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 الخـــــــالٌـــا         : الفصل األولتنــوع الحٌــاة        :  الوحدة األولى
 الدرس األول : نظرٌة الخلٌــــة

 اكتشاف الخالٌا :
 تتكون جمٌع المخلولات الحٌة من خلٌة أو أكثر .

 الحٌاة .الوحدة األساسٌة للمخلوق الحً , وهً أصغر جزء فً المخلوق الحً لادر على  الخلٌة :
 * الخالٌا ال ٌمكن مشاهدتها بالعٌن المجردة , وكان ذلن بداٌة اختراع المجهر .

 روبرت هونمن شاهد الخلٌة كان العالم اإلنجلٌزي  * أول
 تتضمن نظرٌة الخلٌة ثالث أفكار رئٌسٌة :  : نظرٌة الخلٌة

 جمٌع المخلولات الخلٌة تتكون من خلٌة أو أكثر . ( 1
 الخالٌا هً الوحدة األساسٌة للتركٌب والوظٌفة فً جمٌع المخلولات الحٌة . ( 2
 تنتج الخالٌا عن خالٌا سابمة لها . ( 3

 جمٌع المخلولات الحٌة تتكون من خالٌا ..  : الخالٌا والمخلولات الحٌة
   ناالٌوغلٌ –البرامٌسٌوم  –البكترٌا  مثل :      * بعض المخلولات الحٌة وحٌدة الخلٌة  
 جسم الحٌوان   –جسم اإلنسان  مثل :* بعض المخلولات الحٌة عدٌدة الخالٌا        

 : مستوٌات التنظٌم فً المخلولات الحٌة
 الوحدة األساسٌة للحٌاة , وهً أصغر جزء فً المخلوق الحً المادر على الحٌاة .الخلٌة : 
 معاً بالوظٌفة نفسها . تموم مجموعة الخالٌا المتشابهة النسٌج :

 النسٌج الطالئً . –النسٌج العصبً  –األنسجة الضامة  –* هنان أربع أنواع رئٌسٌة من األنسجة : النسٌج العضلً 
 األعضاء واألجهزة الحٌوٌة :

  .                                     مجموعة من نسٌجٌن مختلفٌن أو أكثر , تعمل معاً للمٌام بوظٌفة محددة . العضو :
 الرئة  –العٌن  –الدماغ  –الملب  مثل :

     .                                            مجموعة األعضاء التً تعمل معاً ألداء وظائف محددة . الجهاز الحٌوي :
 الجهاز الهضمً –جهاز الدوران  مثل :

 : فً جمٌع المخلولات الحٌة الموجودةالمواد 
 نوع من الذرات  111هنان أكثر من جمٌع األشٌاء من حولنا تتكون من جسٌمات دلٌمة تسمى الذرات , و

         مادة نمٌة ال ٌمكن تجزئتها إلى مواد أبسط منها , وٌتكون العنصر من نوع واحد من الذرات . العنصر :
 .بٌن عنصرٌن أو أكثر مادة تتكون باتحاد كٌمٌائً  المركب : 

 هنان العدٌد من المركبات التً توجد فً الخالٌا كلها وهً :  : فً الخالٌا الموجودةالعناصر والمركبات 
 الكربوهٌدرات مركبات مكونة من ) الكربون + الهٌدروجٌن + األكسجٌن ( .* 

 الدهون مركب مكون من ) الكربون + الهٌدروجٌن + األكسجٌن ( .* 

 البروتٌنات مركبات مكونة من ) الكربون + الهٌدروجٌن + األكسجٌن + النٌتروجٌن ( .* 

 الحموض النووٌة مركبات مكونة من  ) األكسجٌن + الكربون + الهٌدروجٌن + النٌتروجٌن + الفوسفور ( .* 
 الخلٌة النباتٌة  والخلٌة الحٌوانٌة الدرس الثانً :

 الخالٌا الحٌوانٌة ؟كٌف ألارن بٌن الخالٌا النباتٌة و

 الخالٌا النباتٌة والخالٌا الحٌوانٌة لها أجزاء مشتركة إلى ان هنان بعض االختالفات بٌنهما .
 لكل خلٌة غشاء بالزمً ٌحٌط بها وٌعطٌها شكلها الممٌز , وٌسمح بدخول المواد وخروجها من الخلٌة .* 

تخزن المعلومات  –* معظم الخالٌا لها نواة تعمل بوصفها مركز تحكم فً الخلٌة ) تنظم التفاعالت الكٌمٌائٌة فٌها 
 الضرورٌة النمسام الخلٌة ( .

 * تحتوي النواة على الحموض النووٌة ) الكروموسومات ( .
 , الذي ٌحتوي على كمٌة كبٌرة من الماء .* ٌوجد بٌن النواة والغشاء البالزمً مادة تشبه الهالم تسمى السٌتوبالزم 

 * تحتوي الخالٌا على المٌتوكندرٌا وهً مصدر طالة الخلٌة .
 * تحتوي الخالٌا على الفجوات وهً تراكٌب تشبه الكٌس تموم بخزن الماء والغذاء .

 : تركٌب الخلٌة النباتٌة



البالستٌدات  –الٌا الحٌوانٌة , ومنها الجدار الخلوي ٌوجد فً الخالٌا النباتٌة تراكٌب ومواد كٌمٌائٌة ال توجد فً الخ
 الكلوروفٌل . –الخضراء 

 : النمل السلبً
 هو حركة المواد عبر أغشٌة دون أن تستخدم طالة الخلٌة .

