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مقدمة:

   يأتــي إعــداد كتــاب علــم األحيــاء واألرض للصــف التاســع األساســي فــي إطــار خطــة المركــز الوطنــي 
ــم األساســي، آخذيــن  ــة التعلي ــاء فــي مرحل ــم األحي لتطويــر المناهــج التربويــة، وتكامــاً مــع سلســلة عل
ــوي  ــه المطــورة بأســلوب ترب ــاب بطبعت ــي الكت ــل ف ــاً للعم ــة أساس ــادئ التربوي ــة والمب ــر الوطني المعايي
حديــث قائــم علــى أســاس تفاعلــي، مســتنداً إلــى قاعــدة مفاهيميــة متكاملــة فــي إطــار مجــاالت محتــوى 
ــى مهــارات  ــم االعتمــاد عل ــم، وت ــى هــذا العل ــذي طــرأ عل ــة التطــور المتســارع ال ــاء، لمواكب ــم األحي عل

ــا. ــب واالســتنتاج وغيره ــوء والتجري ــل والتنب ــف، والتحلي ــم: كالماحظــة، والتصني العل

يشتمل هذا الكتاب على أربع وحدات درسيّة:

التنسيق والدعامة.	 

وظائف التغذية.	 

الوراثة والتكاثر.	 

النبات والبيئة.	 

ــور  ــطة والص ــل لألنش ــف فاع ــال توظي ــن خ ــائق م ــلوب ش ــى أس ــاب عل ــداد الكت ــي إع ــد ف ــد اعتم   وق
والرســومات التوضيحيــة والخرائــط المفاهيميــة، ليشــجع المتعلــم علــى القــراءة التحليلية الناقدة، ويســهم 
فــي تعزيــز التفاعــل بيــن المتعلــم والكتــاب كونــه أداة فاعلــة فــي تحقيــق األهــداف المرجــوة بعيــداً عــن 
الســرد المنمــط للمعلومــات. كمــا أن الكتــاب يعطــي فرصــة أمــام المتعلــم لممارســة التقّصــي واالكتشــاف، 
وذلــك مــن خــال تنفيــذه مشــروعاً فــي كّل فصــل دراســي، والتركيــز علــى األنشــطة التدريبيــة واألســئلة 
التقويميــة كوســيلة إلكســابه مجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة كالبحــث العلمــي والتفكيــر العلمــي وحــّل 

المشــكات، مّمــا يســاعد علــى تنميــة شــخصية المتعلــم.

نأمــل مــن الزمــاء المدرســين وأوليــاء األمــور تزويــد المركــز الوطنــي لتطويــر المناهــج التربويــة ومكتب 
التوجيــه األول فــي وزارة التربيــة بآرائهــم ومقترحاتهــم التــي يرونهــا مائمــة فــي إطــار التقويــم الميدانــي 

المســتمر لدراســتها وتضميــن مــا يتــّم اعتمــاده فــي الطبعــات القادمــة.

نسأل التوفيق والنجاح لنا ولكم لما فيه خير أمتنا وبلدنا الحبيب سورية.

                                                                                                                   المؤلفون
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الوحدة األولى

1

الدعامة والحركة.

الجهاز العصبي.

الغدد الصم.

أعضاء الحواس.

صحة الدعامه والتنسيق.

الدعامة والتنسيق
البيئــة 	  لمؤثــرات  اســتقبال  كمحطــات  الحــواس  أعضــاء  تعمــل 

المختلفــة وتنقلهــا بدورهــا إلــى جهــازي العصبــي الــذي يعمــل 
بالتعــاون مــع الغــدد الصــم لتحقيــق التــوازن والتكامــل بيــن أجهــزة 
وأعضــاء الجســم ، كــي تــؤدي وظائفهــا بالشــكل األمثــل كالوظيفــة 

1الدعاميــة والحركيــة.

2

3

4

5



أّواًل:  اجلهاز الدعامي احلركي

1

2

3

4

نحن نتحّرك في حياتنا اليومية لممارسة نشاطاتنا بفضل جهاز يدعى 	 
) الجهاز الدعامّي الحركّي  ( الذي يتألف من: 

                                     الهيكل العظمّي  والعضات.

الهيكل العظمي لدى اإلنسان.

بنية العظم والمفاصل.

نمو العظام.

الجهاز العضلي.
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 الدرس
األول

الهيكل العظمّي لدى اإلنسان
The skeletal System 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أقسام الهيكل العظمّي المحورّي.       
- أقسام الهيكل العظمّي الطرفّي .                       

- بنية الفقرة .

- عظام القحف  -  الزنّار الكتفّي 
-الزنّار الحوضّي   -  القفص الّصدرّي

- عظام الحوض.

الهيكل العظمّي: 
أتخيّل لو أنّه ليس لدي عظام فكيف سيكون شكل جسمي ؟	 
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نشاط )١(: أالحظ وأتذّكر:

أتذّكر وأستعين بالّشكل المجاور في إكمال فراغات 
المخطّط الذي يليه: 

الهيكل العظمي

الهيكل .............الهيكل المحوري

الطرفان السفليان هيكل .............. هيكل الرأس
 )الجمجمة(

العمود الفقريعظام القحف
الزنار ............

يرتبطان بالجذع بـ

يرتبطان بالجذع بـ

الطرفان .............

..................
عظام .............

عظم القص

الزنار الكتفي

 الهيكل العظمي: هو مجموعة من العظام المتّصلة مع بعضها بمفاصل .
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أواًل: الهيكل العظمّي المحورّي

1. هيكل الرأس )الجمجمة(: أنظر إلى الّشكلين جيداً، ثم أجيب:

ما قسما هيكل الرأس ؟	 

- إّن عــدد عظــام القحــف )8( عظــام 
بعضهــا  مــع  متّصلــة  مســطّحة 

أســّميها. ثابتــة،  بمفاصــل 

- وعــدد عظــام الوجــه )14( مســطّحة أســّمي بعضهــا؟  ملتحمــة مــع بعضهــا البعــض مــا عــدا الفــّك الســفلي 
متحــّرك لتســهيل المضــغ والنّطــق.

 عظام الوجه

العمود الفقري
وجه جانبيوجه أمامي

 عظام الجمجمة

2. هيكل الجذع: يتكون من العمود الفقري، األضاع، عظم القص.

    أ. العمود الفقري:

أتعاون وزميلي على معرفة عدد فقرات العمود الفقري، 	 
بعد القيام بعّدها أكمل الجدول اآلتي:

عصعصيّة عجزيّة قطنيّة ظهريّة رقبيّة

 العدد الكلّي للفقرات =

 - تكون الفقرات الرقبيّة والظهريّة والقطنيّة منفصلة ، أّما الفقرات العجزية فتكون ملتحمة وتشّكل     
)عظم العجز(، والفقرات العصعصيّة تكون ملتحمة وتشكل )عظم العصعص(.

تسمح عظام القحف لدماغ الرضيع بالنّمو عن طريق فتحات عظميّة، وال 
تُسد إال في عمر السنة والنصف تقريباً. كما في الّشكل المجاور.
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بنية الفقرة

القناة الفقرية

 إذا علمــت أّن الغضــروف نســيج دعامــّي مــرن يتحّمــل الّضغــط 	 
ــرات؟ ــن الفق ــة بي ــراص الغضروفي ــة األق ــا أهمي ــكاك، فم واالحت

- تمنع األقراص الغضروفية احتكاك عظام الفقرات مع بعضها.    

يــزداد طــول رّواد الفضــاء بمعــدل ) 5-2 ســم ( فــي الفضــاء، بســبب غيــاب الجاذبيــة مّمــا يقلّــل 
الّضغــط عــن فقــرات العمــود الفقــري .

ــروف، وأالحــظ 	  ــري لَخ ــود الفق ــن العم ــرة م ــى فق أحصــل عل
ــب: ــّم أجي ــامه، ث ــى أقس ــّرف إل ــاور، وأتع ــكل المج الّش

تتكّون الفقرة من:

1- جسم الفقرة          2- نتوءين ...........      3- نتوء................

4-   ثقب ......................

تأّمل الّشكل المجاور:	 

-  ينتج عن تتالي الثقوب الفقريّة قناة فقريّة يسكنها النّخاع الّشوكي.

ب. األضالع وعظم القّص: 

نشاط )2(: أالحظ وأحلّل :

األضاع أقواس عظمية مسطّحة، أتلّمس مكان أضاعي على جانبي 
الجذع، وأستعين بالشكل المجاور لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما عدد األضالع ؟	 
بماذا ارتبطت من الخلف ؟	 
بماذا ارتبطت من األمام؟	 

القفص الصدري
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ــن  ــي عشــر، وم ــة )12( االثن ــرات الظهري ــع الفق ــف م ــن الخل ــط م - عــدد األضــالع ) 12 ( شــفعاً، ترتب
األمــام مــع عظــم القــّص، مــا عــدا الضلعيــن األخيريــن فــي كّل جهــة وتدعــى باألضــالع الســائبة، حيــث 

يتشــكل مــن هــذه االرتباطــات مــا يدعــى بالقفــّص الّصــدرّي.

- يستند عظما التّرقوة إلى الناحية العلوية من عظم القّص.

ثانيًا: الهيكل العظمّي الطرفّي

عظام الطرف العلويعظام الطرف السفلي

نشاط )3(: أالحظ وأقارن

- مســتعيناً بالشــكل المجــاور 
أكمــل الجــدول اآلتي بأســماء 
عظــام الطــرف العلــوي ومــا 
ــرف  ــام الط ــي عظ ــا ف يقابله
بالشــكل  مســتعيناً  الســفلي، 

المجــاور:

اليد ) رسغ اليد 8 + .......... + الساميات( الساعد )............ والكعبرة( العضد الطرف العلوّي:

القدم ) ......... ..... + عظم المشط + .......( الساق )الشظيّة و............ ( ............. الطرف السفلّي:

نشاط )حركي(: أتحّقق:

ــة  ــن بالجه ــّرات عــّدة ،وأحــاول إجــراء التمري ــف م ــي ســاقي للخل ــّرب ســاعدي نحــو عضــدي، وأثن - أق
ــاذا أالحــظ ؟  المعاكســة، م

- يوجــد نتــوء مرفقــّي فــي نهايــة عظــم الّزنــد العلــوي يمنــع انثنــاء الّســاعد للخلــف، وفــي مفصــل الّركبــة 
يوجــد عظــم الّرضفــة يمنــع انثنــاء الّســاق إلــى األمــام.
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حماية الهيكل العظمي لبعض أعضاء الجسم

ــي  ــة، الت ــراف الصناعي ــب األط ــز لتركي ــورية مراك ــا س ــي بلدن ــد ف يوج
تجعــل حيــاة المصابيــن بفقــدان أحــد أطرافهــم طبيعيــة، وقــد حصــل أحــد 

ــراع لطــرف صناعــي . ــراءة اخت ــى ب ــا الســوريين عل طالبن

أ- أالحظ وأكمل: باالعتماد على الشكلين اآلتيين أقوم بملء الفراغات بالكلمات المناسبة التي تلي الشكلين، 
وأقارن إجابتي مع إجابة زميلَّي المجاوَرين:

بواســطة  بالجــذع  العلويــان  الطرفــان  يرتبــط 

الزنــار الكتفــي الــذي يتألــف مــن:

) عظمي ....................  في األمام  + 

  عظمي ...................... في الخلف (.

بواســطة  بالجــذع  الســفليان  الطرفــان  يرتبــط 
ــة أشــفاع  ــن ثالث ــف م ــذي يتألّ الزنارالحوضــي ال

ــام: ــن العظ م

) عظمي  ................. + عظمي   ..............+

  عظمي  ............. (

 يشّكل الزنّار الحوضي مع عظم العجز ما يسّمى بالحوض الذي يحمي بعض األحشاء .	 

الهيكل  أجزاء  وظيفة  أسجل  المجاور  بالّشكل  باالستعانة   – ب   
العظمي كما يأتي:

       - العمود الفقري يحمي النّخاع الّشوكي.

       - عظام القحف تحمي ...........................

       - القفص الصدري يحمي .......................

       - عظام الوجه تحمي بعض أعضاء الحواس. 

       - عظام الحوض   ...............................
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أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
1 - من عظام القفص الّصدرّي:   أ - عظم القّص      ب -  العضد      ج - الّساعد       د- التّرقوة 

   2- يكون عدد عظام رسغ اليّد:    أ - )5(                ب - )7(          ج - )  8(        د - )2 (

ثانياً: أستبعد المفهوم العلمّي الغريب بكّل مّما يأتي، مع ذكر الّسبب : �
1- أ- نتوء شوكي      ب - جسم الفقرة       ج - نتوءين جانبيين     د-المشاشتين         هـ - ثقب فقرّي

2- أ- عظما العانة      ب - عظما الورك    ج- عظما الحرقفة      د- عظما الترقوة    هـ - عظم العجز                                  

ثالثاً: أنسب الفقرات اآلتية إلى موقعها في العمود الفقري بحسب نوعها: �

      )الفقرة 23 -  الفقرة   16 -  الفقرة   30   - الفقرة 5(
رابعاً: أعطي تفسيراً علمّياً لكّل مّما يلي: �

  أ - تكون عظام الوجه ملتحمة ما عدا الفّك  الّسفلي.

ب - عدم انثناء الّساعد  للخلف .

ورقة عمل: 
العمود  في  الغضاريف  أحد  يتمّزق  عندما  الديسك،  باسم  والمعروف  الغضروفّي،  االنضغاط  يحدث   -

الفقري. مّما يسبّب آالماً في الظّهر ومناطق أخرى من الجسم.
ــم المختلفــة عــن أســباب اإلصابــة باالنــزالق  الغضروفــي، وطرائــق الوقايــة  أبحــث فــي مصــادر التعلّ

منهــا، وأكتــب تقريــراً وأعرضــه فــي صفــّي، وأناقــش زمائــي، ثــّم أحفظــه فــي ملــف إنجــازي.
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 الدرس
بنية العظام والمفاصلالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أقسام العظم الطّويل.
- بنية العظم الطّويل.

- أنواع المفاصل.

المشاشة - جسم العظم -السمحاق
- نقي العظم - نسيج عظمّي كثيف 

نسيج عظمّي إسفنجي - نسيج غضروفّي .
المفاصل - أربطة - أوتار

يوجــد فــي جســم اإلنســان  مــا يزيــد عــن 270 عظمــاً عنــد الــوالدة ، يلتحــم العديــد منهــا خــال النمــو 	 
تــاركاً 206 عظمــة عنــد الفــرد البالــغ.
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أقسام العظم الطويل:
نشاط )١(: أحلّل وأستنتج:

نشاط )2(: أالحظ وأستنتج:

بنية العظم الطويل

العظم الطويل

ــرف  ــروف، وأتع ــة أو َخ ــذ دجاج ــالً لفخ ــاً طوي ــر عظم أحض
ــري. ــى دفت ــمه عل ــم أرس ــي، ث ــاعدة مدّرس ــامه بمس أقس

- أضــع المصطلــح العلمــّي المناســب لــكّل مــن العبــارات 
المجــاور: بالشــكل  مســتعيناً  اآلتيــة، 

     - نهايتان منتفختان  للعظم الطويل ).........................(

     - قسم متوّسط بين المشاشتَين )...........................(

     - تستند عليها األربطة والعضالت )........................(

     - ويوجد ثقوب على جسم العظم تمّر منها األوعية الدموية واألعصاب إلى داخل العظم.

بنية العظم الطويل:

أ - باالعتمــاد علــى المقطــع الطولــي للعظــم أتعــاون و زمالئــي فــي وصــل كّل مفهــوم علمــي مــن القائمــة 
)أ( مــع مــا يناســبها مــن القائمــة )ب(:
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القائمة )ب( القائمة )أ( 

1- مملوءة بنقي العظم 1- نقي العظم

2- يوجد داخل القناة المركزيّة والنسيج العظمي اإلسفنجي 2- قناة مركزيّة

3- طبقة رقيقة ليفيّة تغطّي جسم العظم وغنيّة باألوعية 
الدمويّة.

3- نسيج عظمي 
كثيف

4- طبقة تلي السمحاق وتشّكل البنية األساسيّة للعظم 
الطويل

4- السمحاق

ــن مســتعيناً بالشــكل الموضــح الســابق  ــن اآلتيتَي ــكّل مــن العبارتَي ب- أضــع المصطلــح العلمــي المناســب ل
لبنيــة العظــم:

     - نسيٌج أبيض مرن يستر المشاشتين. ..............................

- نسيٌج عظمي يوجد في المشاشتين ومكّون من صفائح عظمية، بينها فراغات مملوءة بنقي العظم.

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

:Joints  المفاصل

هي مناطق اتصال العظام مع بعضها البعض.	 

محــّدداً  ميكانيكيــاً  عمــالً  المفاصــل  تــؤدي   -
يســاعد علــى تنفيــذ الحــركات المطلوبــة فــي 
أجــزاء الجســم المختلفــة، تخيّــل لــو لــم يكــن 

كيــف ســتكون حركتــك؟ مفاصــل  لديــك 

يكــون العظــم صلبــاً قاســياً لوجــود الروابــط الوثيقــة بيــن أمــالح معدنيــة مثــل أمــالح الكالســيوم )مــادة 
ال عضويــة( ومــادة العظميــن )مــادة عضويــة( وتشــكالن معــاً التركيــب الكيميائــي للعظــم.
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أنواع املفاصل: أالحظ وأصّنف:

أالحظ األشكال اآلتية التي تمثّل أنواع المفاصل لدى اإلنسان، وأصل بخطّ المفصل مع نوعه:	 

لالطالع: 
العظم  نتيجة خروج  المفصل  يحدث خلع 
من مكانه الّطبيعي، وله أنواع عديدة منها: 

الخلع الوالدي الوركي. 

جهاز معالجة الخلع الوركي

ما الفرق بين األربطة واألوتار؟ 	 

بيــن  يصــل  ليفــّي  نســيج  هــو  »الوتــر«   -
فــي  يُســهم  وظيفتــه:  والعظــام،  العضــالت 

العظــم. تحريــك 
- أمــا »الربــاط« فهــو نســيج ليفــي يربــط العظــام 
بعضهــا ببعــض علــى جانبــي المفصــل، و يقــوّي 

مــن اتــزان المفاصــل و حركتهــا.

3- مفاصل متحّركة 2- مفاصل نصف متحّركة

تسمح بحركة محدودة

مفاصل العمود الفقري

التسمح بأيّة حركة

مفاصل عظام القحف

تسمح بحركة واسعة

المفصل العضدي الكتفي

1- مفاصل ثابتة



19

أواًل: أستبعد المسّمى العلمّي الذي ال ينتمي إلى المجموعة اآلتية، ثّم أذكر الّسبب: �
   أ -  المشاشة       ب- جسم العظم الطّويل    ج- قرص غضروفّي      د- نتوءات      هـ - ثقوب

   أ- نسيج عظمّي إسفنجّي    ب- نسيج غضروفّي     ج- نقّي العظم     د- الّسمحاق    هـ - نتوء شوكي.

ثانياً: أرّتب المكّونات اآلتية التي تظهر في مقطع عرضّي لجسم العظم من الخارج إلى الداخل: �
        نسيج عظمّي كثيف - القناة المركزية - الّسمحاق  - نقّي العظم

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
             أ- وجود ثقوب على جسم العظم.

          ب - تمتاز العظام بالّصالبة والمتانة.

           ج - عظام القحف غير متحركة. 

رابعاً: أقارن بين النسيج العظمي الكثيف واإلسفنجي من حيث: الموقع  - أهميتها. �

ورقة عمل:
- تمــّزق أربطــة المفاصــل هــو نــوع مــن اإلصابــات فــي األنســجة ، أبحــث فــي مصــادر التعلّــم المختلفــة 

فــي مفهــوم تمــّزق األربطــة عنــد الرياضييــن. أناقــش زمالئــي وأحتفــظ بهــا فــي ملــف إنجــازي.
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 الدرس
نمو العظامالثالث

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- النمو الطولي للعظم .
- النمو العرضي للعظم .

- وظائف الهيكل العظمي .

  - غضاريف االتصال    
  - الدشبذ العظمي.      

عندما ترى صورك التذكارية تقول لنفسك: كيف كبرت وأصبحت بهذا الحجم؟	 
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النمو:

    يولــد الطفــل فتمــأ الفرحــة أرجــاء البيــت، ويــزرع األهــل غرســة باســم الطفــل، فتمــّر الّســنوات وينمــو 
الطّفــل  والّشــجرة معــاً، وهكــذا يرتبــط اإلنســان بــاألرض ويتعلـّـق بهــا.

أالحظ النمو في الصورتين أعاه )طوالً وعرضاً(، أتساءل كيف تنمو العظام؟	 

نمو العظام: أالحظ وأكمل:

باالعتماد على الّشكل اآلتي أتعاون و زميلي ألكمل  المخطط الذي يلي الّشكل:

نمو العظام

النمو الطولي
المسؤول عنه غضاريف النمو التي تقع بين  

......... و .........
تنقسم خاياها لتعطي خايا عظمية جديدة

النمو العرضي
المسؤول عنه السمحاق 

تنقسم خاياها لتعطي خايا عظمية جديدة
موقعه ............................................
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- للّســمحاق وظيفــة أخــرى وهــي تشــكيل مــادة عظميــة تصــل بيــن 
طرفــي العظــم المكســور تدعــى الّدشــبذ العظمــي.

تشكل الدشبذ العظمي في عظم مكسور

منحنى بياني للنمو

ــن 	  ــب ع ــظ المنحنــي البيانــي المجــاور، وأجي أالح
ــي : ــؤال اآلت الّس

- يتوقـّـف النمــو الطّولــي نتيجــة تعظـّـم غضاريــف النمو، 
فــي أّي ســّن يتــم ذلــك ؟ 

 - يتوقّف النمو الطّولي في سّن الثامنة عشر تقريباً.
 - النمو العرضي للعظام يبقى مستمراً.

وظائف الهيكل العظمي: 
 أصل بخطّ بين الوظيفة في العمود األول وما يناسبها في العمود الثاني:	 

العمود الثاني العمود األول

تعّد العظام مخزناً احتياطياً للكالسيوم في الجسم . 1- الدعم والحركة
الهيكل العظمي والعضالت . 2- تكوين خاليا الدم

يولد نقي العظم الكريات الحمر والبيض والصفيحات الدموية. 3- الحماية

تسكنه بعض أعضاء الجسم كالقلب و العين. 4- التخزين

العلم والعلماء:
 العالــم أبــو قاســم الزهــراوي أعظــم الجراحيــن واألطبــاء الذيــن عاشــوا فــي 
األندلــس ويلقــب بأبــي الجراحــة، والزالــت األدوات التــي اخترعهــا تســتخدم 

بالجراحــة مــن أهــم أعمالــه :
                   - صّمم طاولة لرّد الخلوع .

                   - رّكب خليطة تستعمل في الجبائر الجبسية .
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكّل من العبارات اآلتية:  �
1- نسيج غضروفي يقع بين جسم العظم والمشاشتين مسؤول عن النمو الطولي للعظم.)...........(

2- مادة يشكلها السمحاق تسهم في التحام طرفي العظم المكسور. )............(

ثانياً: أعطي تفسيراً علمّياً لكّل مّما يأتي: �
 1- توقّف النمو الطّولي في سّن الثامنة عشر .
 2- للهيكل العظمي دور في تكوين خاليا الدم.

ثالثاً: أقارن بين الّسمحاق وغضاريف االتصال )النمو( من حيث: الموقع – الوظيفة – متى تتوّقف  �
عن العمل.

ورقة عمل: 
   الطــّب الّشــعبي منتشــر بشــكل واســع، والســيما فــي مجــال جبــر الكســور، ولــه أضــرار كثيــرة، أبحــث 
ــّي  ــة العمــل فــي صف ــة، وأعــرض ورق ــم المختلف ــاره الســلبية فــي مصــادر التعلّ فــي هــذا الموضــوع وآث

وأناقــش زمائــي، وأحتفــظ بهــا فــي ملــف إنجــازي.
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 الدرس
الجهاز العضليالرابع 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أنواع العضالت وصفاتها .
- خواص العضالت المخطّطة.

- دور العضالت في تحريك العظام .

- عضالت حشويّة.
- عضالت هيكليّة - المقوية العضليّة.

   لــن تســتطيع المشــي أو الّركــض أوحتــى التنفّــس، ولــن يخفــق قلبــك، ولــن تتمّكــن مــن بلــع الطّعــام إال 
بوجــود العضــالت، لــذا يرتبــط اســم الجهــاز العضلــي مــع وظيفــة الحركــة عنــد اإلنســان ومــع الرياضــة.

       - تشّكل العضالت ما يزيد عن %40 من وزن اإلنسان. 
       - أقواها العضلة الماضغة )التي تغلق الفكين في أثناء تناول الطّعام(.

الجهاز العضلي عند اإلنسان
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أنواع العضالت:
أالحظ وأقارن:

مستعيناً باألشكال اآلتية ،أكمل الجدول الذي يليها للمقارنة بين أنواع العضالت عند اإلنسان: 	 

أنواع العضات لدى اإلنسان

عضلة القلب
العضالت المخططة 

)الهيكلية(
العضالت الملساء 

)الحشوية(
وجه المقارنة         

منتظمة سريعة بطيئة سرعة االستجابة

خضوعها إلرادة اإلنسان 
)هل يمكن التحكم بها؟(

أبيض شاحب اللون

مثال

العلم والعلماء:
اهتــّم )ليونــاردو دافنشــي( بدراســة العالقــة 
ــري،  ــم البش ــي الجس ــة ف ــة والوظيف ــن البني بي
وتمّكــن مــن دراســة تفاصيــل جســم اإلنســان.
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خواص العضالت:

2- التقّلص:
)ذات  األماميــة  العضديّــة  العضلــة  أتلّمــس  تجربــة:   
الرأســين(، والخلفيــة )ذات الثــالث رؤوس(، وأقــوم بتقريب 
ــي  ــا ورد ف ــرات كم ــدة م ــاده ع ــاعد نحــو العضــد وإبع الّس

ــن:  ــكلين اآلتيي الش

- أتعــاون وزميلــي علــى وضــع خــطّ تحــت الجــواب الّصحيــح  لــكّل مّمــا يأتــي ألســتنتج صفــات العضلــة 
المتقلصــة:

أ-الطول:    - يقصر طول العضلة       - يزداد طول العضلة .
ب -القطر:  - ينقص قطر العضلة        - يزداد قطر العضلة.

ج- الصابة:- تنقص صالبة العضلة    - تزداد صالبة العضلة.
د- الحجم:   - ينقص حجم العضلة       - يزداد حجم العضلة          -  يبقى حجم العضلة ثابتاً.

تجربة العضلة والعصب

1- قابلية التنبه:
ــوم  ــاور، وأق ــكل المج ــي الش ــا ف ــدع كم ــذ ضف ــة فخ ــر عضل  أحض

ــظ ؟ ــاذا أالح ــا، م ــط به ــب المرتب ــه العص بتنبي

 قابلية التنبيه: الخاصية التي تبين استجابة العضلة للتنبيه .
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3- المرونة:
 باالستعانة بالشكل المجاور أقوم بالتجربة اآلتية وأجيب عن األسئلة:

   أ- أحصــل علــى عضلــة طازجــة مــن فخــذ الدجــاج 
أثبتهــا مــن أحــد أوتارهــا  وأعلــق بوترهــا  الثانــي وزن 

مــا، مــا التغيــر الــذي يطــرأ علــى طــول العضلــة ؟
ــق، هــل حافظــت العضلــة  ــوزن المعل    ب - أبعــد ال

علــى اســتطالتها  ؟
   ج - ماذا أسمي هذه الخاصية ؟

المرونة: خاصية يزداد طول العضلة عند التأثير فيها بقوة ما، وتعود إلى وضعها الطبيعي بزوالها.
4- المقوية:

 أمسك بمحفظة أقالمي وأرفع يدي نحو األعلى، أحتفظ بهذه الوضعية لعدة دقائق، ماذا أالحظ؟
- لم ال تتعب عضات الرقبة التي تجعل الرأس منتصباً لعدة ساعات في أثناء اليقظة، وعضات الفك 

السفلي التي تجعله ملتصقاً بالفك العلوي؟

مرونة العضات

عضات الرأس والرقبة

- ماذا يحدث لهذه العضات في أثناء النوم؟

المقويــة: خاصيــة تتصــف بهــا بعــض عضــالت الجســم حيــث تحتفــظ بتقلصهــا لمــدة طويلــة مــن الزمــن 
مــن دون بــذل جهــد.
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أواًل: أكمل المخطط اآلتي بالمفاهيم العلمية المناسبة: �

ثانياً: أضع المصطلح العلمي المناسب لكّل مّما يأتي: �
 أ - عضلة حمراء مخطّطة الإرادية، استجابتها منتظمة )..........................(.

ب - عضــالت توجــد فــي جــدار األحشــاء لونهــا أبيــض شــاحب، الإراديــة، واســتجابتها بطيئــة 
.)............................(

ج - عضالت لونها أحمر، مخطّطة، إرادية، واستجابتها سريعة وترتبط بالعظام ).........................(.
ثالثاً: أعطي تفسيراً علمّياً لكّل مّما يأتي:  �

أ - بقاء الّرأس منتصباً في أثناء اليقظة.
ب- تسمية العضالت المخططة بالعضالت الهيكلية.

ورقة عمل:
 يســمى التشــنّج العضلــي الشــديد: الكــزاز العضلــي، أبحــث فــي مصــادر التعلـّـم المختلفــة، عن: )أســبابه، 

أعراضــه، عالجه؟( 
- أكتب تقريراً وأعرضه في صفي، وأناقش زمائي، ثم أحفظه في ملف إنجازي.
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ثانياً:  اجلهاز العصبي 
لدى اإلنسان

1

2

3

4

5

يتطلـّـب قيــام الجســم بأنشــطته الجســمية والذهنيــة و الحفــاظ علــى تــوازن 	 
ــزة  ــل أجه ــم عم ــق و ينظّ ــاز ينّس ــود جه ــة وج ــة والخارجي ــه الداخلي بيئت

الجســم كافــة  بالتّعــاون مــع جهــاز الغــدد الصــم  .
                - ما الجهاز الذي يقوم بذلك؟ 

                - ما أقسامه الّرئيسة؟

الجهاز العصبي لدى اإلنسان وبنية الدماغ.

النّخاع الشوكي.

النّسيج العصبي.

وظائف الجهاز العصبّي المركزّي.

الجهاز العصبي المحيطي الطرفي.



30

 الدرس
الجهاز العصبي لدى اإلنسان وبنية الدماغاألول 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أقسام الجهاز العصبي.
- موقع كّل قسم من أقسام الجهاز العصبي.

- بنية الدماغ.

الجهاز العصبي المركزي – الجهاز 
العصبي المحيطي – بطينات الدماغ – شّق 
سليفيوس – شق روالندو )شق مركزي( – 
الشّق الخلفي – البصلة السيسائية - المخيخ 
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أقسام الجهاز العصبي
يتكّون الجهاز العصبي من قسمين: جهاز عصبي مركزي، وجهاز عصبي محيطي. 	 

نشاط )١(: 

نشاط )2(: أالحظ وأحّدد:

- مستعيناً بالشكل اآلتي أستنتج أقسام الجهاز العصبي عند اإلنسان، وأكمل الفراغات في المخطّط .

الّدماغ:

- أضــع دمــاغ خــروف بالكحــول أو الفورمــول لمــدة يــوم 
حتــى يتصلـّـب، ثــّم أغســله جيــداً بالمــاء )أو أحضر مجّســماً 

للدمــاغ(، وأحــّدد األقســام الظاهــرة للّدمــاغ .
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أتعّرف أقسام الوجه العلوي للدماغ :	 

   - أالحظ أّن الوجه العلوي للدماغ مؤلّف من ثالثة أقسام، ما أكبر أقسام الدماغ حجماً، وما لونه؟
    - أحّدد األقسام على صورة دماغ 
اإلنسان، وأضع كّل مسّمى في مكانه 

المناسب:
 ............................ )1   
............................ )2   
............................ )3   

   - من مالحظتي للشكل أختار اإلجابة 
الّصحيحة لمعرفة أهمية كثرة التالفيف 

الموجودة على سطح المخ:      أ- تزيد من مساحة سطح المخ 
                                      ب- تنقص من مساحة الّسطح
                                 ج- تبقى مساحة الّسطح ثابتة 

1- المخ:
أالحظ الّشكل المجاور الذي يمثّل منظراً 	 

جانبياً لنصف كرة مخية يسرى.
 - أتعاون و زمالئي لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

     - أالحظ وجود ثالثة شقوق ما هي؟
...............................          

     - تحّدد هذه الشقوق أربعة فصوص هي:
         1-الفّص ......................          2- الفّص......................
         3- الفّص......................          4- الفّص......................

2 - المخيخ 

المخيخ كتلة عصبيّة لونها رمادّي
يتكّون من نصفي .........................

 بينهما فّص متوسط دودي 
يتميّز الفّص المتوسط بوجود.........................

أقسام الدماغ

المخيخ
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3 - البصلة السيسائية:

- بنية عصبية لونها أبيض شكلها مخروطي 
بماذا تتصل من األعلى؟ وبماذا تتصل من األسفل؟

الوجه الّسفلي للدماغ: 
نشاط )3(: أالحظ وأكتشف:

- أنعم النّظر في الّشكل المجاور الذي يمثّل الوجه الّسفلي 
للدماغ، وأرتّب أقسامه بدءاً من البصلة وانتهاًء بأعلى 

الدماغ:
1- البصلة السيسائية     2- ......................
......................-4     ......................-3

...................... -5            
- أمســك الدمــاغ وأضعــه فــي لــوح التشــريح؛ بحيــث يكــون وجهــه العلــوي لأعلــى، وأقــوم بإبعــاد نصفــي 

الكــرة المخيـّـة عــن بعضهمــا.

أالحظ وجود صفيحة من مادة بيضاء تصل نصفي الكرة المخيّة ببعضهما، هي ............... يقع في 	 
قاع الشّق األمامي الخلفي، ثم أقطع الجسم الثفني فأالحظ صفيحة بيضاء أخرى تسمى:  ..................

