حجم المبیض حجم بذ المبیض – 1

 بیضیھغیر ناضجة  وعادة تنمو خلیة  بیضیھیوجد داخل المبیض خالیا 

  . ناضجة  بویضةیوم لتكون  28واحدة كل 

  .تحاط البویضة بحوصلة توفر لھا الحمایة و الغذاء 

  

یEة عنEد عمقھEي أنبEوب یتصEل بEالرحم و لھEا فتحEة :قناة المبیض  -2
الناضجة عند خروجھEا مEن المبEیض لتوصEلھا  البویضةالمبیض اللتقاط 

 إلى الرحم 

یEEتم فیEEھ نمEEو حجـEEـم الEEرحم یماثEEل حجEEم قبضEEة الیEEد و :الـــرحـEEـم  -3
 . الجزء األسفل منھ یسمى عنق الرحم الجنین حتى والدتھ و

 عبارة عن قناة تتصل بعنق الرحم و ینتھي إلى خارج جسم اإلنسان :المھبـل  -4

  

  ات األنثوية الـــهــرمون

  استرویدیان یفرزان من المبیض   ھما ھرمونان البـروجسترون و االستروجین

  : الغدة النخامیة في األنثى تفرز ھرمونین ھما

  و البروجسترون االستروجینتركیز كل من  ؤثران فيی   L.H  الھرمون المنشط للجسم األصفر و   FSHلة صالھرمون المنشط للحو

  -:تروجین في األنثى عند البلوغ یؤدي إلىساال زیادة تركیز

 زیادة تركیز األنسجة الدھنیة - اتساع عظام الحوض   -نمو الثدي 

  

  تــكوین الخالیا الجنسیة 

  من خالیا منویة أولیةفي الخصیة  الحیوانات المنویة عند الذكر إنتاجیتم : في الذكر :  أوال
  و یبدأ إنتاجھا خالل مرحلة البلوغ و یستمر طوال حیاة الذكر تقریبا 

 و یؤدي لتكوین العدید من الحیوانات المنویة) االختزالي ( الحیوانات المنویة بواسطة االنقسام المنصف  إنتاجویتم 

  

  األنثى ولدیھا جمیع البویضات التي ستنتجھا  تولد : األنثىفي : ثانیاً 

 .المادة الوراثیة في الخلیة البیضیة األولیة من االنقسام المنصف طوال فترة الطفولة و حتى سن البلوغ یتم استنساخ و
  ) . ناضجة  بیضیھالبویضة أو خلیة ( واحدة فقط عند بدایة كل فترة حیض لتنتج خلیتین أحدھما كبیرة تسمى  بیضیھیستكمل نمو خلیة 

 الذي یتحلل بعض ذلك) الجسم القطبي ( صغیرة تسمى  األخرىو 

 یذھب معظم السیتوبالزم إلى الخلیة الكبیرة 

ً  قطبيالجسم الزیجوت ویتحلل الالبویضة حیث ینتج  إخصابعند ) المرحلة الثانیة ( المنصف االختزالي  االنقسامیحدث    . الثاني أیضا
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 دورة الحــــیض 
  

  : یوما و تمر بثالثة مراحل  28یوما و في الغالب تكون  35:  28یتراوح مدة دورة الحیض بین 

  :طور تدفق الطمث  .1
ھتك األوعیة الدمویة و یوما و في ھذا الطور تنفصل بطانة الرحم و تت 5:  3و یبدأ من الیوم األول للدورة و یستمر تدفق الطمث من 

  .الخارجو تخرج إلى  مخصبةالغیر البویضیة 

یحدث في ھذا الطور تغیرات في المبیض بسبب حدوث تغیرات في مستوى تركیز  :طور الحوصلة  .2
  ھرمونات االستروجین

 حویصالت في المبیض  إلنضاج L.H و  FSHھرموني  يالغدة النخامیة من الفص األمام تفرز •

 البویضة  إلنضاجبعد أسبوع تنضج حوصلة واحدة و تستمر في النمو  •

 )عملیة التبویض (فتنفجر الحوصلة   LHیزداد تركیز االستروجین فیعمل على زیادة إفراز ھرمون  12في الیوم  •

  : طور الجسم األصفر.      3
  تتحول الحوصلة بعد تحریر البویضة منھا إلى ما یعرف بالجسم األصفر الذي یتحلل و یفرز كمیات كبیرة من االستروجین 