 وهنان نوعان من النمل السلبً , اعتماداً على نوع المادة التً تنتمل عبر الغشاء البالزمً :
من منطمة التركٌز  عبر الغشاء البالزمً –الكربون  أكسٌدوثانً  واألكسجٌنالسكر  –عملٌة انتمال المواد  االنتشار :

 لى منطمة التركٌز المنخفض دون الحاجة إلى طالة .إالمرتفع 
ها انتمال جسٌمات الماء عبر غشاء , وٌنتمل الماء مثل بالً المواد من المناطك التً ٌكون فٌ الخاصٌة األسموزٌة :

 تركٌزه اكبر إلى المناطك التً ٌكون فٌها التركٌز ألل , وبذلن فإن الخاصٌة األسموزٌة عملٌة انتشار للماء فمط .
 التنفس الخلوي : –البناء الضوئً 
هً العملٌة التً تحدث فً النبات وبعض المخلولات الحٌة حٌث تستخدم طالة الشمس إلنتاج غذاء على  البناء الضوئً :

 شكل سكر الجلوكوز .
* المواد المتفاعلة فً هذه العملٌة هً ثانً أكسٌد الكربون والماء , أما المواد الناتجة عن هذه العملٌة فهً الجلوكوز 

 واألكسجٌن .
 :ٌائٌة لهذه العملٌة التفاعالت الكٌم معادلة

  سكر الجلوكوز + األكسجٌن     ضوء   ثانً أكسٌد الكربون + ماء                            
* تتم عملٌة البناء الضوئً داخل البالستٌدات الخضراء والتً تحتوي على صبغة خضراء تسمى الكلوروفٌل , وهو ٌموم 

 ٌة البناء الضوئً .بالتماط الطالة الشمسٌة التً تستعمل فً عمل
 التنفس الخلوي والتخمر :

 تستخلص النباتات والحٌوانات الطالة من سكر الجلوكوز بعملٌة تسمى التنفس الخلوي ) التنفس الهوائً ( .
 زنة فً جزٌئات الغذاء وتحرٌرها مثل الجلوكوز , وتحدث فً المٌتوكندرٌاتعملٌة إطالق الطالة المخ التنفس الخلوي :

 داخل الخالٌا الحٌة , حٌث تستخلص النباتات والحٌوانات الطالة من سكر الجلوكوز .
وٌنتج عن هذه   طالق طالة ٌمكن استخدامها للمٌام بالنشاطات الحٌوٌة ,الخالٌا األكسجٌن لتحلٌل السكر إل* تستعمل 

لفضالت مرة أخرى فً عملٌة البناء , وتستخدم النباتات هذه ا العملٌة الماء وثانً أكسٌد الكربون بوصفها فضالت
 الضوئً .
ٌسمى التنفس الالهوائً , وهً عملٌة مرتبطة مع إنتاج الغذاء ال ٌستعمل األكسجٌن من التنفس الخلوي نوع التخمر : 

 وحفظه , ومن ذلن إنتاج اللبن الرائب .
طالة لحدوثها , حٌث تنتمل المواد من منطمة عملٌة انتمال المواد خالل الغشاء البالزمً والتً تحتاج إلى النمل النشط :

 من ذلن تخلص الخلٌة من الفضالت التً تنتجها . مثل : التركٌز المنخفض إلى منطمة التركٌز المرتفع .
                                                   الخلٌة والوراثة :نً الفصل الثا

 انمســـام الخالٌاالدرس األول : 
 الخلٌة :دورة 

العملٌة المستمرة من النمو واالنمسام والتعوٌض , حٌث تنمو الخالٌا لفترة زمنٌة محددة , ثم تتولف عن النمو وبعد أن 
 ٌكتمل نموها تموت بعض الخالٌا , وٌنمسم بعضها اآلخر لٌنتج خالٌا جدٌدة لتعوٌض الخالٌا المٌتة .

 د ذلن على نوع المخلوق الحً ونوع النسٌج الذي توجد فٌه الخلٌة .مولد تكون دورة الخلٌة سرٌعة أو بطٌئة , وٌعت* 
 محددات حجم الخلٌة :

تنمو الخالٌا إلى حجوم مختلفة , وهنان عوامل متعددة تحدد حجم الخلٌة , تحتاج كل خلٌة إلى األكسجٌن والسكر ومواد 
الغشاء البالزمً , وكلما نمت الخلٌة ازداد  مغذٌة أخرى , وٌجب أن تتخلص الخلٌة من الفضالت , وهذه المواد تمر عبر

 حجمها وازدادت كمٌة المواد التً تحتاج إلى تبادلها مع الوسط الخارجً .
 مرض السرطان ودورة الخلٌة :

تسٌطر المخلولات الحٌة على نمو خالٌاها وانمسامها , وعندما ٌحدث خلل ما فمد ٌسبب مشكالت خطٌرة مثل مرض 
المرض عندما ال ٌتم السٌطرة على انمسام الخالٌا ونموها , ولد ٌإدي النمو السرٌع للخالٌا إلى السرطان , ٌحدث هذا 

 تكون األورام أو تجمعات للخالٌا السرطانٌة , والتً تهدد حٌاة اإلنسان .
 



 االنمسام المتساوي :
نواة الخلٌة حتى ٌكون لدٌها انمسام نواة الخلٌة إلى خلٌتٌن متماثلتٌن , حٌث تضاعف الخلٌة كروموسوماتها داخل 

مجموعة ثانٌة مماثلة , ثم تنمسم الخلٌة , وعندئذ تتكون خلٌتان متماثلتان فً كل منهما مجموعة كاملة من 
 الكروموسومات .

 االنمسام المتساوي فً النباتات والحٌوانات :
الٌا الجلد وخالٌا العظام وخالٌا الدم ٌحدث االنمسام المتساوي فً الجسم فً أي ولت تنمسم فٌه خالٌا الجسم , ومنها خ

وتمر الخالٌا النباتٌة والخالٌا الحٌوانٌة باالنمسام المتساوي , ولكن بسبب وجود جدار خلوي حول الخلٌة  البٌضاء ,
النباتٌة تتكون صفٌحة خلوٌة تشبه امتداد للجدار الخلوي , أما فً الخالٌا الحٌوانٌة فإن الغشاء البالزمً ٌضٌك إلى 

داخل من وسط الخلٌة , وٌنتج عن االنمسام المتساوي فً كل من الخلٌة النباتٌة والخلٌة الحٌوانٌة خلٌتان تماثل كل منهما ال
 الخلٌة األصلٌة .