الوجه السفلي للدماغ

- تترّكب البنى العصبيّة في الّدماغ والنّخاع الّشوكي من مادتين رماديّة وبيضاء يختلف 
عهما من بنية عصبيّة إلى أخرى. توضُّ

- يوجد في الّدماغ أربعة تجاويف تسّمى بطينات الّدماغ، يملؤها سائل دماغي شوكي.
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أواًل: اكتب المصطلح العلمي المناسب لكّل مّما يأتي: �
1- صفيحة من مادة بيضاء تقع تحت الجسم الثفني للمخ              )..........................(

2- فّص متوسط بين نصفي الكرة المخيخية عليه أثالم                )..........................(

3- تجاويف داخل الدماغ يملؤها سائل دماغي شوكي                 )..........................(

4- شّق على سطح المخ يفصل بين الفّص الجداري والجبهي        )..........................(

ثانياً: أضع كّل من المسميات العلمية اآلتية في مكانها المناسب على الشكل الذي يمّثل منظراً جانبياً  �
لنصف كرة مخية:

الفص الجبهي ، الفص الجداري ، المخيخ ، شق سيلفيوس ، البصلة السيسائية ، شق قائم )خلفي(.

 ورقة عمل: 
- تعــّد كثــرة التالفيــف فــي المــخ مؤشــراً جيــداً... أبحــث فــي مصــادر التعلــم المختلفــة عــن أهميــة هــذه 

التالفيــف عنــد اإلنســان.
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي، وأحتفظ به في ملف إنجازي.
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 الدرس
النخاع الشوكيالثاني 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- موقع النّخاع الشوكي .
- دراسة مقطع عرضّي للنخاع الشوكي 

- البنى والتراكيب التي تحمي الدماغ والنخاع 
الشوكي.

 قناة السيساء ، السحايا ، األم الجافية ، 
األم الحنون ، الغشاء العنكبوتي ، السائل 

الدماغي الشوكي .
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 النخاع الشوكي:

 حبــل أبيض طويل أســطواني الشــكل 	 
عليــه انتفاخان، رقبــي وقطني.

 أالحظ الشكل السابق، وأجيب:

مقطع عرضي في النخاع الشوكي

- أين يقع النخاع الشوكي ؟ 
- بماذا يتصل من األعلى؟

- وبماذا ينتهي؟ 

بنية النخاع الشوكي:
 )مهارة استخدام األدوات(

ــه ) يمكــن اســتخدام محضــراً جاهــزاً فــي  ــاً في أحضــر نخاعــاً شــوكياً لخــروف، وأجــري مقطعــاً عرضي
ــر المدرســة(، أالحــظ  الشــكل وأكمــل الفراغــات بالكلمــات المناســبة: مخب

1 - يوجد في النخاع الشوكي مادتان هما المادة ....................... مركزية التوّضع تأخذ شكل فراشة 
والمادة................ محيطية التوّضع .

امتداده تسّمى............................. مملوءة بسائل  الّشوكي وعلى  النخاع  قناة توجد في مركز   -2
دماغي شوكي داخلي .

3- ثلمان : أمامي ................... وثلم ....................... ضيّق وعميق.

حماية الّدماغ والّنخاع الّشوكي:

- ما أهمية ارتداء الرياضيين الخوذة على 
الرأس؟

الرخوة  األنسجة  من  العصبية  األنسجة  تعّد 
حمايتها  تتّم  لذا  اإلنسان.  جسم  في  والهّشة 

بتراكيب خاصة من مثل:

1- عظام القحف التي تحمي الدماغ، وعظام 
العمود الفقري التي تحمي النخاع الشوكي. 

الدماغ  تفصل  أغشية  وهي  الّسحايا:   -2
العظميّة  الجدران  عن  الّشوكي  والنّخاع 

المحيطة بهما.

3- الّسائل الدماغي الّشوكي: سائل شفّاف يشّكل وسادة مائيّة تمتّص الّصدمات وتحمي المراكز العصبيّة 
من االنضغاط.   
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أرتّب وأقارن:

- أالحظ الّشكل وأتعاون مع زمالئي على ترتيب أغشية الّسحايا التي تحيط بالدماغ من الخارج نحو الداخل. 

.......................3            .......................2             .......................1          

هل يتطابق هذا الترتيب مع ترتيب أغشية الّسحايا المحيطة بالنّخاع الّشوكي في الّشكل اآلتي ؟

)أستدّل( - أعاون زميلي وأصل بخطّ كّل مفهوم علمي من العمود ) أ ( بما يناسبه من العمود )ب( :  

العمود / ب / العمود / أ /

- غشاء رقيق غني باألوعية الدموية يلتصق بقوة وعمق 
بالدماغ والنخاع الشوكي ويُغذيهما.

- األم الجافية

- غشاء هّش يتكّون من نسيج ضام رخو يملؤه سائل دماغي 
شوكي خارجي.

- األم الحنون

- غشاء خارجي ثخين قاٍس يلتصق بالسطح الداخلي للتجاويف 
العظمية القحفية والفقرية.

- الغشاء 
العنكبوتي

مكان وجوده نوع السائل

يمأ فراغات الغشاء العنكبوتي الّسائل الدماغي الشوكي الداخلي

يوجد في بطينات الّدماغ وقناة السيساء

يوجد في بطينات الدماغ فقط الّسائل الدماغي الشوكي الخارجي

- أصل بخطّ بين نوع السائل الدماغي الشوكي ومكان وجوده في الجدول اآلتي:
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العبارة  � نهاية  في   )x( غلط  وإشارة  الّصحيحة،  العبارة  نهاية  في   ) صح) إشارة  أضع  أواًل: 
المغلوطة، وأصوب العبارة المغلوطة:

1- تلتصق األم الحنون بقوة وعمق بالمراكز العصبية .
2- يحيط الغشاء العنكبوتي بالنخاع الشوكي فقط .

3- يتصل النخاع الشوكي في األعلى بالبصلة السيسائية.
4- للنخاع الشوكي ثلمان أماميان وثلمان خلفيان .

ثانياً: أحّدد بدقة موقع كّل مّما يأتي:  �

النخاع الشوكي ، السائل الدماغي الشوكي الداخلي، قناة السيساء. 

ثالثاً: أذكر وظيفة كّل مّما يأتي: �

 السائل الدماغي الشوكي  الخارجي، األم الجافية ، القناة الفقرية. 

 رابعاً: أرسم مقطعاً عرضياً للنخاع الشوكي، وأضع المسميات على الّرسم. �

ورقة عمل: 
أبحث في مصادر التعلّم المختلفة عن وسائل أخرى لحماية الدماغ والنخاع الشوكي. 

أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.
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 الدرس
النسيج العصبيالثالث 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أنواع الخاليا في النسيج العصبي.
- أقسام الخلية العصبية.

- مفهوم الليف العصبي. 
- مفهوم السيالة العصبية. 

العصبون، الدبق العصبي، المحوار، 
االستطاالت الهيولية ،غمد النخاعين، غمد 
شوان، األزرار االنتهائية، الليف العصبي، 

السيالة العصبية.

تجتمــع الخايــا مــع بعضهــا البعــض لتكــّون أنســجة مختلفــة فمــا الخايــا التي تكــّون النســيج العصبي؟ 	 
ومــا وظيفــة كّل منها؟.
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ــن مــن 	  ــز نوعي أنعــم النظــر فــي الّصــورة وأميّ
الخاليــا توجــد فــي النســيج العصبــي: خايــا 
عصبيــة ) عصبونــات( و خايــا الدبــق العصبي 

ــا(. ــات وتحميه ــم العصبون )تدع

أقسام الخلية العصبية)العصبون(:

)أالحظ وأستنتج(

ــي 	  ــوم العلم ــب المفه ــون( وأكت ــة ) العصب ــة عصبي ــل خلي ــذي يمث ــي ال ــكل اآلت ــي الش ــر ف ــم النظ أنع
ــة: ــات اآلتي ــي الفراغ ــب ف المناس

1- يحتوي جسم الخلية على  هيولى )سيتوبالسما( التي تتضمن عضيات خلوية و ............................

2- يخــرج مــن جســم العصبــون اســتطاالت  تكــون كثيــرة العــدد غالبــاً ، تســتقبل التنبيــه وتنقلــه باتجــاه جســم 

الخلية تســمى:....................

3-  محــوار أســطواني  يعــّد اســتطالة هيوليــة طويلــة ومفــردة تنقــل التنبيــه بعيــداً عــن جســم الخليــة العصبيــة 

تنتهــي بـ................ ذات انتفاخات تســّمى ................ 

يحيط   بمحوار الخلية العصبية غمد................. أو غمد ...................... أو كالهما. 

خايا النسيج العصبي

أقسام الخلية العصبية
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السيالة العصبية:

- ما لغة التخاطب بين العصبونات في الجهاز العصبي، حتى تتمّكن من أداء وظيفتها على أكمل وجه؟

- عندما أضغط على مقبس اإلضاءة في المنزل فإّن التيار الكهربائي ينتشر بسرعة في األسالك ليضيء 

كافة المصابيح، وهذا يُشبه الّسيالة العصبية فعندما يتنبه العصبون بمنبّه ما تتكّون سيالة عصبية ينقلها إلى 

العصبونات األخرى.

 - تدعى حالة التنبيه التي تنتقل على طول الليف العصبي بالّسيالة العصبية.

- غمــد النخاعيــن: غمــد أبيــض صدفــي يترّكــب مــن مــادة دهنيـّـة فوســفوريّة تعطــي المــادة 
البيضــاء لونهــا األبيــض.

- غمد شوان: غمد هيولي رقيق شفّاف يعّد مكونا من خاليا شوان.
- الليــف العصبي:خيــط مكــّون مــن محــوار أو اســتطالة هيوليــة طويلــة يكــون محاطــاً بغمــد 

النخاعيــن أو بغمــد شــوان أو بكليهمــا. 
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكّل من العبارات اآلتية: �

خاليا تسهم في بنية النسيج العصبي تدعم العصبونات وتحميها. )..................(. 1

انتفاخات في نهاية محوار الخلية العصبية.)..................(. 2

يترّكب من مادة دهنيّة فوسفورية تعطي المادة البيضاء لونها األبيض.)...........(. 3

حالة التنبيه التي تنتقل على طول الليف العصبي.)..................(. 4

تستقبل الّسيالة العصبية وتنقلها إلى جسم الخلية العصبية. )..................(. 5

ثانياً: أكتب كّل مسّمى من أقسام العصبون بما يناسب األرقام الموجودة على الّشكل المجاور.  �

ثالثاً: أرّتب المصطلحات اآلتية بما يتوافق مع االتجاه الّصحيح لنقل الّسيالة العصبّية ضمن العصبون: �

محوار - استطاالت هيولية -  أزرار -  جسم الخلية
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 الدرس
وظائف الجهاز العصبّيالرابع 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- وظائف الدماغ والنخاع الشوكي.
- الباحات الحسية والباحات المحركة 

اإلرادية.
- عناصر القوس االنعكاسية.

اإلحساس الشعوري، الفعل االرادي، 
الباحات الحسية، الباحة المحركة اإلرادية، 
القوس االنعكاسية، المنعكسات الشوكية، 

المنعكسات البصلية.   

ــوء 	  ــل: )الحــرارة، الّض ــن مث ــة م ــة الخارجي ــرات البيئ ــن تغيّ ــر م ــة للكثي ــا اليومي ــي حياتن ــّرض ف نتع

ــم ......(. ــش، األل ــوع، العط ــة: )الج ــة الداخليّ ــرات البيئي ــوات .......( أو تغيّ ــوان، األص األل

 كيف يتفاعل اإلنسان مع هذه التغيّرات؟ وما دور الجهاز العصبي في ذلك؟
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وظائف الجهاز العصبي المركزي: 
أواًل: وظائف المخ: 

المخ: مركز اإلحساس الّشعوري، واألفعال اإلرادية، ومركز الذاكرة والتعلّم والخبرة.

الباحات الحسية والمحركة في نصف الكرة المخية األيسر

ــة  )أالحــظ وأســتنتج(: تقســم القشــرة المخي
إلــى ثــالث مناطــق وظيفيــة تســّمى الباحات.

وأجيــب 	  المجــاور،  بالشــكل  أســتعين 
عــن األســئلة اآلتيــة:

ــف شــّق  ــع خل ــي تق    - أســمي الباحــة الت
ــداري؟ ــّص الج ــي الف ــدو( ف )روالن

   - مـــا الباحـــة التـــي تقـــع أمـــام شـــّق 
مباشـــرة؟ )روالنـــدو( 

   - في أّي فّص توجد الباحة الّسمعيّة ؟
   - أين تقع الباحة البصريّة؟

)أطبـّـق(: أصــل بخــطّ كّل وظيفــة مــن وظائــف الباحــات فــي قشــرة المــّخ  فــي العمــود الثانــي بمــا يناســبها 
فــي العمــود األول:

تستقبل السياالت العصبيّة الواردة إليها من العينين وتفّسرها. باحة اإلحساسات العامة

لها دور في اإلحساس الجسمي: )لمس، حرارة، ألم، ضغط...(. الباحة المحركة اإلرادية

لها دور في تحريك الجسم )مركز الفعل اإلرادي(. الباحة الّسمعية

تستقبل وتفّسر السياالت العصبيّة الواردة إليها من األذنين. الباحة البصريّة

ــا الدمــاغ، ويســاعد  ــر لتنشــيط خالي ــى التفكي ــاج إل ــم حفــظ المعلومــات فــي المــخ، ونحت يت
ــب النســيان. ــى تنشــيط الذاكــرة وتجنّ ــم وتكــرار المعلومــات عل التعلّ
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ثانيًا: وظائف المخيخ:

عند استئصال المخيخ لدى حمامة لوحظ أنها بدأت تتمايل في سيرها حتى تكاد تسقط أرضاً.	 

ينّسق المخيخ التقلصات العضلية ليضمن توازن 
الجسم في أثناء الحركة والّسكون. 

ثالثًا: وظائف البصلة السيسائية: 

 )أتوقع(    - حاول أن تحبس أنفاسك لفترة من الوقت، هل تستطيع االستمرار في ذلك؟
          - هل يمكن لإلنسان أن يتحّكم بضربات قلبه؟

          - هل تتحّكم بإفراز اللعاب؟

ــا تحــدث مــن دون تدخــل قشــرة 	  ــة وتســّمى أفعــاالً انعكاســية ألنّه ــع األفعــال الســابقة ال إرادي إّن جمي
ــة السيســائية . ــي البصل ــة ف المــخ مركزهــا المــادة الرمادي

ــة تســّمى:  ــا الرمادي ــة( بمادته ــال االنعكاســية )الالإرادي ــن األفع ــر م ــزاً لكثي ــة السيســائية مرك ــّد البصل تع
منعكســات بصليــة مــن مثــل: حــركات التنفــس ووقــف حــركات القلــب وإفــراز اللّعــاب وحــركات المضــغ 

ــع. أمــا مادتهــا البيضــاء فهــي طريــق لنقــل الســياالت العصبيــة. والبل

رابعًا: وظائف النخاع الشوكي:

- مــا الفعــل الــذي أقــوم بــه إذا المســت جســماً ســاخناً مــن دون انتبــاه؟ أوإذا ســمعت صــوت ســيارة بشــكل 
مفاجئ؟

- إنهــا أفعــال الإراديــة مركزهــا المــادة الرماديــة فــي النخــاع الشــوكي، تســّمى )المنعكســات الشــوكية( ومــن 
أمثلتهــا: المشــي الالشــعوري، إفــراز العرق. 

أما المادة البيضاء للنخاع الشوكي فهي طريق لنقل السياالت العصبية.
ــدي بشــوكة 	  ــع ي ــي المريــض وخــز إصب ــارة صديق ــورد لزي ــة مــن ال ــوم بتنســيق باق ــت أق ــا كن بينم

ــب األذى. ــدي لتجنّ ــدت ي فأبع

يسهم المخيخ في ضبط الفعاليات 
العضلية الّسريعة كالجري 
والعزف الموسيقي........
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األرقام  بوضع  االنعكاسية  الحركة  عناصر  وأرتّب  العصبية،  الّسيالة  مسار  وأتتبّع  اآلتي،  الشكل  أالحظ 
المناسبة:

الفعل المنعكس الشوكي

عصبون حسّي
عصبون واصل في المادة الرماديّة 

للنخاع الشوكي
العضو المنفذ مستقبل حسّي عصبون محرك

).......( ).......( ).......(  )1( ).......(

- يشارك في القوس االنعكاسية ثالثة أنواع من العصبونات تختلف بحسب وظيفتها وهي: 

1 - عصبون حسي       2- عصبون واصل          3- عصبون حركي

- النخــاع الشــوكي والبصلــة السيســائية مركــز لبعــض الحــركات االنعكاســية بمادتهمــا الرماديــة، وطريــق 
لنقــل الّســياالت العصبيــة الحســية والحركيــة بمادتهمــا البيضــاء.
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أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
   1- يقع مركز إفراز اللّعاب في  المادة الرمادية لـ:

           أ- المخ       ب- المخيخ       ج- البصلة السيسائية       د- النخاع الشوكي 
   2- توجد الباحة السمعية في الفص: 

              أ- القفوي     ب- الجداري     ج-  الجبهي                  د- الصدغي 
ثانياً: أذكر وظيفة واحدة لكّل من:  �

           المخ - المخيخ - المادة البيضاء في البصلة السيسائية - المادة الرمادية في النخاع الشوكي.

ثالثاً: أصّوب من دون تغيير ما تحته خّط في كّل مّما يأتي: �
1- تتشّكل سيالة عصبية حركية تصل إلى مركز الشّم في قشرة المخ في أثناء تنبيه العصب الشّمي.

2- توجد الباحة المحركة اإلرادية خلف شّق ) روالندو ( في الفّص الجداري.                
3- تعّد الباحة المحّركة خلف شق ) روالندو ( المركز العصبي لأفعال اإلرادية.

التجارب  � اآلتي  الجدول  يلّخص  حّية.  ضفادع  ثاثة  على  مخبرية  تجارب  ثاث  إنجاز  تّم  رابعاً: 
ونتائجها:

التجربة
التجربة األولى:

تنبيه ضفدع ساليم 
بمنبهات مختلفة

التجربة الثانية:
 وخز أصابع الطرف الخلفي 

لضفدع مخّربة الدماغ ونخاعها 
الشوكي سليم

التجربة الثالثة:
 وخز أصابع الطرف الخلفي 

لضفدع مخرب النخاع الشوكي 
وبقاء الدماغ سليم 

استجابة بحركات النتيجة
عدم ثني الطرف الخلفي المنبهثني الطرف الخلفي المنبهمختلفة

أّي من التجارب السابقة توّضح كّل من الوظائف اآلتية:	 
                 - وظيفة النخاع الّشوكي كمركز لأفعال االنعكاسية.

                 - الحّس الشعوري.
                 - وظيفة النخاع الّشوكي كطريق لنقل الّسيالة العصبية.
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 الدرس
الجهاز العصبي المحيطي الطرفياخلامس 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أقسام الجهاز العصبي المحيطي من 
   الناحية الوظيفية.

- بنية األعصاب وأنواعها.
- مقارنة األعصاب الّدماغية واألعصاب 

   الّشوكية.
- وظائف الجهاز العصبي الذاتي. 

العصــب - غمــد العصــب - العقــدة الشــوكية 
الجهــاز العصبــي الذاتــي - الجملــة الوديــة - 

الجملــة قــرب الودية

يشّكل الجهاز العصبي المحيطي صلة الوصل بين الجهاز العصبي المركزي ومختلف أعضاء الجسم، 	 
فهو يسهم في تنسيق وظائف الجسم وضبط اتزانه مع بيئته الداخلية والخارجية.
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أنعم النّظر بالمخطّط المجاور، وأجيب:	 
     - مّم يتألّف الجهاز العصبي المحيطي

       من الناحية الوظيفيّة؟ 

الجهاز العصبي المحيطي

جسمي
)إرادي(

األعصاب

أعصاب شوكيةأعصاب دماغية

ذاتي
)ال إرادي(

جملة قرب وديّةجملة وديّة

يقسم وظيفياً

أواًل: الجهاز العصبي الجسمي اإلرادي:

يتألف من األعصاب الدماغية واألعصاب الشوكية.	 
بنية األعصاب: 

- األعصاب حبال بيضاء مختلفة األطوال واألقطار.

)أقارن وأستنتج( 
أحضر مدرس العلوم عدداً من أقالم الّرصاص المتشابهة وطلب من الطالب أن يجمعوها على شكل حزم. 

خاّص  غالف  ضمن  بعضها  مع  الحزم  جمعوا 
وقّدموها للمدّرس. 

األسئلة 	  عن  وأجيب  المجاور،  الّشكل  أالحظ 
اآلتية ألستنتاج مكّونات العصب:

- ما البنية التي تشبه كّل قلم رصاص؟
يقابل  وماذا  الرصاص؟  أقام  حزمة  تمثّل  ماذا   -

الغاف الذي يحيط بكل حزمة ؟
- ما البنية المقابلة لغاف حزم األقام؟

مقطع عرضي في العصب

يتكّون العصب من:
     - عدد من األلياف العصبية المجتمعة مع بعضها البعض على شكل حزم.

     - يحيط بكل حزمة غالف الحزمة الضام.
     - يجمع الحزم نسيج ضام يحوي أوعية دموية.

     - يحيط بالعصب غمد ثخين يسّمى غمد العصب. 
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أنظــر بتمّعــن، وأذكــر نوعــي األعصــاب التــي تتصــل بالمراكــز العصبية، 
وأضــع التســمية علــى الشــكل المجاور:

أ- األعصاب الدماغية )القحفية(:

تصنيف األعصاب بحسب اتصالها بالجهاز العصبي المركزي: 

الجهاز العصبي الجسمي

- عددهــا 12 شــفعاً، تتصــل بالدمــاغ، وتتــوّزع فــي 
أنحــاء الــرأس )عضــالت  وحــواس ( عــدا العصب 
العصــب  هــو  و  المعــدي(  )الرئــوي  العاشــر 
ــى األحشــاء فــي  ــذي يصــل إل ــد ال الدماغــي الوحي

الصــدر والبطــن. 

ب- األعصاب الشوكية:
- عــدد األعصــاب الشــوكية 31 شــفعاً مــن األعصــاب تصــل النخــاع 

ــف أنحــاء الجســم. الشــوكي بمختل

 أالحظ الشكل، وأجيب عن األسئلة اآلتية:	 
      - يرتبط كّل عصب شوكي مع النخاع الشوكي بجذرين، ما هما ؟

      - أالحظ وجود انتفاخ صغير على أحد الجذرين، أسّميه.

- يبدأ كّل عصب شوكي بجذرين، خلفي 
  حّسي يتميّز بوجود عقدة شوكية، وجذر أمامي محرك.

تصنيف األعصاب من الناحية الوظيفية:
 )أالحظ وأستنتج(

أوالً: أالحظ الّصور اآلتية لبعض األعصاب الدماغية، وأجيب: 
بأي عضو حّسي يرتبط كّل عصب من هذه األعصاب؟ ما نوعها من الناحية الوظيفية؟
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ثانيــاً: أجريــت التجــارب الثــالث اآلتيــة علــى ضفــدع. أعــاون زميلــي بمــا أراه مناســباً، وأمــأ الفراغــات 
فــي الجــدول اآلتــي:

االستنتاج النتائج التجارب
رقم 

التجربة

ينقل الجذر الخلفي 
السيالة ................

فقدان الحساسية في 
المنطقة المتصلة 

بالعصب
1

ينقل الجذر األمامي 
..................

الحركية

شلل في المنطقة 
المتصلة بالعصب

2

ينقل العصب ........ 
السيالة العصبية الحسية 
والحركية فهو عصب 

مختلط

شلل وفقدان الحس 
في المنطقة المتصلة 

بالعصب
3

)أطبّق( من مالحظتي للّصور السابقة وقراءة الجدول، أضع إشارة صح ) P ( في الحقل الذي يدّل على 
اإلجابة الّصحيحة :

العصب البصري العصب المحّرك اللساني
العصب الوركي 
)عصب شوكي(

العصب الشمّي

أعصاب حسيّة

أعصاب حركيّة

أعصاب مختلطة
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 األعصاب من الناحية الوظيفية ثاثة أنواع:
حسيّة: تنقل السيالة العصبية من أعضاء الحّس إلى المراكز العصبية، مثل العصب البصري. . 1
حركيـّـة )مفــرزة(: تنقــل الســيالة العصبيــة مــن المراكــز العصبيــة إلــى األعضــاء المنفــذة )عضالت . 2

أو غــدد مفــرزة(، مثــل العصــب المحرك اللســاني.
مختلطة تنقل السيالة العصبية باتجاهين متعاكسين، مثل: )األعصاب الشوكية(.. 3

ثانيًا: الجهاز العصبي الذاتي )ال إرادي(:

يتحّكــم الجهــاز العصبــي الذاتــي )اإلعاشــي( بالوظائــف اإلعاشــية فــي الجســم مــن دون تدّخــل المــخ، 	 
ــم وظائــف التغذيــة مــن )هضــم ودوران وإطــراح وإفــراز(. وينظّ

و يتألف من جملتين عصبيتين تعمالن بشكل متعاكس وآلية انعكاسية )ال إرادية( هما:	 
    الجملة الودية  و الجملة قرب الودية.

تتكون الجملتان من: مراكز عصبية، وعقد عصبية، وأعصاب مرتبطة بها.	 

مثال: الجملة الودية توسع حدقة العين بينما تعمل الجملة شبه الودية على تضيق حدقة العين.

الجهاز العصبي الذاتي )الا إرادي(
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أواًل: أضع كّل مسّمى من مسميات بنية العصب بما يناسب األرقام الموجودة في الشكل اآلتي: �

ثانياً: أصل بخّط أو أكثر كّل عبارة من القائمة ) أ ( مع ما يناسبها من القائمة )ب( ألحصل على  �
خصائص األعصاب وأنواعها:

القائمة /ب/ القائمة / أ /

أعصاب شوكيّة عددها 12 شفعا من األعصاب تتصل بالدماغ	 

أعصاب دماغيّة
عددها 31 شفع من األعصاب تتصل بالنخاع 	 

الشوكي

العصب المجهول 
)الرئوي المعدي(

يتكّون كّل عصب من اتحاد جذرين أمامي محرك 	 
وخلفي حسي

أعصاب تمّر من ثقوب في قاعدة القحف 	 
وتتوّزع في أنحاء الرأس والعنق. 

يخرج من الدماغ ويصل الى األحشاء في 	 
الصدر والبطن.
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ثالثاً:  الغدد الصّم

1

2

يتعــاون الجهــاز العصبــي والغــدد الصــّم علــى تحقيــق االنســجام والتكامــل بيــن أجهزة 	 
وأعضاء الجســم.

فلــو شــبّهنا الجهــاز العصبــي بشــبكة الشــابكة )االنترنــت( التــي تتميـّـز بســرعة إيصال 	 
الرســائل فــإّن عمــل الغــدد الصــم يشــبه تبــادل الرســائل عبــر البريــد العــادي أي أنّــه 

بطــيء لكــن تأثيــره يســتمر لمــدة أطــول. 
      فما هي الغدد الصم ؟

الغدد الصّم وهرموناتها

اضطرابات الغدد الصّم



55

 الدرس
الغدد الصّم وهرموناتها )حاثاتها(األول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أنواع الغدد في جسم اإلنسان .
- وصف الغدد الصماء.

- مفهوم الهرمون )الحاثة(.
- الحاثات التي تفرزها كل غدة.

الغـدد الصمـاء- الهرمونـات - الغـدة النخامية 
- الغدةالدرقيـة - الغـدد جـارات الدرق - الغدة 
هرمـون   - الصنوبريـة  الغـدة   - الكظريـة 
  - التيروكسـين   - الكالسـيتونين   - النمـو 
 - -الغلوكاغـون  األنسـولين  الباراثورمـون.- 
الميالتونيـن.  - األدريناليـن   - الكورتيـزول 
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أواًل:أنواع الغدد في جسم االنسان:
يوجد في جسم اإلنسان ثاثة أنواع من الغدد هي: 	 

ــى  ــا إل ــب مفرزاته ــة تص ــا غدي ــن خالي ــف م ــة(:  تتأل ــة – مفتوح ــراز )قنوي ــة اإلف ــدد خارجي 1- غ
ــدم. ــزل عــن مجــرى ال ــة بمع ــوات مفرغ ــر قن الوســط الخارجــي عب

2- غــدد داخليــة اإلفــراز )ال قنويــة -  صمــاء(: تتألــف مــن خاليــا غديــة تصــب مفرزاتهــا مباشــرة 
فــي مجــرى الــدم بــدون قنــوات.

3-غدد مختلطة: تتألف من نوعين من الخاليا بعضها داخلي اإلفراز، وبعضها خارجي اإلفراز.
نشاط )1(: أالحظ وأحلّل:

اعتماداً على المعلومات السابقة أتعاون وزميلَّي في تصنيف الغدد اآلتية ضمن الجدول اآلتي:	 

الغّدة الكظريّةالغدد الدرقيّة وجارات الدرقيّة

البنكرياس الغدد الدهنيّة والعرقيّة في الجلد

الغدد اللّعابيةالغدد الدمعيّة

غدد مختلطة غدد داخلية اإلفراز غدد خارجية اإلفراز
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نشاط )2(: أحلّل وأستنتج:

مواقع الغدد الصم

الغدة الصّماء: غدة داخلية اإلفراز تصّب مفرزاتها إلى )الدم أو اللمف( مباشرة.
ــدم أو اللمــف( مباشــرة  ــة تفرزهــا الغــدد الصــم وتلقــي بهــا فــي )ال الحاثــات )الهرمونــات(: مــواد كيميائي

لتقــوم بوظائــف معينــة فــي الجســم.
ثانيًا: مواقع الغدد الصم في جسم اإلنسان:

لــكّل غــّدة مــن الغــدد الصــّم موقعــاً خاصــاً فــي جســم اإلنســان، أالحــظ الشــكل فــي األســفل وأصــل بخــطّ 
كّل غــّدة )مــن العمــود األول( بموقعهــا فــي الجســم )فــي العمــود الثانــي(، وأناقــش زميلــي فــي ذلــك. 

العمود األول

الغدة النخامية

الغدة الدرقية

الغدة جارات الدرقية

جزر النغرهانس

الغدتان الكظريتان

الغدة الصنوبرية

الخصيتان

المبيضان

العمود الثاني

تحيط بالحنجرة أعلى الرغامى

توجد في مؤخرة المعثكلة

تقعان فوق الكليتين

تقع على الوجه السفلي للدماغ

تلتصق  صغيرة  غدد  أربع 
بالسطح الخلفي للغدة الدرقية

داخل الدماغ

لدى  توجدان  جنسيتان  غدتان 
األنثى داخل تجويف البطن

لدى  توجدان  جنسيتان  غدتان 
الذكر خارج تجويف البطن في 

كيس الصفن.

ثالثًا: الهرمونات التي تفرزها الغدد الصم و وظائفها:

تتعــاون الغــدد الصــم فــي جســم اإلنســان علــى مراقبــة وضبــط وظائــف الجســم المختلفــة، فــكّل غــّدة 	 
تقــوم بــدور هــام مــن خــال الهرمونــات التــي تفرزهــا.
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1 - الغدة النخامّية:
أصغــر الغــدد الصــّم فــي الجســم تقــع علــى الوجــه الّســفلي 
ــل  ــات متنوعــة فتنظــم عم ــراز هرمون ــوم بإف ــث تق ــاغ، حي للدم
معظــم الغــدد الصــم األخــرى، كمــا تؤثــر فــي الوظائــف الحيويــة 

ــم.  للجس
ــو العظــام  ــي  نم ــرزه  ف ــذي تف ــون النمــو ال ــم هرم ــالً يتحّك فمث

والعضــالت.  
الغدة النخامية

الغدة الدرقية والغدد جارات الدرق

جزر النغرهانس في البنكرياس

2 - الغدة الدرقية:
تفــرز  و  الرغامــى،  أعلــى  فــي  بالحنجــرة  تحيــط 

هرمونــات:
عــن  المســؤول  باليــود،  الغنــي  التيروكســين:    )1
عمليــات النمــو ) تركيــب البروتيــن ( و إنتــاج الطاقــة 

ــه. ــة حرارت ــم درج ــم وتنظي ــي الجس ف
ترســيب  زيــادة  عــن  المســؤول  2(الكالســيتونين: 

العظــام. فــي  الكالســيوم 
3 - الغدد جارات الدرق:

هي أربع غدد صغيرة تلتصق على الوجه الخلفي للغدد الدرقية.
ــم نســبة الكالســيوم فــي الــدم ويزيــد مــن إخــراج الكالســيوم مــن   تفــرز هرمــون الباراثورمــون الــذي يُنظّ

العظــام إلــى الــدم.

4 - جزر النغرهانس في المعثكلة:

تجّمعات من خاليا محاطة باألوعية الدموية توجد في مؤّخرة المعثكلة، وتفرز هرمونين هما:
ــب )الغلوكــوز( . 1 ــض نســبة ســكر العن هرمــون األنســولين: يُخفّ

فــي الــدم عنــد ارتفاعــه، بتحويلــه إلــى غليكوجيــن الــذي يُخــزن 
فــي الكبــد والعضــالت ليعــود إلــى المســتوى الطبيعــي.

هرمــون الغلوكاغــون: يرفــع نســبة ســكر العنــب فــي الــدم عنــد . 2
انخفاضــه، حيــث يفــّكك الغليكوجيــن فــي الكبــد إلــى ســكر عنــب 

ليعــود إلــى المســتوى الطّبيعــي )مســتواه الطبيعــي فــي الجســم )1 غ / ليتــر(.

يدخــل عنصــر اليــود فــي تركيــب هرمــون الغــدة الدرقيــة، نحصــل عليــه مــن تنــاول بعــض 
األغذيــة البحريــة خاصــة األســماك، أو بإضافتــه إلــى ملــح الطعــام.
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- بناء على ما سبق أكمل المخطّط 
المجاور بالهرمون المناسب:

5 - الغدتان الكظريتان:  تقعان فوق الكليتين، نميّز في كّل غّدة:
أ  قشر الكظر: يفرز هرمون  الكورتيزول الذي يُنظم نسبة ملح الطعام 	-

والماء في الجسم .
أ  لّب الكظر: يفرز هرمون األدرينالين الذي يُحذر الجسم في حاالت 	-

زيادة  الفم،  جفاف  الوجه،  في  شحوباً  فناحظ:  والخطر.  الخوف 
نشاط عضلة القلب، و تحويل الدم لأعضاء الهامة في الجسم.