  .تماما مما یؤدي إلى تدفق الطمث في النھایة یتحلل الجسم األصفر 

 

  الھـــرم نـــمو الجـــنین والوالدة و
  قناة المبیض  أعلى ھو عملیة اندماج الحیوان المنوي بالبویضة و تتم عادة في:اإلخصاب 

  )صبغي العدد ال أحادي(  سوم عادةموكرو 23كل من الحیوان المنوي و البویضة یحتوي على 

 )سوم وموكر 46القحة لا(  عند حدوث اإلخصاب تنتج خلیة ثنائیة العدد الصبغي تسمى الزیجوت

  

ساعة بینما البویضة ال  48یستمر في الحیاة مدة  أنیستطیع الحیوان المنوي 
ساعة و لذلك یمكن حدوث اإلخصاب في الفترة من قبل  24تستطیع البقاء ألكثر من 

 .بأیام قلیلة إلى ما بعدھا بیوم واحد فقط  اإلباضة

ملیون حیوان منوي تقذف في المھبل ال ینجح إال عدة مئات  300من بین و -
أن بعضھا تھاجمھ كرات ومنھا للوصول للبویضة بسبب بعضھا یموت في الطریق 

 . الدم البیضاء و ھناك حیوان منوي یخصب البویضة

  

  ؟ في رأس الحیوان المنوي)  مأكر وزو( عي وجود ما یعرف بالجسم القم: بم تفسر 
  

محللة تقوم بإضعاف الغشاء البالزمي للبویضة لتسمح  إنزیماتلیقوم بإفراز 
  .للحیوان المنوي باختراقھا وال یدخل منھ إال رأسھ أما الذیل فیظل بالخارج 

ن البویضة حاجزا منیعا یمنع وُ عند إخصاب البویضة بأحد الحیوانات المنویة تكُ 
  . البویضةدخول حیوانات منویة أخرى إلى 
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  المــراحل األولى لنمو الجنین 
  

األول تتحرك البویضة المخصبة في قناة المبیض بفعل  األسبوعفي 
  فعل األھداب التي تبطنھا بانقباضات العضالت الملساء لھذه القناة و 

من اإلخصاب تدخل البویضة المخصبة في سلسلة من  ساعة 30بعد 
 االنقسامات المتساویة

 تسمى التوتةالمخصبة إلى الرحم و  تدخل البویضة الیوم الثالثفي 

التي  الكبسولة البالستولیةتصبح كرة مجوفة تسمى  الیوم الخامسفي 
الیوم في  یكتمل انغراسھاتنغرس في بطانة الرحم في الیوم السادس و 

ویة داخلیة لالخالیا في احد قطبي الكبسولة لتكون كتلة خ عتتجم شرالعا
 لتصبح فیما بعد جنین

  األغشیة الجنینــــیة 
  - : يھ أغشیةیحیط بالجنین أربعة 

  ) الرھلي ( الغشاء األمنیوني  -1
  ا یحیط بالجنین و بداخلھ سائل یسمى سعبارة عن طبقة رقیقة تشكل كی

  الذي یعمل على حفظ الجنین و حمایتھ ) السائل الرھلي ( 

  الغشاء الكوریوني و الممبار 3و 2
   يالكوریونو یسھم كل من الغشاء  األمنیونيیوجد خارج الغشاء 

  الممبار في تكوین المشیمة  و

  : كیس المح  -4
  ال یحتوي على مح لكنھ أول موقع یعمل لتكوین خالیا الدم الحمراء للجنین 

  

  المشــیمة
  ) ونیة یخمالت كور( تبدأ في التكوین بعد أسبوعین من اإلخصاب و تتكون من امتدادات من الغشاء الكوریوني تسمى 

  جزء من الجنین  و اآلخر من األم :  جزأینو تتكون المشیمة من 

  كجم 0.45ھا سم و كتلت 2.5سم و سمكھا  20:  15العاشر و تكون قطرھا  األسبوعیكتمل نمو المشیمة في  -

  :أھمیة المشـــیمة 
  من الجنین إلى األم قال المواد من األم إلى الجنین وتعمل على تنظیم انت

 ) بعض الفیروسات  –العقاقیر  –األدویة ( المواد الغذائیة باإلضافة إلى مواد أخرى مثل ینتقل األكسجین و