 االنمسام المنصف :
نوع خاص من االنمسام الخلوي تنتج عنه الخالٌا التناسلٌة وٌحتوي كل منها على نصف عدد الكروموسومات الموجودة 

 خلٌة األم وفً غٌرها من الخالٌا .فً ال
ً , حٌث ٌنتج كل من األب  * تنتج المخلولات الحٌة بوساطة التكاثر , ومعظم الحٌوانات والنباتات تتكاثر تكاثراً جنسٌا

) الحٌوان المنوي ( وهو صغٌر جداً ولادر على  المشٌج الذكريواألم خالٌا جنسٌة , تسمى الخلٌة الجنسٌة الذكرٌة 
لحٌوان المنوي وال تتحرن كبر من ا) البوٌضة ( وهً أ المشٌج المإنثتسمى الخلٌة الجنسٌة األنثوٌة والحركة جزئٌاً , 

     .                         ذاتٌاً , تتحد الخلٌتان معاً لتكون خلٌة مخصبة .                                                         
 ي والمشٌج األنثوي تنمولتصبح مخلولاً حٌاً جدٌداً اتحاد المشٌج الذكرتسمى الزٌجوت أوالاللحة تنتج من الخلٌة المخصبة 

 الممارنة بٌن االنمسام المتساوي واالنمسام المنصف :
كروموسومات الخلٌة األصلٌة , ٌحدث فٌه انمسام  الخالٌا الناتجة عن االنمسام المتساوي تحتوي على العدد نفسه من* 

 واحد فمط , عدد الخالٌا الناتجة خلٌتان جدٌدتان .
* الخلٌة الناتجة عن االنمسام المنصف تحتوي على نصف العدد األصلً من الكروموسومات , ٌحدث فٌه انمسامان, عدد 

 الخالٌا الناتجة أربع خالٌا جدٌدة .
 : مدة الحٌاة
 ومراحل نمو المخلوق الحً تكون دورة حٌاته . الحٌة دورات نمو وتكاثر ثم تموت ,للمخلولات 

تشتمل دورة حٌاة الحٌوان على الوالدة والنضج والتكاثر والهرم والموت , أطول فترة زمنٌة ٌعٌشها المخلوق فً * 
 ه . أفضل الظروف تسمى مدة الحٌاة , ومدة حٌاة المخلوق الحً صفة مشتركة بٌن أفراد نوع

 سنة 0111ة له مدة حٌاة أكثر من المخارٌط الشوكٌ ذو زهرٌة مدة حٌاتها سنة تمرٌباً ونبات الصنوبر النباتات الحولٌة نباتات* 
العوامل ال تإثر فً  * تإثر الظروف البٌئٌة فً العمر المتولع للمخلوق الحً ومنها توافر كمٌة الغذاء والماء , ولكن هذه

 سنة 111ولكن مدة الحٌاة التً لد ٌعٌشها اإلنسان لد تمتد إلى أكثر من سنة 07المتولع للناس حوالً عمر مدة الحٌاة , فال
============================== 

 الوراثة والصفات: ثانً الدرس ال
 انتمال الصفات الوراثٌة من اآلباء إلى األبناء .هً     : الوراثة

 المخلولات الحٌة .* تنطبك مبادئ الوراثة على جمٌع 
 صفة تنتمل من اآلباء إلى األبناء .  الصفة الموروثة:

 شكل البذور . –طول النبات  –لون الزهرة  –طرٌمة الضحن  –مالمح الوجه  –لون الشعر والعٌون  مثل :       
 مكتسب . سلون ومهارات تولد مع اإلنسان أو الحٌوان , وال ٌتم اكتسابها , أي أنها سلون غٌر : الغرٌزة
 اتخاذ النحل لبٌوتها من األشجار والجبال  . –نسج العنكبوت لشبكته المعمدة  مثل :       

 صفة ال تورث من أبوٌن , بل تكتسب بالتعلم والتدرٌب .  : الصفة المكتسبة
 لعب الدالفٌن بالكرة . –مهارات لعب كرة المدم مثل :        

بطرائك عدة , فمثالً كمٌة الماء التً ٌسمى بها النبات تإثر فً طوله , كما أن تإثر البٌئة فً الصفات المكتسبة * 
 الصفات المكتسبة ال تنمل إلى األفراد الناتجة الجدٌدة .



 كٌف تورث الصفات :
م تجاربه على نبات البازالء , فمام 1571اكتشف العالم جرٌجور مندل المبادئ األساسٌة لعلم الوراثة , حٌث بدأ فً عام 

فة , والحظ كٌف تورث هذه الصفات , وبناء على تجاربه توصل مندل إلى أن الصفات بتلمٌح نباتات ذات صفات مختل
الموروثة تنتمل من اآلباء إلى األبناء خالل عملٌة التكاثر , واعتمد أن كل صفة موروثة ٌتحكم فٌها عامالن , عامل من 

 وامل الوراثة هذه اسم الجٌنات .األب وآخر من األم , وٌطلك العلماء الٌوم على ع
 م الذي ٌتحكم بصفة وراثٌة معٌنة حٌث ٌحتوي على المعلومات الكٌمٌائٌة للصفة الموروثةالجزء من الكروموسوالجٌن : 

 صفة تمنع صفة أخرى من الظهور . الصفة السائدة :
 المرون الخضراء . –الساق الطوٌلة  –األزهار األرجوانٌة  –ذور الملساء بالفً نبات البازالء  مثل :            

 صفة تحجبها صفة سائدة . : الصفة المتنحٌة
 . المرون الصفراء –الساق المصٌرة  –األزهار البٌضاء  –المجعدة ذور بالفً نبات البازالء  مثل :            

السائدة , وٌمثل الحرف الصغٌر مثل العلماء الصفات بؤنواعها باستعمال الحروف , حٌث ٌمثل الحرف الكبٌر الصفة * 
 الصفة المتنحٌة .

ً , أو غٌر متماثل  ً هجٌنا * إذا كان النبات ٌحمل جٌن الصفة السائدة وجٌن الصفة المتنحٌة فإن هذا النبات ٌدعى نباتا
 الجٌنات .