6 - الغدة الصنوبرية:
 تقع داخل الدماغ و تفرز هرمون الميالتونين، الذي يقوم بدور مهم في تنظيم الساعة البيولوجية للجسم 

)النوم واليقظة(.
نشاط )3(: 

  تعلّمــت مــن خــالل مــا ســبق أّن الغــدد الصــّم تفــرز العديــد مــن الهرمونــات المهمــة فــي الجســم ، أقــوم 
بإكمــال  الجــدول اآلتــي بالتعــاون مــع زمالئــي:

وظيفة الهرمون الهرمونات التي تفرزها اسم الغدة
................... هرمون النمو ...................

وظيفته: إنتاج الطاقة وتنظيم درجة الحرارة
وظيفته: ......................................

................... -1
2- الكالسيتونين الغدة الدرقية

...................................... الباراثورمون ...................

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

......................................
................... -1
................... -2 جزر النغرهانس

...................................... الكورتيزول ...................
يحّذر الجسم في حاالت الخوف والخطر ................... لب الكظر

ال يمتلك النبات جهاًزاً عصبياً  إنما لديه مواد كيميائية تسّمى )مواد التنسيق النباتية أو األوكسينات( 
يقوم النبات بإنتاجها في قمم الفروع الهوائية بشكل رئيسّي،  وتنتقل من أماكن صنعها إلى المناطق 

األخرى من النبات بإتجاه واحد مسببة نمو واستطالة الخاليا.
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أواًل:أكتب المصطلح العلمي للعبارات األتية : �
1( مواد كيميائية تفرزها الغدد الصم وتلقي بها في الدم واللمف )....................(

2( غدد تلقي مفرزاتها عبر أقنية إلى خارج الدم واللمف   )....................(
3( مواد كيميائية يقوم النبات بإنتاجها في قمم الفروع الهوائية بشكل رئيسّي تسبب نمو واستطالة 

الخاليا )..........................(.

ثانياً: أختار اإلجابة الّصحيحة لكّل من العبارات اآلتية: �
1( إحدى هذه الغدد ال تنتمي لنفس نوع الغدد األخرى في المجموعة اآلتية:

             أ-العرقية        ب-  الكظرية         ج -  النخامية           د- الدرقية
2( تفرز حاثة األدرينالين في جميع الحاالت اآلتية ما عدا:

             أ- الخوف       ب- الغضب           ج- الراحة               د -الهرب
3( تقع الغدة الصنوبرية:

            أ - في العنق     ب- داخل الدماغ     ج- على السطح السفلي للدماغ     د- فوق الكلية

ثالثاً: أصّوب ما تحته خّط لكّل من العبارات اآلتية: �
1( الغّدة النخامية أهم الغدد في  جسم اإلنسان ألنّها تفرز حاثات تؤثّر في نشاط الغدد المفتوحة.

2( التيروكسين واألدرينالين حاثتان تحافظان على نسبة سكر العنب ثابتة بالّدم.
3( يفرز لب الكظر هرمون الكورتيزول.

ورقة عمل: 
تعمل الغدة الصنوبرية بفعالية أكبر لدى األطفال الّصغار بينما تنخفض تدريجياً مع التقّدم بالعمر.

كيف نساعد أجسامنا على إنتاج )هرمون الغدة الصنوبرية( بشكٍل أكثر كفاءةً لتنظيم ساعتنا البيولوجية؟
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.
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 الدرس
اضطرابات الغدد الصّمالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- األعراض الناتجة عن قصور بعض 
الغدد الصم. 

- األعراض الناتجة عن فرط  نشاط بعض 
الغدد الصم.

القزامــة - العملقــة - داء أديســون - 
السكري داء 
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نشاهد شخصاً مفرطاً في الطّول. و آخر قامته قصيرة. ونسمع كثيراً بمرض السكري. 	 
هذه الحاالت وحاالت أخرى غيرها تنتج عن خلل في عمل بعض  الغدد الصم؟ 

ما االضطرابات الناجمة عن خلل في إفراز الغدد الصم  لحاثاتها ؟ وماذا ينتج عن هذا االضطراب؟

اضطراب عمل الغدة النخامية:
)أالحظ وأكتشف(:

مــن مالحظتــي للّصــور، وقراءتــي العبــارات المتعلقــة بحاثــة النمــو أتعــاون مــع زميلــي لمــلء الجــدول 	 
اآلتــي بالبيانــات المناســبة:

من  أكثر  العرضي  النمو  في  زيادة 
النمو الطولي لعظام الوجه واألطراف 
في  النمو  هرمون  إفراز  زيادة  بسبب 

مرحلة البلوغ.

المصــاب  الشــخص  يعانــي 
ــر(  ــر مــن 2 مت بالعملقــة )أكث
مــن خمــول فــي القــوى العقليــة 

والجنســية.

الشــخص المصــاب بالقزامــة )غالبــاً 
طولــه ال يتجــاوز 1 متــر( ال يعانــي مــن 
تشــوه فــي البنيــة، يتمتــع بقــواه العقليــة 

كاملــة لكــن ال ينضــج جنســياً.

تضخم غير متناسق في عظام الوجه واليدين

يؤدي اضطراب عمل الغّدة النخامية إلى بعض األعراض المرضيّة:

صفات الفرد األعراض اضطراب في عمل الغدة النخامية

العملقة زيادة إفراز هرمون النمو في 
سن مبكرة )فرط نشاط(

القزامة نقص إفراز هرمون النمو في 
سن مبكرة )قصور(

تضخم غير متناسق لعظام الوجه 
واألطراف

زيادة إفراز هرمون النمو في 
مرحلة البلوغ )فرط نشاط(.
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الغدة التي حدث 
فيها االضطراب السبب الوصف الحالة المرضية

جزر النغرهانس نقص إفراز هرمون .................
زيادة نسبة سكر العنب في 
الدم ويُطرح الزيادة  منه 

مع البول
مرض السكري

.................... زيادة إفراز هرمون التيروكسين نقص في الوزن زيادة في انتاج 
الطاقة في الجسم.

غدة درقية نقص إفراز هرمون ................. زيادة في الوزن عدم القدرة على 
مقاومة البرد

................... نقص إفراز هرمون الكورتيزول
انخفاض ضغط الدم، 

التعب، الوهن العام، تساقط 
الشعر

داء أديسون

اضطراب عمل الغدة الدرقية وغدة البنكرياس وقشر الكظر:

 )أحلل وأكمل(:
اعتماداً على  ما تعلمته في درس الغدد الصم 
وهرموناتها أكمل مع زميلي بيانات الجدول 

اآلتي: 

اضطراب عمل الغدد )جارات الدرقية(:
 )أالحظ وأستكشف(

لدينــا الحالتــان اآلتيتــان الضطــراب فــي عمــل الغــدد )جــارات الدرقيــة(، أضــع صــح بجــوار األعــراض 
الّصحيحــة، وغلــط بجــوار األعــراض المغلوطــة:

الحالة األولى : شخص مصاب بقصور جارات الدرقية يعاني من األعراض:
نقــص نســبة الكالســيوم فــي الــدم )    ( - زيــادة نســبة الكالســيوم فــي العظــام )   ( - نقــص نســبة الكالســيوم 

فــي العظــام )    (.

يتلقــى مرضــى الســكري فــي الجمهوريـّـة العربيـّـة 
ــة  ــي المراكــز الصحيّ ــاً ف الســوريّة عالجــاً مجاني

المنتشــرة فــي كافــة محافظــات القطــر.

الحالة الثانية : شخص مصاب بزيادة إفراز الباراثورمون يعاني من األعراض:
هشاشة العظام )    ( - سحب الكالسيوم من العظام )     ( - نقص نسبة الكالسيوم في الدم )      (.

يُســبب فــرط جــارات الدرقيــة اإلصابــة بهشاشــة العظــام، بينمــا يســبب قصورهــا زيــادة ترســيب الكالســيوم 
فــي العظــام ممــا يُســبب التكــزز العضلــي ) تشــنج مؤلــم (
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أوال: أختار اإلجابة الّصحيحة لكّل من العبارات اآلتية:  �
   1- الحالة الناتجة عن فرط نشاط الغدة الدرقية:

          أ-القزامة             ب- العملقة            ج- داء السكري      د- نقص في الوزن
   2-أحد أشفاع الهرمونات اآلتية ينظم نسبة سكر الغلوكوز في الدم ليبقى ضمن الحدود الطبيعية:

         أ- الكورتيزول واألدرينالين      ب - األنسولين والكورتيزول
       ج - األنسولين والتيروكسين        د - األنسولين و  الغلوكاغون

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل من العبارات اآلتية: �
    1 - طفل يتناول غذاءه كامالً، ومع ذلك أصيب بالقزامة. 

    2- اإلصابة بهشاشة العظام عند طفل، مع أنه ال يعاني من سوء التغذية.
 ثالثاً: أدرس الشكل اآلتي، ثم أجيب عن األسئلة اآلتية: �

   1- كيــف تفّســر انخفــاض مســتوى الســكر 
ــى النقطــة )ج(؟ مــن النقطــة )ب( إل

   2- في أّي منطقة ينشــط إفراز الغلوكاغون، 
ومــاذا ينتج عــن ذلك ؟

   3- فــي أّي نقطــة يعــود فيهــا مســتوى ســكر 
العنــب فــي الــدم إلــى الحــّد الطبيعــي .

ورقة عمل: 
يعد مرض السكري من األمراض المنتشرة بكثرة في وقتنا الحاضر... أبحث في مصادر التعلم 

المختلفة عن معلومات أكثر عن هذا المرض وأنواعه وكيفية الوقاية منه. 
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.

تنــاول الهرمونــات المنّشــطة تســبّب اإلصابــة بالعقــم وبأمــراض القلــب، ومــرض 
الســكري وأمــراض الكبــد، وقــد تظهــر هــذه المخاطــر فــي األغلــب علــى الرياضيين 

الهــواة الذيــن يكثــرون مــن تعاطــي الهرمونــات.
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رابعاً: أعضاء احلس

1

2

3

4

5

6

7

- كيف ستكون حياتك من دون حاسة البصر؟ 
- كيف كنت ستتواصل مع اآلخرين إذا كنت ال تسمع؟
- هل كنت ستستمتع بالطعام إن لم تتمكن من تذوقه؟ 

تعمل حواسك مع بعضها البعض وبإشراف الدماغ إلبقائك على معرفة وتواصل بالبيئة 	 
المحيطة  بك.

فأعضاء الحّس تزودك بالّسعادة، تحميك من الخطر، وتساعدك على التفاعل مع اآلخرين .	 

العين.

آلية الرؤية.

عيوب الرؤية.

األذن.

األنف.

اللّسان.

الجلد.
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 الدرس
العيناألول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

 -األعضاء الملحقة بالعين ودور كّل منها.
- طبقات جدار كرة العين.

- دور كّل طبقة من طبقات جدار كرة العين.
- األوساط الشفّافة في كرة العين.

الصلبــة - المشــيمية - الشــبكيّة - القزحيّــة 
ــة  ــة - النقط ــة – الحدق ــة – القرنيّ - الملتحم
الجســم   - الصفــراء  اللطخــة   - العميــاء 
الخلــط   - المائــي  الخلــط   - البلــوري 

الزجاجــي.

كيف يمكننا التعّرف إلى أشكال األشياء وحجومها وألوانها؟	 
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العين: عضو حاسة الرؤية، تسكن داخل تجويف الحجاج في الجمجمة.
تتكّون من قسَمين:  1- األعضاء الملحقة بالعين.     

                         2- كرة العين. 

أواًل: األعضاء الملحقة بالعين:

نشاط )1(: أالحظ وأستنتج:

أالحظ بدقة الّصور اآلتية، ثم أجيب على األسئلة اآلتية:                         	 
- أين تسكن كرة العين؟

- سّم األعضاء الملحقة بالعين؟

تقوم األعضاء الملحقة بالعين بوظائف متنوعة، أنسب العضو المناسب في الّشكل الّسابق لكّل وظيفة 	 
مّما يأتي:

   - الوقاية من العرق المتصبّب من الجبهة           )........(
   - غدة تفرز سائالً يعقم العين ويدفئها                )........(
   - منع دخول الغبار وأشعة الّضوء القوية           )........(
   - تحريك كرة العين في االتجاه المطلوب رؤيته   )........(
-الملتحمة: غشاء جلدي شفّاف يحيط بكرة العين من األمام.

- العضات المحركة لكرة العين:
ــان،  ــان منحرفت ــع مســتقيمة، واثنت ــف مــن ســت عضــالت أرب تتأل
ــن، ومــن جهــة  ــى كــرة العي ترتكــز هــذه العضــالت مــن جهــة عل
أخــرى علــى جــدران عظــم الحجــاج، وظيفتهــا تحريــك كــرة العيــن 

فــي كّل االتجاهــات.
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ثانيًا: كرة العين:
 تشمل جدار كرة العين واألوساط الشفّافة.                   

1 – جدار كرة العين: 
أالحظ وأستدّل

مقطع سهمي لكرة العين

مقطع سهمي لكرة العين

نشاط )2(: 

 يتألف جدار كرة العين من ثاث طبقات:
أ -الصلبة: 

الطبقة الخارجية لونها أبيض تتحدب من األمام 
وترق وتصبح شفّافة عديمة اللّون وخالية من األوعية الدموية لتشّكل القرنية الشفّافة.

وفي الطبقة الصلبة ثقب من الخلف يمّر منه العصب البصري.
أالحظ الّشكل الّسابق، وأضع المسّمى المناسب:	 

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

ب -المشيمية: 
طبقة رقيقة غنيّة باألوعية الدمويّة وظيفتها إمداد 
وجهها  واألوكسجين،  الغذائية  بالمواد  الشبكية 

الداخلي أسود مّما يجعل جوف العين مظلماً.

الرقم 	  وأضع  الّسابق،  بالّشكل  النّظر  أمعن 
المناسب بجوار العبارة المناسبة له:

   - تتسطّح المشيميّة من األمام وتأخذ شكل قرص ملّون يدعى القزحية ).....(، تختلف ألوانها من شخص 
آلخر، في وسطها فتحة دائرية تدعى الحدقة ).....(، يتغيّر قطرها تبعاً لشدة اإلضاءة.

   - وخلف القزحية الجسم الهدبي ).....( المكّون 
من ألياف عضليّة ال إرادية وأوعية دموية.

جـ - الشبكيّة:
ــن  ــى نوعي ــوي  عل ــة حّساســة للّضــوء، تحت طبق
مــن الخاليــا الحســيّة البصريــة تســّمى: العصــي 
أليــاف  الشــبكيّة  مــن  ويخــرج  والمخاريــط، 
العصــب البصــري، الــذي يتّصــل بمركــز الّرؤية 

فــي المــخ.
مقطع سهمي لكرة العين
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نشاط )3(: أصنّف وأتوقّع:

أتأّمل الّشكل الّسابق، وأمأل الفراغات بالمسّمى المناسب:	 
ــك  ــة لذل ــا الحســيّة البصريّ ــة خــروج العصــب البصــري لخلّوهــا مــن الخالي ــة فــي منطق    - تنعــدم الرؤي

تســّمى: .....................
  - توجد في الشبكية مقابل الحدقة ................  في مركزها انخفاض بسيط يسّمى الحفيرة المركزية.

األوساط الشفافة في العين

2– األوساط الشّفافة: 

ــون األحمــر(،  - عندمــا يدخــل الّضــوء إلــى داخــل العيــن يمــّر عبــر أربعــة أوســاط شــفّافة )المكتوبــة باللّ
أرتـّـب هــذه األوســاط مــن األمــام إلــى الخلــف معتمــداً علــى مســار الضــوء الداخــل إلــى العيــن فــي الشــكل  

أدنــاه. 
..................... ← ..................... ← ..................... ← ..................

أالحظ الّصورة الّسابقة وأكتب الوسط الشفّاف المناسب في نهاية كّل عبارة:	 
   1- كتلة هالمية تمأ الحجرة الخلفية لكرة العين ).................(.

ــة بوســاطة  ــاً مــن الوجــه األمامــي، مثبّت ــر تحّدب ــي أكث ــا الخلف ــن وجهه ــة الوجهي ــة محّدب    2- عدســة مرن
ــي. ).................(. ــم الهدب ــل     بالجس ــة تتص ــة معلّق أربط

   3- سائل شفّاف كالماء، يمأ الحجرة األماميّة لكرة العين بين القرنيّة والقزحيّة ).................(.
   4- منطقة شفّافة من الطبقة الّصلبة في مقّدمة العين ).................(.
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أواًل: أضع المسميات الموجودة على الّرسم في مكانها المناسب في الجدول: �

ثانيا: أختاُر اإلجابة الصحيحة في كّل مما يأتي:   �
 1- يختلف لون عيون البشر باختالف لون: أ - الحدقة    ب - الملتحمة   ج -القزحية     د - الصلبة.   

 2- من األوساط الشفافة وتمأ الحجرة الخلفية لكرة العين: 
       أ- الخلط المائي       ب- الخلط الزجاجي      ج- القرنية الشفافة      د- الجسم البلوري

 3- تسّمى الطبقة الحّساسة للّضوء في العين: 
       أ - الّصلبة           ب - الشبكية                ج -المشيمية            د - القرنية الشفافة

ثالثا: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
   أ - ال نرى األجسام عند وقوع أخيلتها على النقطة العمياء.

 ب - جوف كرة العين مظلماً.
 ج - تبقى العين دافئة رطبة معقّمة.

ورقة عمل: 
يُعــرف الباحثــون القرنيــة بأنّهــا النافــذة التــي ننظــر مــن خاللهــا إلــى العالــم، وحتـّـى تكــون الرؤيــة واضحــة 
ــق  ــر الطري ــق غي ــة بطري ــة القرني ــّم تغذي ــة؛ فتت ــب الرؤي ــي ال تحج ــفّافة؛ ك ــة ش ــون القرني ــب أن تك يج

الّدمــوي.
أبحــث فــي مصــادر التعلّــم حــول مصــدر تغذيــة القرنيــة الشــفافة.أكتب تقريــراً أناقــش زمائــي وأحتفــظ 

بورقــة العمــل فــي ملــف إنجــازي.

األوساط 
الشفافة

الطبقات

الشبكية المشيمة الصلبة

كرة العين
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 الدرس
آلية الرؤيةالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- صفات الخيال.
- آلية الرؤية )الضوئية والعصبية(.

الخيال - المطابقة - العصي والمخاريط .

لــوال نعمــة البصــر لمــا اســتطاع اإلنســان أن يشــاهد مــا يــدور حولــه مــن جمــال المناظــر واالســتمتاع 	 
بهــا، ويتفــادى المخاطــر التــي قــد تؤذيــه، فكيــف تقــوم العيــن بعمليـّـة الرؤيــة؟
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إذا كانت العين البشرية كاميرا رقمية فإن مواصفاتها كاآلتي: 
- الدقة: 576 ميغا بكسل                                    

 - حساسية األلوان: )عشرة ماليين( لون                                                
تحدث الرؤية باّليتين: االّلية الضوئية واالّلية العصبية.	 

أواًل:  ااّللية الضوئية:

 وتتّم بثاث مراحل:
أ - ّالية التحّكم بكمية الّضوء الداخلة إلى العين:

نشاط )1(: )تغيّر فتحة حدقة العين( أجّرب وأتحقّق:

يجلــس ريــاض فــي غرفــة الجلــوس ذات اإلضــاءة الجيــدة لكتابــة واجباتــه المدرســية وعنــد وصولــه إلــى 
ســؤال البحــث ذهــب إلــى غرفــة المكتبــة لالســتعانة بأحــد المراجــع.

- عنــد دخــول ريــاض إلــى غرفــة المكتبــة ذات اإلضــاءة الضعيفــة تفاجــأ بأنــه لــم يســتطع رؤيــة الكتــاب 
بوضــوح إال بعــد مــرور فتــرة قصيــرة 

مــن الّزمــن.
ــى  ــودة إل ــد الع ــاب وعن ــر الكت - أحض
كذلــك  يســتطع  لــم  الجلــوس  غرفــة 
األمــر الرؤيــة بوضــوح إال بعــد مــرور 

ــن. ــن الزم ــرة م ــرة قصي فت
إذا كانــت حالــة حدقــة العيــن عنــد ريــاض كمــا فــي 

الصورتيــن:
ســبق 	  ًممــا  مســتفيدا  زميلــي  مــع  أتعــاون 

يلــي: مــا  الســتكمال 
تتوّســع حدقــة العيــن فــي اإلضــاءة.................... 
وتضيـّـق فــي .................... بحيــث تتحّكــم بكميــة 

.................... الداخــل إلــى كــرة العيــن.

ــه العضــالت  ــوم ب ــل الإرادي تق ــو فع ــعها ه ــة وتوّس ــق الحدق إن تضيّ
ــة. ــي القزحي ــعاعية ف ــة والّش ــة الدائري الالإرادي
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نشاط )2(: أجّرب وأتوقّع:
ب- تكّون الخيال:

أتعاون و زمائي على القيام 	 
بالتجربة اآلتية التي تحتاج إلى: 
   - شمعة                                                                       
   - عدسة محّدبة الوجهين.                                                      

   - حاجز من الورق المقّوى. 
أقوم بتحريك العدسة حتى يتشّكل خيال للّشمعة على الحاجز يتصف بأنه:

           1 - .....................،      2 -.........................،      3 - حقيقي.

يشــّكل الجســم البلــوري )العدســة( للجســم 
ــبكية  ــى الش ــاالً عل ــن خي ــام العي ــود أم الموج

يكــون حقيقيــاً وأصغــر منــه ومقلوبــاً. 

ج- المطابقة:

تعريـــف 	  لصياغـــة  وزميلـــي  أتعـــاون 
عمليـــة المطابقـــة، معتمـــداً علـــى األشـــكال 

ــتنتج: ــم أسـ ــاورة، ثـ ــة المجـ الثاثـ
لبقــاء الخيــال واضحــاً علــى الحاجــز نســتخدم 
اقتــرب  كلمــا   ............  ............ عدســة 

ــة. ــن العدس ــي م ــم المرئ الجس
أربط مع العين:	 

إذا كان كّل من: )العدسة تقابل الجسم البلوري، 
والحاجز يقابل الشبكية( في كرة العين.

أســـتعين بمـــا ســـبق وأعـــاون زميلـــي 	 
ألكمـــل العبـــارات اآلتيـــة:

المطابقــة: عمليــة ضبــط وإحــكام آلــي لتوضــع 
الخيــال علــى .......... يقــوم بهــا ........... ............ 

من خالل تغير .............. وجهه األمامي.
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ثانيًا : ااّللية العصبية

أ – دور الشبكية:
 طبقة مستقبلة للّضوء تحوي على الخاليا الحسية البصرية )العصي - المخاريط(

نشاط )3(: )أجمع البيانات وأقارن(:

  أعاون زميلي في إكمال الجدول اآلتي، مستعيناً بالصور:	 

المخاريط العصي وجه المقارنة

إدراك البيئة المحيطة في ظروف اإلضاءة

تميّز األلوان

تتغيّــر درجــة تحــّدب الوجــه األمامــي للجســم البلــوري بحســب موقــع 
الجســم المرئــي مــن العيــن بتأثيــر الجســم الهدبــي وهــو فعــل انعكاســي.

 - يبلغ عدد العصي في العين حوالي )130( مليون، وعدد المخاريط حوالي )7( مليون فقط.
- تكثر المخاريط في اللطخة الصفراء. 

- تبلغ قوة البصر شّدتها في الحفيرة المركزية الحتوائها على مخاريط فقط.
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ب – دور المخ:

أتواصل وأستنتج
أحاور زميلي في اكمال الفراغات اآلتية  بما يناسب، مستعيناً بالصور واألشكال المرقمة:	 

1 - خيال الجسم المرئي على الشبكية يتصف بأنه حقيقي و................... وأصغر منه.
2 - يتشكل خيالين للجسم المرئي على منطقتين متناظرتين من ................... في العينين.

3 - تقع الباحة البصرية في الفّصين ................... للمخ.
4 - ما نشاهده هو جسم بوضعيته ................... .

ــه  ــي بوضعيت ــم المرئ ــخ الجس ــدرك الم ــبكية، وي ــن الش ــه م ــواردة إلي ــة ال ــيالة العصبي ــخ الس ــر الم - يفّس
ــبكية. ــى الش ــاً عل ــون مقلوب ــال يك ــم أن الخي ــة رغ الصحيح

- يتّم في الباحة البصرية توحيد الخيالين المرتسمين على منطقتين متناظرتين من الشبكيتين.
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي المناسب للعبارات اآلتية: �
   1- فتحة في العين تتضيق في الضوء القوي وتتوسع في الضوء الضعيف بفعل انعكاسي.)...........(

   2- خاليــا حساســة للضــوء عملهــا إدراك البيئــة المحيطــة فــي ظــروف اإلضــاءة الضعيفــة وهــي غيــر 
ــة لونياً.)................( حساس

   3- عمليــة ضبــط وإحــكام آلــي لتوضــع الخيــال علــى الشــبكية يقــوم بهــا الجســم البلــوري مــن خــالل 
تغيــر تحــدب وجهــه األمامــي.).................(

ثانياً: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
   1 - الخاليا الحّساسة لألوان في شبكية العين هي:

       أ - المخاريط فقط     ب -  العصي فقط       جـ - العصي والمخاريط      د - خاليا القزحية.
   2 - صفات الخيال للجسم المرئي المتشكل على الشبكية هي:

   أ - حقيقي ومقلوب وأكبر من الجسم.                            ب - حقيقي ومقلوب وأصغر من الجسم.
  جـ - وهمي ومقلوب وأكبر من الجسم.                            د - وهمي ومقلوب وأصغر من الجسم.

  3- خاليا حسية بصرية تعمل على إدراك البيئة المحيطة في ظروف اإلضاءة الضعيفة:
        أ - المخاريط فقط    ب - العصي فقط      جـ - خاليا القزحية.   د - العصي والمخاريط     

ثالثاً: أكمل خريطة المفاهيم األتية:  �

  

رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
   1- تكون حّدة اإلبصار عالية في الحفيرة المركزية.

   2- بقاء خيال الجسم المرئي على شبكية العين بالرغم من تغيّر بعد الجسم عن العين.
ورقة عمل: 

يختلف توّزع الخاليا الحسية البصرية )العصي والمخاريط( في الشبكية.
 أبحث في مصادر التعلّم المختلفة عن هذه الفكرة، وأسّجلها وأعرضها على زمائي، وأناقشها 

وأحتفظ بها في ملف إنجازي.

الرؤية

اآللية الضوئية

دور الشبكية................ ................................................

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

تحدث بآليتين

تشملتتم بثاث مراحل
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 الدرس
عيوب الرؤيةالثالث

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

الطمس – الحسر – القدع - عيوب الرؤية.

إن عمليــة الرؤيــة الطبيعيــة تــؤدي إلــى وصــول األشــعة الضوئيــة إلــى المســتقبات الضوئيــة فــي 	 
ــل فــي البنيــة التشــريحية للعيــن يســبب ضعفــاً فــي النظــر  شــبكية العيــن بشــكل ســليم .و إن أّي خل

وإصابــة بأحــد أنمــاط عيــوب الرؤيــة.
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عيوب الرؤية: 
فــي صفــك قــد تالحــظ بعــض زمالئــك يضعــون نظــارات علــى عيونهــم . مــا الّســبب الــذي يجعلهــم يضعون 

النظــارات الطبية؟

نشاط: )أالحظ وأقارن( :

أالحظ األشكال اآلتية  التي توّضح مسار 
األشعة الضوئية في الحالة الطبيعية للعين 

وفي حاالت تسبّب عيوباً في  الرؤية. 
وأجيب عن األسئلة التي تلي الشكل:

1- أيــن يقــع خيــال الجســم المرئــي 
فــي كّل مــن حالتــي مــّد البصــر، قصــر 

البصــر؟  
العين  كرة  محور  طول  بين  أقارن   -2
هذا  الخلفي، و طول  األمامي  الطبيعية 
وقصر  البصر  مّد  حالتي  في  المحور 

البصر. 
الوجه  تحدب  درجة  بين  أقارن   -3
من  كل  في  البلوري  الجسم  األمامي 

الحالتين : مد البصر و قصر البصر؟

مد البصر الشيخي )القدع(: تقّل مرونة الجسم البلوري تدريجياً 
الجسم  يصبح  إذ  سنة.   )50   -  45( بعد سن  العمر؛  تقّدم  مع 
البلوري غير قادر على زيادة تحّدبه باقتراب الجسم من العين 

مع بقاء قطر العين طبيعياً.
يتم معالجته بعدسات محدبة.
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العيب السبب وقوع 
الخيال

األجسام التي ال 
يراها المصاب 

بوضوح
عيوب الرؤية

نظارات ذات عدسات 
مقّربة )محّدبة(

نقص طول المحور األمامي 
الخلفي لكرة العين أو قلة 

تحّدب الوجه األمامي للجسم 
البلوري

خلف 
الشبكية

األجسام القريبة
مّد البصر 
)الطمس(

نظارات ذات عدسات 
مبعدة )مقّعرة(

زيادة طول المحور األمامي 
الخلفي لكرة العين أو زيادة 
تحّدب الوجه األمامي للجسم 

البلوري

أمام 
الشبكية

األجسام البعيدة قصر البصر 
)الحسر(

العلم والعلماء:
الحســن  ابــن الهيثــم:  عالــم له إســهامات كثيــرة في الرياضيــات والبصريات 
ــن  ــى العي ــام إل ــن األجس ــي م ــوء يأت ــة أّن الّض ــت حقيق ــون. أثب ــب العي وط
الالعكــس، وإليــه ينســب مبــدأ اختــراع الكاميــرا، وهــو أول مــن شــّرح العيــن 

تشــريًحا كامــاًل ووّضــح وظائــف أعضائهــا.

العدسات الاصقة:
بالرغــم مــن أّن العدســات الالصقــة تســتخدم كعنصــر جمالــي 

ــة. ــاالت عالجي ــي ح وف
إال أّن أضــرار العدســات الالصقــة تنطــوي أيضاً علــى مضاعفات 
عديــدة، مــن مثــل :) التســبب بتكــون نــدوب وتقّرحــات فــي 

ــة(. ــم متنّوع ــدوى لجراثي ــة بع ــة، واإلصاب القرني



80

أواًل: ما المصطلح العلمي  لكّل مّما يأتي: �
      1( أحد عيوب الرؤية يمكن أن يصاب به اإلنسان بعد سن )45 -  50( سنة. 

      2( وقوع أخيلة األجسام البعيدة عن العين أمام الّشبكية. 

ثانياً: قارن بين مد البصر و مد البصر الشيخي من حيث : السبب ، قطر كرة العين ، العاج. �

ثالثاً: ُيمثل الّشكل أحد عيوب الرؤية:  �
     أ- أسميه ؟ و أبين  سببه؟

  ب - ما نوع العدسات الالزمة إلصالحه؟ 

ورقة عمل: 
ــد بهــا للمحافظــة علــى صحــة  ــم المختلفــة عــن الســلوكيات التــي يجــب أن أتقي أبحــث فــي مصــادر التعل
العيــن. وأعــرض المعلومــات علــى زمائــي وأناقشــهم بهــا بإشــراف مدرســي وأحتفــظ بهــا فــي ملــف 

إنجــازي.
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 الدرس
األذنالرابع

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

أقسام األذن  ومكّوناتها. 	 
وظائف أقسام األذن.  	 
مسار انتقال االهتزازات الّصوتية. 	 
دور األذن في عملية التوازن. 	 

صيوان 	 
غشاء الطّبل	 
عظيمات الّسمع 	 
الحلزون	 
 الّدهليز	 

يصعــب علينــا أن نجــد مكانــاً يتســم بالّصمــت الحقيقــي، إذ يمكننــا ســماع نــوع أو أكثــر مــن األصــوات، 	 
كصــوت قطــار، أو حديــث أصدقــاء، أو تغريــد الطيــور، أو نغــم آللــة موســيقية.

كيف نسمع األصوات؟ وكيف نستطيع تمييزها؟
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األذن:
 عضو السمع والتوازن في الجسم.

)أالحظ وأتذكر(
األس~لة 	  عن  وأجيب  الشكل  أالحظ 

اآلتية: 
تتكّون األذن من ثالثة أقسام:

- أعدد هذه األقسام؟
- ما اسم الجزء الظاهر من األذن؟ 

الخارجية  األذن  تفصل  التي  البنية  سمِّ   -
عن األذن الوسطى.

- ما العصب الذي ينقل التنبيهات الّصوتية؟ 
وما المركز العصبي المتصل به؟

من  بالترتيب  الّسمعية  العظيمات  سمِّ   -
الخارج للداخل.

األذن الخارجية:

تقسم األذن الخارجية إلى ثالثة أجزاء. أالحظ الشكل وأقرأ بطاقات المعلومات، ثم أختار المفهوم العلمي 
المناسب لكل منها:           قناة السمع الخارجية - غشاء الطبل - صيوان األذن

أقسام األذن
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- فّسر سبب عدم وصول الجراثيم والغبار إلى داخل األذن؟
- حّدد موقع غشاء الطبل.

- ما فائدة االلتواءات في الصيوان؟

األذن الوسطى:

الطبل  الخارجية غشاء  األذن  يفصلها عن  الحماية،  لها  يؤمن  الذي  الصدغي  العظم  داخل  حجرة صغيرة 
)المطرقة  الثالث:  السمع  عظيمات  فيها  تقع  المدورة،  والنافذة  البيضية  بالنافذة  الداخلية  باألذن  تتصل  و 

والسندان والركاب(.
وأالحظ الشكل وأتعاون وزميلي، ألجيب عن األسئلة مّما يأتي:	 

- أسّمي النافذة التي يغطّيها عظم الركاب.
- أتتبّع السهم باللون األحمر ألحّدد المكان الذي تصل إليه قناة أوستاش. أكتبه على الشكل. 

- أسّمي العظم المتصل بغشاء الطبل. وأكتبه على الّشكل.

تكون قناة أوستاش عادة مغلقة ويتم فتحها بواسطة عدة حركات كالبلع والتثاؤب
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نشاط )1(: )أالحظ وأستنتج(:

)أجّرب وأتحقق(
أجِر هذه التجربة البسيطة بنفسك:

وبإمساك  فمك  بإغالق   ، في صدرك  واحبسه  نفًسا عميقًا  - خذ 
أنفك لتبقيه مغلقاً.

- حاول أن تنفخ الهواء من خالل أنفك المغلق.
- ستسمع صوت فرقعة في أذنيك.

خالل هذه التجربة أنت تحاول إجبار الهواء على المرور خالل 
قناة أوستاش المغلقة واستعادة سريان الهواء الطبيعي.

الغشائية: 	  األجواف  ألتعّرف  المجاور  الّشكل  أالحظ 
تتألف األذن الداخلية من:

القوقعة )..........( .	 
و الّدهليز المكّون من)............. و .............( .	 
والقنوات ......... الثالث المتعامدة.	 