  و ثاني أكسید الكربون من الجنین إلى األم  األیضتنتقل الفضالت الناتجة من عملیة 
 

  .لعدم وجود اتصال بین جھازي الدوران في األم والجنین             بین األم والجنین ؟ ال تنتقل خالیا الدم: علل 

   . خاص بھالمناعة الجھاز  لدیھ تنتقل إلى الجنین لحمایتھ إلى یتكونتستطیع أن  المضادات الحیویةلكن 

  

  

  

  

  

التنظیــم الھرموني خالل 
  الحمل 

یفرز الجنین ھرمونا یحافظ على 
  یمنع تحللھ و األصفربقاء الجسم 

أشھر تفرز المشیمة  3: 2بعد 
ت كافیة من ھرموني كمیا

 االستروجین البروجسترون و

 لتوفیر ظروف مناسبة للحمل
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  الــمراحل الثالث لتكـــوین الجنین 
  ة اإلخصابظیوما تقریبا من لح 266مدة الحمل عند اإلنسان 

  شھور  3 – 1" المرحلــة األولـــى 
  األجھزة جمیعھا أ في ھذه المرحلة تكون األنسجة واألعضاء ویبد

  )البیئيكذلك مظاھر التلوث و التدخین-السجائر-المخدرات-العقاقیر(رضھ للتأثر بمواد مثل عتكوین الجنین خالل تلك الفترة 

 تشكل األجھزة جمیعھا  یبدأ) األسبوع الثامن(في نھایة ھذه المرحلة 

 األصابع في نھایة المرحلة  وقدمھ وظھور بصمات وأصابع یدیھیستطیع الجنین تحریك ذراعھ 

  ؟ مل خاصة في المرحلة األولى للحملیجب العنایة بتغذیة األم الحا: بم تفسر
  سوء تغذیة األم خالل ھذه المرحلة یؤثر بشكل كبیر على صحة الجنین ألن

  

  مسببات تشوھات الوالدة

  التشوه  السبب
      همونعدم اكتمال  –المولود وزن نقص    تدخین سجائر 

نقص حمض 
  الفولیك

  ) تكشف بعض الخالیا العصبیة للحبل الشوكي، الشلل( المفلوج العصب- عدم اكتمال نمو الدماغ أو الرأس

  اضطرابات سلوكیة      –بالدماغ  ضرر -نموه عدم اكتمال  –المولود نقص وزن   الكوكایین

  

  )مرحلة النمو ( شھور )  6- 4(المـــرحــلة الثــــانیة 
  یمكن سماع ضربات القلب في األسبوع العشرین تقریبا 

 فتح عینیھ و مص إصبعھ یصبح الجنین قادرا على

 تشعر األم بحركة الجنین ر الجنین في التكوین وعیبدأ ش

 .ولكن فرصة الحیاة ضئیلةالتدخل الطبي بأن یعیش الجنین خارج رحم األم في نھایة ھذه المرحلة یمكن 

 .إذا ولد الجنین في نھایة ھذه المرحلة یكون عرضة للموت غالبا ) علل ( 

 .یكتملنمو الرئتین لم وجھازه المناعي كما أن  على درجة حرارة جسمھ ألنھ ال یستطیع الحفاظ

   )یرةاألشھر الثالثة األخ(الثة ـــالـــمــرحلــة الث
 ......یبدي الجنین االستجابة لألصواتو یكون نمو الجنین سریع

 أن تحرص األم على تناول كمیات كافیة من البروتینات خالل ھذه الفترة یجب - :لذلكتراكم الدھون تحت الجلد 

  كل دقیقةألف خلیة  250تتكون الخالیا العصبیة الجدیدة في الدماغ بمعدل 
 

  تشــــخیص الجـــنین
  دة أكبر لتوفیر أفضل عنایة بصحة المولوصكلما كان تشخیص الجنین مبكرا كان الفر

  طرق التشخیص

  خاصة لى شاشة صورة ضوئیة یمكن رؤیتھا ع وتتحول إلىتنعكس تلك الموجات من الجنین  :الصوتیةفوق  الموجات-1

  معرفة جنس الجنین یمكن-الرحممعرفة وضعیة الجنین داخل  یمكننا- لتحدید ما إذا كان نمو الجنین طبیعیا أم ال یستخدم: أھمیتھ

  

  الحمل عادة في المرحلة الثانیة من یتم السائل الرھلي تحلیل-2
  :الفحوصاتتشمل و لفحصھ األمنیونيمن السائل  ویسحب جزءغرس إبرة في بطن األم الحامل  وذلك بواسطة