 تتبع الصفات الوراثٌة :
صفات أخرى تحكمها الجٌنات ال ٌمكنن بعض الصفات التً تحكمها الجٌنات ٌسهل رإٌتها ومنها لون الشعر , وهنان 

 رإٌتها مثل وجود الغمازات فً الخدود .
 مخطط ٌستعمل لتتبع الصفات فً العائلة , ودراسة األنماط الوراثٌة . مخطط الساللة :

ً , أما الخطوط العمودٌة فتربط اآلبا اآلباء* ٌظهر المخطط  باألبناء , ء واألبناء , وتربط الخطوط األفمٌة اآلباء معا
وٌرمز إلى الذكور فً المخطط بالمربعات , وٌرمز إلى اإلناث بالدوائر , وتمثل المربعات والدوائر ذات الخلفٌة البٌضاء 

 الصفات المتنحٌة فً األشخاص .
 الشخص الذي ٌنمل جٌن الصفة ولكنها ال تظهر علٌه . الحامل للصفة :

============================== 
 عملٌات الحٌاة فً المخلولات الحٌة الدلٌمةً : الدرس الثان

 المخلولات الحٌة الدلٌمة :
 مخلوق مجهري ال ٌرى بالعٌن المجردة .المخلوق الحً الدلٌك : 

 مصطلح ٌستخدم لوصف المخلولات الحٌة الدلٌمة . الجراثٌم :
 .المخلولات الحٌة الدلٌمة التً تتكون أجسامها من خلٌة واحدة وحٌدة الخلٌة : 

 : الفطرٌات الدلٌمة
تشتمل الفطرٌات الدلٌمة على العفن والخمٌرة , وهً ال تستطٌع صنع غذائها بنفسها , وبدالً من ذلن تمتص المواد 

 المغذٌة من الوسط الذي تعٌش فٌه .
بعض  * بعض أنواع الفطرٌات الدلٌمة مؤلوفة , منها الخمٌرة التً تستخدم فً صنع الخبز , وبعضها ٌستخدم فً صنع

 أنواع الجبن , وتستخدم بعض أنواع الفطرٌات فً صناعة األدوٌة لعالج األمراض .
* بعض أنواع الفطرٌات تسبب األمراض , مثل الفطرٌات التً توصف بالفطرٌات االنتهازٌة التً تعٌش على سطح 

فإنها تتكاثر  –لرطوبة الحرارة وا –جسم اإلنسان وفً داخله مون أن تسبب أذى , ولكن إذا توفرت ظروف مناسبة 
 بسرعة وتسبب أمراضاً والتهابات معدٌة .

 : الطالئعٌات الدلٌمة
الطالئعٌات الشبٌهة  معظم الطالئعٌات مخلولات حٌة دلٌمة وحٌدة الخلٌة , ٌصعب تصنٌفها إلى حٌوانات أو نباتات ,

تعٌش فً البحار  – الدٌاتومات –تصنع غذائها بنفسها , الطالئعٌات الشبٌهة بالحٌوانات  –الٌوجلٌنا  –بالنباتات 
 لها تراكٌب تسمى األلدام الكاذبة تستخدمها فً حركتها عن طرٌك انمباضها وامتدادها . –مٌبا األوالمحٌطات , 

 
 



 ها غٌر ضار , وتصنف البكترٌا فً مملكتٌن :مخلولات وحٌدة الخلٌة , معظم أنواع البكترٌا ضار , وللٌل من   : البكترٌا
البكترٌا الكروٌة تسبب  مثل :البكترٌا الحمٌمٌة : هً أكثر أنواع البكترٌا انتشاراً , بعضها ٌسبب العدٌد من األمراض  -1

 .بكترٌا عصوٌة تستعمل إلنتاج اللبن الرائب  مثل : وبعضها اآلخر مفٌد  -التهاب الحلك 
البدائٌة : تعٌش فً ظروف لاسٌة على األرض ال ٌمكن لغٌرها من المخلولات الحٌة العٌش فٌها , مثل : البكترٌا  -2

بعضها تعٌش فً بٌئات خالٌة من  -أنواع تعٌش فً الٌنابٌع الحارة التً تصل درجة حرارة الماء فٌها إلى درجة الغلٌان 
 األكسجٌن بالمرب من فوهات البراكٌن فً لاعات المحٌطات .

 : تكاثر المخلولات الحٌة الدلٌمة
 تستطٌع المخلولات الحٌة الدلٌمة التكاثر بسرعة لٌصبح عددها بالمالٌٌن .

 الطالئعٌات :
 تتكاثر معظم الطالئعٌات بوساطة االنشطار الثنائً أو بوساطة االلتران أو بوساطة البوغٌات .

 الذي ٌنمسم فٌه المخلوق الحً إلى مخلولٌن حٌٌن جدٌدٌن متماثلٌن . نوع من التكاثر الالجنسًاالنشطار الثنائً : 
 استطالة البرامٌسٌوم وتضاعف كروموسوماته وانمسامه إلى اثنٌن . مثل :    

شكل من أشكال التكاثر الجنسً الذي تلتحم فٌه المخلولات الحٌة بعضها ببعض وتتبادل المادة الوراثٌة فٌما  االلتران :
 نفصل بعضها عن بعض , ثم ٌنمسم كل منها بوساطة االنشطار الثنائً .بٌنها , ثم ٌ

 طرٌمة ٌتم فٌها التكاثر بوساطة األبواغ .البوغٌات : 
تحتوي األبواغ على المادة الوراثٌة داخل غشاء ٌحمٌها والتً تستطٌع تحمل الظروف الماسٌة حتى تتهٌؤ ظروف مناسبة 

 تاج إلى جسم مخلوق حً آخر لتنمو داخله .لنموها فتنمو , بعض انواع البوغٌات تح
 البالزمودٌوم ) الذي ٌسبب مرض المالرٌا ( . مثل :     

 تتكاثر بعض الفطرٌات الجنسٌاً بوساطة التبرعم . وأنواع أخرى تتكاثر باألبواغ . الفطرٌات :
ٌتكون البرعم بنمو بروز صغٌر على الخلٌة األم وعندما ٌنمو  شكل من أشكال التكاثر الالجنسً , حٌث التبرعم :

البرعم تنمسم نواة الخلٌة األم انمساماً متساوٌاً , وٌنتج عن ذلن نواتان متماثلتان فً كروموسوماتهما , تصبح إحدى هاتٌن 
 الخمٌرة  . ل :مث   النواتٌن جزءاً من البرعم النامً , ثم ٌنفصل البرعم , وٌصبح مخلولاً حٌاً جدٌداً .