 ما المسؤول عن حاسة الّسمع في األذن؟
تعّد القوقعة )الحلزون( من أهم أجزاء األذن ألنّها تحتوي 
يضّم  الذي  الّسمعي  المستقبل  يسّمى  خاّص  عضو  على 

الخاليا الحسيّة الّسمعيّة.

كيف نسمع األصوات ؟ 
ــذي  ــه ال ــرّن المنبّ ــوم ، ي ــي الن ــك مســتغرق ف ــة أن ــي حال ف
قمــت بضبطــه، فتســتيقظ وتنهــض مســرعاً. كيــف يحــدث 

ــمع؟  الّس

األذن الداخلية:
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نشاط )2(: )أالحظ وأرتّب(:

ــه يهتــز. فتنتشــر االهتــزازات فــي كّل االتجاهــات  ــاً يجعــل الهــواء المحيــط ب يهتــز الجســم فيصــدر صوت
مبتعــدة عــن المصــدر. وعندمــا تدخــل االهتــزازات آذاننــا يتــّم تنبيــه الخاليــا الحســيّة فــي المســتقبل الّســمعي 
التــي تحّولهــا إلــى ســيالة عصبيـّـة ينقلهــا العصــب الّســمعي إلــى الباحــة الّســمعية فــي الفــّص الصدغــي مــن 

المــخ . حيــث تتــّم ترجمتهــا إلــى أصــوات.
أتتبّع ترتيب األرقام على الّشكل وأكمل الفراغات بما هو مناسب:

تستقبل أذن اإلنسان االهتزازات التي تتراوح بين 20 إلى 20000 هرتز )هزة بالثانية(.	 
تتضخم االهتزازات الصوتية عندما تصل إلى النافذة البيضية ألّن مساحة غشاء النافذة 	 

البيضية أصغر من مساحة غشاء الطبل.
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ما دور األذن في التوازن؟ 

نشاط )3(: )أحلّل وأستنتج(:

أحلّل بطاقة المعلومات اآلتية، وأجيب عن األسئلة اآلتية:	 
   1( تســاعدنا القنــوات الهالليــة المليئــة بالســائل علــى حفــظ 
ــائل فــي اتجــاه  ــق الّس ــاء الحركــة، حيــث يتدفّ ــا فــي أثن توازنن

معيــن عنــد تحريــك الــرأس. 
ــدة  ــز لش ــي الّدهلي ــس ف ــة والُكيَْي ــتجيب القَُرْيبَ ــا تس    2( بينم
الجاذبيــة فتحفــظ توازننــا فــي أثنــاء الّســكون. يرســل العصــب 
الدهليــزي هــذه المعلومــات إلــى المخيــخ الــذي يســتجيب 

ــم. ــوازن الجس ــى ت ــاظ عل بالحف

- أحّدد أرقام األجزاء المسؤولة عن التوازن في أثناء الحركة ؟
- أحّدد أرقام األجزاء المسؤولة عن التّوازن بوضعيّة السكون؟

- أّي األرقام يمثّل العصب الّدهليزي؟

يحافــظ العــب الجمبــاز علــى تــوازن جســمه عنــد 

تأديــة الحركــة
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أواًل:أكتب المصطلح العلمي المناسب لكّل من العبارات اآلتية : �

    1- غشاء رقيق  يفصل األذن الخارجية عن األذن الوسطى  ) ..................( 

    2- مادة شمعية صفراء تمنع الغبار والجراثيم من الوصول لغشاء الطبل ).................( 

    3- قنوات في األذن الداخلية   تلعب دوراً في توازن الجسم  أثناء الحركة ) .................( 

ثانياً: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي:  �
    1- يتصل عظم الركاب مع األذن الداخلية بواسطة :

د - الدهليز  ج - قناة أوستاش    ب - النافذة البيضية   أ - النافذة المدورة    

    2- توجد الخاليا الحسية السمعية في  : 

د - المستقبل السمعي  ج -  السندان      أ - القريبة            ب - الكييس           
ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �

    1- تتضّخم اإلهتزازت الّصوتية بشكل كبير عندما تصل إلى النافذة البيضية.
    2- يتعّذر سماع بعض األصوات لدى االنسان.

    3- يُنصح بفتح الفم عند سماع األصوات القويّة.

ورقة عمل:
 تعّددت األصوات  في الوقت الحالي وتنّوعت مصادرها بفضل التقّدم التكنولوجي المتسارع أدى ذلك 

إلى تلقّي أالف االهتزازات الّصوتية في كّل لحظة . مّما قد يتسبّب بحدوث الّصمم لدى اإلنسان أحياناً . 

 أبحث في مصادر المعرفة المتنوعة عن  أسباب الّصمم وما أنواعه وأعرض المعلومات على زمائي 
وأناقشهم بها، وأحتفظ بها في ملف إنجازي.
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 الدرس
األنفاخلامس

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

بنية األنف.	 
شروط الّشم.	 
آلية حدوث عملية الّشم.	 
قوة الّشم.	 

الغشاء المخاطي األحمر.	 
الغشاء المخاطي األصفر.	 

تعّد حاّسة الّشم من الحواس المهمة في جسم اإلنسان، إذ تساعده على االستمتاع بالّروائح العطرة والتنبّه 	 
للمخاطر من مثل: )رائحة تعفّن الطّعام أو رائحة دخان الحرائق أو رائحة الغاز المنزلي(.
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تكثــر اإلصابــة بمــرض الــّزكام فــي فصــل الشــتاء، فيصبــح جســم اإلنســان غيــر قــادر علــى تمييــز الّروائــح 
نتيجــة ضعــف حاّســة الّشــم عنــده.
َمن المسؤول عن هذه الحاسة؟ 

األنــف: عضــو حاســة الّشــم يتلقّــى التنبيهــات الشــميّة ونميّــز بوســاطته عــن طريــق المــخ روائــح األجســام 
الغازيــة.

بنية األنف:
نشاط )1(: )أجّرب وأتوقّع(:

أتلمــس أنفــي الســتكمال الفراغــات اآلتيــة، مســتعيناً بالّصــورة 
المجــاورة والّشــكل اآلتــي: 

ــز  ــاطة حاج ــن بوس ــى .........أنفيتي ــل إل ــن الداخ ــف م ــم األن - يقس
بينهمــا.  ..........

ــا وتتصــل  ــا بالوســط الخارجــي كم ــة ...... تصله ــرة أنفي ــكّل حف - ل
مــن الداخــل مــع البلعــوم.

ــا  ــد(، ويبطّنه ــة ........ ............  )زوائ ــرة أنفي ــي كّل حف ــز ف - نميّ
ــز فيــه منطقتيــن: غشــاء مخاطــي، نميّ

1– الغشاء المخاطي األحمر )التنفسي(:

ــود  ــى وج ــة إل ــة باإلضاف ــدد المخاطي ــة والغ ــة الدموي ــي باألوعي ــو غن ــي وه ــف األنف ــفل التجوي يبطــن أس
ــعار. األش

مقطع طولي في األنف
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نشاط )2(: )أرّكب(:

نشاط )3(: )أالحظ وأستنتج(:

نشاط )4(: )أجّرب وأتواصل(:

أصل بخطّ بين المفاهيم العلمية في العمود األول بما يناسبها من وظائف في العمود الثاني:

العمود األول

األوعية الدموية

الغدد المخاطية

األشعار

العمود الثاني

تر طيب الهواء وتنقيته

تنقية الهواء من الغبار والجراثيم
الهواء  تدفئة  الدموية في  الشعيرات  الدم في  تسهم حركة 

الداخل للرئتين

إّن الهواء الداخل من األنف إلى الرئتين يصل دافئاً نقياً رطباً لذلك ينصح الطّبيب بالتنفّس عن طريق األنف 
واالبتعاد عن التنفس عن طريق الفم ما أمكن.

 2– الغشاء المخاطي األصفر )الشّمي(:

أنعم النظر بالشكل السابق، وأجيب على األسئلة اآلتية:	 
- أين يقع الغشاء المخاطي األصفر؟

- ما نوع الخايا التي توجد فيه؟ وبماذا تتصل؟

التجويف األنفي، يحتوي خاليا حسية شميّة لها أهداب، تتصل هذه  يوجد الغشاء المخاطي األصفر أعلى 
الخاليا بالعصب الشّمي الذي يتصل بدوره بالمخ.

شروط الشم:

أتساءل أنا وزميلي هل كّل المواد لها رائحة؟
لإلجابة اتعاون وزميلي للقيام بالتجربة االّتية:

المواد واألدوات الازمة:
- عبوات بالستيكية غير شفافة متماثلة مغطاة.

- مواد مختلفة الرائحة من مثل: ) ليمون - نعناع - 
فريز - عطر مركز ........... الخ (.
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نشاط )5(: )أالحظ وأرّكب(:

- مواد ليس لها رائحة من مثل: ) ورقة – قطعة نقود معدنية ............ الخ(.
- مروحة  لتحريك الهواء أو قطعة كرتون.

مراحل تنفيذ النشاط: 
- أقوم بوضع المواد التالية مثالً: ) قطعة نقود معدنية - نعناع - عطر مركز - فريز( كالً على حدا في أربعة 

عبوات دون مشاهدة زميلي لعملي.
- أغمض عيني زميلي وأطلب إليه فتح كّل عبوة ومعرفة نوع المادة التي في داخلها.

- أقوم بتدوير المروحة بحيث تدفع الهواء بعيداً عن زميلي في أثناء فتحه إحدى العلب ذات الرائحة.
أعيد الخطوات بالتبادل في األدوار بيني وبين زميلي.

من خال التجربة أتوّصل:
- العبوة التي تحوي قطعة نقود ليس لها رائحة.

- التعّرف إلى روائح المواد لم تكن بسرعة واحدة حيث تّم تمييز رائحة العطر المركز بشكل أسرع من 
الروائح األخرى.

- عند زيادة سرعة الهواء لم يتم تمييز الرائحة بشكل جيد.

 الشروط الواجب توفّرها في المادة ليكون لها رائحة:
1- أن تكون غازية أو قابلة للتطاير أو التبّخر.

2- أن تكون قابلة لالنحالل في الّسائل المخاطي لأنف.
3- أن تالمس جزيئات المادة أعلى التجويف األنفي، حيث يتوّضع الغشاء المخاطي األصفر )الشمي(.

4- أن يكون لها تركيز مناسب، ويكون الهواء الداخل إلى األنف بسرعة معينة، إضافة إلى ذلك يجب أن 
يكون لمخاطية األنف رطوبة مناسبة.

آلية حدوث عملية الشّم:

أالحــظ الّشــكل التالــي وأتتبّــع مراحــل آليــة حــدوث الشــّم، ثــّم أعيــد ترتيــب العبــارات اآلتيــة ألحصــل 	 
علــى المراحــل الّصحيحــة آلليــة حــدوث الشــم:

 في حالة الزكام: يكون الغشاء المخاطي لأنف جافاً في بدايته، ويصبح كثير الّرطوبة في 
نهايته لذلك تضعف حاسة الّشم.
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تنبيهاً  الشمية  الخاليا  أهداب  الجزيئات  هذه  تنبه   -
كيميائياً.

المادة  جزيئات  األنف  إلى  الداخل  الهواء  يحمل   -
الغازية والقابلة للتطاير.

- ينقله إلى المخ فيحدث اإلحساس بالشّم.
- تنحل بالمادة المخاطية.

- ينتقل هذا التنبيه إلى العصب الشّمي.
قوة الشم:

- ما سبب اختاف الكائنات الحية في قوة حاسة الّشم؟
نشاط )6(: )أحلّل وأقيس(:

 أقرأ المنحني البياني المجاور الذي يمثّل 	 
العاقة بين قوة الشم وعدد الخايا الشميّة 

لدى بعض الكائنات الحية، وأجيب على 
األسئلة األتية:

- أي من الكائنات تتمتع بحاسة شم قوية ؟
- ما العاقة بين عدد الخايا الشمية وقّوة الشم؟

عند  الشم  حاسة  تفوق  الحيوانات  بعض  عند  الشم  قّوة  إّن 
اإلنسان، فيتميز الكلب مثالً بحاسة شّم قوية جداً بسبب وجود 
عدد كبير من الخاليا الشميّة تمّكنه من شّم رائحة الفريسة من 

مسافة بعيدة.

عندما أشّم رائحة طعام أحبّه فإني أتناوله بشهية كبيرة والعكس صحيح.	 

أتساءل: هل للشّم عاقة بعملية الهضم؟
أثبتت األبحاث العلمية أّن للشّم أهميّة في تسريع عملية الهضم، وذلك 
إفراز  زيادة  إلى  تؤّدي  إذ  الطّعام،  من  المنبعثة  الشهية  للرائحة  تبعاً 

العصارات الهاضمة. 

مقطع طولي في األنف )آلية حدوث الشم(
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أواًل: أعدد الشروط الواجب توفرها في المادة ليكون لها رائحة. �

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
1- األغذية ذات الرائحة الشهيّة تسرع الهضم.

2- ضعف حاسة الشّم في بداية الّزكام وفي نهايته.
3- ينصح الطّبيب عادة ً بالتنفّس عن طريق األنف. 

ثالثاً: أقارن بين الغشاء المخاطي األحمر والغشاء المخاطي األصفر من حيث: الموقع - الوظيفة. �

رابعاً: أصنف المواد اآلتية في الجدول اآلتي: �
مــاء نقــي - زهــرة الياســمين - قلــم رصــاص - مســطرة معدنيــة - لــوح صابــون - قطعــة نفتاليــن - عبــوة 

بنزيــن- عبــوة خــل طعــام.

ورقة عمل:
 الشّم والّذوق حاستان متصلتان اتصاالً وثيقاً لدرجة أّن التلّذذ بالطّعام إنّما هو استجابة إلحساسات صادرة 

عن اللّسان واألنف بحيث ال يتذّوق الطّعام من كان مصاباً بالزكام
- أبحث من مصادر التعلّم المختلفة عن العاقة بين حاستي الشّم والّذوق، وأثر كّل منها في عملية 
بها في ملف  بإشراف مدرسي وأحتفظ  بها  واناقشهم  دراستي على زمائي  نتائج  الهضم. وأعرض 

إنجازي.

مواد لها رائحة مواد ليس لها رائحة



94

 الدرس
اللّسانالسادس

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

أنواع الحليمات الذوقية ووظائفها.	 
شروط التذّوق	 
آلية حدوث التذّوق.	 
أهمية التذّوق في عملية الهضم.	 

الحليمات الذوقية - البرعم الذوقي.           
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أنظر بعيني ألتعّرف لون المثلجات التي أحّب، لكن هل أستطيع التأّكد من طعمها من دون أن تالمس لساني؟
إّن اللسان هو المسؤول عن تذّوق ما نحّب من غذاٍء وشراب، كما يسهم في إطالق كلمة طيبة تكون مفتاحاً 

للحّب والخير بين الناس.

)أجّرب( لنفكر في إمكانية حدوث الحاالت اآلتية: ماذا ينتج عنها؟
1- أتخيّل أن لساني مثبت من نهايته كبقية العضات األخرى ...ماذا ينتج عن ذلك؟

2- أحاول بلع لعابي بينما أحافظ على ثبات لساني ملتصقاً بفكي الّسفلي ...ماذا أستنتج؟ 
3- هل أستطيع تحريك طعامي داخل فمي وبلعه من دون تدخل اللّسان؟ ماذا أستنتج؟

اللسان كتلة عضلية في الفم مثبّت من ثلثيه الخلفيين ويبقى ثلثه األمامي حّراً وله عدة وظائف:
عضو حاسة التذّوق.	 
يحرك الطّعام ويساعد على مضغه وبلعه.	 
له دور هام بالنّطق.	 

نشاط )1(: ) أالحظ وأستنتج(:

 أنواع الحليمات ووظائفها: 
عندمــا أنظــر إلــى المــرآة أرى علــى الّســطح العلــوي للســاني بــروزات صغيــرة تدعــى الحليمــات أنعــم 	 

النظــر فــي الشــكل اآلتــي، ثــم أكمــل الفراغــات اآلتيــة:

أشكال الحليمات في اللّسان
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- توجد ثالثة أشكال للحليمات الذوقية تحوي براعم ذوقية هي:
...................-1   

.....................-2   
              ......................-3   

أّما الحليمات الخيطية فلها دورلمسّي فقط ألنّها ال تحوي .........

شروط التذوق:
)أجــّرب وأســتنتج( يميــز الوجــه العلــوي مــن اللســان أربعــة أنــواع مــن الطعــوم: الحلــو والحامــض والمــّر 

والمالــح ولمعرفــة شــروط التــذّوق نقــوم بالتجــارب اآلتيــة:
1- أضــع ربــع ملعقــة صغيــرة مــن الّســكر فــي زجاجــة مليئــة بالميــاه النظيفــة، وأضــع ربــع ملعقــة صغيــرة 
مــن الملــح فــي زجاجــة ثانيــة وأحــرك الزجاجتيــن جيــداً، وبعــد ذلــك أصــّب قليــالً مــن المــاء فــي أكــواب 
صغيــرة مــن كال الزجاجتيــن، ثــم أطلــب إلــى زمالئــي فــي الصــّف تــذّوق الميــاه ومعرفــة هــل تحــوي ملــح 

أم ســكر؟ مــاذا أســتنتج؟

          النتيجة: ال أستطيع تمييز طعم المادة بسبب انخفاض تركيزها.
2- إذا أضفنــا كميــة مــن الّســكر للّزجاجــة األولــى وكميــة مــن الملــح للزجاجــة الثانيــة ونعيــد التجربــة مــاذا 

أستنتج؟   

          النتيجة: أستطيع تمييز طعم المادة عندما يكون تركيزها مناسب.
3- أضــع فــي فمــي ملعقــة نظيفــة أو ماّصــة عصيــر نظيفــة أو بــذور حمــص جافــة، هــل أجــد طعمــاً ألي ّ 

منهــا؟ ولمــاذا؟

          النتيجة: ال أستطيع تمييز طعم المواد إذا لم تنحّل باللّعاب.

أّن الشروط الواجب توافرها في المادة كي يكون لها طعم:
            1- أن يكون تركيزها بدرجة معينة           2- أن تكون قابلة لالنحالل في اللّعاب 

أحاول تكرار التجربة على الوجه السفلي للسان، فال أستطيع تحديد الطّعم لعدم وجود البراعم الذوقية.

نشاط )2(: ) أالحظ وأستنتج(:

آلية حدوث التذّوق:
ــا هــدب حســاس وتخــرج األهــداب مــن فتحــة  ــي طــرف كّل منه ــا حســيّة ف ــي خالي يحــوي البرعــم الذوق
تدعــى: الّســم أالحــظ الشــكل اآلتــي، وأرتـّـب المراحــل المعبــرة عــن آليــة التــذّوق بوضــع األرقــام المناســبة 

مــن الّشــكل بجانــب كل عبــارة مــن العبــارات اآلتيــة فــي الجــدول:
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بنية البرعم الذوقي

العبارات الرقم

تشكل الخاليا الحسيّة سيالة عصبيّة.

تنحّل المادة ذات الطّعم في اللّعاب فتنبّه أهداب الخاليا الحسيّة.

تنتقل السيالة العصبيّة عبر ألياف األعصاب الذوقيّة إلى باحة التذّوق في 
الفّص الصدغي للمخ فيحدث إحساس التذّوق.

عمليّة 	  تسهيل  في  يفيد  الشهيّة  األطعمة  تذّوق  إّن 
الهضم إذ يسّرع من إفراز العصارات الهاضمة.
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكّل عبارة من العبارات اآلتية: �
    1ـ بروزات صغيرة توجد على الّسطح العلوي للسان وحوافه وتحوي براعم ذوقيّة.

    2ـ حليمات تغطي سطح اللّسان ال تحوي براعم ذوقيّة ولها دور لمسي.
    3ـ يوجد في الحليمات الذوقية ويحوي خاليا حسية في طرف كّل منها هدب حساس.

ثانياً: ما الشروط الواجب توافرها في المادة ليكون لها طعم ؟ �

ثالثاً: أفّسر علمياً كّل مّما يأتي: �
    1- تذّوق األطعمة الشهية يسهل عملية الهضم.

    2- ال نتذّوق األطعمة على الّسطح السفلي للسان.

رابعاً: أضع المسميات العلمية المناسبة في مكانها الّصحيح على الّرسم اآلتي: �

ورقة عمل: 
أجرى باحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا دراسة جديدة للبحث عن إمكانيّة تذّوق الماء.

ــراً  ــب تقري ــذوق الماء.أكت ــود مســتقبات خاصــة بت ــة عــن وج ــم المختلف ــي مصــادر التعل - أبحــث ف
ــف إنجــازي. ــي مل ــه ف ــظ ب ــّم أحتف ــه، ث ــي وأناقشــهم ب ــى زمائ وأعرضــه عل

البرعم الذوقي
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 الدرس
الجلدالسابع

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

بنية الجلد.	 
األعضاء الملحقة بالجلد.	 
دور الجلد في االستقبال اللمسي.	 

الجســيمات    - األدمــة   - البشــرة 
الحســية - الغــدد العرقيــة - الغــدد 

الثــدي   - غــدة  الدهنيــة 

يوجد حولنا عوامل مختلفة تساعدنا على استمرار حياتنا بشكل طبيعي . لكن قد يحدث تغيّرات في هذه 	 
العوامل المختلفة ما ينعكس سلباً على صحتنا ويسبّب لها الّضرر. 

كيف تتّم حماية الجسم من العوامل الضاّرة ؟ وكيف نحّس بملمس األشياء ؟
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أوال: الجـلد:
)أالحظ وأستنتج(

الكثيــر مــن أجهــزة الهواتــف النقّالــة الحديثــة تعتمــد أقفــاالً لهــا عــن طريــق البصمــات. مــا هــي البصمــات 
؟ ومــا العضــو الــذي توجــد فيــه ؟

أالحظ الصور اآلتية، وأجيب عن األسئلة التي تليها: 	 

- ما الذي يمنع الجراثيم والغبار المتطاير في الهواء من دخول أجسامنا؟
- لماذا ال ينفذ الماء إلى داخل الجسم عند السباحة؟ 

- ما دور الجلد في المحافظة على حرارة الجسم؟
- ما الحاسة التي تميّز بين الّسطح الناعم والّسطح الخشن؟

ــي أجســامنا يؤّمــن الحمايــة مــن  الجراثيــم  والغبــار و يســاهم فــي تنظيــم درجــة  الجلــد: كســاء مــرن يغطّ
حــرارة الجســم، وبــه نحــس باأللــم و ملمــس األشــياء  وحرارتهــا وبرودتهــا . 

ثانيًا :بنية الجلد : 

أالحظ الشكل اآلتي، وأجيب عن األسئلة: 	 
- ما الطبقات الرئيسة التي يتكّون منها الجلد؟
- سمِّ الطبقة التي تفتح عليها مسامات العرق.

- أستنتج فائدة الكتل الدهنية المتوضعة تحت 
األدمة.

- أّي الطبقات لها دور في التئام الجروح؟
- أين تتوّضع الجسيمات الحسية ؟ 

بنية الجلد
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 البشرة: خطّ الّدفاع األّول تمنع دخول الجراثيم وتسّرب الماء.
 تشمل طبقتين:

    1- الطبقة السطحية: خالياها ميتة متقرنة تتساقط دورياً .
    2- الطبقــة المولــدة: تولــد خاليــا جديــدة باســتمرار، وتنشــأ منهــا األشــعار واألظافــر،  ولهــا أهميــة فــي 

التئــام الجــروح، وتحتــوي هــذه الطبقــة علــى نهايــات عصبيــة

األدمــة: تحتــوي هــذه الطبقــة علــى أوعيــة دمويــة تؤمــن تغذيــة الجلــد وتنظيــم درجــة حرارتــه، كمــا تحتوي: 
غــدد عرقيــة، غــدد دهنيــة، بصيالت األشــعار، جســيمات حســيّة.

ثالثًا: لون الجلد:
 يعــّد الميالنيــن صباغــاً تنتجــه الخاليــا الميالنينيــة الموجــودة فــي الجلــد و هــو العامــل األهــّم فــي تحديــد 
لونــه، ويــزداد اللـّـون األســمر كلّمــا زادت نســبة الميالنيــن فــي الجلــد وهــذا بــدوره يحمــي الجســم مــن تأثيــر 

أشــعة الشــمس.
أالحظ الّصورة المجاورة، وأجيب عّما يأتي:

)أجّرب وأستنتج (
- أضع يدي فوق أيادي زمائي كما في الّصورة هل لها اللون ذاته؟

- ما تأثير أشعة الّشمس على  لون الجلد ؟ و لماذا؟
- ما فائدة الجلد األسمر في المناطق الحارة ؟

يوجد تحت األدمة طبقة دهنية تغزر فيها الكتل الدهنية في حالة البدانة.



102

رابعًا: ملحقات الجلد 
أ-األشعار: تنشأ من الطبقة المولدة في قاعدة البشرة.

يغطــي الشــعر مناطــق مختلفة  من  الجســم بنســب  متفاوتة، 
باســتثناء راحتي اليدين وأخمص القدمين والشــفتين. 

- أعّدد أجزاء الشعرة المبينة في الّصورة المجاورة.
- أذكر وظائفها.

للشــعرة جــذر حــّي منغــرس فــي األدمــة يحتــوي علــى أوعيــة دمويــة و نهايــات عصبيــة، وســاق متقرنــة 
تبــرز مــن ســطح الجلــد خاليــة مــن النهايــات العصبيــة، ويلحــق بالشــعرة غــدة دهنيــة تؤمــن ليونــة الجلــد 

ونعومــة الشــعرة، وعضلــة ناصبــة تتقلّــص عنــد الشــعور بالبــرد والخــوف. 

ب- األظافر: تنشأ من الطبقة المولدة في قاعدة البشرة . يخلو قسمها 
األمامي من النهايات العصبية.

ــى االمســاك  ــا وتســاعد عل ــع لحمايته ــر رؤوس األصاب تغطــي األظاف
باألشــياء.

ج-غدد الجلد:
ــئلة  ــن األس ــب ع ــي، وأجي ــع زميل ــاون م ــي وأتع ــكل اآلت ــظ الش أالح

ــة:  اآلتي
ــواع  ــن أن ــا كّل م ــي تفرزه ــواد الت ــا الم - م

ــالث؟ ــدد الث الغ
- أيــن تلقــي الغــدد الدهنيــة مفرزاتهــا، ومــا 

فائدتهــا؟
- عنــد ارتفــاع درجــة الحــرارة نتصبــب 
ــا  ــح فيه ــي تفت ــة الت ــا اســم الفتح ــاً. م عرق
ــا  ــد؟ ومم ــى ســطح الجل ــة عل ــدة العرقي الغ
الغدد الجلديةتتكــون الغــدة العرقيــة؟ ومــا فائــدة التعــّرق؟

يعمل الميالنين على امتصاص األشعة فوق البنفسجية الضارة، ويمنع وصولها إلى الطبقات 
الداخلية من الجلد.



103

-الغدد العرقيّة: كبة من األنابيب الملتفة تفرز العرق الى قناة تتصل بسطح الجلد عن طريق المسام. ويلعب 
العرق دوراً إطراحياً؛ إذ يقوم بطرح الماء و بعض الفضالت، كما يعمل على ترطيب الجلد وتخفيّف حرارة 

الجسم.
-الغدد الدهنية: غدد تفتح قناتها بالقرب من جذر الشعرة، و تسهم مفرزاتها في ليونة الجلد و نعومة األشعار .
-الغدد المخاطية: تفرز مواداً مخاطية لها دور في ترطيب األغشية المبطنة ألجواف الجسم المختلفة وحمايتها.

خامسًا: اإلحساسات الجلدية:

تنتشر في البشرة نهايات عصبية تجعل الجلد حساساً لألم، وتحتوي األدمة على جسيمات حسية مسؤولة عن 
اإلحساسات الحرارية  و اللمسية  والضغط.

ويتم نقل التنبيهات القادمة من الجسيمات الحسية ومن النهايات العصبية الحّرة عن طريق األلياف العصبية 
إلى األعصاب الشوكية؛ فالنخاع الشوكي؛ فالمخ الذي يتّم  فيه إدراك اإلحساس.

غدة الثدي:
غدة تنتج الحليب في فترة الرضاعة بتأثير الهرمونات .تتألف من 
15 - 20 فصاً يحوي كّل منها عدداً كبيراً من الغدد المفرزة للحليب.

طّور الباحثون مواد مطاطية تستطيع تحّسس اللّمس، 
لتزّود  استخدامها  الممكن  ومن  والحرارة،  الضغط 

األطراف الصناعية باإلحساس. 
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أواًل: ما منشأ كّل من: األشعار - صباغ الميانين؟ . �

ثانياً: أصل بخّط بين المصطلح العلمي في القائمة ) أ ( ووظيفته في القائمة ) ب (: �

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي:  �
  1- انتصاب األشعار عند البرد والخوف الشديدين .

  2- تغيّر لون الجلد عند التعّرض ألشعة الشمس.
  3- التعّرق عند ارتفاع درجة الحرارة .

  4- قّص األظافر ال يولد ألماً.
رابعاً: لمست كأساً من الماء فأحسست ببرودته، أرتب العبارات اآلتية التي تعبر عن مراحل هذا  �

اإلحساس الجلدي بوضع الرقم المناسب لكل مرحلة:
     - )   ( مستقبالت حسية في أدمة الجلد تتلقى التنبيه.

     - )   ( منبه حراري.
     - )   ( ألياف عصبية حسية في العصب شوكي.
     - )   (  باحة اإلحساسات العامة في قشرة المخ.

     - )   (  المادة البيضاء في النخاع الشوكي والبصلة السيسائية. 
ورقة عمل:  

يلجأ بعض الشباب من الجنسين إلى وشم الجلد في مناطق مختلفة من الجسم وفق أشكال وألوان مختلفة 
وقد أثبتت الدراسات أن الوشم يصيب الجسم بالعديد من األمراض. 

- أبحث في مصادر التعلم المختلفة عن األضرار الناتجة عن وشم الجلد. أكتب تقريراً وأعرضه على 
زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.

- أ -

الغدة العرقيّة
الغدة الدهنيّة

األشعار
العضلة الناصبة للشعرة

األوعية الدموية
الجسيمات الحسيّة
النهايات العصبية

- ب -
- مفرزاتها تساهم في ليونة الجلد ونعومة األشعار.

- ترطب بمفرزاتها الجلد وتخفّف من حرارة الجسم.

- تنشأ من الطبقة المولدة للبشرة.
- تؤمن تغذية الجلد وتنظم درجة حرارته.

- يؤدي تقلصها إلى انتصاب الشعر.
- تتلقى التنبيهات وتحولها إلى سيالة عصبيّة.

- اإلحساس باأللم
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خامساً: صّحة أجهزة
 الدعامة والتنسيق

الدعامة 	  أجهزة  على  الحفاظ 
والتنسيق.

تصيب 	  التي  األمراض  بعض 
أجهزة الدعامة والتنسيق.

التهاب السحايا 	 
هشاشة العظام 	 
الكساح.	 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:
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الّصحة هي أغلى ما يملك اإلنسان، وال يقدر قيمتها إال من عانى المرض؛ لذلك يجب المحافظة عليها.
المختلفة؛  المنبهات  لحدوث  استجابة  أو  إرادياً  العظمي  الهيكل  بمساعدة  الجسم  حركات  العضالت  تؤمن 
اتباع  ينبغي  األجهزة  هذه  على سالمة  وللحفاظ  الصم  والغدد  العصبي  الجهاز  من  كل  وتنسيق  وبإشراف 

القواعد الصحية األتية:

قواعد الصحة العامة:

3- الحفــاظ علــى قواعــد الصحــة 
العامــة، و يُنصــح بعــدم اســتعمال 
أدوات اآلخريــن لتجنــب انتقــال 

ــل الممرضــة.   العوام
)أالحظ الصورة وأعدد بعضها(

2- ممارســة الّرياضــة المعتدلــة 
ــة. ــورة منتظم بص

1- تنــاول أغذيــة متنوعــة تحــوي 
فيتامينــات )أ - ب - د( وأمــالح 
معدنيــة ) مثــل أمالح الكالســيوم(.

 

فــي  يســاعد  الكافــي  النــوم   -6
التركيــز  علــى  القــدرة  زيــادة 

واإلدراك. والفهــم 

الفكريــة  األلعــاب  ممارســة   -5
ــوي  ــي تق ــة الت ــات العقلي والتدريب

الذاكــرة.

 4- مراجعــة الطبيــب عنــد ظهور 
أيــة أعــراض مرضية.

قواعد الوقاية الخاصة:

  1- لتجنب اإلصابة بتشوهات العمود الفقري ينبغي المحافظة على األوضاع السليمة في أثناء الجلوس، 
وتجنب حمل األشياء الثقيلة. 
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غاز  و  اللبن  حمض  تراكم  بسبب  العضلّي  بالتّعب  عضالتك  تصاب  قد  شاقاً،  العمل  يكون  عندما   -2   
CO2 داخلها، لذا يُنصح الرياضيون باالستحمام بالماء الدافئ بعد ممارسة الرياضة لتنشيط الدورة الدموية 

وللتخلّص من الفضالت الناتجة عن عمل العضالت.
  3- وضع واقيات للعين عند القيام بأعمال قد تؤذيها كأعمال الحدادة.

  4- عدم تعريض األذن لأصوات المرتفعة كالموسيقى الصاخبة و عدم  وضع الّسماعات لكي ال يتعّرض 
غشاء الطبل لأذى. 

  5- تجنب إدخال مواد غريبة داخل األذن من أجل تنظيفها وكذلك ينصح باستخدام أعواد التنظيف الخاصة 
باألذن.

  6- ينبغي تجنّب االنتقال المباشر من مكان شديد الحرارة إلى آخر شديد البرودة فجأة للحفاظ على صحة  
األنف.

  7- عدم اإلكثار من تناول التوابل والبهارات للحفاظ على سالمة الحليمات والبراعم الذوقية في اللسان. 

بعض األمراض الشائعة :

1-مرض هشاشة العظام: 
نقــص متزايــد فــي كثافــة العظــم، وتزيــد مــن احتمــال اإلصابــة 
بالكســور،و تكــون  نســبة اإلصابــة بــه مرتفعــة عنــد النســاء بعد 
ســن اليــأس، ولــه أســباب عــدة منهــا :نقــص أمــالح الكالســيوم 

فــي الغــذاء، واإلفــراط فــي تنــاول المشــروبات الغازيــة.