  األنزیمات مستویاتقیاس -1

  سومي للجنین موالخالیا لتحدید المخطط الكرو فحص -2

  جنس الجنینتحدید  -سومات الشاذةموالكرو معرفة-3

  

یتم في األشھر  الخمالت الكوریونیة فحص-3
  الثالثة األولى من الحمل 

أخذ عینات من في المھبل و) قسطرة(یتم إدخال أنبوب 
  الخمالت الكوریونیة لتحلیلھا

  تحدید المخطط الكروسومي للجنین و

ونیة تتشابھ تماما یألن كروموسومات الخمالت الكور
  .الجنینمع كروموسومات 
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  ة

  خروج المشیمة. 3    خروج الولید. 

  لمخاضا بدایةوھذا  لالنقباضھ عضالت الرحم ینب الذي

 لیسھل )الرھلي(األمنیوني  ویتدفق السائلشاء األمنیوني 

 من المھبل خروج الجنینقویة لتسھل  نقباضات

  

مرات مقارنة بوزنھ عند  3وزنھ  ویزدادسم  25بمقدار 

  .البلوغحتى یصل إلى سّن 

  .سنة )15 

  ).كبر منطقة الكتف عند الذكور) (ط البطــن عند اإلناث

التغیّرات الجسمیة  بسبب تقال من مرحلة إلى أخرى

  .الفقراتالقرص الغضروفّي بین 

    .الذكور الحیوانات المنویة عند 

حیاء                                                                           

الـــــــوالدة
  

. 2   والتمدد  االتساع- 1-: ھيتتم الوالدة في ثالث مراحل 
الذین قبل الوالدة مباشرة غدة النخامیة ھرمون األكسیتوسللخلفي 

یزداد انقباض عضالت الرحم ثم یتمزق الغشاء )والتمدد التوسع(
وتصبح االنمن ساعات إلى یومین یتسع عنق الرحم  وبعد فترةد 

  األغشیة الجنینیة  وتخرج تلكعن الرحم  تنفصل المشیمةالولید 

ً  50وطولھ  )كجم 2.3(عند الوالدة ود    سم تقریبا

  الّرضاعة؟أھّم ممیّزات مرحلة 

  .اإلنساننھایة السنتین األولیین من حیاة 

  .المھامّ أداء بعض و اإلمساك باألشیاءوفل الحبو 

بم یزداد طولھوالسنة األولى یكون قادراً على نطق بعض الكلمات 

تقریباً حتسنویاً سم  6یزداد طولھ بمعّدل والثانیة یتباطأ نمّو الطفل 

  والمراھقة؟أھّم ممیّزات مرحلة الطفولة 

  .المراھقـــــةحتى بدایة مرحلة نھایة مرحلة الّرضاعة و

  .المشكالتت الطفل العقلیة كالتعلیل وحّل 

ـ  10(وعند الذكـــور ما بین  )13ـ  8(اإلناث ما بین سّن وغ عند 
صغر محیط-كبر منطقة الحوض(جسمیة مثل وأخرى ھرمونیة رات 

مرحلة المراھقة بدایة لمرحلة الرشد ویصعب تحدید فترة االنتیة 
  .لسلوكیة

  ؟والھرمالكھولة والشیخوخة أھّم ممیّزات مرحلة 

  .الّصبغاتفي لون الشعر بسبب نقص في إنتاج 

تسطـّح ال بسبب ھرمھأثناء سم تقریباً في  2طول اإلنسان حوالي 
  .مرونتھفقدان الجلد وم العضالت 

ینقص إنتاج الوساء قدرتھّن على اإلنجاب عند انقطاع دورة الحیض 

الحسام في األح

فرز الفص الخلی
(في مرحلة 

انزالق المولود
عندما یخرج ال

یزن المولود* 
  

  

ما ھي أھ :س
  

تمتد إلى نھ )1
یتعلـّم الطفل )2
السنھایة  في) 3

  الوالدة

في السنة ال )4
  

ما ھي أھ :س
  

تمتّد من نھ )1
تطّور قدرات )2
یكون البلو )3
تغیّرا حدوث) 4
  

نھای ملحوظة
والسلواالنفعالیة 

  

ما ھي أھ :س
  

تغیّرات في )1
قد ینقص طول )2
نقص حجم )3
تفقد النساء )4
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  )األولیة ضیة 

.............(  

  .یةھا الغدد الذكر

.......( 

  :سئلة التالیة 

 

                            

الذي یسبب تدفق الطمث و .....................في الیوم 
وتمر دورة الحیض في ثالث أطوار ما أیام  ..........إلى 
...................................  