بكترٌا ) أ.كوالي ( التً تعٌش فً أمعاء اإلنسان ,  وتتكاثر  مثل :تتكاثر البكترٌا بوساطة االنشطار الثنائً ,  البكترٌا :
 بعض أنواع البكترٌا عن طرٌك االلتران .

ولكنها إذا سمطت فً هو الزغب األسود الذي ٌنمو على لطعة من الخبز , أبواغ هذا العفن صغٌرة جداً ,  عفن الخبز :
 بٌئة مناسبة فإنها تنمو سرٌعاً , وتعد البٌئة الدافئة الرطبة الوسط المثالً لنمو هذا العفن .

 

        عملٌات الحٌاة فً الحٌوانات           الفصل الرابــع : 
 الهضم واإلخراج والتنفس والدورانالدرس األول :  

 تإدي وظائف محددة . جمٌع المخلولات الحٌة لها أعضاء وأجهزة
 : اإلخراج  –الهضم 

 عملٌة ٌتم فٌها ابتالع الغذاء وتفكٌكه إلى أجزاء ومركبات بسٌطة ٌمكن للخالٌا االستفادة منها . : لهضما
 الحٌوانات التً تبتلع غذاءها تكون عملٌة الهضم هً الخطوة األولى نحو حصولها على الطالة المختزنة فً هذا الغذاء* 
عملٌة ٌتم فٌها تخلٌص الجسم من الفضالت , هذه الفضالت ال لٌمة لها ولد تإدي إلى تسمم الخالٌا واألنسجة  : خراجاإل

 إذا بمٌت فً الجسم .
 تستخدم الالفمارٌات طرائك عدة لهضم الطعام والتخلص من الفضالت  الالفمارٌات :

 .خالل الثموب فً أجسامها تستخلص اإلسفنجٌات غذاءها من المواد العالمة فً الماء وتصفٌه مما فٌه عند مروره  *
ٌدخل الغذاء إلى تجوٌف هضمً فً جسم الحٌوان من فتحة خاصة , حٌث تموم  –فً الالسعات والدٌدان المفلطحة * 

د المغذٌة , ثم ٌتم التخلص من الفضالت عبر الفتحة خالٌا متخصصة فً هذا التجوٌف بهضم الغذاء وامتصاص الموا
 .نفسها 

بعض الالفمارٌات تتكون من أنبوبٌن أحدهما ٌمر فً اآلخر مثل دودة األرض لها فتحتان واحدة البتالع الغذاء  *
 واألخرى للتخلص من الفضالت .



 الفمارٌات :
 للحٌوانات األكثر تعمٌداً أجهزة هضم أكثر تعمٌداً .

ب واألبمار والفٌلة تتغذى على النباتات , لذا ٌكون لها أسنان لادرة على طحن الغذاء النباتً جٌداً , وتحتوي * األران
 أجهزتها الهضمٌة على بكترٌا تساعد على هضم األنسجة النباتٌة .

لمواد الغذائٌة ونملها , حٌث تموم األمعاء الدلٌمة بامتصاص افً اإلنسان ٌحدث الهضم فً الفم والمعدة واألمعاء الدلٌمة * 
على تخلٌص الجسم من لد إلى الدم وٌتم التخلص من الفضالت خارج الجسم , كذلن تعمل الكلٌتان والرئتان والكبد والج

 . الفضالت
 التنفس :

عملٌة إطالق الطالة المختزنة فً جزٌئات الجلوكوز , وتحدث هذه العملٌة فً الخالٌا فً وجود األكسجٌن وجمٌع 
 المخلولات الحٌة , ومنها النباتات .

ً للداللة على عملٌتً الشهٌك والزفٌر , فالشهٌك ٌزود الجسم باألكسجٌن الضروري *  ٌستخدم مصطلح التنفس أٌضا
 . إلطالق الطالة من الغذاء , والزفٌر ٌخلص الجسم من الفضالت ومنها ثانً أكسٌد الكربون والماء

 . الجهاز التنفسً وظٌفتهما تزوٌد الجسم باألكسجٌن الذي ٌوزع إلى الخالٌاالرئتان عضوان من أعضاء * 
 

 الالفمارٌات :
ٌعد التنفس عملٌة بسٌطة لتبادل الغازات عن طرٌك االنتشار , ولكً ٌتم انتشار األكسجٌن  –فً الدٌدان المفلطحة *  

*        .    عبر األنسجة الحٌة البد أن تكون سطوحها رطبة ولهذا تعٌش الدٌدان والحلزٌن والبزالات فً أماكن رطبة .
نٌة باألوعٌة الدموٌة تنتشر لرب سطح جسم خٌاشٌم غ –الرخوٌات والمشرٌات وبعض الدٌدان  –تستخدم الالفمارٌات 

* معظم      .                                                         الحٌوان , وٌتم تبادل الغازات عن طرٌك هذه األوعٌة .
* الحشرات              .                               العناكب ٌتم تبادل الغازات عن طرٌك رئات تشبه صفحات الكتاب .

لها أنابٌب شدٌدة التفرع داخل أجسامها تسمى المصٌبات , وهً تشكل شبكة توصل الهواء الغنً باألكسجٌن إلى كل خلٌة 
 فً جسم الحٌوان .