أالحظ وأستنتج:

اعتماداً على الّشكل اآلتي وبمساعدة مدرسي أجيب عن األسئلة اآلتية:
للعظم(  )المولدة  البنائية  الخاليا  العظم على  نقي  يحتوي 

والخاليا الهدمية.
  1- كلما تقّدمنا بالعمر يزداد توّسع القناة المركزية للعظم 

أّي من هذه الخاليا تكون نشيطة في رأيك؟
  2- ماذا ينتج عن زيادة توّسع القناة المركزية للعظم لدى 

كبار السن؟ 
  3- في الشكل المجاور مقطع عرضي لعظام شخصين 

لهما العمر ذاته، أحّدد أّي منهما مصاباً بهشاشة العظم؟
مقطع عرضي في العظم
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2- مرض الكساح:
عظام  تصبح  إذ  األطفال،  غذاء  من  )د(  فيتامين  نقص  بسبب  به  اإلصابة  تحدث   

الّساقين لديهم طرية )مقوسة( ال تقوى على حمل الجسم.

مرض الكساح )نقص التكلس( 3- التهاب السحايا:
تصاب أغشية السحايا بالتهاب سببه جرثومي أو فيروسي ينتقل عن طريق األنف أو األذنين أو العينين. و 

يتّم تشخيص المرض بفحص الّسائل الدماغي الشوكي.
- بعض أعراض المرض: حمى، آالم في الظهر والعضالت، تشنجات.

4- الرمد الربيعي:                                 
وجه  على  المعروفة  غير  المؤثرات  لبعض  العين  ملتحمة  حساسية 

التحديد، ولكنها ترتبط بحرارة الجو، وانتشار غبار الطلع في الربيع.

تأثير المخدرات والمنبهات على صّحة الجهاز العصبي: )ربط المفاهيم(
نشاط:

صل بخطّ كّل عبارة من القائمة ) أ ( بما يناسبها من القائمة )ب(، ثم أختار أحد المواد اآلتية ألكمل الفراغات 
بما يناسب مستعيناً بالمثال المحلول: الكحول \ الشاي \ التبغ \ القهوة\ أدوية المسكنات.

- أ -

وتشويش  والحركة  التوازن  في  اضطراباً  تسبّب   -
الوعي وإدمانها يؤدي إلى تشمع الكبد. 

- تزيد من اليقظة والنشاط العصبي  إال أن اإلفراط 
بتناولها يسبّب األرق واالنفعال 

في  والّّرغبة  واالكتئاب  والعدوانية  اإلدمان  تسبّب   -
االنتحار.

- يمنع CO  الناتج عن حرق النيكوتين من وصول 
غاز األوكسجين إلى الخاليا العصبية .

وتستخدم  العصبي،  الجهاز  نشاط  من  تضعف   -
لتخفيف لألم 

مثال - ب -

المنبهات

المسكنات

المشروبات 
الكحولية

الكوكائين / 
الهيروين

المخدرات

التدخين

أثبتت دراسة حديثة أن استخدام الهواتف المحمولة لمدة طويلة يزيد من خطورة اإلصابة بأورام 
المخ الخبيثة.
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 أواًل: أختار اإلجابة الصحيحة في كل مما يأتي: �
1- يصاب الطفل بمرض الكساح بسبب نقص :

  c د- فيتامين          A ج - فيتامين           D ب - فيتامين         B أ- فيتامين        

2- واحدة من هذه الصفات ال تنطبق على مرض هشاشة العظام:

        أ- نقص متزايد في كثافة العظم              ب - تصبح عظام الّساقين طرية )مقوسة(.

      ج - تزيد من احتمال اإلصابة بالكسور       د- ترتفع نسبة اإلصابة به م عند النساء بعد سن اليأس.

ثانياً: أصل بخط بين القاعدة الصحية في العمود ) أ ( والفائدة منها للجسم في العمود )ب(: �

ثالثاً: أي األمراض اآلتية ينتقل بالعدوى؟ أبين السبب؟ �
                         هشاشة العظام - الكساح - التهاب السحايا - الرمد الربيعي 

ورقة عمل:
بين الخبراء أن االستخدام الكثير للحاسوب و ألوقات طويلة  يمكن أن يعرض صحتي لمخاطر عدة ...

أبحث في مصادر التعلم المختلفة حول المخاطر التي يمكن أن يُسببها الجلوس الطويل أمام الحاسوب على 
أجهزة جسمي المختلفة من مثل :جهازي العصبي – هيكلي العظمي - أعضاء الحواس. أناقش زمائي 

وأحتفظ بها في ملف إنجازي.

القاعدة الصحية

النوم الكافي

في  السليمة  األوضاع  على  المحافظة 
أثناء الجلوس

ممارسة  بعد  الدافئ  بالماء  االستحمام 
الرياضة

تجنب تناول المشروبات الكحولية

االبتعاد عن المخدرات

الفائدة منها للجسم

للتخلّص من الفضالت  الدموية و  الدورة  لتنشيط 
الناتجة عن عمل العضالت.

لمنع اإلصابة بتشمع الكبد

الفهم  و  التركيز  على  القدرة  زيادة  في  يساعد 
واإلدراك

لوقاية من اإلدمان والعدوانية واإلصابة باالكتئاب

لتجنب اإلصابة بتشوهات العمود الفقري
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أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �

   1- واحد من هذه العظام ليس جزءاً من الهيكل العظمي المحوري:

  أ-عظم القّص             ب-عظام الوجه      ج-عظم الحرقفة         د-العمود الفقري

   2- من وظائف الهيكل العظمي:

  أ-إنتاج مكّونات الدم   ب-الّدعم                ج- تخزين الكالسيوم   د- كّل ما سبق صحيح 

   3- يقع مركز إفراز العرق في المادة الرمادية لـ:

           أ-المخ              ب- المخيخ                  ج- البصلة السيسائية    د- النخاع الشوكي

   4- مادة تسبّب اضطراباً بالتّوازن والحركة وتشويش الوعي:

           أ - النيكوتين           ب - المشروبات الغولية          ج -األدوية والمسكنات       د - المخدرات

   5- تكون المادة الرمادية مركزية في: 

           أ-المخ والمخيخ               ب-البصلة السيسائية      

         ج- النحاع الشوكي             د- البصلة السيسائية والنخاع الشوكي 

   6- واحد  من االعصاب االتية ال يُعد  من األعصاب الحسية الدماغية :

          أ-العصب الشمي        ب- العصب الوركي        ج- العصب البصري     د- العصب الذوقي

   7- عند نقص إفراز هرمون األنسولين  فإّن الشخص يعاني من:

    أ- داء الّسكري      ب - القزامة       ج - العملقة     د - هشاشة العظام .

  8- قد يضطرب عمل الغدة الدرقية نتيجة نقص في:

   أ-البوتاسيوم     ب-اليود        ج-الّصوديوم         د- الكالسيوم

  9- حاثّة تزيد من إخراج الكالسيوم من العظام إلى الدم :

       أ-الباراثورمون      ب -  الكالسيتونين     ج- التيروكسين       د- األدرينالين

  10- يعّد تنبيه الخاليا الشمية تنبيهاً  :

د - حرارياً  ج - غازياً   ب - كيميائياً           أ- كهربائياً   

ثانياً: أذكر وظيفة واحدة لكّل مّما يأتي: �

غضاريف النمو - السمحاق - الجسم البلوري - الغدد المخاطية في الجلد -

                           غشاء الطبل - الجسم الثفني
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ثالثاً: تشير العبارات اآلتية إلى األحداث التي تقع في مدة وجيزة خال مشاهدة ما كتب على السبورة،  �
أرّتبها بحسب تسلسلها الزمني:

    -)    ( مرور السيالة العصبية الحسيّة عبر العصب البصري.

    -)    (  تحليل السيالة العصبية الحسية على مستوى الباحة البصرية في المخ.

    -)    ( تنبيه المستقبالت الحسية بواسطة الّضوء.

    -)    ( نشوء سيالة عصبية حسية.

    -)    ( رؤية ما كتب على الّسبورة في صورة حقيقية.

رابعاً: أكمل خريطة المفاهيم بالبيانات المناسبة: �

الغدد الصم

األنسولين الكالسيتونينالنمو

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

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

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

................الباراثورمون

جزر النغرهانس

منها

تفرز حاثةتفرز حاثة

نقصها يسببنقصها يسببتعمل علىتعمل على نقصها في سن مبكر

تفرز حاثةتفرز حاثة

خامساً: أالحظ الّشكل المجاور، وأجيب عن األسئلة اآلتية: �
      1- ماذا ينتج عن استئصال الجزء )2(  

      2- أذكر وظيفة واحدة للعضو )3( 

      3- أرتّب طبقات السحايا من الخارج  نحو الداخل.

سادساً: ماذا ينتج في كّل من الحاالت اآلتية: �
    1- زيادة إفراز هرمون الباراثورمون في الدم.

    2- نقص إفراز هرمون الكالسيتونين في الدم.

    3- زيادة إفراز هرمون الغلوكاغون في الدم.
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 سابعاً: أدرس الخّط البياني المجاور الذي يمثل عمل بعض الهرمونات وأجيب: �
   أ( حدد الثنائيات التي  ينطبق على عملها: 

    1-    أ- أنسولين          ب- كالسيتونين
    2-    أ- كالسيتونين      ب- باراثورمون
    3-    أ- غلوكاغون      ب-  تيروكسين
    4-    أ- أنسولين         ب- غلوكاغون

   ب( ماذا تمثّل النقطة )ج( بالنسبة لكال الهرمونين.

ثامناً: زار شخص عيادة طبية وتبّين أّنه يعاني من نقص الوزن، سرعة ضربات القلب، ارتفاع درجة  �
حرارة الجسم، وتبّين أن هذه األعراض ناتجة عن اضطراب في إحدى الغدد والمطلوب:

 1- اسم الغدة التي حدث فيها الخلل؟
 2- نوع الخلل الذي حدث للغدة والحاثة التي تفرزها؟

 3- الغدة التي تشرف على عمل هذه الغّدة ؟  

تاسعاً: أعط تفسيراً علمياً كّل مّما يأتي: �
1- إصابة بعض األشخاص بتضّخم غير متناسق لعضالت األطراف والوجه. 

2- تكون الرؤية أوضح إذا وقع الخيال على اللطخة الصفراء.

3- لون الجلد األسمر في المناطق الحارة.

4- إن تذّوق األطعمة الشهية يفيد في تسهيل عملية الهضم.

5- الحليمات الخيطية لها دور لمسي فقط.

عاشراً: أرسم مخططاً يوّضح مسار انتقال االهتزازات الّصوتية. من الصيوان إلى الخايا الّسمعية في  �
الحلزون.
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  مشروع الوحدة األولى
توعية بشأن المخاطر الصحّية المحتملة للهواتف النّقالة 

الهــدف العــام: توعيــة بشــأن المخاطــر الصحيــة المحتملــة للهواتــف النقالــة علــى صحــة الجهــاز العصبــي 
وأعضــاء الحــواس.

أهداف المشروع: 
تعميــق مفاهيــم المتعلّميــن بشــأن المخاطــر الصحيــة التــي يطرحهــا 	 

المجــال الكهرومغناطيســي للهواتــف النقالــة.
ــدة 	  ــة لم ــف النقال ــتخدام الهوات ــد اس ــذر عن ــن الح ــد م ــاذ المزي اتخ

ــة. طويل
ــي 	  ــاز العصب ــة الجه ــى صح ــة عل ــة المحافظ ــم أهمي ــدر المتعل يق

وأعضــاء الحــواس.

خطّة المشروع: 
1- اختيار المشروع. 

2- تأمين مستلزمات المشروع: 
كاميــرات، أجهــزة تســجيل ) CD، فالشــات(، الشــابكة إن أمكــن، منشــورات علمية، كتب علميــة بيولوجية، 

دفاتــر وأقالم.
3- مراحل تنفيذ المشروع:

يُحّدد عدد المتعلمين وتوزيع األدوار.	 
إعــالم بعــض المســتوصفات والمستشــفيات وبعــض الكليــات بتاريــخ الزيــارة والهــدف منهــا بخصــوص 	 

جمــع معلومــات عــن خطــورة اســتخدام الهواتــف النقالــة لمــدة طويلــة.
التحاور مع بعض األساتذة وطرح أسئلة علمية للحصول على المعلومات الكافية.	 

4- كتابة تقرير المشروع:
كتابة وتوثيق الفائدة التي حصل عليها المتعلّمون من خالل صنع مجّسم.	 
يُحتفــظ بنســخة مصــّورة عــن المشــروع تعــدُّ كأرشــيف لنشــاطات المتعلميــن فــي المدرســة، تعــرض في 	 

المعــرض العلمــي، ويطلــع عليهــا كّل مــن يــزور المدرســة وبقيــة المتعلميــن فــي الصفــوف األخرى.

يجري المدرس مع المتعلمين استبياناً وتقويماً لعملهم ويسألهم:
ما أهمية تجنّب استخدام الهاتف النقال لمدة طويلة؟ 

البحث في إمكانية استثمار نتائج المشروع في البيئة المدرسية بالتعاون مع المجتمع المحلي. 



الوحدة الثانية

2

الهضم لدى اإلنسان.

الدوران.

التنفس.

اإلطراح.

صحة وظائف التغذية.

وظائف التغذية

1

2

3

4

5

تحتــاج 	  والحركــة  كالتحكــم  الحيويــة  الوظائــف  إّن 
مجموعــة  خــال  مــن  الجســم  يؤمنهــا  طاقــة  إلــى 
والــدوران  والتنفــس  الهضــم  كأجهــزة  األجهــزة  مــن 
الجســم  تخليــص  مهمــة  اإلطــراح  أجهــزة  وتتولــى 
األجهــزة. تلــك  عمــل  عــن  الناتجــة  الفضــات  مــن 



أّواًل:  الهضم لدى اإلنسان

1

2

نستمتع يومياً بتناول مختلف أنواع األغذية ذات الطّعوم المختلفة.	 
ما أهمية الغذاء في حياتنا؟ 

كيف يستقبل جهازنا الهضمي الغذاء؟
ما مصير الغذاء المهضوم؟

السبيل الهضمي.

الغدد الهاضمة واالمتصاص.
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 الدرس
السبيل الهضمياألول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أقسام السبيل الهضميّ.
- مقارنة األسنان اللبنيّة باألسنان الدائمة.

- بنية مقطع طولّي في الّسن.

الميناء - العاج - المالط - اللّهاة - 
لسان المزمار - العضلة الفؤاديّة 

- العضلة البّوابيّة - الّزائدة الدوديّة 
- الدّسامات المعويّة - الّزغابات 

المعويّة

يتألّف جهازنا الهضمي من السبيل الهضمّي والغدد الملحقة.......ما األعضاء التي يتألّف منها السبيل 	 
الهضمي؟



117

أقسام السبيل الهضم:

أنظر إلى الّشكل المجاور وأضع المسّميات المناسبة على الّرسم:

الّسبيل الهضمّي قناة عضليّة يتّم فيها هضم الطّعام وامتصاصه
 وتمتّد من الفم إلى الّشرج

الجهاز الهضمي عند اإلنسان

األسنان الدائمة في الفك العلوياألسنان اللّبنية في الفك العلوي

أواًل: الفم واألسنان

أستقبل اآلخرين 
بابتسامة لطيفة لبناء 

جسور التّواصل 
والمحبّة فيما بيننا.

نشاط )1(:  أنواع األسنان )أالحظ وأقارن(:

يشّكل الفم بداية السبيل الهضمي ويحتوي على 
األسنان واللّسان والغدد اللعابيّة.

تظهر في السنة األولى من عمر الطفل األسنان 	 
اللبنيّة،  لماذا تسّمى بهذا االسم؟ 

تبدأ األسنان اللبنيّة بالتّساقط ) بعد سّن الّسادسة 	 
حتّى سّن الرابعة عشر تقريباً ( نتيجة نمو براعم 

األسنان الدائمة تحتها .
أمعن النّظر في الّصور اآلتية، وأكمل الجدول الذي يليها للمقارنة 	 

بين األسنان اللبنيّة واألسنان الدائمة:

التوّزع في كّل فّك العدد في الفكين العمر الذي تظهر فيه وجه المقارنة

............................... ً 20  سنا ً من 6 - 8 أشهر تقريبا األسنان اللّبنية

4 قواطع - نابان - 4 ضواحك - 4 أضراس .................... .................... األسنان الّدائمة
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نشاط )2(:  بنية السن )أالحظ وأستنتج(:

يتألف السن من جزأين:

1/ جزء يبرز خارج اللثة

2/ جزء ال يظهر
ويكون مغروساً بقوة في السنخ

وألتعّرف بنية السّن أدقّق النّظر في الّشكل المجاور، ثّم أصل بخطّ كّل مفهوم علمي من العمود األّول 	 
بما يناسبه من العمود الثاني في الجدول اآلتي: 

العمود األول

1- الميناء

2- العاج

3- لّب السن

4- المالط

العمود الثاني

أ- يلي الميناء ويشّكل الجزء 
األكبر من السن وفي وسطه 

قناة الّسن.

ب- طبقة تغطّي جذر الّسن

ج- طبقة قاسية المعة تغطّي 
التّاج وتحميه

د- نسيج يمأ قناة الّسن ويحتوي 
على شعيرات دمويّة وأعصاب

مقطع طولي في السن

- سميّت أسنان الطفل لبنيّة ألّن ظهورها يكون مترافقاً مع الغذاء الرئيسي للطفل وهو الحليب )اللّبن(.
- بعد عمر )16 - 18( سنة تقريباً يبدأ ضرسان أخيران بالظّهور في كّل فّك وتسّمى أضراس 

العقل، فيصبح عدد األسنان الدائمة والمكتملة 32 سناً وأحياناً التظهر أضراس العقل.
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نشاط )3(: )التجريب(

ثانيًا: البلعوم 
)أالحظ وأستنتج (
كيف يحدث البلع؟

البلعــوم: ملتقــى الطّريقيــن الهضمــّي والتنفســّي، مكــّون مــن أنبــوب عضلــي مبطّــن بغشــاء مخاطــّي. يتــّم 
ــه  ــذاء لدخول ــق الغ ــى( وطري غام ــس )الرُّ ــرى التنفّ ــى مج ــه إل ــواء لدخول ــق اله ــد طري ــوم تحدي ــي البلع ف
إلــى مجــرى الهضــم )المــريء(، ولتوضيــح ذلــك أضــع إصبعــي علــى حنجرتــي فــي أعلــى العنــق وأبلــع 
ريقــي فأجــد أّن الحنجــرة ترتفــع ثــّم تنخفــض ولتفســير مــا حــدث أنظــر إلــى الشــكل التالــي، ثــم أســتنتج:

عملية البلع 21
ما الجزء الذي يقوم بالوظائف اآلتية في أثناء البلع ؟

إغالق تجويف األنف )المتصل بالبلعوم( في أثناء البلع لمنع مرور الغذاء إلى األنف.............	 
إغالق فتحة الحنجرة في أثناء البلع حتّى ال يدخل الغذاء مجرى التنفّس ......................	 

ثالثًا: المريء
أنبــوب عضلــي مبطّــن بغشــاء مخاطــّي يبلــغ طولــه 25 ســم تقريبــاً يقــع خلــف الّرغامــى ويحتــوي جــداره 

علــى عضــالت طوليّــة ودائريّــة ال إراديّــة.

أقوم بالنّشاط التّالي ألتعّرف كيف تنتقل اللّقمة من البلعوم إلى المعدة 
عبر المريء:

أتناول قطعة خبز وأمضغها، ثّم أبلعها وأنا في وضعيّة الجلوس،  	 
ثّم أمضغ قطعة أخرى وأبلعها وأنا أحني ظهري لأمام. 

- هل تتّم عملية البلع بشكل متماثل في الحالتين؟
- هل للجاذبية األرضية عاقة بانتقال الطّعام إلى المعدة، ولماذا؟

ال يعاني رواد الفضاء في أثناء وجودهم خارج نطاق الجاذبية األرضية من مشكلة في بلع الطّعام ووصوله 
إلى المعدة عبر المري ... لماذا؟
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 تقــوم العضــالت الطوليـّـة والدائريـّـة فــي جــدار المــري بالتقلـّـص والتمــّدد لدفــع اللّقمــة باتجــاه المعــدة مهمــا 
كان وضــع الجســم.

رابعًا: المعدة
)أالحظ (

أحاول تحديد موقع المعدة الّصحيح في الجسم باالستعانة بالّشكل الّسابق للجهاز الهضمي.	 
أالحــظ الّشــكل المجــاور، ثــّم أمــأل الفراغــات المناســبة فــي 

النــص اآلتــي:
ــن  ــة اليســرى م ــي الجه ــع ف ــّي يق ــف عضل ــدة تجوي - المع

ــن. ــف البط ــى تجوي أعل
- تبــدأ باختنــاق عضلــّي يســّمى ........... وتكــون مفتوحــة 

ــم بهــا ......................  وتنتهــي بفتحــة تتحّك
- يترّكب جدار المعدة من عضالت ............و.............. 

ومائلة وهي عضالت ال إرادية .

المعدة وعضاتها

المعي الدقيق والمعي الغليظ

خامسًا: األمعاء
وتشمل المعي الّدقيق والمعي الغليظ:

نشاط )4(: أالحظ وأصنف:

ــات 	  ــم أضــع الصف ــكل المجــاور، ث ــي الّش ــر ف أمعــن النّظ
ــي مكانهــا المناســب مــن الجــدول: ــه ف المجــاورة ل

     - أنبوب طوله حوالي 1.5 متر.
     - أنبوب طوله حوالي 6 متر.

     - قطره 3 سم.
     - قطره يتراوح ما بين 7 - 10 سم .

     - أنبــوب ملتــّف يلــي المعــدة، وتســّمى بدايتــه االثنــي عشــر 
)العفج(.

     - يتألّف من األعور والقولون والمستقيم.



121

/ أ // ب /

نشاط :

صفات المعي الغليظ صفات المعي الّدقيق

في الّشكل المجاور يوجد حالتان:
     أ- سطح توجد عليه انثناءات.

   ب- سطح ال توجد عليه انثناءات.
أّي الحالتين تكون فيها مساحة الّسطح الّداخلي أكبر برأيك؟

- يوجــد علــى الّســطح الّداخلــي للمعــي الدقيــق - كمــا فــي الشــكل )أ( انثنــاءات تســّمى الدّســامات المعويّــة 
ــّي  ــى عمليت ــا يســاعد عل ــي للمعــي الدقيــق واســعاً جــدا مّم ــة تجعــل الّســطح الّداخل ــات معويّ عليهــا زغاب

الهضــم واالمتصــاص.
ــات  ــه عمليّ ــك ال تحــدث في ــة، لذل ــة وال غــدد هاضم ــات معويّ ــال توجــد زغاب ــظ ف ــي المعــي الغلي ــا ف - أم

هضــم.

- الزائــدة الدوديــة عضــو يشــبه اإلصبــع يوجــد قــرب منطقــة اتصــال المعــي الدقيــق بالمعــي 
الغليــظ فــي أســفل الجــزء األيمــن مــن البطــن ولهــا دور مناعــي .

- يمكــن أن يحــدث فيهــا انســداد بجســم غريــب فتهاجمهــا الجراثيــم وقــد تنفجــر فتنتشــر الجراثيــم 
فــي األحشــاء وتصــل للــدم فتســبب الوفــاة، لذلــك يجــب اســتئصالها عنــد التهابهــا.
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المناسب  � مكانها  في  الّصحيحة  المسّميات  أكتب  أواًل: 
على الّرسم المجاور الذي يوّضح مقطع طولّي في الّسن، 

وأنقلها إلى دفتري.

ثانياً: أكتب المصطلح العلمي لكّل من العبارات اآلتية: �
ــى مــن ســقف البلعــوم ويقــوم بإغــالق تجويــف األنــف فــي أثنــاء البلــع لمنــع  ــّي يتدلّ    1- بــروز عضل

ــف )..............( ــى األن ــام إل مــرور الطّع
   2- قناة عضلية يتّم فيها هضم الطّعام وامتصاصه، وتمتّد من الفم إلى الّشرج )................(

   3-عضــو يشــبه اإلصبــع، يوجــد عنــد اتصــال المعــي الّدقيــق بالمعــي الغليــظ وفــي أســفل الجــزء األيمــن 
من البطــن )................(

ثالثاً: ما عدد األسنان الكلّي في الحاالت اآلتية:طفل عمره أربع سنوات  / فتاة عمرها أربع عشرة  �
سنة  / رجل عمره ثاثون عاماً.

رابعاً: أستبعد الكلمة التي ال تنتمي للمجموعة في كّل مّما يأتي، مع بيان السبب: �
الفم ـ البلعوم ـ الحنجرة ـ المريء ـ المعدة.. 1
المعي الغليظ ـ األعور ـ القولون ـ المستقيم ـ الزغابة المعويّة.. 2
المريء ـ المعدة ـ الكبد - االثنا عشر )العفج( ـ المعي الغليظ.. 3

ورقة عمل: 
ــات  ــن إصاب ــة ألّي م ــاعدة الفوري ــم المس ــك بتقدي ــنان، وذل ــات األس ــة إلصاب ــعافات األولي ــوم باإلس  نق
ــة المتخّصصــة.  ــى وصــول المســاعدة الطبي ــة حتّ ــة معيّن ــد، أو حادث ــة الكســر، أو الفق األســنان فــي حال
ــّم العثــور  ــاً إعــادة زراعتهــا مــّرة أخــرى إذا ت ــع مــن مكانهــا، يمكــن أحيان واألســنان الدائمــة التــي تُخل
عليهــا بعــد الحادثــة أو اإلصابــة بأخذهــا إلــى أقــرب مــكان طبــّي متخّصــص. أبحــث أكثــر فــي مصــادر 

ــم المختلفــة عــن اإلجــراءات التــي أتّخذهــا لنقــل األســنان الدائمــة فــي حــال اإلصابــة. التعلّ
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.
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 الدرس
الغدد الهاضمة واالمتصاصالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- أنواع الغدد الهاضمة.
- مفهوم كّل من الهضم واالمتصاص.

- النواتج النهائية لهضم األغذية وأهميتها.             

األنظيمات ـ المعثكلة )البنكرياس( 
ـ الحويصل الصفراوي -هضم آلي 

)ميكانيكي( ـ هضم كيميائي ـ األميالز 
اللعابي-الببسين ـ الكيموس ـ الكيلوس ـ 

الحموض األمينية - االمتصاص.

نتناول مختلف أنواع األطعمة يومياً فما التبّدالت التي تطرأ على األطعمة ليستفيد منها الجسم؟	 
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الغدد الهاضمة
نشاط )1(:  )أالحظ وأستنتج(:

 أمعــن النظــر فــي الّصــور اآلتيــة، ثــّم أصــل بخــط بيــن كّل غــدة مــن الغــدد الهاضمــة مــع مــا يناســبها مــن 
الوصــف الّصحيــح فــي الجــدول الــذي يلــي الصــور:

الغدد الهاضمة

1- الكبد

2- الغدد اللّعابية

3- البنكرياس )المعثكلة(

4- الغدد المعوية

5- الغدد المعدية

صفاتها

أ - ثالثة أشفاع من الغدد )الغدتان النكفيتان والغدتان 
تحت الفك والغدتان تحت اللسان(.

ب - غّدة عنقودية الشكل ورديّة اللّون توجد أسفل 
وخلف المعدة.

ج - أكبر غدة في الجسم بنية اللون توجد أعلى 
التجويف البطني على يمين المعدة ويوجد على وجهها 

السفلي المرارة )الحويصل الصفراوي(.

د - توجد في الغشاء المخاطي المبطن للمعدة.

هـ - توجد في الغشاء المخاطي للمعي الدقيق.
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نشاط )2(:  )أصنع نموذجاً وأستنتج(:

ــات  ــة واألنظيم ــاء واألمــاح المعدنيّ ــب مــن الم ــي تترّك ــة الت ــة العصــارات الهاضم ــدد الهاضم ــرز الغ تف
ــذاء  ــى هضــم الغ ــاز الهضمــي عل ــن الجه ــدد بمســاعدة أجــزاء أخــرى م ــذه الغ ــل ه ــث تعم ــة، حي النوعيّ
فتحّولــه مــن جزيئــات معقّــدة إلــى جزيئــات صغيــرة وبســيطة ليتمّكــن الجســم مــن امتصاصهــا واالســتفادة 

منهــا. وللهضــم نوعــان:

أ-الهضم اآللي )الميكانيكي(:
ــذل جهــد  ــة ليتحــّول بعــد ب ــة يدويّ ــوم فــي مدقّ ــاً بهــرس الث ــوم أحيان ــر الطعــام فأق أســاعد أمــي فــي تحضي
عضلــّي بســيط مــن فصــوص كبيــرة إلــى مــادة مطحونــة ...... يقــوم جهازنــا الهضمــي بعمليــة مشــابهة 

ــام إلــى أجــزاء أصغــر، وتســّمى هــذه العمليــة الهضــم اآللــي )الميكانيكــي( للغــذاء. لتفكيــك الطّع
ب-الهضم الكيميائي:

يمثّل الّشكل اآلتي عقداً تلبسه هبة للزينة:

أنقــل الّشــكل إلــى ورقــة بطريقــة الشــّف، ثــّم أســتخدم المقــّص لقــّص العقــد الــذي علــى ورقتــي وفقــاً 	 
ــط. للخــطّ المنقّ

ماذا ينتج لدينا عن عمليّة القّص؟ وهل تشبه كّل قطعة نتجت عن القص العقد األصلي؟	 
أربط مع ما يحدث في جسمنا:	 
إذا شــبّهنا الغــذاء الــذي نتناولــه بهــذا العقــد فــإّن الهضــم الكيميائــي للغــذاء يحــدث بتأثيــر مــواد كيميائيــة 	 

ــات أبســط،  ــى جزيئ ــدة إل ــذاء المعقّ ــات الغ ــك جزيئ ــى تفكي ــي تعمــل عل ــدد الهاضمــة، الت تفرزهــا الغ
نســّمي هــذه المــواد األنظيمــات

 أّن للهضــم نوعــان: أضــع 	 
كّل نــوع فــي مكانــه الّصحيــح 

ــاور: ــط المج ــن المخطّ م

أنواع الهضم

ب-أ-

ويتم بفضل  األسنان وعضات المعدة 
وعضات المعي الدقيق.

ويتم بفضل  األنظيمات الموجودة في 
العصارات الهاضمة.
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هضم األغذية:
ــة  ــاء واألمــالح المعدنيّ ــن دون هضــم، وهــي الم ــا الجســم م ــواد بســيطة يمتّصه ــى م ــا عل ــوي غذاؤن يحت
والفيتامينــات، ومــواد تُهضــم وتُمتــّص وهــي النّشــاء والبروتينــات والّدســم، ومــواد ال تهضــم وال يمتّصهــا 

ــليلوز. الجســم كالّس
الهضم الكيميائّي في الفّم:

نشاط )3(:  )أالحظ وأستنتج(:

يحتوي اللّعاب على أنظيم يسّمى األمياز اللّعابي.
- أنظر إلى الّشكل المجاور وأستنتج دور األميالز اللّعابي في 

هضم النّشاء المطبوخ.
أفّكر، ثم أختار اإلجابة المناسبة: 

ـ يعّد هضم النّشاء المطبوخ في الفم هضماً:
   1-كيميائياً جزئياً                    2- هضماً كيميائياً كامالً 

   3ـ هضماً آلياً جزئياً                4- هضماً آلياً كامالً

ــاً ويحولــه إلــى ســكر ثنائــي هــو  ــاً جزئيّ يهضــم أنظيــم األميــالز اللّعابــي النّشــاء المطبــوخ هضمــاً كيميائيّ
ســكر الشــعير.

الهضم الكيميائي في المعدة: 

أتأّمل الّشكل المجاور، وأجيب:
  أ - تقــوم العصــارة المعديـّـة التــي تحتــوي علــى أنظيــم الببســين 
ــة  ــور المــاء بتفكيــك البروتينــات مــن سالســل طويل وحمــض كل

إلــى سالســل أقصــر تســّمى: .................... 
 ب -يعّد الهضم المعدي للبروتين: هضماً كلياً أم جزئياً؟

  ج -يعمــل أنظيــم الببســين فــي وســط المعــدة الــذي يعــّد وســطاً 
حمضيــاً أم قلويــاً؟

تتصــف األنظيمــات بالنوعيـّـة أّي أّن كّل نــوع منهــا يؤثـّـر فــي نمــط معيـّـن مــن األغذيــة فاألنظيم 
الــذي يؤثـّـر فــي النّشــاء يختلــف عــن األنظيــم الــذي يؤثـّـر فــي البروتين.
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نشاط )4(:  )أالحظ وأستنتج(:

تهضم العصارة المعدية البروتين هضماً جزئياً .