   ..............................ر إنتاجھا حتى 

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

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

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

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

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

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

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

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

  جعة

حیاء                                                                           

  : لمصطلح المناسب في الفراغ المناسب لھضع ا
الخالیا البیض -)  األسھر(الوعاء الناقل  -الحیوانات المنویة  - وي 

  (........................).ثریة الذكریة عند اإلنسان  

................(خارج جسم اإلنسان في قناة تسمى  إلىات المنویة 

من الحیوانات المنویة ومواد مغذیة وسوائل تفرزھ) ...............
...........................(یا التناسلیة األنثویة غیر المكتملة النمو بـ 

ومن خالل دراستك ، اجب على األس..  الصورة المجاورة 
  :أسماء األجزاء المشار إلیھا 

  

  

  

  

  

  
  :فة كل من 

.... ..............................................................:  ت المھاد

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

  :.  .................................................  

  : ل الفراغات اآلتیة بكلمات مناسبة
فيویبدأ تدفق الطمث  ... ............. مدة دورة الحیض تستغرق  

إل .......ویستمر تدفق الطمث لمدة من  ....................... و..... 
.................   ..................................    .......................

و یستمر .................................لحیوانات المنویة عند الذكرا

  :  كال مما یأتي ف

............................................................................ : ث

............................................................................. : م

......................................................................... خصاب

:  
  وحده ؟منوي اختراق الغشاء البالزمي للبویضة ع حیوان 

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

  إلخصاب إلى مئات الحیوانات المنویة ؟

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

ً (ب البویضة یتكون حولھا غشاًء صلباً    )حاجزاً منیعا

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

   ماذا یحدث في الحاالت اآلتیة؟

 دة تركیز ھرمون االستروجین في الدم عند األنثى؟
................................................................................................

  فاض تركیز ھرمون التستوسیترون في الدم عند الذكر؟
................................................................................................

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

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

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

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

أسئلة للمراج
الحسام في األح

  

  
ضع:  1س 

السائل المنو( 
الخالیا التكاث-1
تمر الحیوانات-2
......(یتكون -3

تسمى الخالیا-4
  

من الص:  2س 
اكتب أس -1

اذكر وظیف –2
منطقة تحت -1
...................

 Cالجزء  -2

  

كملأ:  3س 
في الغالب  -1

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

............ ھي  

یبدأ إنتاج ا -2

عرف:  4س 
تدفق الطمث
بطانة الرحم
خصبعملیة اإل

  

:  علل 5س 
ال یستطیع  - 1

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

یحتاج اإل – 2
..................

بعد إخصاب -3
..................

وضح  6س 
زیادة -1

........

انخفا -2
........

 

  

A 

B 

C 

D 
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  البیانات؟كتابة األنثوي رسماً دقیقاً مع الذكري والجھاز التناسلي ارسم الجھاز التناسلي  -:7س
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول المقارنة التالي؟ مما في هرمون أو أكتب الدور الحیوي لكل تركیب -:8س

  الجهاز التناسلي الذكري  التركیب  الجهاز التناسلي األنثوي  التركیب 

  المبیض
...............................................  

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

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

  الخصیة
....................................................  

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

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

  الجهاز األنثوي
...............................................  

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

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

  كیس الصفن
...............................................  

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

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

  الحوصلة
...............................................  

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

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

  خبالبر 
...............................................  

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

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

االستروجین 

  لبروجسترونا

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

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

  

  

  نالتستوسیترو

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

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

  

LH  

  

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

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

  

FSH  ...............................................  

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

  

  

  أكتب وصفاً لما یحدث من تغیرات في المبیض خالل دورة الطمث 9س 
.................................................................................................................................................................  

 أكمل بعبارات مناسبة 10س 

  ...................................................................................................................-: مكونات السائل المنوي -1

 ................................................................................................... -: السكر في السائل المنوي وظیفة -2

 ........................................................................................ -: يالغدة المسئولة عن إفراز السائل المنو  -3

 ........................................................................................................ - : اأهمیة غدة كوبر والبروستات -4

  

  تمنیاتنا لكم بالتوفیق
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