 الفمارٌات :
واكتمال نموها تعٌش على البرمائٌات وهً صغٌرة تعٌش فً الماء وتتنفس بوساطة الخٌاشٌم والجلد , وعند بلوغها * 

ً لتبادل الغازات  الٌابسة وتستخدم الرئات وجلدها                                .                                        .أٌضا
                               .                                   . الثدٌٌات والطٌور والزواحف تستخدم الرئات فً تنفسها* 
ٌدخل الهواء عبر الفم واألنف إلى البلعوم ثم إلى الحنجرة فالمصبة الهوائٌة ثم إلى الشعبتٌن الهوائٌتٌن  فً اإلنسان* 

, وعندما ٌحدث  اللتٌن تتفرعان إلى شعٌبات هوائٌة أدق فؤدق حتى تنتهً بؤكٌاس صغٌرة تسمى الحوٌصالت الهوائٌة
تبادل الغازات بٌن الدم والهواء الذي ٌدخل إلى الحوٌصالت الهوائٌة من خالل جدرانها الرلٌمة , ٌنمبض الحجاب الحاجز 

 .وٌنبسط لٌنظم عملٌة التنفس , الشهٌك والزفٌر 
                      .ٌن والجلوكوز والفضالت فً الجسم حركة المواد المهمة ومنها األكسج     : الدوران

                 .                                                          فً الحٌوانات نوعان من أجهزة الدوران هما : * 
      .أجهزة الدوران المفتوحة ) ٌدفع الملب الدم مباشرة إلى أنسجة الجسم , لٌتم تبادل المواد مع الخالٌا مباشرة ( .     -1

                                            .                                                   الرخوٌات . –المفصلٌات مثل : 
أجهزة الدوران المغلمة ) ٌتم دفع الدم خالل شبكة من األوعٌة الدموٌة ال ٌمكنه مغادرتها , حٌث ٌتم تبادل المواد مع  -2

 .الفمارٌات  مثل :شارها عبر جدران األوعٌة الدموٌة األنسجة عن طرٌك انت
 درجة حرارة الجسم :

تبعاً للتغٌر فً درجة حرارة الهواء أو الماء المحٌط  درجة حرارة أجسامها تتغٌر المتغٌرة درجة الحرارة :* الحٌوانات 
 األسمان  –الزواحف  –البرمائٌات  مثل :         بؤجسامها .         

 درجة حرارة أجسامها ثابتة حتى لو تغٌرت درجة حرارة الوسط المحٌط بها .      الثابتة درجة الحرارة :* الحٌوانات 
 الطٌور  -الثدٌٌات  مثل :                            . 



 الدورة الدموٌة :  
ٌتم تبادل الغازات , حٌث ٌنتمل  ٌضخ الملب الدم غٌر المإكسج إلى الرئتٌن , وفً الرئة داخل الحوٌصالت الهوائٌة

األكسجٌن من تجوٌف الحوٌصالت إلى الدم وفً الولت نفسه ٌنتمل ثانً أكسٌد الكربون إلى تجوٌف الحوٌصلة الهوائٌة  
ثم إلى خارج الجسم مع هواء الزفٌر , وٌعود الدم المإكسج إلى الملب حٌث ٌضخ إلى جمٌع أجزاء الجسم , وعندما ٌصل 

لدلٌمة ٌحمل بالمواد الغذائٌة , وهذا الدم المإكسج المحمل بالمواد الغذائٌة ٌنتمل إلى جمٌع أجزاء الجسم عبر إلى األمعاء ا
أوعٌة الدموٌة , حتى ٌصل إلى أوعٌة دموٌة دلٌمة تسمى الشعٌرات , فتنتمل المواد الغذائٌة واألكسجٌن عبر جدرانها 

 الرلٌمة لٌصل إلى الخالٌا .

 الحركة واإلحساس:  الدرس الثانً
 : الجهاز العضلً –الجهاز الهٌكلً 

 مجموعة من العظام واألوتار واألربطة التً تحمً الجسم وتعطٌه شكله الخارجً . الجهاز الهٌكلً :

:                                                                               * للعظام فً الجهاز الهٌكلً وظٌفتان رئٌسٌتان :                                                                        
 . الجمجمة تحمً الدماغ –ٌحمً الملب والرئتٌن عضاء الطرٌة فً الجسم , المفص الصدري تحمً بعض األ األولى :
 توفٌر هٌكل صلب للجسم لٌعطً الجسم شكله ولٌساعده على الحركة . الثانٌة :

 خرى من الجسم وتحركها .موعة العضالت التً ترتبط بؤجزاء أمج الجهاز العضلً :

* مصدر الموة الذي ٌنتج الحركة مع العظام هو الجهاز العضلً , وترتبط العضالت الهٌكلٌة بالعظام بوساطة أوتار 
فً أزواج , أو مجموعات مرنة لوٌة , فعندما تنمبض العضالت تتحرن العظام , والعضالت التً تسبب الحركة تعمل 

 متمابلة .

 أجهزة الغدد الصماء : –األجهزة العصبٌة 

                                          . بل الشوكً واألعصاب وأعضاء الحس .         ٌشتمل على الدماغ والحٌنظم جمٌع أنشطة الجسم و الجهاز العصبً :
              .                               الجهاز المسئول عن إطالق الهرمونات فً الدم لتنظٌم أنشطة الجسم . جهاز الغدد الصماء :

 مواد كٌمٌائٌة تفرز فً الدم مباشرة وتغٌر أنشطة الجسم . الهرمونات :

 : تكامل عمل أجهزة جسم اإلنسان

 المختلفة وأنشطته المختلفةعله لادراً على المٌام بالعملٌات الحٌوٌة تعمل أجهزة الجسم لبماء اإلنسان على لٌد الحٌاة , وتج
حركة الجسم تنتج عن انمباض العضالت وانبساطها وتشكل العضالت فً الجسم الجهاز العضلً , وٌدعم الجهاز  إن

ٌحمً العدٌد من أعضاء الجسم الداخلٌة , والجهاز الهضمً مسئول عن هضم  و الهٌكلً الجسم وٌعطٌه شكالً خاصاً به ,
 أكسٌدمسئول عن تزوٌد الجسم باألكسجٌن من خالل عملٌة الشهٌك وإخراج ثانً  الطعام وامتصاصه , والجهاز التنفسً

لجسم لٌحمل إلٌها الغذاء الكربون والماء من خالل عملٌة الزفٌر , ووظٌفة جهاز الدوران توزٌع الدم على جمٌع خالٌا ا
الجهاز العصبً و واألكسجٌن وٌخلصها من الفضالت , والجسم ٌتخلص من الفضالت عن طرٌك الجلد والجهاز البولً ,

 هو المسئول عن تنظٌم جمٌع أنشطة الجسم سواء أكان اإلنسان مستٌمظاً أم نائماً .