دور كّل من المعي الدقيق والبنكرياس والكبد في الهضم الكيميائي:

أالحظ الّشكل المجاور وأستنتج. 
ــة  ــن: الصفراويّ ــن العصارتي ــن تصــّب كاً م أي

والبنكرياســيّة؟
الصفراويّــة  العصــارة  الكبــد  يفــرز   -    
بالحويصــل الصفــراوّي )المــرارة(  وتخــّزن 
وتنتقــل عبــر القنــاة الصفراويــة إلــى القنــاة 
الجامعــة لتصــب فــي األثنــي عشــر، ال تحتــوي 
العصــارة الصفراويّــة علــى أنظيمــات هاضمــة 
ــة،  ــة قلوي ــى أمــالح صفراويّ ــوي عل لكنهــا تحت
تجــزىء الدســم إلــى قطيــرات صغيــرة تســّمى 
مســتحلب لتســهيل هضمهــا فــي المعــي الدقيــق 

إلــى حمــوض دســمة وغليســرول.
   - بعــد وصــول العصــارة البنكرياســية والصفراويــة عبــر القنــاة الجامعــة إلــى االثنــي عشــر يتــم اســتكمال 
ــكك  ــة؛ إذ يتف ــية والمعوي ــارة البنكرياس ــات العص ــل أنظيم ــة بفض ــواد الغذائي ــة للم ــم النهائى ــة الهض عملي
الســكر الثنائــي )ســكر الشــعير( إلــى ســكر عنــب، ويتفــكك البروتيــن المهضــوم جزئيــاً )عديــدات الببتيــد( 

إلــى حمــوض أمينيــة.
نسّمي الطّعام في نهاية الهضم المعدّي الكيموس، وفي نهاية الهضم المعوي الكيلوس. إذاً:	 

   - يســّمى الّســائل الــذي يشــبه الحســاء )حمضــي التفاعــل( وحموضتــه مســؤولة عــن تنبيــه عضلــة البــّواب 
حيــث تنفتــح وتنغلــق مــّرات عــّدة، مّمــا يســمح بخــروج الغــذاء علــى دفعــات إلــى العفــج )االثنــي عشــر(  

بـــ ...............
ــة البســيطة  ــع المــواد الغذائي ــى جمي ــوي عل ــذي يحت ــوّي التّفاعــل، وال ــوام، قل ــي الق ــائل لبن    - يســّمى الّس
الناتجــة عــن الهضــم، إضافــة إلــى مــواد ال تحتــاج إلــى هضــم )المــاء واألمــالح المعدنيــة والفيتامينــات(، 

والمــواد التــي لــم تهضــم )كالســيللوز( بـــــ .........
االمتصاص:

)أالحظ وأستنتج( 
ــى  ــق إل ــي الدقي ــة المع ــن لمع ــة م ــج الهضــم النهائي ــال نوات ــن طــرق انتق ــذي يبيّ ــي ال ــكل اآلت ــظ الّش أالح
الشــعيرات الدمويــة، واألوعيــة البلغميــة فــي الزغابــة المعويــة مــروراً بخاليــا مخاطيّــة المعــي، ثــم أصــل 
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بخطّ نواتج الهضم في العمود األول باألوعية التي تمتّصها في العمود الثّاني من الجدول اآلتي:

العمود األول

سكر العنب

الحموض األمينية

الحموض الدسمة والغليسرول

ماء وأمالح معدنية

العمود الثاني

األوعية البلغمية

الّشعيرات الّدمويّة

انتقــال نواتــج الهضــم النهائيّــة مــن لمعــة المعــي الّدقيــق إلــى خاليــا مخاطيّتــه، ومنهــا إلــى الــدم أو البلغــم 
عبــر الزغابــات المعويــة يســمى : االمتصــاص.

ــا الغــذاء غيــر المهضــوم قبــل 	  ــة مــن بقاي يقــوم المعــي الغليــظ بامتصــاص المــاء واألمــاح المعدنيّ
طرحهــا خــارج الجســم علــى شــكل فضــات صلبــة.

تنتقــل الفيتامينــات المنحلــة بالماء عبــر األوعيــة الدموية، وتنتقــل الفيتامينات 
الذّوابــة فــي الدســم عبر األوعيــة البلغميــة )اللمفاوية(.

االمتصاص في الزغابة المعوية
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- ما أهمية الغذاء المهضوم الذي يصل إلى جميع خايا الجسم مع الدم؟
أنظر إلى الصور في الجدول اآلتي ثم أكمل العبارات التي تعبر عن الصور بالكلمات المناسبة:

2- يسهم في تكوين خاليا جديدة 1- تأمين الطاقة الحرارية والحركية للجسم.
فيؤمن...........الجسم

3- تعويض ............... التالفة.

5- مقاومة األمراض والوقاية منها.

4- يحافظ على حياة الخاليا التي ال تنقسم 
كالخاليا...........
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكّل من العبارات اآلتية: �
      أ- مواد كيميائية توجد في العصارة الهاضمة تفّكك جزيئات الغذاء المعقّدة إلى جزيئات أبسط.

    ب- عملية تحويل الغذاء إلى جزيئات صغيرة وبسيطة ليتمّكن الجسم من امتصاصها واالستفادة منها.
     ج- أنظيم يوجد في العصارة المعدية يهضم البروتين هضماً جزئياً.

ثانياً: أذكر نواتج الهضم النهائية لكّل من األغذية اآلتية: �
    أ- النّشاء المطبوخ                       ب- البروتينات                             ج- الّدسم

ثالثاً: أضع إشارة ) ü ( في المكان الذي يحدث فيه هضم جزئّي وإشارتي ) üü ( في المكان الذي  �
يحدث فيه هضم كامل لكّل غذاء وفق الجدول اآلتي:

المواد الدسمةالماءالبروتيناتالسكريات
الفم

المعدة
المعي الدقيق
المعي الغليظ

رابعاً: أستبعد الكلمة التي ال تنتمي لكّل مجموعة من المجموعات اآلتية، مع بيان الّسبب: �
الحموض الدسمة، الغليسرول، الفيتامينات الذوابة في الماء، الفيتامينات الذوابة في الّدسم.	 
سكر العنب، الحموض الّدسمة، الحموض األمينية، األمالح المعدنيّة.	 
خامساً: أتأّمل الّشكل المرفق الذي يوّضح بشكل تقريبي زمن بقاء وجبة الّطعام في أجزاء الّسبيل  �

الهضمي، ثم أجيب: 
ــّي يقضــي  ــبيل الهضم ــن الّس ــزء م ــي أّي ج أ- ف

ــت؟ ــم الوق ــام معظ الطّع
ب- كــم تزيــد مــّدة بقــاء الطّعــام فــي المعــي الّدقيق 

عنــه فــي المعدة ؟
الطّعــام   مــزج  يتــّم  األعضــاء  أّي  فــي  ج- 
بالعصــارة لينتــج ســائل الكيمــوس، ومــا مــدة بقــاء 

الطّعــام فــي هــذا العضــو؟
ورقة عمل:

 تفــرز المعــدة حمــض كلــور المــاء مّمــا يســاعد علــى عمــل أنظيــم الببســين فــي الهضــم ...أبحــث أكثــر 
فــي مصــادر التعلــم المختلفــة عــن اآلثــار األخــرى لحمــض كلــور المــاء علــى صّحــة اإلنســان، وأعــرض 

الدراســة فــي الصــف، وأناقــش زمائــي، وأحتفــظ بهــا فــي ملــف إنجــازي.
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ثانياً:  الدوران

1

2

3

4

5

ــواد 	  ــجين والم ــدة ) كاألكس ــواد ع ــى م ــا إل ــمي ألداء وظائفه ــا جس ــاج خاي تحت
ــي أكســيد  ــة ) كثنائ ــا فضــات مختلف ــج عــن عمله ــا ينت ــة المتنوعــة( كم الغذائي
الكربــون والبولــة مثــاً( لــذا البــد مــن وجــود جهــاز خــاص لنقــل تلــك المــواد إنــه 

ــدوران. جهــاز ال

جهاز الدوران الدموي.

ضربات القلب ودورتا الدم.

الدم.

الّزمر الدمويّة ونقل الدم.

جهاز الدوران البلغمي.
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 الدرس
جهاز الدوران الدموي األول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

أقسام جهاز الّدوران.	 
أقسام القلب واألوعية الدمويّة المتصلة به.	 
أنواع الدّسامات و وظيفتها.	 
األوعية الدمويّة ووظيفتها.	 

غشاء التامور	 
الدّسام )الّصمام( 	 
األوعية الشعريّة              	 
األوعية الدموية                                                                                                                           	 

يبــدو هــذا الجهــاز كأنــه شــبكة مــن األنابيــب الخاصــة المتصلــة بمضّخــة كتلــك التــي تضــّخ الميــاه لــرّي 	 
األراضــي الزراعيـّـة، إنـّـه جهــاز الــّدوران الــذي يضــّخ الــّدم ليؤّمــن وصــول األوكســجين والغــذاء لــكّل 

خليـّـة مــن خاليــا جســمي. مــّم يتألــف ؟ وكيــف يعمــل؟
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ــة 	  ــام بدراســة عمليّ ــى القي ــي بإشــراف مدرســي وبمســاعدة األشــكال المجــاورة عل أتعــاون مــع زمالئ
للقلــب:

األدوات الازمة: قلب َخروف – أدوات تشريح – حوض تشريح 
إجراءات الّسامة واألمان: أرتدي القفّاز - أستخدم أدوات التّشريح بحذر

دراسة الّشكل الخارجي للقلب:
   - أُمسك قلب الَخروف بيدي اليسرى.

   - أُبعــد باســتخدام الملقــط الغشــاء الّرقيــق الــذي يغلـّـف عضلــة القلــب. الــذي 
يســّمى غشــاء التامــور، وأتســاءل مــا أهميتــه ؟

أقسام جهاز الّدوران

أقسام جهاز الّدوران، ثّم أكمل خارطة المفاهيم المجاورة:

جهــاز الّدوران الدموّي:

أواًل: القلـب

جهاز الدوران

جهاز الدوران البلغميجهاز الدوران الدموي

................األوعية الدموية................

قلب خروف

- أين يوجد القلب ؟
- إلى أّي نوع من العضات ينتمي؟

- ما شكله؟ 
أقبض يدي وأالحظ حجمها ! إّن الحجم الطبيعّي لقلبي هو بحجم 

قبضة يدي.
القلب: عضلة مخطّطة ال إرادية، يسكن جوف الصدر بين الرئتين 
و يميل الى الجهة اليسرى ،له شكل مخروطّي قاعدته نحو األعلى.

نشاط عملي:  )أستكشف(:

أالحظ مايلي:
  -  شكل القلب وحجمه.

  -  ثلم مائل على الوجه األمامي للقلب.
  - حجرتان رخوتان في األعلى تدعى كّل منها  أذينة وبأسفل كّل أذينة تجويف يسّمى البطين

  - األوعية الدموية المتصلة بالقلب أتعّرف إليها مستعيناً بالّشكل المجاور.

يتألف من

يتكون من
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اعتماداً على دراستي العملية لعضلة القلب أتعاون وزمائي على استكمال العبارات اآلتية: 	 
 - يحيط بالقلب غشاء يدعى .......... يحمي القلب ويمنع  زيادة  تمّدده ألّن  هذا الغشاء قليل المرونة.

 - يقسم القلب إلى قسمين أيمن وأيسر بواسطة ..............
ــى و  ــة يمن ــي أذين ــرات ه ــع حج ــن أرب ــب م ــّون القل  - يتك
ــن ....... و ....... ..........  ــى بطي ــة إل ...... ........ باإلضاف
البطيــن  مــن جــدار  ثخانــة  البطين........أكثــر  - جــدار   
........... ألّن البطيــن األيســر  يدفــع الــدم إلــى كامــل أنحــاء 
الجســم عبــر الشــريان األبهــر. فــي حيــن يدفــع البطيــن 

األيمــن الــدم إلــى الرئتيــن بواســطة الشــريان الرئــوي. 

أالحظ :
   - جدار البطين األيسر أكثر ثخانة من جدار البطين األيمن وأتساءل: لماذا ؟ 

   - وجود حاجز طولّي يقسم القلب إلى نصفين أيمن وأيسر.
   - وجود صفائح مرنة في الفتحة بين األذينة والبطين في القسم األيمن، وكذلك األيسر.

   - كم عدد الصفائح في كّل جهة ؟
   - يوجــد فــي فوهــة كّل مــن الّشــريان األبهــر والرئــوي ثالثــة أغشــية رقيقــة علــى شــكل جيــوب هالليّــة 

اســميها الدســامات الســينية .

  - علــى الناحيــة العلويــة للقلــب توجــد أوعيــة دمويـّـة رخــوة تتّصــل باألذينــة اليســرى. هــي األوردة الرئويـّـة 
عددهــا أربعــة أحــاول عّدها.

  - يوجد أيضاً وعاءان يتصالن باألذينة اليمنى، هما الوريدان األجوفان العلوي والسفلي.
  - أتعّرف الشريان األبهر، إنّه أضخم األوعية الدمويّة .

  - وإذا أدخلُت فيه قلماً إلى أّي بطين يصل ؟
  - بجواره شريان يسّمى ) الشريان الرئوي( أتعّرف إليه.

  - أدخل القلم وأحّدد إلى أّي بطين  يصل ؟

رسم تخطيطي للقلب

مقطع طولي في عضلة القلب

 استكشف القلب 
األسود   اللّون  ذات  النقاط  بحسب  الثلم  بمحاذاة  بالقّص  أبدأ   -   

الموّضحة بالّشكل.  
  - أُدخل رأس المقّص في الّشريان األبهر وأبدأ القص بمحاذاة الثلم 

األمامي من الجهة اليسرى بحسب النقاط ذات اللون األزرق .

الدّسام )الّصمام ( صفائح مرنة تتحّكم في مسار الدم لتجعله في اتجاه واحد.
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)أالحظ وأصنّف(
أنعــم النّظــر فــي األشــكال المجــاورة وأتحــاور و زميلــي 	 

فــي اإلجابــة عــن األســئلة اآلتيــة: 
- ما أنواع األوعية الّدمويّة؟

ــا  ــر؟ وم ــريان األبه ــه الّش ــدر من ــذي يص ــن ال ــا البطي - م
البطيــن الــذي يصــدر منــه الشــريان الرئــوي ؟

- فــي أّي أذينــة تصــّب األوردة الرئويّــة؟ وأيــن يصــّب 
األجوفــان؟ الوريــدان 

- أنسب كّل وعاء في الشكل المجاورإلى قائمة الّصفات التي تناسبه من الجدول:

شكل تخطيطي لمقطع طولي في القلب

أكمل الجدول اآلتي بالمفاهيم العملية المناسبة باالستعانة بالشكل السابق للقلب: 	 

الدسامات ................. دسام .................... الدسام اإلكليلي التاجي

نوع 
الدّسام 

)الصّمام(

الشريان  من  كل  فوهة  في 
األبهر والرئوي

بين األذينة اليمنى و............ يوجد بين ....... و .......... الموقع

ثالث ................... ثالث صفائح مرنة .................... مكوناته

البطين  من  الدم  بمرور  تسمح 
عودته  وتمنع  الشريان  إلى 

بالعكس.

تسمح بمرور الدم من ............. 
عودته  ...............وتمنع  إلى 

بالعكس.

تسمح بمرور الدم من األذينة 
اليسرى إلى البطين .......... 

وتمنع عودته بالعكس.
وظيفتها

ثانيًا: األوعية الدموية : 

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

أوعية دقيقة جداً تتشكل 
من تفرع الشرايين

جدرانها  دموية  أوعية 
قليلة الثخانة والمرونة

أوعية دموية جدرانها 
أكثر ثخانة، مرنة قادرة 

على التمدد
يحدث ضمنها التبادل 

الحقيقي للمواد )الغذائية 
واإلطراحية( وغازات 
التنفس بين الدم والخاليا

تنقل الدم الوارد إلى 
األذينتين

تنقل الدم الصادر عن 
البطينين
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي الموافق للعبارات اآلتية، و أنسب إليه الرقم الذي يدّل عليه في الشكل  �
المجاور:

أ- تجويف في القلب يضّخ الّدم إلى كافة أنحاء الجسم ..............
ب- وعاء دموي ينقل الّدم الصادر عن البطين األيمن........

ج- دّسام ما بين األذينة اليمنى والبطين األيمن...........

د- ثالثة أغشية هالليّة توجد في فّوهة الّشرايين..........
هـ- أوعية دمويّة تعيد الّدم إلى األذينة اليسرى................

ثانياً: أُصّحح ما تحته خّط في كّل من العبارات اآلتية: �
   1- الدّسام التّاجي يقسم القلب إلى قسمين أيمن وأيسر.

   2- جدار البطين األيمن أكثر ثخانة من جدار البطين األيسر.
   3- الّشرايين تنقل الّدم الوارد إلى األذينتين.

   4- يتحّكم الّصمام بمرور الّدم باتجاهين متعاكسين.

ثالثاً: أقارن بين البطين األيمن و البطين األيسر وفق الجدول اآلتي:  �

ورقة عمل: 
هل سمعت بالقلب اليميني ؟

إن وجــود القلــب فــي الجهــة اليمنــى مــن جســم اإلنســان حالــة نــادرة جــداً تصــل نســبتها إلــى واحــد بيــن 
ــة  ــة لحال ــي األســباب المؤدي ــة ف ــم المختلف ــي مصــادر التعلّ ــم. أبحــث ف ــي العال ــف شــخص ف ــة أل كّل مئ
القلــب اليمينــي؟ وهــل يســتطيع صاحبــه ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي؟ ومــا هــو حــال بقيــة األعضــاء 

هــل تكــون فــي مكانهــا الطّبيعــي أم أنّهــا معكوســة. 
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.

الشريان الصادر عنه الدسام بين األذينة والبطين ثخانة الجدار البطين

األيمن

األيسر
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 الدرس
ضربات القلب ودورتا الدمالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

ــي 	  ــّدم ف ــى ال ــي تطــرأ عل ــّدالت الت التب
كّل مــن الــّدورة الدمويّــة الّصغــرى 

والــّدورة الّدمويــة الكبــرى
مراحــل الــّدورة الّدمويّــة الّصغــرى 	 

والــّدورة الّدمويــة الكبــرى.

الّدورة الّدموية الّصغرى 	 
الّدورة الّدمويّة الكبرى.	 

ــة  	  ــي المفّضل ــد ممارســتي رياضت ــد الجــري بســرعة، و عن ــه عن ــاعة أحــّس ب ــات الّس ــاٌع يشــبه دقّ إيق
يــزداد النبــض مــع زيــادة نشــاطي البدنــي ســرعة وشــّدة ، حيــث يترافــق معــه ارتفــاع فــي معــّدل تنفســّي 

لتأميــن الغــذاء واألكســجين الــالزم لعضالتــي .
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الضربة القلبية
إّن اإليقاع المنظّم الذي نشعر به يسبّبه الّدم الذي يدفعه القلب من خالل الّشرايين، وإّن كّل اندفاع أشعر 	 

به يوافق ضربة قلبيّة واحدة.

دورتا الـّدم:
ــي  ــة ف ــة الدمويّ ــن األوعي ــبكة م ــة  بواســطة ش ــم المختلف ــى مناطــق الجس ــب إل ــن القل ــّدم م ــع ال ــّم توزي يت

ــا. ــل بينهم ــة وص ــب حلق ــّكل القل ــتين، ويش ــن رئيس دورتي

نشاط:  )أحلّل وأرّكب(:

أنعــم النّظــر فــي الّشــكل اآلتــي، وأتتبّع 	 
مســار الــّدم فــي هاتَيــن الّدورتين .

اواًل :الّدورة الدموّية الّصغرى:

البطيــن  مــن  بــدءاً  الــّدم  مســار  أتتبّــع 
األيمــن وصــوالً إلــى األذينــة اليســرى، 

: اآلتيــة  الفراغــات  وأكمــل 
 	 CO2 يخرج الّدم القاتم المحّمل ب

من البطين األيمن عبر الّشريان 
 ............

يتفّرع الّشريان الرئوّي إلى فرعين 	 
يدخل كّل فرع إلى رئة، حيث  
يتشّعب بداخلها إلى شبكة  من 

...................
 	 CO2 حيث يفقد الّدم  قسماً كبيراً من

و يأخذ غاز .......... من هواء 
الشهيق فيتحّول لونه إلى أحمر قانئ. 

يعود الدم  إلى القلب بواسطة األوردة .............. إلى األذينة ...............	 
دورتا الدم

 إّن معدل ضربات القلب الطّبيعي لإلنسان تتراوح بين )65 إلى 75( 
ضربة في الدقيقة ، و يختلف هذا العدد بحسب: ) العمر – الجنس – 

الجهد – الحالة الصحية (.
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العلم والعلماء:

- العالم ابن النفيس مكتشف الّدورة الّدمويّة الّصغرى.
- اعتمد العالم )وليم هارفي( على أبحاث ابن النفيس الكتشاف الّدورة 

الّدمويّة الكبرى. 

الّشريان الرئوّي: وعاء دموي ينقل الّدم القاتم من البطين األيمن  إلى الرئتين. 	 
األوردة الرئوية األربعة: أوعية دموية تنقل الدم القانيء من الرئتين إلى األذينة اليسرى .	 

ثانيًا - الدورة الدموّية الكبرى: 
أتتبّــع مســار الــّدم بــدءاً مــن البطيــن األيســروصوالً إلــى األذينــة اليمنــى فــي الشــكل الســابق، وأرتّــب 	 

مراحــل الــّدورة الّدمويــة الكبــرى ثــم أضــع األرقــام المناســبة فــي الجــدول اآلتــي:

يعطي الّدم للخاليا غاز O2 والمواد الغذائية ويأخذ منها CO2 والفضالت فيتحّول لونه إلى .......
أحمر قاتم

يعود الدم القاتم إلى األذينة اليمنى بواسطة الوريدين األجوفين العلوّي والسفلّي........

حيث يتفّرع إلى فروع كثيرة تنتهي بشبكة من الّشعيرات الدمويّة تتوّزع بين خاليا الجسم.......

يندفع الّدم األحمر القانئ المحّمل باألوكسجين من البطين األيسر عبر الّشريان األبهر.......

الشريان األبهر: وعاء دموي ينقل الّدم القانئ من البطين األيسر إلى كافة أنحاء الجسم.
الوريدان األجوفان: )العلوي، السفلي(: وعاءان دمويان ينقالن الدم القاتم من أنحاء الجسم  إلى األذينة 

اليمنى.

العالم ابن النفيس
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أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة لكّل من العبارات اآلتية : �
   1- وعاء دموّي يحمل الّدم القانئ لكّل أنحاء الجسم:

   أ- الشريان األبهر      ب- الوريد األجوف السفلي      ج- الوريد الرئوي       د- الشريان الرئوي
   2- وعاء دموي يعيد الدم القاتم من الجزء العلوي للجسم إلى األذينة اليمنى:

     الوريد الرئوي - الوريد األجوف العلوي - الوريد األجوف السفلي - الشريان الرئوي

ثانياً : أعطي تفسيراً علمياً لكل مّما يأتي : �
   1- يكون الدم أحمراً قانئ في الشريان األبهر .
   2- تسمية الدورة الدموية الصغرى بهذا االسم.

ثالثاً: أكمل بالكلمات المناسبة المخّطط السهمي اآلتي  �

الذي يعّبر عن مسار الدورة الدموية الكبرى:

رابعاً: أقارن وفق الجدول اآلتي بين الشريان الرئوي  �
والشريان األبهر وفق الجدول اآلي: 

ورقة عمل :
أختــار أفــراداً بأعمــار مختلفــة مــن أســرتي و أقربائــي: ) طفــل – شــاب – فتــاة – رجــل مســّن ....(، وأقــوم 
بقيــاس عــدد ضربــات القلــب فــي حــاالت مختلفــة: ) جالســاً علــى كرســي – واقفــاً – فــي أثنــاء نومــه– بعــد 
ممارســة الرياضــة (، ثــّم أنظـّـم النتائــج فــي جــدول وأناقشــه مــع زميلــي فــي الصــف، وأحتفــظ بنتائجــي 

في ملــف إنجــازي.

الرئوي األبهر الشريان

لون الدم الذي ينقله

البطين الذي يصدر عنه

المكان الذي يصل إليه
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 الدرس
الدمالثالث

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

- وصف مكّونات الّدم .
- وظائف مكّونات الّدم 

  صفيحات دمويّة - مصّورة دمويّة - أضداد 
- خضاب الدم المؤكسج - كاربامين خضاب 

الدم - فحم خضاب الدم.

غالبــاً مــا يطلــب الطبيــب تحليــالً للــدم للكشــف عــن مــرض أو حالــة مــا و ولالطمئنــان علــى صّحــة 	 
ــرات قــد تطــرأ علــى مكّونــات الــّدم . المريــض مــن خــالل تغيّ

- ما مكّونات الّدم - وما أهم وظائفه ؟
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خطوات تنفيذ النشاط: 
   - أقــوم بدراســة الُمَحضــر بالتكبيــر الضعيــف، ثــم 

بالتكبيــر القــوي، و أجيــب عــن األســئلة اآلتيــة:  
   - كم نوع من الخايا شاهدت تحت المجهر ؟

   - تبــدو الكريــات الحمــر قرصيّــة الّشــكل ؟ هــل 
تحتــوي نــواة؟

ــل  ــدد، ه ــكل مح ــا ش ــس له ــض لي ــات البي    - الكري
ــواة ؟ ــى ن ــوي عل تحت

   - ما  الكريات األكثر عدداً ؟
   - أرســم مــا شــاهدته علــى دفتــري. وأحــاور زمالئي 

بالنتائــج التــي حصلنــا عليها .
   - تعيــش الكريــات الحمــر حوالــي 120 يومــاً و تتخــّرب فــي الكبــد 
ــب خضــاب دم  ــي تركي ــد ف ــاد اســتخدام شــوارد الحدي والطحــال ) ليُع
ــدة(، يختلــف عددهــا بحســب العمــر والجنــس،  ــات دم حمــر جدي لكري
وتحتــوي علــى مــادة بروتينيــة ترتبــط بهــا شــوارد الحديــد ، تدعــى هــذه 
المــادة خضــاب الــدم )الهيموغلوبيــن(، وهــي التــي تكســب الــدم لونــه 

األحمــر.

ــة  ــل الطبي ــر التحالي ــة لمختب ــاز المثفل  أُحضــر مــن جه
أنبــوب اختبــار فيــه دم ُســحب حديثــاً وِضــع علــى حامــل 

بشــكل شــاقولي مــّدة مــن الزمــن. مــاذا أالحــظ ؟
ــى  ــي األعل ــائل ف ــم س ــمين: قس ــى قس ــدم إل ــل ال يُفص
ــه  ــي األســفل لون ــوي ف ــه  ................. وآخــر خل لون

...............
- حّدد مكّونات كّل قسم، مستعيناً بالشكل.

الـدم :
 	.)Kg 65( في إنسان وزنه ) سائل لزج أحمر اللّون، مالح الطعم  تُقدر كميته بـ )5 ليترات

نشاط )1(:  أالحظ :

نشاط عملي:  أالحظ  وأستنتج:

دراسة محضر جاهز لمكّونات الّدم : 
أدرس محضرات جاهزة لخاليا الدم يمكن الحصول عليها  من المختبرات الطبية أو من مختبر المدرسة.

عينة دموية تحت المجهر

عديمــة  البيضــاء  الكريــات 
ــون  ــة بالل ــدو ملون ــون وتب الل
ــتخدام  ــة الس ــجي نتيج البنفس

ملونــات خاصــة.
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أكمل جدول المقارنة اآلتي :
الكريات البيض الكريات الحمر

الشكل

ليس لها لون اللون
)6-8( آالف كرية في كل 

1 ملم3 دم.
5 ماليين كرية في كل 1 ملم3 

ً دم تقريبا
العدد

وجود النواة

نقي العظم والعقد البلغمية المنشأ

أواًل: وظيفة الكريات الحمر: 
)أحلّل وأستنتج(

أدرس الشكل المجاور، وأكمل الفراغات بما يناسبها:

 تقــوم الكريــات الحمــر بنقــل غــاز األكســجين مــن الرئتيــن إلــى خاليــا الجســم، وتنقــل قســماً مــن غــاز ثنائــي 
أوكســيد الكربــون مــن الخاليــا إلــى الرئتيــن التــي تتخلـّـص منــه مــع هــواء الزفيــر. 

ثانيًا: وظيفة الكريات البيض:

 تقوم الكريات البيض بالّدفاع عن الجسم 
المتالكها خاّصتَي:

يتّحــد خضــاب الــدم بغــاز أحــادي أوكســيد الكربــون ليشــّكل 
ــل  ــى نق ــه عل ــد الخضــاب قدرت ــّكك يُفق ــاً صعــب التف مرّكب
األكســجين هــو فحــم خضــاب الــدم، وهــو غــاز شــديد 

ــاً. ــى التســّمم والمــوت اختناق ــؤدي إل الخطــورة ي
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1- البلعمة: بفضل حركتها المتحولة.
2-  إفــراز األضــداد: تفــرز الكريــات البيــض مــواد بروتينيــة تدعــى األضــداد ترتبــط بالعوامــل الممرضــة: 

)فيــروس - جرثــوم .....( وتبطــل تأثيرهــا أو تقتلهــا

ثالثًا : الصفيحات الدموية: 
أجزاء من أحد أنواع الخاليا التي تنشأ في نقي العظم . 

 عددهــا حوالــي )150 – 400 ( ألــف صفيحــة فــي كّل ملــم3 
ــا  ــك له ــواء لذل ــد مالمســتها اله ــت عن ــا ،تتفتّ ــون له دم. ال ل

دور فــي تخثّــر الــدم عنــد تعــّرض الجســم لجــرح.

رابعًا : المصّورة )بالزما الدم(:
ــة: ) أمــالح معدنيــة – ســكر العنــب – مــواد  ســائل مصفــر يتكــّون مــن %90 مــاء + 10 % مــواد منحلّ

ــة( ــات إطراحيّ ــن – مركب ــد الليفي ــات واألضــداد و مول ــة كالحاث ــة مهضومــة – مــواد بروتيني غذائي

وظائف المصّورة   
نشاط: أصنف:

فيمــا يأتــي بعــض المــواد التــي تقــوم المصــّورة بنقلهــا . أصنّفهــا فــي الجــدول اآلتــي تبعــاً للمســّمى الوظيفــّي 
المناسب: 

ــة بالمــاء – غــاز ثنائــي أوكســيد الكربــون – ســّكر  )أمــالح معدنيــة – حمــض البــول – الفيتامينــات المنحلّ
العنــب – األضــداد – حمــوض أمينيــة  – بولــة(.

وظيفة إطراحية وظيفة دفاعية وظيفة غذائية
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أواًل: ماذا ينتج من كّل مّما يأتي: �
    أ- اتحاد خضاب الّدم مع األوكسجين في الرئتين . 

  ب- ارتباط األضداد التي تفرزها الكريات البيض بالعامل الممرض. 
 جـ - ارتباط غازCO    مع خضاب الدم .

ثانياً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يلي : �
    1- قدرة الكريات البيض على الدفاع عن الجسم .

    2- للمصورة وظيفة غذائية.
    3- للصفيحات الدموية دور في تخثّر الدم .

ثالثاً: أقارن بين الكريات الحمر والكريات البيضاء والصفيحات الدموية من حيث : العدد والوظيفة. �

ورقة عمل : 
غاز أحادي أوكسيد الكربون CO  ينتج عن االحتراق غير الكامل. 

   أبحــث فــي مصــادر التعلــم المختلفــة عــن مصــادر غــاز أحــادي أوكســيد الكربــون و آثــاره الضــاّرة 
ــم إســعاف  ــّدوران بشــكل خــاص وكيــف يت ــة جهــاز ال ــى صّح ــة الجســم بشــكل عــام، وعل ــى صّح عل

.CO المصــاب باالختنــاق، وأقتــرح حلــوالً للتقليــل مــن تلــوث الهــواء بغــاز
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.
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 الدرس
الزمر الدموية ونقل الدمالرابع

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

الّزمر الدمويّة.	 
نقل الدم .	 
فوائد التبّرع بالّدم	 

- الراصة - مولد االرتصاص -عامل 
الريزوس
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فــي أثنــاء مــرور ســامر مــن أمــام المشــفى اســتوقفه ملصــق علــى الحائــط يحمــل إعالنــاً ُكتــب فيــه: )حالــة 
إنســانية( مريــض زمرتــه  O ســلبي بحاجــة الــى تبــّرع بالــدم  ...

تساءل  سامر ما الّزمر الدمويّة ؟ وما شروط نقل الّدم ؟

نشاط )1(:  )أحلل وأربط المفاهيم(:

لدينا بطاقة المعلومات اآلتية أدرسها، ثم أجيب عن األسئلة: 

مولدة االرتصاص )مولدة الضد( مادة بروتينية ترتبط بسطح الكرية الحمراء 
ولها نوعان:   1- مولدة االرتصاص A ونرمز لها
                  2- مولدة االرتصاص B ونرمز لها

الراصة )الضد( مادة بروتينية توجد في مصورة الدم ولها نوعان:

1- الراصة a ونرمز لها 

2- الراصة b ونرمز لها

ال يجتمع مولد الضد مع الضد 
نفسه في دم شخص واحد ألن 

اجتماعهما معاً يؤدي الرتصاص الدم

 - أمأل الفراغات في الجدول اآلتي  بما يناسبها:

العلم والعلماء:

اكتشــف الطبيــب النمســاوي 

وجــود  شــتاينر  النــد  كارل 

ــام 1900  ــة ع ــر الدموي الزم

وذلــك بعــد وفــاة عــدد مــن 

الــدم  نقــل  عنــد  المرضــى 

ســبب  معرفــة  دون  إليهــم 

الوفــاة.
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نشاط )2(:  

أدرس الجــدول اآلتــي الــذي يوّضــح نقــل الــدم بيــن الزمــر الدمويــة، وأتعــاون وزميلــي لإلجابــة عــن األســئلة 
اآلتية:

ــات  ــي براص ــخص المعط ــر للّش ــات الحم ــّص الكري ــدم أال ترت ــل ال ــّي لنق ــرط األساس ــُت أّن الش إذا علم
ــورة (: ــي المص ــودة ف ــذ ) الموج ــخص اآلخ الش

ماهي الّزمر الدمويّة التي يمكن نقل الدم منها الى صاحب الزمرة O ؟- 
هل يمكن نقل الدم من صاحب الزمرة A  الى صاحب الزمرة B  ؟ ولماذا ؟- 
ماهي الزمرة الدموية التي تعطي الدم إلى جميع الزمر ؟ و لماذا؟- 
ما هي الزمرة التي تأخذ الدم من جميع الزمر الدموية ؟ ولماذا ؟- 

- صاحب الزمرة O    معٍط عام  يمكن أن يعطي كافة الزمر لخلّو دمه من أّي مولّدة ارتصاص.
- وصاحب الزمرة AB   آخذ عام  يمكنه أخذ الدم من كافة الزمر لخلّو مصورة دمه من أّي راصة.

- عامــل الريــزوس هــي مــادة بروتينيــة ســكرية قــد توجــد علــى ســطح الكريــة الحمــراء لــدى 
ــادة،  ــذه الم ــه ه ــدت لدي ــزوس )+Rh( إذا وج ــي الري ــرد إيجاب ــون الف ــث يك ــض األفراد.حي بع

ــا . ــدم وجوده ــد ع ــزوس )-Rh( عن ــالب الري ــون س ويك
- إّن الّزمر الدموية وعامل الريزوس هي صفات وراثية .
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التبّرع بالدم : 
) أستنتج (

 شروط التبّرع بالدم :
   1-  التوافق بين زمرة دم المعطي وزمرة دم اآلخذ .

   2- سالمة دم المعطي من بعض األمراض  والسيما اإليدز و التهاب الكبد.
   3- أال يقل عمر المتبّرع عن 18 عاماً وأال يزيد عن عمر 55 .

   4- أال تكون المرأة المتبرعة حامالً أو مرضعاً.
أقوم بقراءة النشرة الطبية اآلتية، وأستنتج منها أهم فوائد التبّرع بالّدم.