 لى صحة جٌدة لإلنسان وتماوم األمراض بفاعلٌة أكثر :من السلوكٌات المفٌدة التً تحافظ ع  ؟ على صحتً أحافظكٌف 

   .                                                                                           ممارسة التمرٌنات الرٌاضٌة :
التمرٌنات الرٌاضٌة تزٌد من لوة العضالت وتنشط الدورة الدموٌة وتساعد على نمو األطفال بصورة سلٌمة , وممارسة 

 التمارٌن الرٌاضٌة العنٌفة تسبب الضرر واألذى وخصوصاً لألطفال .



وساخ والجراثٌم المسببة ألزالة اون باالستحمام بالماء والصابون إلالمحافظة على النظافة الشخصٌة ٌك .  نظافة الجسم :
زالة العرق وخالٌا الجلد المٌتة , ولص الشعر واألظافر الطوٌلة وتنظٌفها ٌحمً الجسم من اإلصابة إو لألمراض

 باألمراض , كما أن زٌارة الطبٌب عند الشعور بالمرض ٌساعد على تشخٌص األمراض وتحدٌد العالج المناسب لها . 

ٌضر بالصحة , إذ ٌعمل النوم على إراحة أجهزة الجسم وٌحافظ على سالمة  ات طوٌلةدون نوم لساع البماء:  النوم 
, الجسم والعمل , وتحتاج األطفال إلى ثمانً ساعات من النوم على األلل , وٌفضل النوم مبكراً واالستٌماظ مبكراً 

 . ومشاهدة التلفاز ساعات طوٌلة تإثر فً فترات النوم , كما تإثر فً سالمة العٌنٌن

 موارد األرض والحفاظ علٌها:  الســادسالفصل           
 التــــربة:  الدرس األول                         

ً , وٌمكن إعادة استخدام بعضها اآلخر , ومثل هذه الموارد تدعى   ؟التـربة ما  تتجدد بعض الموارد الطبٌعٌة سرٌعا
ألنها من الموارد  التً ٌمكن إعادة استخدامها , رغم أنها تتكون عبر سنٌن الموارد المتجددة وتعد التربة مورداً متجدداً 

 طوٌلة , وتغطً التربة الٌابسة وال تستطٌع النباتات والحٌوانات العٌش بدونها .

 خلٌط من فتات صخري وأجزاء النباتات ومخلولات حٌة صغٌرة . التربة :

ناطك العشبٌة والصحراء , وتختلف صفات التربة من منطمة إلى * تغطً التربة سطح األرض فً الغابات المطرٌة والم
نها جمٌعاً نتجت عن تجوٌة الصخور ومن نباتات وحٌوانات أو بماٌاها , وتظهر طبمات التربة إذا حفرنا فً أخرى , أل
 األرض .

 هً كل طبمة من طبمات التربة .      : نطاق التربة

   .                                                                                                          نطالات للتربة :
جزء من التربة تكون من المواد العضوٌة المتحللة , ٌحوي الدبال  الدبال :ٌحمل معظم المغذٌات , وٌحوي  النطاق )أ(

   .  الفتات الصخري .                                                مواد مغذٌة للنبات وهو ٌمتص الماء وٌحتفظ به أكثر من
 معظم جذور النباتات تنمو فً هذه التربة , وتمتص الماء والغذاء من الدبال  التربة السطحٌةتسمى التربة فً هذا النطاق 

ٌسمى التربة تحت السطحٌة , وفٌه نسبة للٌلة من الدبال ونسبة كبٌرة من الصخور المفتتة , وهذه الصخور  النطاق )ب(
 تكون الصلصال .

فوق الصخور غٌر  عمعظمة ٌتكون من لطع كبٌرة من صخور التجوٌة , تكون هذه المنطمة صلبة , وتم النطاق )ج(
                                                                                                              المجواة .

للتربة فً األماكن المختلفة خصائص مختلفة , وكل نوع من التربة ٌناسب نباتات وحٌوانات  كٌف نستعمل التربة ؟
 معٌنة للعٌش فٌها .

كبر فً الغزٌرة تحمل المعادن إلى أعماق أتربة الغابات ذات طبمة رلٌمة تحوي الملٌل من الدبال , ألن األمطار * 
األرض , وال تستطٌع النباتات المصٌرة الجذور الوصول إلى تلن  المعادن , لذلن ال تستطٌع هذه النباتات النمو فً هذه 

 التربة .

الكثٌر من الدبال ,وهً غنٌة بالمعادن , وهذه المعادن لٌست عمٌمة فً األرض التربة الصحراوٌة رملٌة وال تحوي * 
 . لذلن ٌتم اختٌار محاصٌل مناسبة للبٌئة الصحراوٌة , وغالباً ما ٌتم رٌها صناعٌاً 

واد بالم –ومنها الذرة والشعٌر  –تربة األراضً العشبٌة صالحة للزراعة , ألنها غنٌة بالدبال الذي ٌذود المحاصٌل * 
 . المغذٌة الضرورٌة , ٌحتفظ الدبال بالماء ومن ثم ٌمنع جرف المواد المغذٌة إلى األعماق 



** التربة ٌمكن استخدامها بشكل جٌد , كما ٌمكن تبدٌدها أو إتالفها أو تخرٌبها , كما ٌمكن للتربة أن تتآكل بفعل الماء 
وتستهلن المغذٌات فً التربة بشكل طبٌعً بسبب النباتات , وهذه والرٌاح , لكن جذور النباتات تثبت التربة فً مكانها , 

 المغذٌات تتجدد بشكل طبٌعً عند موت النباتات وطمرها وتحللها فً التربة .