) لالطالع (
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أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
1- صاحب الّزمرة A   يمكن أن يعطي كّل من الزمرتين:

أ -	A , Oأ-	A , Bأ -	O , Bأ -	A , AB

:AB 2- تكون الراصة في مصورة الدم لصاحب الزمرة الدموية

أ -	aأ -	ba , b   - د- غير موجودة   ج

ثانياً: أُعطي تفسيراً علمياً لكل مما يأتي: �
   1- يسّمى صاحب الزمرة O معٍط عام .

.   A إلى صاحب الزمرة  B 2-ال يمكن نقل الدم من صاحب الزمرة   
   3- التبّرع بالدم واجب إنساني .

ثالثاً: يمّثل المخّطط الّسهمي المجاور نقل الدم بين  �
الزمر الدموية، أربط بأسهم بينها.                                

ورقة عمل:
ــظ  ــّم حف ــث يت ــّدم حي ــّرع بال ــز التب ــو مرك ــدم  ه ــك ال بن

ــت. ــدر الوق ــن دون ه ــن م ــاة المصابي ــاذ حي ــه إلنق ــرع ب ــدّم الُمتب ال
 التبّرع بالدم واجب إنساني ووطني وضرورة ملّحة.

أقوم بزيارة مركز للتبّرع بالدم . وأستفسر عن:
- أكثر الزمر الدموية توافراً.
- و الزمر الدموية النادرة؟ 

- الحاالت األكثر تكراراً لطلب نقل الدم ؟
ثّم أسّجل نتائج بحثي التي حصلت عليها، و أناقشها مع زمائي  وأحتفظ بها في ملف إنجازي. 
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 الدرس
جهاز الدوران البلغمي )اللمفاوي(اخلامس

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

البلغم - العقد البلغمية - الطحال - 
الغدة التيموسية - القناة الصدرية 

- اللوزتان

مكّونات الجهاز البلغمي .	 
أماكن وجود العقد البلغمية ووظيفتها.	 

يشــّكل كّل مــن الــدم والبلغــم )اللمــف ( الوســط الداخلــي للجســم، ويعمــالن معــاً حيــث يكمــل أحدهمــا 	 
اآلخــر ألداء وظائــف مهّمــةّ فــي الجســم.

- ما هي هذه الوظائف ؟
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مكّونات جهاز الدوران البلغمي: 
) أحلل و أستنتج و أربط (

باألشــكال  وأســتعين  اآلتيــة،  المعلومــات  بطاقــات  أدرس 
ــالل  ــن خ ــي م ــاز البلغم ــات الجه ــّرف مكّون ــاورة ألتع المج

ــة: ــي كل بطاق ــي تل ــئلة الت ــن األس ــة ع اإلجاب
1- البلغم )اللمف(: 

وهــو ســائل أصفــر شــفاف يشــبه تركيــب المصــورة ينشــأ 
ــات البيــض  مــن ارتشــاح المصــورة وانســال بعــض الكري

ــة . ــة الدموي مــن جــدران األوعي
- أضع إشارة √ أمام كل عبارة تمثل صفة للبلغم :  

له وظيفة دفاعية .	 
له وظيفة إطراحية . 	 
يحتوي كريات حمراء.	 
ينقل المواد الغذائية واألكسجين.	 

2- العقد البلغمية )اللمفية(:
هي انتفاخات تقع على مسير األوعية البلغمية 

عددها يقدر ب600 عقدة تقريباً.
وظيفتهــا األساســية: يتكاثــر ضمنهــا البلغميات 
وهــي كريــات بيضــاء تتمتــع بالقــدرة علــى 
اإلنســالل مــن الشــعيرات الدمويــة والعــودة 
ــة عــن الجســم  ــا، وتهاجــم األجســام الغريب إليه

ــم(. ــات والجراثي ــل: )الفيروس ــن مث م
تنشــط العقــد البلغميــة فــي أثنــاء االلتهابــات 
ــا  ــات فيه ــر البلغمي ــّدل تكاث ــاد مع ــبب ازدي بس
إليهــا لتوفــر أكبــر كميــة مــن  الــدم  وورود 

الكريــات البيــض للدفــاع عــن الجســم.
- أين تكثر العقد البلغمية ؟

3- األوعية البلغمية:
 تنتشر في أنحاء الجسم .تجمع السائل البلغمي بين الخاليا وتعيده إلى الدورة الدموية.

أمأ الفراغات اآلتية بما يناسبها :
تقــوم أوعيــة متفرعــة دقيقــة هــي الشــعيرات البلغميــة بنقــل البلغــم إلــى أوعيــة .......، أكبرهــا  هــي القنــاة 
الصدريــة، التــي تصــب فــي الوريــد األجــوف العلــوي الــذي يصــب بــدوره فــي ................. فــي القلــب. 

الجهاز البلغمي
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4- أعضاء بلغمية :
تساعد على تخليص الجسم من السموم والمواد غير المرغوب بها، وتوجد في أماكن مختلفة من الجسم.

أصل بخط بين العضو البلغمي وموقعه في الجسم:

العضو البلغمي

اللوزتان

الزائدة الدودية

الطحال

الغدة التيموسية

نقي العظم

الموقع

الجهة اليسرى أعلى تجويف البطن )خلف المعدة(

في التجويف الصدري )أعلى القلب(

في القناة المركزية للعظم

الجهة اليمنى أسفل تجويف البطن

تحت الفك السفلي على جانبي العنق

أواًل: أعدد مكونات الجهاز الدوراني البلغمي. �

ثانياً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكل مما يلي: �
ــف  ــف البطــن )خل ــى تجوي ــة اليســرى أعل ــي الجه ــع ف ــة يق ــداً بلغمي      1- عضــو بلغمــي يحــوي عق

).................( المعــدة( 
ــد  ــي الوري ــم ف ــا البلغ ــة  وتصــب بدوره ــة البلغمي ــا األوعي ــة تصــب فيه ــوات البلغمي ــر القن      2- أكب

األجــوف العلــوي )........................(

ثالثاً : أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي : �
     1- تعّد العقد البلغمية قالعاً ضّد الجراثيم .

     2- تتضّخم اللوزتان عند حدوث التهاب في الجسم .

ورقة عمل: 
ــم أو الفيروســات  ،يُعــرف هــذا المــرض  ــة عــادةً نتيجــة التعــرض لجراثي ــد البلغمي يحــدث تــورم العق
باســم :التهــاب العقــد البلغميــة )اللمفاويــة( . أبحــث أكثــر فــي مصــادر التعلــم المختلفــة عــن أعــراض 
هــذا المــرض وأســبابه. أكتــب تقريــراً وأعرضــه علــى زمائــي وأناقشــهم بــه، ثــّم أحتفــظ بــه فــي ملــف 

إنجــازي.
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ثالثاً:  جهاز التنفس
 لدى اإلنسان

تشــرق أنــوار الّصبــاح ، فتفتــح النّوافــذ ، ليتجــّدد األمــل والتفــاؤل بالحيــاة ، 	 
ــذاء  ــة أكســدة الغ ــي عملي ــل باألوكســجين الســتخدامه ف ويتجــّدد الهــواء  المحّم

ــة.  ــى الطّاق ــول عل ــدف الحص ــوم به المهض

أقسام جهاز التنفُّس ووظيفة كّل منها.                             	 
تركيب هواء الّشهيق وهواء الّزفير.                       	 
دور الحويصالت الرئويّة في التنفّس .	 

الحنجرة        	 
غامى	  الرُّ
غشاء الجنب	 
الحويصالت الرئوية	 
األسناخ الرئوية	 
التهوية الرئوية	 
القصيبات الهوائية	 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:
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أقسام جهاز التنفس:
)أستخدم خبراتي السابقة(

أنعــم النظــر فــي الشــكل، وأســمي أقســام جهــاز التنفــس وأتتبــع 
انتقــال الهــواء مــن الوســط الخارجــي عبــر األنــف حتــى يصــل 

إلــى الرئتيــن.

أواًل: األنف: يعّد األنف الممّر الّرئيس لدخول الهواء في 
جهاز التنفّس 

ثانيًا: البلعوم: ملتقى الطريقَين الهضمّي والتنفسّي .  
ثالثًا: الحنجرة: عضو التصويت.

نشاط )1(:  )أالحظ وأستدل وأستنتج(:

أتلمَّس بأصابع يدي عنقي، ثّم أبتلع لعابي و أحّدد مكان وجود الحنجرة .
أنعم النّظر في الّشكل المجاور، وأتعاون مع زمائي إلكمال الفراغات اآلتية:	 

1- تكون جدران الحنجرة ............
2-  يوجــد داخــل الحنجــرة مجموعتــان مــن 
األربطــة الليفيــة المرنــة تســّمى .......... التــي 
تهتــّز عنــد مــرور هــواء الّزفيرعليهــا فيحــدث 
كالم  إلــى   يتحــّول  الــذي  الّصــوت  بذلــك 

ــّم. ــتخدام الف باس
3-  يختلــف طــول الحبــال )األوتــار( الّصوتيــة  
وتواترهــا مــن إنســان إلــى آخــر. و ينتــج عــن 

ذلــك ...............

ــّد 	  ــق وتع ــن العن ــي م ــزء األمام ــي الج ــرة ف ــع الحنج تق
جدرانهــا  بفضــل  مفتوحــة  تبقــى  تنفســيّة  طريقــاً 

الغضروفيّــة.
يختلــف طــول الحبــال الّصوتيــة وتواترهــا مــن شــخص 	 

إلــى آخــر مّمــا ينتــج عنــه اختــالف أصــوات البشــر.

-  عندمــا نتكلّــم بصــوت عــاٍل فــإّن 
فيقصــر  تنقبــض  الّصوتيّــة  الحبــال 
طولهــا  بالمقارنــة بالّصــوت المنخفض 
حيــث تنبســط الحبــال الّصوتيــة فيــزداد 

ــا. طوله
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رابعًا: الّرغامى:     
نشاط )2(:  )أالحظ وأكمل(:

نشاط )3(:  )أالحظ وأستنتج وأقارن(:

أالحظ الشكل اآلتي و أتعّرف موقع الّرغامى وبنية جدراها: 	 

بمساعدة الشكل أُجيب عن األسئلة اآلتية:
1- أحّدد موقع الّرغامى بالنسبة للمري.

الّرغامــى  فــي  الغضروفيّــة  الحلقــات  شــكل  مــا   -2
.....................

. مــا أهميــة  3- أالحــظ أّن جــدار الّرغامــى الخلفــي عضلــيٌّ
ذلــك فــي عمليـّـة البلــع؟

- الّرغامــى أنبــوب غضروفــّي مــرن يتــراوح طولــه مــن )10-12 ســم(،  يقــع داخــل التّجويــف الّصــدرّي 
أمــام المــري .

- تكــون الغضاريــف فــي الّرغامــى علــى شــكل حلقــات ناقصــة االســتدارة،  ألن  الجــدار الخلفــّي للرغامــى 
عضلــيٌّ ليســمح لجــدران المــري الواقــع خلفــه بالتوّســع عنــد مــرور اللقمــة فيــه .

خامسًا: القصبتان الهوائيتان:    

أالحــظ الّشــكل اآلتــي وأســتنتج الفــرق بيــن الحلقــات الغضروفيــة فــي كّل مــن الّرغامــى و القصبتيــن 	 
الهوائيتيــن، وأقــارن إجابتــي مــع إجابــة أحــد زمائــي:

ــن  ــة  بنوعي ــى مبطّن ــدران الّرغام ج
ــا:  مــن الخالي

 1- خاليا مخاطيّة تفرز المخاط.
الهــواء  تُنقّــي   2- خاليــا مهدبــة  
الداخــل مــن الدقائــق العالقــة فيــه  
وتدفــع الجزيئــات و المــادة المخاطيــة 
نحــو البلعــوم إلبعادهــا عــن الرئتيــن.
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تتفــّرع الّرغامــى إلــى قصبتيــن هوائيتيــن تدخــل كّل قصبــة إلــى رئــة، و تتفــّرع إلــى فــروع أصغــر  فأصغــر 
تدعــى القصيبــات، وتكــون الحلقــات الغضروفيـّـة  فــي القصبتيــن الهوائيتيــن والقصيبــات  كاملة االســتدارة. 

سادسًا: الرئتان: 

)أالحظ وأكمل(: أالحظ األشكال اآلتية، وأكمل الفراغات بالكلمات المناسبة :

داخــل......... الرئتــان  تقــع   -
تســتندان إلــى عضلة تدعــى ....... 

- اسم الغشاء الذي يحيط بالرئتين ............
-  يتألف هذا الغشاء من .......................

غشاء الجنب
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نشاط عملي )4(:  )أستدل وأستنتج(:

نشاط )5(:  )أالحظ وأقارن(:

- أمسك بيدي قطعة صغيرة من رئة َخروف، وأالحظ لونها وملمسها.
-أضغط عليها باصبعي فيحدث حفرة، أُبعُد إصبعي فأجدها تعود إلى وضعها األصلي.

- أضعها في وعاء يحتوي ماء فأجد أنّها تطفو على سطح الماء.
هل تعلم؟

 800 حوالــي  علــى  الرئتــان  تحــوي 
اإلنســان  فــي  هوائيــة  حويصلــة  مليــون 
البالــغ. وتبلــغ مســاحة ســطح الحويصــالت 
يعــادل  مــا  م2(   150  -  50  ( الداخلــي 

األرضــي. التنــس  ملعــب  مســاحة 

أستنتج و أكمل:
تقع  الرئتان داخل التجويف الّصدري.	 
تستندان إلى عضلة الحجاب الحاجز التي	 

     تفصل بين   التجويف البطني والتجويف الصدري.
لونها وردي.	 
مرنة إسفنجيّة ألنّها ..............	 

ــاء 	  ــذا الغش ــرز ه ــى ...................... ، يف ــف يدع ــاء مضاع ــة بغش ــا محاط ــس ألنّه ــطح أمل ذات س
ــس. ــة التنف ــاء عملي ــي أثن ــن ف ــذي يســهل حركــة الرئتي ــب ال ســائالً يدعــى ســائل الجن

تبادل الغازات والتهوية الرئوية : 

آخــذ شــهيقاً عميقــاً ، ثــم أُخــرج زفيــراً بأقصــى مــا أســتطيع، أكــّرر ذلــك  مســتعيناً بالّشــكل اآلتــي، ثــّم  	 
أكمــل الجــدول  التالــي بمــا يناســب:

الزفير الشهيق أوجه المقارنة

...................... ...................... حركة الهواء

...................... ...................... حجم الرئتين

...................... تتقلص وتنخفض لأسفل عضلة الحجاب الحاجز



159

نشاط عملي )6(:  )أقارن وأستنتج(:

الزفير الشهيق مكونات الهواء
%78 %78 غاز اآلزوت

%16.4 %21 غاز األوكسجين
%4.2 %0.04 غاز ثاني أكسيد الكربون

هواء مشبع ببخار الماء نسبة متغيّرة بخار الماء
37 درجة مئوية متغيرة درجة الحرارة

تركيب هواء الّشهيق وهواء الّزفير:  

أقوم بالنفخ  على زجاج نافذة الّصف،  أالحظ  : .............................................	 

 هواء الّزفير يحتوي على بخار الماء.
ــهيق 	  ــي الّش ــي عمليت ــازات التنفســية ف ــة للغ ــن النســبة المئوي ــارن بي ــي وأق ــي الجــدول اآلت ــق ف أدقّ

ــة: ــب عــن األســئلة اآلتي ــر، وأجي والّزفي

1- ما الغاز الذي تبقى نسبته ثابتة في هواء الشهيق و الزفير، ولماذا؟
2- ما الغازات التي تزداد نسبتها في هواء الزفير، ولماذا؟
3- ما الغاز الذي تنخفض نسبته في هواء الزفير، ولماذا؟

4- ما سبب تغيّر نسبة بخار الماء ودرجة الحرارة في هواء الشهيق؟ 

1- الغازات التي ال تشارك في عملية التنفس تبقى نسبتها ثابتة .
ــرة  ــهيق متغي ــواء الش ــي ه ــرارة ف ــة الح ــاء ودرج ــار الم ــبة بخ ــون نس 2- تك

ــه. ــة حرارت ــو ودرج ــة الج ــب رطوب بحس
3- تسمى عمليتا دخول وخروج الهواء من وإلى الرئتين بالتهوية الرئوية.

دور الحويصالت الرئوية في التنفس:

تتّم المبادالت الغازية في الرئتين بين الهواء والدم في مستوى األسناخ الرئوية.

يتعّذر على الرئتين تخليص الدم من غازCO2  إذا بلغت نسبة هذا الغاز في هواء الشهيق 1%.
يتعذر على الرئتين تزويد الدم باألوكسجين إذا بلغت نسبته في هواء الشهيق 10%.
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي لكّل من العبارات اآلتية: �
     1- أنبوب غضروفّي مرن حلقاته ناقصة االستدارة من الخلف  )..........................(

     2- دخول وخروج الهواء من وإلى الّرئتين  )..........................(
الرئويــة داخــل كّل رئــة  بالحويصــالت  تنتهــي  نهايــة كّل قصبــة  فــي  تفّرعــات صغيــرة   -3    

)..........................(
    4- أجــزاء مــن الحويصــل الرئــوي يحــدث فــي مســتواها تبــادل الغــازات بيــن الهــواء والــدم  

)..........................(

ثانياً : أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
    1- أّي  حالة من حاالت عضلة الحجاب الحاجز تساعد على خروج الهواء من الّرئتين :

             أ(  تتقلّص وتنخفض لأسفل.                ب( تتقلّص وترتفع لأعلى.
            ج( تسترخي وترتفع لأعلى.                  د( تسترتخي وتنخفض لأسفل .

    2- أحد األعضاء اآلتية  ليست من أقسام جهاز التنفس :
        أ( الّرغامى              ب(  المريء                  ج(  الّرئة                د( الحنجرة  

    3- النسبة المئوية لغاز األوكسجين في هواء الّشهيق :
        أ(    %21              ب(   %16.4                 ج(   79 %            د(  4.2% 

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي : �
1- حلقات الّرغامى ناقصة االستدارة جدارها الخلفي عضلّي.

2- اختالف أصوات البشر بين فرد و آخر.

ورقة عمل :
مرض ) ذات الرئة ( من األمراض المعدية، يصيب جميع الفئات العمرية.

- أبحــث عــن أســباب هــذا المــرض، و أعراضــه، و طــرق عالجــه، و ذلــك بزيــارة المركــز الصحــي 
فــي منطقتــي أو باســتخدام مصــادر التعلـّـم المختلفــة . وأعــرض ورقــة عملــي علــى زمائــي، وأناقشــهم 

فيهــا وأحتفــظ بهــا فــي ملــف إنجــازي.
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رابعاً:  أجهزة اإلطراح
 عند اإلنسان

1

2

يحتــاج الجســم إلــى مــواد ضروريــة يتــزّود بهــا بعمليتــي التنفـّـس والتّغذيــة، كمــا 	 
يحتــاج إلــى طــرح المــواد غيــر الضروريــة والفضــات لكــي يحافــظ علــى توازنــه 

الداخلــي. فكيــف يتــّم التخلّــص مــن هــذه المــواد ؟

االستقالب.

بنية الكلية وآلية عملها.
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 الدرس
االستقاباألول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

االستقالب	 
تفاعالت الهدم	 
تفاعالت البناء	 
ة البولية	  المصرَّ

مفهوم االستقالب. 	 
األجهزة والبنى التي تساهم في 	 

عملية اإلطراح.
مفهوم اإلطراح.	 
أقسام الجهاز البولي.	 
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االستقالب:
فــي أحــد األيــام البــاردة وفــي الطريــق إلــى المدرســة رأى طــارق عــدداً مــن عمــال البنــاء المهــرة الذيــن 
ــاء اســتراحتهم  ــة، وفــي أثن ــة جميل ــى أبني ــاء البســيطة إل ــّي الحجــارة و مــواد البن ــون بجهدهــم العضل يحّول

يحرقــون بعــض الحطــب ويجلســون حــول النــار  لتمّدهــم 
ــدفء.  بال

تساءل طارق:
- هــل تحــدث عمليــات البنــاء داخــل جســمي كتلــك التــي  يقــوم 

بهــا البنــاؤون؟
- وكيــف يتــّم إنتــاج الطاقــة فــي جســمي كالطّاقــة الناتجــة عــن 

حــرق الحطــب ؟
تجــري داخــل خاليــا جســمنا تفاعــالت متعــددة تدعــى تفاعــالت 

االســتقاب وتقســم إلــى قســمين:
تفاعات البناء ، تفاعات الهدم

نشاط )1(:  )أالحظ وأصنف وأكمل(:

ــي  ــة ف ــن كّل مرحل ــرة ع ــة المعبّ ــم البطاق ــل رق ــي، وأنق ــط اآلت ــل المخطّ ــع مراح ــي تتبّ ــي ف ــاون زميل أع
ــط: ــي المخطّ ــذي يل ــدول ال الج

ــا بأوكســجين  ــة فــي الخالي 2-  أكســدة المــواد الغذائي
الهــواء

ــيطة فــي الخاليــا  ــط المــواد الغذائيــة البس 1- رب
باســتخدام الطاقــة

الجســم  أنســجة  لبنــاء  كبيــرة  جزيئــات  ينتــج   -4
منهــا. يتلــف  مــا  وتعويــض 

3- ينتــج طاقــة الزمــة لحيــاة اإلنســان ومجموعــة 
مــن الفضــالت.
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أّي من العمليات تمثّل:	 
       - عمليات البناء  )A   أم B( ؟   
       - عمليات الهدم  )A   أم B( ؟   

طرائق اإلطراح:

تسهم أجهزة وأعضاء مختلفة من الجسم في عملية اإلطراح.	 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 -

نشاط )2(:

أكمل الجدول اآلتي مستعيناً باألشكال المذكورة أعاه :	 

المواد التي يتم طرحها أجهزة وأعضاء اإلطراح

...................... جهاز التنفس

العرق ......................

المواد السامة في العصارة الصفراويّة ......................

البول ......................

اإلطــراح: إخــراج فضــالت االســتقالب والمــواد الزائــدة والمــواد الضــاّرة مــن الجســم ليبقــى تركيــب الــدم 
ثابتــاً.

ــظ كعضــو إطراحــي ألّن الفضــالت الناتجــة  ــف المعــي الغلي ال يُصنّ
ــج عــن  ــر اســتقالبية أي ال تنت ــة الهضــم هــي فضــالت غي عــن عملي

ــا . ــات الهــدم داخــل الخالي عملي
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الجهاز البولي لدى اإلنسان

أقسام الجهاز البولي لدى اإلنسان :
نشاط )3(:  )أالحظ وأتعرف وأكمل(:

أ( الكليتان:
أمسك كلية خروف بيدي ، و أحّدد لونها وشكلها .

   - تقــع الكليتــان علــى جانبــي العمــود الفقــري أســفل القفــص 
الصــدري.

   - لونها بني، تشبه حبة الفاصولياء.
- أنظُر إلى الشكل التالي و أضع أقسام الجهاز البولي في مكانها المناسب ألكمل العبارات اآلتية:

ب( الحالبان:
قناتان ضيقتان تنقالن البول من .............. إلى ..................

ج( يتجّمع البول قبل طرحه خارج الجسم في كيس عضلّي غشائّي يدعى .............. .
د( تدعــى العضلــة التــي تســمح للبــول بالمــرور مــن المثانــة إلــى المجــرى الخارجــي )اإلحليــل(  .............. 

وهــي عضلــة إراديــة علــى شــكل حلقة.       
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أواًل: أختار اإلجابة الصحيحة في كّل مّما يأتي: �
   1( يعّد كّل من األعضاء اآلتية عضواً إطراحياً  ما عدا: 

           أ- الكبد           ب- الجلد        ج-  المعي الغليظ          د- جهاز التنفس
   2( التعاقبات الّصحيحة لطريق مرور البول خارج الجسم:

        أ-  كليتان – مثانة – اإلحليل – حالبان 
      ب-  كليتان – حالبان – اإلحليل – المثانة 

      ج-  مثانة – كليتان – حالبان – اإلحليل 
       د-  كليتان – حالبان – مثانة – اإلحليل 

ثانياً: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكّل عبارة من العبارات اآلتية: �
ــى المجــرى الخارجــي  ــة إل ــول بالمــرور مــن المثان ــة تســمح للب ــى شــكل حلق ــة عل ــة إرادي    1( عضل

للبــول...........
   2( تفاعــالت يتــّم فيهــا أكســدة المــواد الغذائيــة فــي الخاليــا بأوكســجين الهــواء إلنتــاج الطاقــة الالزمــة 

للحياة............
   3( تفاعــالت يتــّم فيهــا ربــط المــواد الغذائيــة البســيطة مــع بعضهــا فــي الخاليــا إلنتــاج جزيئــات كبيــرة 

لبنــاء أنســجة الجســم وتعويــض مــا يتلــف منهــا ............
ــدة والمــواد الضــارة فــي الجســم إلــى خارجــه ليبقــى     3( إخــراج فضــالت االســتقالب والمــواد الزائ

ــت ................. ــدم ثاب ــب ال تركي

ورقة عمل:
يلجــأ كثيــر مــن النــاس إلــى أخــذ أدويــة مســكنة والمضــادات الحيويــة مــن دون استشــارة الطبيــب، وهــذا 

يســبّب ضــرراً كبيــراً للجســم.
ــم، أو  ــادر التعلّ ــة و مص ــب العلمي ــتعانة بالكت ــن باالس ــى الكليتي ــة عل ــك األدوي ــرار تل ــي أض ــث ف أبح

ــّي. ــي الح ــي ف ــز الصح ــب المرك ــاعدة طبي بمس
 أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.
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 الدرس
بنية الكلية وآلية عملهاالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

أهرامات مالبيكي	 
النفرون	 
منطقة قشرية	 
منطقة لبيّة 	 

بنية الكلية.	 
آلية عمل الكلية.	 
التركيب الكيميائي للبول والعرق.	 
دور الغدد العرقية في اإلطراح.	 

ينتــج عــن التفاعــالت الحيويــة التــي تتــّم داخــل خاليــا الجســم مجموعــة مــن الفضــالت االســتقالبية، كمــا 	 
يفيــض عــن حاجــة الجســم بعــض مــن المــواد. كيــف يتــّم تخليــص الجســم منهــا؟ وهــل فكــرَت يومــاً مــا 

قــد يحــدث لجســمك إذا بقيــت تلــك الفضــات وفائــض المــواد فيــه؟



168

بنية الكلية  
)أالحظ وأستكشف(:

أ( مقطع طولي في كلية:
أحضــر كليــة خــروف وبإشــراف المــدرس أالحــظ وجــود غــاف ليفــي 

يحيــط بالكليــة.
- أقوم بعمل مقطع طولي في الكلية باستخدام المشرط.

ــكل  ــتعيناً بالّش ــة، مس ــة الكلي ــة بني ــرة لمالحظ ــة مكبّ ــتعمل عدس - اس
ــا  ــم م ــم أرس ــي، ث ــي كتاب ــة( ف ــي الكلي ــي ف ــع طول ــّي )مقط التخطيط

ــري. ــى دفت ــاهده عل أش

البنية المجهرية للكلية

مقطع طولي في الكلية

أكمــل 	  و  المجــاور  الشــكل  فــي  النظــر  أنعــم 
اآلتيــة: الفراغــات 

تحــاط الكليــة مــن الخــارج بـــ .............. تحمــي الكليــة 
: يليها

تدعــى  داكــن  بنــي  لونهــا  خارجيــة  منطقــة   )1
...................

2( منطقــة داخليــة حمــراء تدعــى ................ تحــوي 
ــة تدعــى ...........  ............. وفــي ذروة  كتــالً هرمي
ــض  ــوف أبي ــى ج ــح عل ــرة تنفت ــوب صغي ــرم ثق كّل ه

يدعــى الحويضــة.

ب( البنية المجهرية للكلية :
ــدات  ــن وح ــة م ــة مؤلف ــة للكلي ــة المجهري ــدو البني تب
مجهريــة صغيرة تدعــى األنابيب البوليــة )النفرونات( 

يبلــغ عددهــا مليــون تقريبــاً فــي كّل كليــة.
وظيفتها: تنقية الدم من الفضالت.

داكــن  بنــي  لــون  القشــرية  للمنطقــة 
الحتوائهــا كميــة كبيــرة مــن األوعيــة 
ــة. ــدم إلــى الكلي ــة التــي تنقــل ال الدموي
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آلية عمل الكلية :

نشاط )1(:  )أستنتج وأكمل(:

ــي  ــا، وأصــل ف ــه منه ــة وخروج ــى الكلي ــدم إل ــع مراحــل دخــول ال ــي وأتتبّ ــي الشــكل اآلت ــق النظــر ف أدقّ
الجــدول الــذي يلــي الشــكل بخــطّ العبــارات المرتبــة فــي العمــود األول مــع مــا يناســبها مــن العبــارات فــي 

ــدم مــن البــول: ــة ال العمــود الثانــي الســتكمال مراحــل عمــل الكليــة فــي تنقي

العمود األول

1- يدخل الدم إلى الكلية عبر وعاء 
دموي يدعى:

2- يتفّرع الشريان الكلوي داخل الكلية 
إلى:

3-  تنقي األنابيب البولية الدم من: 

4- يتشكل البول بعدها ثم ينتقل إلى:

5- تجتمع الشعيرات الدموية لتشكل:

العمود الثاني
أوكســيد  ثانــي  بغــاز  المحّمــل  الكلــوي  الوريــد  أ- 
ــذي  ــن فضــالت االســتقالب، ال ــي م ــون والخال الكرب

يصــّب فــي الوريــد األجــوف الّســفلي.

ب- الحويضة  فالحالب  فالمثانة.

ج- عناصر البول المختلفة ) بولة – حمض البول(

د-  شعيرات دموية تحيط باألنابيب البولية.

ــذاء واألوكســجين  ــل بالغ ــوي المحّم هـ-الشــريان الكل
ــتقالبية. ــالت االس والفض

األنبوب البولي )النفرون(

العلم والعلماء:
Marcello Malpighi مارسيلو مالبيكي

ــاء، لقــب بـــ )أبــو التشــريح المجهــري ( وســميت  ــم أحي طبيــب إيطالــي وعال
باســمه العديــد مــن األجــزاء المتعلقــة بنظــام اإلخــراج البيولوجــي مــن مثــل: 

ــن(. ــي الكليتي )أهرامــات مالبيكــي ف
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الغدد العرقية ودورها في اإلطراح :
تلعب الغدد العرقية دوراً هاماً في اإلطراح، حيث يبلغ عددها في الجلد ثالثة ماليين غدة تقريباً.

آلية عمل الغدد العرقية:

نشاط )2(:  )أستنتج وأكمل(:

ــن العــرق مســتعيناً  أســتنتج خطــوات تكوي
الفراغــات  أمــأل  ثــّم  المجــاور،  بالّشــكل 

المناســبة:      بالكلمــات 
1- عنــد مــرور الــدم فــي .............. التــي 

تحيــط بالغــدد العرقيــة.
2- ينتشــر مــا فيــه مــن مــاء زائــد و أمــالح 
وفضــالت إلــى  تجويــف القنــاة ............... 

فيتشــّكل العــرق.
3- ثــّم يندفــع الســائل ) العــرق ( خــالل 
هــذه القنــاة إلــى ســطح الجلــد ليخــرج  عــن 

.  .............. طريــق 

الغدة العرقية

التركيب الكيميائي للبول والعرق:      
ــول - أمــالح  ــة - حمــض الب ــة: ) بول ــواد منحلّ ــاء و %4 م ــن %96 م ــول م ــب الب -  يترّك

ــرد. ــعور بالب ــد الّش ــزداد طرحــه شــتاء وعن ــة - أصبغــة ومــواد أخــرى(، ي معدني
- أمــا العــرق يتركــب مــن %99 مــاء و %1 مــواد منحلــة: ) بولــة - حمــض البــول - أمــالح 

ومــواد أخــرى(، يــزداد طرحــه صيفــاً وعنــد الّشــعور بالحــّر.
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أواًل: أكتب المصطلح العلمي في نهاية كّل عبارة من العبارات اآلتية: �
     1( وحدات مجهريّة صغيرة توجد في الكلية تقوم بتنقية الدم من الفضالت   )             ( .
     2( جوف أبيض تنفتح فيه أهرامات مالبيكي بثقوب صغيرة                    )              ( .
     3( غالف يحيط بالكلية من الخارج لحمايتها.                                     )             ( .

ثانياً: أرسم شكًا يوّضح مقطعاً طولياً في الكلية، وأضع المسّميات الّصحيحة على الّرسم.  �

ثالثاً: أقارن بين : �
     أ - البول والعرق من حيث التركيب الكيميائي .

   ب - المنطقة القشرية والمنطقة اللبية للكلية :

ورقة عمل:
)داء النقرس( من أقدم األمراض المعروفة، يحدث بسبب زيادة نسبة حمض البول في الدم.
سمي بداء الملوك ألنه غالباً ما يصيب الملوك واألغنياء بسبب اإلسراف في تناول اللّحوم.

ــة  ومصــادر  ــب العلمي ــى الكت ــك بالرجــوع إل ــي أســباب هــذا المــرض وطــرق عالجــه وذل - أبحــث ف
التعلــم المختلفــة، أو باستشــارة طبيــب مختــّص، وأقــارن إجاباتــي مــع إجابــات زمالئــي. وأناقشــهم فيهــا، 

ثــّم أحفظهــا فــي ملــف إنجــازي.

المنطقة اللبية المنطقة القشرية أوجه المقارنة

الموقع

اللون

وجود إهرامات مالبيكي
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خامسا:  صحة وظائف التغذية

ــا الجســم 	  ــة الالزمــة لعمــل خالي ــن الطاق ــي تأمي ــة ف ــف التغذي تســهم أجهــزة وظائ
مــن خــالل أكســدة الغــذاء المهضــوم الــذي يصــل مــع األكســجين بواســطة جهــاز 
ــا مــن  ــى جهــاز اإلطــراح مهمــة تخليــص الخالي ــا ويتول ــع الخالي ــى جمي ــل إل النق
الفضــالت الناتجــة .... فمــا هــي أهــم القواعــد الصحيــة التــي يجــب علينــا االهتمــام 

بهــا للحفــاظ علــى صحــة هــذه األجهــزة فــي جســمنا؟

أجهــزة 	  صحــة  علــى  الحفــاظ 
التغذيــة. وظائــف 

بعــض األمــراض التــي تصيــب 	 
أجهــزة وظائــف التغذيــة.