 زالة مزارع لجمٌع محصوله من األرض ولم ٌتبمى أي جزء من النبات لٌموت , ستصبح األرض غٌر لادرة ولكن عند إ
 لد تستهلن التربة عن طرٌك التلوث .على إنبات نباتات جدٌدة , و

 إضافة مواد ضارة إلى التربة أو الماء أو الهواء , وتتلوث التربة بالمواد الكٌمٌائٌة التً تطرح فً األرض . التلوث :

* تتلوث األرض أٌضاً بفعل المواد الكٌمٌائٌة التً تستخدم للتخلص من الحشرات أو لمتل الحشائش واألعشاب , إضافة 
 لتلوث الناتج عن مكبات النفاٌات وبخاصة غٌر المتحللة منها كالبالستٌن بؤنواعه .إلى ا

 : المحافظة على التربة

 والمحافظة علٌها ٌسمى حفظاً . –ومنها التربة  –حماٌة المصادر الطبٌعٌة 

 حماٌة التربة من التلوث واالنجراف . حفظ التربة :

 طرق حفظ التربة :

الموانٌن   –مصدات الرٌاح  –المصاطب  –الحراثة الكنتورٌة  –األشرطة المتبادلة  –الدورة الزراعٌة  –التسمٌد 
 التعلٌم . –الفردٌة الجهود 

 حمــاٌة المــواردالدرس الثانً : 

 : كٌف نحافظ على الٌابسة والماء والهواء فً األرض

حٌاته , ومع زٌادة السكان المستمرة زاد الطلب علٌها ولد موارد األرض ثمٌنة سخرها هللا لإلنسان لتلبٌة متطلبات 
 استغلها الناس بشتى الوسائل , مما أدى لظهور عدد من المشكالت البٌئٌة , منها التلوث والنفاٌات وغٌرها .

 * ولحماٌة كوكب األرض وجب علٌنا حماٌة الٌابسة والماء والهواء من النفاٌات والتلوث .

 طرق حماٌة التربة :

المحاصٌل من بعد حصاد المحاصٌل ٌضٌف المزارعون المواد العضوٌة إلى التربة لتعوٌض المعادن التً تمتصها  -
 , حٌث ٌضٌف المزارعٌن السماد العضوي المحضر من فضالت الحٌوانات إلى الحمول .التربة أثناء نموها 

بزراعة المحاصٌل فً مصاطب , وبعض زراعة األعشاب بٌن صفوف نباتات المحاصٌل , وٌموم بعضهم اآلخر  -
 المزارعٌن ٌزرعون األشجار فً صفوف على لمم التالل .

 :التدوٌر

تدوٌر النفاٌات ٌملل ما سٌطرح منها فً مكاب النفاٌات , وٌملل من احتمال تلوٌثها للبٌئة , وٌوجد فً العدٌد من 
والزجاج والمواد الفلزٌة والبالستٌن , حٌث ٌمكن المجتمعات مراكز أنشئت من أجل جمع مواد معٌنة , منها الورق 

 إعادة استخدامها مرة أخرى .

 : المحافظة على الماء



ٌمكن تنمٌة الماء الملوث فً محطات خاصة للتنمٌة أو المعالجة , وفً هذه المحطات تعالج المٌاه الملوثة بالمواد 
لجة الماء مرة ثانٌة بمواد كٌمٌائٌة , منها الكلور لمتل البكترٌا الكٌمٌائٌة ثم ٌرشح الماء إلزالة الشوائب , بعد ذلن ٌتم معا

 لٌصبح الماء صالحاً للشرب . 

 كٌف نملل حرق الولود األحفوري ؟

الولود األحفوري ومنه الفحم والنفط والغازالطبٌعً مصادر طالة غٌر متجددة , ومع ازدٌاد الناس ٌزداد استخدام الولود 
د من تلوث البٌئة , وألنه مصدر غٌر متجدد للطالة من المهم المحافظة علٌه وترشٌد األحفوري والذي بدوره ٌزٌ

 استهالكه لٌدوم مدة اطول , والبحث عن مصادر أخرى للطالة .

 : المصادر البدٌلة للطالة

 . حفوريً مصادر طالة أخرى غٌر الولود األالمصادر البدٌلة للطالة ه

الحرارٌة التً مصدرها باطن األرض , ٌمكن استخدام هذه الطالة فً بعض  الطالة * الطالة الحرارٌة الجوفٌة :
       .                                                                                المناطك لتدفئة المنازل وإنتاج الكهرباء .

 .      لكهرباء , الستخدامها فً المنازل والمصانع .تستخدم طواحٌن الهواء طالة الهواء المتحرن فً إنتاج ا * الرٌاح :
الذي ٌستخدم أساساً فً تتكون من فضالت النباتات والحٌوانات , حٌث ٌمكن معالجتها إلنتاج الولود  * الكتلة الحٌوٌة :

                .                إنتاج الكهرباء والحرارة .                                                                       
        .                       طالة المٌاه الجارٌة , حٌث ٌتم تولٌد الكهرباء باستخدام طالة المٌاه . * الطالة الكهرومائٌة :

ا طوال أدوات تحول أشعة الشمس إلى طالة كهربائٌة , وٌتم استخدامها فً إضاءة المنازل وتدفئته * الخالٌا الشمسٌة :
  اللٌل .

 : المواعد الثالث فً المحافظة على موارد البٌئة

 ٌمكننا المساعدة على حماٌة الٌابسة والماء والهواء بإتباع ثالث لواعد للحماٌة هً :

 .نستخدمها ترشٌد كمٌة الموارد الطبٌعٌة التً  ٌمكن الترشٌد : -1

 تملٌل كمٌات الولود المستخدم فً التدفئة والتكٌٌف . مثل :                            

ٌمكن إعادة استخدام العدٌد من المنتجات بدالً من استخدام المنتجات المصممة لالستخدام مرة  إعادة االستخدام : -2
 واحدة , ثم ٌتم التخلص منها فً صورة نفاٌات . 

 ً ٌمكن غسلها بدالً من األطباق الورلة أو البالستٌكٌة .استخدام األطباق الت مثل :                            

ٌمكن استخدام المواد مرة أخرى بطرائك جدٌدة , إذ تملل عملٌات التدوٌر من كمٌة الطالة التً نحتاج إلٌها التدوٌر :  -3
 لصنع األشٌاء كما تملل كمٌة النفاٌات الناتجة أٌضاً .

 الحواسٌب وأجهزة التلفاز واألجهزة الخلوٌة . ة تدوٌر المعدات اإللكترونٌة ومنهاإعاد مثل :                            
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