تسوس األسنان 	 
اليرقان 	 
فقر الدم 	 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:
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للحفاظ على صّحة أجهزة وظائف التغذية ينصح باتباع النصائح اآلتية:
ــة إفــراغ المعــي والوقايــة مــن   ــا يســهّل عمليّ ــة بالفيتامينــات وأليــاف الســيللوز مّم   1- أتنــاول أغذيــة غنيّ

اإلمســاك.
  2- تجديد هواء الغرف واستنشاق الهواء الغني باألكسجين كهواء الحدائق أو الغابات.

  3- أتجنّب اإلكثار من شرب الماء في أثناء الطّعام ألنّه يمّدد العصارات الهاضمة.
  4- أتجنـّـب اإلكثــار مــن تنــاول األغذيــة المحفوظــة والمشــروبات الملّونــة والمضافــات الغذائيــة )المنّكهــات 

الّصناعيــة والمــواد الحافظــة( للحفــاظ علــى صّحــة الكبــد الــذي ينقـّـي الــّدم مــن الّســموم.
ــة وحمــض  ــي البول ــادة ف ــي ألنهــا تســبب زي ــن الحيوان ــة بالبروتي ــة الغني ــار مــن األغذي   5- أتجنــب اإلكث
البــول ممــا يــؤدي إلرهــاق الكبــد والكليتيــن وعــدم اإلكثــار مــن تنــاول ملــح الطعــام للوقايــة مــن ارتفــاع 

ــدم . ضغــط ال
  6- أتجنــب تنــاول المشــروبات الكحوليــة، وعــدم اإلفــراط فــي تنــاول المــواد الدســمة للوقايــة مــن اإلصابــة 

بأمــراض القلــب وتصلــب الشــرايين .
  7- عدم حبس البول لفترات طويلة وطرحه عند الشعور بالحاجة ألن ذلك يرهق الجهاز البولي .

أتعاون وزمائي على إضافة بعض القواعد الصحيّة األخرى مستعيناً بالّصور اآلتية: 	 

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

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

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

.............. ألنه يتلف الرئتين 
ويسبب السرطان الرئوي.

.............. بكميات كافية لتجنّب 
تشّكل الحصيّات البوليّة.
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)أالحــظ وأســتنتج(: أدرس البطاقــات الصحيـّـة لبعــض األمــراض التــي يمكــن أن تصيــب أجهــزة التغذيــة، 
ثــّم أصــل بخــطّ ســبب المــرض  فــي العمــود األول وتوصيــف المــرض فــي العمــود الثانــي وطــرق الوقايــة 

منــه فــي العمــود الثالــث بشــكل مناســب: 

الوقايةتوصيف المرضأسباب المرض

إهمال نظافة األسنان 
واإلكثار من الحلويات 

والمشروبات التي تحتوي 
على السكر، فتتكاثر 

الجراثيم وتتعفّن فضالت 
األغذية فتشّكل مواد حمضيّة 

تذيب جزءاً من الميناء و 
تسبّب النّخر.

التهاب الكبد )اليرقان(

اصفرارلون الجلد والعينين 
والبول

عدم تناول األغذية المكشوفة 
والمياه الملّوثة وغسل الخضار 

والفواكه جيداً قبل تناولها.

تناول أغذية غنية بأمالح الحديد 
وفيتامين B  )اللحوم الحمراء 
والخضار الورقية الخضراء 

والفواكه كالمشمش(

العناية بنظافة األسنان وعدم 
اإلكثار من الوجبات الّسريعة.

تسوس األسنان

ألم شديد عند تناول الماء البارد 
أو الّساخن ويسَوْد مكان النّخر، 

وقد يشّكل خّراجاً يؤدي إلى 
التهاب الفّك.

فقر الدم )األنيميا(

ينتج عن نقص عدد كريات 
الدم الحمراء أو انخفاض نسبة 
خضاب الدم فيها نتيجة سوء 
التغذية )نقص أمالح الحديد 

.)B أونقص فيتامين

تناول غذاء ملّوث أو نقل دم 
ملّوث بفيروس التهاب الكبد

العمود الثالثالعمود الثانيالعمود األول
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ثروات بالدي:
تنمــو فــي الجمهوريــة العربيــة الّســوريّة أنــواٌع كثيــرة مــن النباتــات واألعشــاب التــي تشــّكل ثــروة وطنيّــة 
يمكــن االعتمــاد عليهــا كمنّكهــات طبيعيـّـة للغــذاء، إضافــةً إلــى فوائدهــا الطبيــة الكثيــرة مــن مثــل: الّزعتــر 

والنّعنــاع والّريحــان والحبّــة الّســوداء والبصــل والثّــوم ... 

أوال: أضع إشارة صح )√( في نهاية كل عبارة تعبر عن السلوك السليم للحفاظ على صحة الجسم: �
     1- تجنّب تناول المشروبات الكحولية.                           2-  اإلكثار من تناول المواد الّدسمة.

     3- ممارسة الّرياضة المعتدلة لتنشيط الّدورة الدمويّة.        4- تناول غذاء متوازن.
     5- االمتناع عن التدخين.                                          6- تناول األطعمة المالحة بكثرة.

ثانيا: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكل من العبارات اآلتية: �
 1- مرض يسببه فيروس يصيب الكبد ويؤدي الصفرار لون الجلد والعينين والبول  )................(.

 2- يُســبب نقــص أمــالح الحديــد أو نقــص فيتاميــن B ســوء فــي التغذيــة الــذي  ينتــج عنــه نقــص فــي 
عــدد كريــات الــدم الحمــراء أو انخفــاض نســبة خضــاب الــدم فيهــا مــرض يُســمى )..................(.

ثالثا: أعطي تفسيراً علمّياً لكّل مّما يأتي: �
   1- ينصح بتناول أغذية غنيّة بالفيتامينات وبألياف السيللوز.

   2- تجنّب اإلكثار من شرب الماء في أثناء تناول الطّعام.
   3- اإلقالل من تناول األغذية التي تحتوي منّكهات صناعيّة ومواد حافظة.

   4-عدم اإلكثار من تناول األغذية الغنية بالبروتين الحيواني.

ورقة عمل:
 إّن الكبــد أكبــر غــّدة فــي الجســم يــزن أكثــر مــن )1كــغ ( ويقــوم بوظائــف هاّمــة فــي الجســم، أبحــث 
فــي مصــادر التعلـّـم المختلفــة عــن أهــم هــذه الوظائــف واألمــراض التــي تصيــب الكبــد وطــرق الوقايــة 

منهــا. أكتــب تقريــراً وأعرضــه علــى زمائــي، وأحتفــظ بــه فــي ملــف إنجــازي.
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أواًل: يمّثل الجدول اآلتي تحاليل دموية ألفراد عّدة، أدرس الجدول ثم أجيب عن األسئلة اآلتية: �
     1- أي األفراد يعّد تحليله ضمن الحدود الطبيعية.

     2- أنســب الحــاالت المرضيــة اآلتيــة إلــى األفــراد فــي الجــدول: )حالــة التهابيــة - فقــر الــدم - صعوبــة 
تخثــر الــدم(.

ثانياً: أقارن بين الكلية والرئة وفق الجدول اآلتي: �

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
     1- ال يُصنّف المعي الغليظ كعضو إطراحي.

     2- ال يدخل الطّعام من البلعوم لأنف خالل عملية البلع.
     3- الّسطح الداخلي للمعي الدقيق واسع جداً.

رابعاً: تناول طفل قطعة خبز وبعد سلسلة من العمليات وصلت إلى خاياه جزئيات من سكر العنب.  �
والمطلوب: ترتيب المراحل التي مّرت بها هذه الجزيئات منذ تناول الطفل لقطعة الخبز وحتى وصولها 

لخاياه.
 -)   ( يتم هضم سكر الّشعير والنشاء بواسطة األنظيمات الهاضمة في المعي الدقيق لتتحّول إلى سكر عنب.
 -)   ( تناول قطعة الخبز وهضم بعض جزئيات النشاء الموجودة فيها جزئياً فتتحّول إلى سكر شعير في الفم.

 -)   ( يعبر سكر العنب من جدار الزغابة المعوية إلى الشعيرات، ثّم إلى األوعية الدموية ليصل إلى القلب.
 -)   ( تنتقل جزيئات النشاء وسكر الّشعير مع الغذاء إلى البلعوم والمري، ثم إلى المعدة والمعي الدقيق.

 -)   ( ينتقل سكر العنب مع الدم من البطين األيسر عبر الشريان األبهر وتفرعاته ليصل إلى خاليا الجسم.

الرئة الكلية توجه المقارنة
اسم الغشاء الذي يحيط بها

الموقع

المواد التي تطرحها

4 3 2 1

4.7 مليون كرية 3 مليون كرية 4.5 مليون كرية 5 مليون كرية عدد الكريات الحمر

8000كرية 6000 كرية 7500 كرية 12000 كرية عدد الكريات البيض

350 ألف صفيحة 300 ألف صفيحة 100 ألف صفيحة 260 ألف صفيحة الصفيحات الدموية

األفراد
مكونات

الدم في كل 1 ملم3
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مشروع الوحدة الثانية
أثر التدخين على صحة أجهزة الجسم لدى اإلنسان 	 

الهدف العام: توعية بشأن المخاطر الصحية المحتملة للتدخين على صحة أجهزة الجسم جميعها.
أهداف المشروع: يصبح المتعلم قادراً على أن: 

- يساعد أسرته وجيرانه على تقديم النصائح لالبتعاد عن التدخين.
- يكتسب خبرة عملية في أثناء البحث عن المعلومات.

- يعّزز ثقافته العلمية، وينّمي الّشعور االنتمائي للمكان والبيئة والوطن.
- يُقــّدر أهميــة المحافظــة علــى الّصحــة وتأثيــر ذلــك فــي 

ــم. عمل الجس
خطّة المشروع:

1- اختيار المشروع. 
2- تأمين مستلزمات المشروع: 

كاميــرات، أجهــزة تســجيل ) CD، فالشــات(، الّشــابكة إن أمكــن، منشــورات علميــة مــن الصحــة المدرســية 
تتضّمــن خطــورة التدخيــن علــى صحــة اإلنســان، كتــب علميــة بيولوجيــة، دفاتــر وأقــالم.

3- مراحل تنفيذ المشروع:
- يُحّدد عدد المتعلمين وتوزيع األدوار فيما بينهم.

ــا  ــارة وهدفه ــخ الزي ــة بتاري ــات العلمي ــفيات وبعــض الكلي - إعــالم بعــض المســتوصفات وبعــض المستش
لجمــع معلومــات عــن أثــر التدخيــن علــى أجهــزة الجســم جميعهــا. والتحــاور مــع األســاتذة وطــرح أســئلة 

ــة. ــى المعلومــات الكافي ــة للحصــول عل علمي
- الحصول على صور ضرورية للمشروع. 

4- كتابة تقرير المشروع: 
ــع  ــن خــالل جم ــارات أو م ــن خــالل الزي ــون م ــا المتعلم ــي حصــل عليه ــات الت ــق المعلوم ــة وتوثي - كتاب

ــات.  المعلوم
- يُحتفــظُ بنســخة مصــّورٍة عــن المشــروِع تعــدُّ كأرشــيف لنشــاطات المتعلميــن فــي المدرســة تُعــرض فــي 

المعــرض العلمــي.
يجري المدّرس مع المتعلمين استبياناً وتقويماً لزياراتهم ويسألهم: 

- ما األهمية العلمية والبيئية للمعلومات التي تّم الحصول عليها؟
- ماذا تتوقّع في حال تّم إقاع الجميع عن التدخين؟

- البحث في إمكانية استثمار نتائج المشروع في البيئة المدرسية، وبالتعاون مع المجتمع المحلي: 
) إدارة محلية، وحدات إرشادية(.
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الوحدة الثالثة

3

الوراثة.

التكاثر عند اإلنسان.

الوراثة والتكاثر

1

2

تتكاثــر الكائنــات الحيــة إلنتــاج أفــراداً جديــدة تشــبه آبائهــا 	 
فــي بعــض الصفــات وتختلــف عنهــا بصفــات أخــرى حيــث 
ــى  ــرأ عل ــي تط ــة االنقســامات الت ــراد نتيج ــذه األف ــو ه تنم

خاياهــا.



أّواًل:  الوراثة

1

2

3

ــة 	  ــات الوراثي ــا المعلوم ــن آبائه ــة م ــات الحي ــع الكائن ــرث جمي ت
ــا  ــم بوظائفهــا، وتنشــأ جميــع الخاي التــي تحــّدد صفاتهــا وتتحّك

ــا موجــودة مســبقًاً. مــن خاي

الصبغيات كتاب الحياة.

االنقسام الخلوي

صفات الكائن الحي والوراثة.
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 الدرس
الصبغيات كتاب الحياةاألول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

الصبغيات	 
 	DNA
المورثات	 
بالسميد	 

مفهوم الصبغيات	 
الفرق بين المادة الوراثية لخاليا 	 

بدائيات النوى وخاليا حقيقيات 
النوى.

وظيفة الموّرثات.	 
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   بينمــا كان كريــم يقلــب صفحــات المجلــة 
العلميــة قــرأ عنوانــاً جــذب انتباهــه )الصبغيــات 
كتــاب الحيــاة( فتســاءل عــن ســّر ذلــك العنــوان.
ــوان بدراســة  ــة معنــى العن ــم لمعرف أســاعد كري

ــن عناصــر اللوحــة المجــاورة. التشــابه بي

ما الصبغيات؟
ــث  ــم، حي ــزاً للتحّك ــة مرك ــة الحيّ ــواة الخلي ــّد ن تع
تقــوم بتوجيــه جميــع األنشــطة الحيويــة فــي الخليــة 
ــى  ــة عل ــادة الوراثي ــى الم ــوي عل ــواة تحت ألن: الن
شــكل خيــوط ملتفــة مــن الـــ DNA تتجّمــع ضمــن 

ــات: ــى تســّمى الصبغي بن
الصبغيات: 

يختلــف عــدد الصبغيــات مــن كائــن حــّي إلــى آخر، 
ــوع الواحــد، وهــو مــا يعــرف  لكنَّهــا ثابتــة فــي النَّ

بالعــدد الصبغــي.
وقــد ســميت الصبغيــات بهــذا االســم ألنهــا قابلــة 
ــح  ــكل واض ــاهد بش ــديد. وتش ــغ( الّش ــّون )للتصبّ للتل

فــي أثنــاء االنقســام الخلــوي.

صبغيات خاليا بدائيات النوى وصبغيات خاليا 
حقيقيات النوى

نشاط )1(:  )أحلل وأقارن(:

ــض  ــن بع ــات بي ــة الصبغي ــف بني تختل
خاليــا األحيــاء الدقيقــة وبيــن خاليــا 

النبــات والحيــوان. 
أُحلــل بطاقــة المعلومــات اآلتيــة بدقــة 

ألمــأل جــدول المقارنــة األتــي:

خايا بدائيات النوى:
- توجــد المــادة الوراثيــة فــي هيولــى الخليــة غيــر محاطــة 

بغــالف نــووي.
- تحتــوي خاليــا بدائيــات النــوى مــن مثــل: )خاليــا الجراثيــم 
علــى صبغــي حلقــي واحــد مكــون مــن خيــط مضاعــف مــن   
DNA(، كمــا تحــوي بعــض الجراثيــم علــى DNA حلقــي 

يدعــى بالســميد.

ــي معظــم  ــة ف ــادة الوراثي ــف الم تتأل
الحمــض  مــن  الحيــة  الكائنــات 

.DNA النــووي 
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أقارن بين شكل الخايا ) أ ( و شكل الخايا )ب( و أكمل الفراغات في الجدول اآلتي:	 

)ب( خلية ......... ) أ ( خلية .........
أوجه 
المقارنة

في نوى خاليا اإلنسان .............. .............................. عدد 
الصبغيات

.............................. .............................. وجود غالف 
نووي

خايا حقيقيات النوى:
ــالف  ــة بغ ــواة المحاط ــن الن ــة ضم ــادة الوراثي ــد الم  - توج

ــووي. ن
 - الحيــوان   - )اإلنســان   خاليــا  نــوى  تحتــوي   -  
الصبغيــات  مــن  عــدد  علــى  الفطريــات(   -  النبــات 
ــي /  ــى 46 صبغ ــوي عل ــان تحت ــم اإلنس ــا جس ــة: خالي أمثل

الغــراب 80 / البصــل 16 / دودة االســكارس 2.
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المورثات ونقل المعلومات الوراثية:

المورثة: قطعة من إحدى سلسلتي DNA ترمزلتركيب بروتين معين.
نشاط )2(:  )أحلل وأركب(:

أتتبع وأحلل الشكل اآلتي ألكمل الفراغات التي تليه:	 

تحتــوي ......... الخليــة علــى مورثــات )جينــات( مســؤولة عــن تحديــد ................ الكائــن الحــي، حيــث 
تشــرف المورثــات علــى تركيــب ................. نوعيــة تعطــي صفــات الكائــن الحــي.

مثل: 

تعد البروتينات من الوحدات األساسية في بناء خاليا الكائنات الحية.
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أوالً: أكتب المصطلح المناسب لكّل من العبارات اآلتية: �
ــووي  ــالف ن ــر محاطــة بغ ــة غي ــى الخلي ــي هيول ــة ف ــا الوراثي ــد مادته ــة توج ــة دقيق ــات حي      أ - كائن

)..................(
    ج- كائنات حية تحوي المادة الوراثية ضمن نوى خالياها محاطة بغالف نووي )..................(

     د- خيــوط دقيقــة قابلــة للتلــّون الّشــديد توجــد فــي نــواة الخليــة الحيــة، يختلــف عددهــا مــن كائــن حــي 
آلخر.)..................(

ثانياً: أضع المسميات المناسبة على الشكل: �

ثالثاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يلي: �
     أ- تسمية الصبغيات بهذا االسم.

   ب- تحّدد موّرثات نواة الخلية صفات الكائن الحي.
    ج- تعد الفطريات من حقيقيات النوى.

ورقة عمل:
بنك المورثات Gene Bank هو مؤسسة علمية يتم فيها حفظ المادة الوراثية لكائن حي معين. 

أبحــث فــي مصــادر التعلـّـم المختلفــة فــي  وظيفــة هــذه البنــوك؟ ومــا الــذي يتــّم إيداعــه فــي هــذا النــوع 
مــن البنــوك؟ أكتــب تقريــراً وأعرضــه علــى زمائــي، وأحتفــظ بــه فــي ملــف إنجــازي.
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 الدرس
انقسام الخليةالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

االنقسام الخيطي - االنقسام المنصف	 
الصبغيات الجسمية - الصبغيات الجنسية 	 
الصيغة الصبغية.	 

االنقسام الخلوي.	 
االنقسام الخيطي وأهميته.	 
االنقسام المنصف وأهميته.	 
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أالحظ األشكال اآلتية، وأجيب:  كيف تستطيع الكائنات الحية القيام بالعمليات اآلتية: 	 

التكاثر تعويض الخايا التالفة النمو

تعطــي الكائنــات الحيــة باســتمرار خاليــا جديــدة لتأميــن النمــو والتكاثــر، وتفيــد الخاليــا الجديدة فــي تعويض 
الخاليــا التالفــة ... يتــم ذلــك بفضــل عمليــة  حيويــة أساســية تســّمى  االنقســام الخلــوي.

نمطا االنقسام الخلوي :

1- االنقسام الخيطي: 
يحصــل هــذا النمــط مــن االنقســام فــي معظــم الخاليــا الجســمية وتكمــن أهميتــه 

فــي زيــادة عــدد الخاليــا.

انقسام خيطي في خلية نباتية

انقسام منصف في خلية حيوانية

2- االنقسام المنصف:
يحصــل هــذا النمــط مــن االنقســام فــي الخاليــا الجنســية األم المولــدة لأعراس، 

ممــا يؤمــن إنتــاج األعراس.

تمتــاز خايــا بطانــة المعــدة بالقــدرة علــى تجديــد نفســها يوميــاً لتعويــض خاليــاه التالفــة بفضــل 
عمليــة االنقســام الخيطــي.

تكون خايا الكبد قادرة على ترميم النسج التالفة نتيجة الصدمة والمرض خالل 3-4 أيام.
يحدث االنقسام المنصف لدى:

- الخاليــا المولــدة لأعــراس الذكريــة )كالتــي توجــد فــي الخصيــة لــدى االنســان والخاليــا التــي 
توجــد فــي المئبــر لــدى النبــات(.

- الخاليــا المولــدة لأعــراس األنثويــة )كالتــي توجــد فــي مبيــض أنثــى االنســان والمبيــض فــي 
الزهــرة األنثويــة(.
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نشاط )1(:  )أحلل وأقارن(:

باالســتعانة بالمخطــط الســابق أقــارن بيــن االنقســام الخيطــي واالنقســام المنصــف لــدى اإلنســان فــي 	 
الجــدول اآلتــي:

االنقسام المنصف االنقسام الخيطي أوجه المقارنة

يطرأ على الخاليا

2n 2n/1n الصيغة الصبغية للخاليا التي يطرأ 
عليها

عدد الخاليا الناتجة

الصيغة الصبغية للخاليا الناتجة

األهمية
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تحتــوي نــواة العــروس الذكريــة و نــواة العــروس األنثويــة علــى نصــف كميــة المــادة الوراثية،ألنّــه 	 
فــي انقســام الخليــة انقســاماً منّصفــاً  تتضاعــف المــادة الوراثيــة لمــرة واحــدة فــي الطــور البينــي يتبعــه 

انقســامان متتاليــان.
ــبب 	  ــة بس ــة األصلي ــواة الخلي ــي ن ــود ف ــه الموج ــي ذات ــدد الصبغ ــى الع ــظ االنقســام الخيطــي عل يحاف

ــة. ــام للخلي ــل كّل انقس ــي قب ــي الطــور البين ــات ف ــدد الصبغي تضاعــف ع

صبغيات اإلنسان:
نشاط )2(:  )أقارن وأحلل وأستنتج(:

ــات الذكــر 	  ــن صبغي ــرق بي ــة اإلنســان، أالحــظ الف ــي خلي ــات ف ــان أشــكال الصبغي ــن الشــكالن اآلتي يُبي
ــى: ــات األنث وصبغي

صبغيات الذكر صبغيات األنثى

يوجد نوعان من الصبغيات:
- صبغيات جسمية: تتوّضع بشكل 
أشفاع )أزواج( ، تتماثل عند الذكر 

A واألنثى. نرمز لها بـ
- صبغيات جنسية: تختلف عند 

الذكور عنها عند اإلناث.

أ( من خالل مقارنتي بين صبغيات الذكر وصبغيات األنثى في األعلى أستنتج النمط الصبغي الخاص بكل 
منهما:

  XY +…… 44   = الصيغة الصبغية لذكر اإلنسان:...........صبغي    
         …….+  A . 44  =    الصيغة الصبغية ألنثى اإلنسان:  46 صبغي    

الطــور البينــي: مرحلــة بيــن كّل انقســامين متتالييــن يتــم فيــه تضاعــف المــادة الوراثيــة 
فــي نــواة الخليــة فــي االنقســام الخيطــي أمــا فــي المنصــف فالتضاعــف مــرة واحــدة فقــط  

يتبعــه انقســامان متتاليــان.
 n الصيغــة الصبغيــة :عــدد الصبغيــات األبويــة الموجــودة فــي الخليــة قــد تكــون مفــردة

.2n ــة أي أو مضاعف
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ــة  ــة الصحيح ــت اإلجاب ــاً تح ــع خط ــل وأض ــة، أحلّ ــراس الذكري ــكل األع ــي تش ــط اآلت ــل المخطّ ب( يُمث
ــط: ــي المخط ــي تل ــارات الت لألعراس للعب مولدة  جنسية  خلية 

 )2n( الذكرية
44A+XY= 46 صبغي

 )1n( عروس ذكرية
22A+X= 23 صبغي

 )1n( عروس ذكرية
22A+Y= 23 صبغي

 )1n( عروس ذكرية
22A+X= 23 صبغي

 )1n( عروس ذكرية
22A+Y= 23 صبغي

انقسام منصف

1- يعطي ذكر اإلنسان :  )نمط واحد من األعراس  - نمطان من األعراس(.
2- يطــرأ االنقســام المنصــف لــدى األنثــى علــى الخليــة المولــدة لأعــراس األنثويــة، فينتــج نمطــاً واحــداً 

مــن األعــراس هــو:
)  22A+Y-  22A+X(

3- يُحّدد جنس المولود لدى اإلنسان أعراس: )الذكر – األنثى(.

لانقسام المنصف أهمية في الحفاظ على ثبات العدد الصبغي في خايا النوع الواحد من الكائنات الحيّة.
ألنه عند اتحاد األعراس التي تمتلك نصف كمية المادة الوراثية يعود العدد الصبغي المضاعف الذي تمتاز 

به الخاليا الجسمية لهذا النوع.
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أوالً: أضع إشارة )P( أدنى نوع االنقسام المناسب لكّل من العمليات الحيوية اآلتية: �

ثانياُ: أمأل المخّطط اآلتي بالصيغة الصبغية المناسبة لكّل خلية ناتجة عن االنقسام: �

ثالثاً: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل من العبارات اآلتية: �
     1- إذا كان عدد الصبغيات في خاليا الحصان الجسميّة ) F صبغياً( وكان عدد الصبغيات في األعراس 

الذكرية لديه )32 صبغياً( فكم يساوي F؟
               أ . 16 صبغي       ب.  64 صبغي      ج.  96 صبغي         د. 32 صبغي

البويضة   في  الصبغيات  عدد  فإّن  صبغي(   40( على  ماتحتوي  لحيوان  الكبدية  الخلية  إذاكانت   -2    
)العروس األنثوية(  يكون:  

                أ. 20 صبغي      ب. 10 صبغي       ج. 40 صبغي      د. 80 صبغي

رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
1- تمتلك العروس نصف المادة الوراثية.       2 -  يحّدد الذكر جنس المولود لدى اإلنسان.

3- الصيغة الصبغية للخاليا الناتجة عن االنقسام الخيطي مماثلة للصيغة الصبغية للخلية األم.

خامساً: إذا انقسمت خلية في ورقة نبات ما، عدد صبغياتها )12( صبغياً. �
   1- ما نوع االنقسام في هذه العملية؟

   2- كم عدد الخاليا الناتجة عن هذا االنقسام؟
   3- ما عدد الصبغيات في كل خلية من الخاليا الناتجة عن هذا االنقسام؟

ورقة عمل:
تعد الثآليل أحد أشكال االنقسام العشوائي )غير المضبوط(... أبحث في أسباب حدوثها.

االنقسام المنصف االنقسام الخيطي العملية

النمو

ترميم الكسور العظمية

تكوين األعراس

االنقسام المنصفاالنقسام الخيطي
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 الدرس
صفات الكائن الحّي والوراثةالثالث

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

الصفات الوراثية - الصفات المكتسبة

الصفات الطافرة - المهق - التالسيميا

التمييز بين الصفات الوراثية والصفات 	 
المكتسبة.

التمييز بين الصفات الوراثية والصفات 	 
الطافرة.

بعض األمراض الوراثية.	 

ــه وأجــداده، 	  ــات أبويــ ــه مــع صف ــي بعــض صفات ــه يتشــابه  ف ــة فإنّ ــي العائل ــد ف ــل جدي ــد والدة طف عن
ــاف؟ ــذا التشــابه واالخت ــا ســبب ه ــات أخــرى.  أتســاءل م ــم بصف ــف عنه ويختل
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يتشــابه األبــــــاء واألبـــنـــــاء فــي كّل صــورة فالفــرس  ال تلــد إال مهـــــراً، و حبـّـات القمــح ال تعطــي إال 	 
ســنابل قمــح.

1- الصفات الوراثية
قصة قصيرة )أالحظ وأقارن وأستنتج(

عندمــا كان أنــس  يقلــب فــي مجلــد صــور العائلــة وجــد صــورة  
ــا  ــال : إنه ــده وق ــم وال ــا، فتبّس ــده  عنه ــل يشــبهه، فســأل وال طف

صورتــي عندمــا كنــت فــي الثالثــة مــن عمــري .
- برأيك، إالم يعود هذا الشبه ؟........................................................................................
- أذكر بعض الصفات التي يشبه بها أنس والده؟....................................................................
- ماذا نسّمي هذه الصفات؟............................................................................................

الصفات الوراثية: مجموعة من الصفات يرثها الكائن الحّي عن آبائه و أجدداه و يورثها ألبنائه وأحفاده.
 - اذكر ثالث صفات تتشابه فيها مع أحد  والديك  أو أحد أجدادك .........................................

2- الصفات المكتسبة 
نشاط:  )أحلل وأستنتج(:

ــم  ــب  كّل أب منه ــع أن ينج ــل تتوقّ ــاالً مختلفة.ه ــون  أعم ــاء يمارس ــور آلب ــن الّص ــة م ــك مجموع 1- لدي
أبنــاًء يـــتقنون هوايــة أو صنعــة آبائهــم  أو أمهاتهــم،  كأن يكــون  موســيقياً أو سبّاحـــاً  أو طبيبــاً؟ لمــاذا  فــي 

ــك؟.................. رأي
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2- أالحــظ الّصــور اآلتيــة  ألفــراد تغيّــرت بعــض صفاتهــم: )صبــاغ الشــعر- ندبــة إثــر جــرح - اإلصابــة 
بالشــلل نتيجــة حــادث - عضــالت ناميــة نتيجــة ممارســة  الرياضــة( هــل تنتقــل هــذه الصفــات ألبنائهــم ؟ 

لمــاذا فــي رأيــك؟ ...................................

الصفات التي يكتسبها  الفرد من بيئته وال يورثها ألبنائــــه هي الصفات المكتسبة.
3- الصفة الطافرة:

صفة تظهر فجأة في بعض أفراد النوع ، ولم  تكن موجودة في أفراده سابقاً، و يــورثها الفرد إلى  أبنائـه.

:Genetic Diseases بعض األمراض الوراثية

الصورة الثانيةالصورة األولى

ظهــور جــزء أصفــر لزهــرة التوليــب رقبة دجاجة مجردة من الريشاللون األبيض في الفئران
الحمــراء

albinism 1( المهق
)أالحظ(

ــة مســؤولة  ــي ســببه موّرث مــرض وراث
عــن عــدم إنتــاج صبغــة الميالنيــن، مّمــا 
يُســبّب غيــاب لــون الجلــد ولــون الّشــعر 

ولــون قزحيــة العيــن.
بمقارنــة صفــات المهــق مــع الّصــور 
المجــاورة أحــّدد أّي الطفليــن مصابــاً 

بالمهــق؟
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لالطالع
يصيب المهق الحيوانات أيضاً كالسنجاب والنمر.

2- التالسميا Thalassemia)فقر دم البحر المتوسط(

أالحــظ الكريــات الحمــراء المشــار إليهــا بأســهم فــي الشــكل المجــاور لعينــة دم فــرد مصــاب بالتاســيميا، 
وأجيــب عــن األســئلة اآلتيــة:

- يُســبّب التاســيميا تشــوهاً فــي كريــات الــدم 
ــات  ــدد كري ــى ع ــك عل ــر ذل ــا أث ــراء، فم الحم

ــراء الســليمة؟ ــدم الحم ال
ــا  ــى كفايته ــل تحصــل أنســجة الجســم عل - ه

ــيميا؟  ــى التاس ــدى مرض ــجين ل ــن األكس م
- أفّســر اإلصابــة بالتعــب واإلرهــاق والضعــف 

العــام لــدى مرضــى التاســيميا؟

التاســيميا: مــرض وراثــي ســببه طفــرة فــي المورثــة المســؤولة عــن إنتــاج خضــاب الــدم )الهيموغلوبيــن( 
فينتــج بروتيــن طافــر، يــؤدي لتشــوه شــكل الكريــات الحمــر واإلصابــة بفقــر الــدم وينتشــر هــذا المــرض 

علــى نطــاق واســع فــي بلــدان البحــر المتوســط وجنــوب شــرق آســيا.

نشاط:  )أالحظ وأستنتج(:
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أواًل:  أكمل المخّطط اآلتي: �

ثانياً:  أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
1- الصفات المكتسبة :

        أ- يرثها الفرد  و ال يــــُورثها.                     ب- ال يــــرثها الفرد و ال يـــــورثها.
       ج- يرثها الفرد و يـــــــورثها.                        د- ال يــــرثها الفرد  و يـــــــورثها.   

2- الصفة التي ال تنتمي  لمجموعة واحدة:
        أ- مهارة الغطس.                                     ب- التحّدث بــــ ثالث لغات. 

      ج- غزارة شعر الرأس.                                د- النقش على النحاس.   

ثالثاً: يتصف رامي بالصفات اآلتية :  �

 )عيون عسلية اللّون - يجيد العزف على العود- ماهرفي الرسم - لون جلده أسمر - سريع الكتابة على 

الحاسوب(.    
المطلوب: أصنّف صفات رامي إلى: )مكتسبة - وراثية(؟

ورقة عمل:
تتسبّب بعض العوامل البيئية في حدوث طفرات لدى الكائنات الحية.

أبــحث  في هذا الموضوع وأعّدد بعضها ؟ 
أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي وأناقشهم به، ثّم أحتفظ به في ملف إنجازي.

صفات الكائن الحي

الصفات الوراثية

.................. ..................قيادة السيارة..................

الصفات .............

تشمل

مثلمثل
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ثانياً:  التكاثر عند
 اإلنسان

1

1

1

    التّكاثــر إحــدى العمليــات الحيويّــة المميّــزة  للكائــن الحــّي والتــي تضمــن اســتمرار 
النّــوع. حيــث تتكاثــر أنــواع الكائنــات الحيــة كافــةً بــدءاً مــن الجراثيــم الّصغيــرة جــداً 

حتــى أكبــر أنــواع النباتــات والحيوانــات فمــن دون التكاثرتنقــرض أشــكال الحيــاة.
وهناك نوعان من التّكاثر:

التّكاثر الاجنسي )مثل التبرعم في الخميرة/ االنشطار الثنائي عند البراميسيوم(. 
التكاثــر الجنســي )مثــل التكاثــر عنــد  اإلنســان(، الــذي يتطلـّـب إنتــاج أعــراس )ذكريــة  

و أنثويــة( ضمــن أجهــزة متخّصصــة.
فمــا بنيــة الجهازيــن التناســليين الذكــري واألنثــوي عنــد اإلنســان؟ وكيــف تتــّم عمليتــا 

اإللقــاح والحمــل؟ 

الجهاز التناسلي الذكري.

الجهاز التناسلي األنثوي.

نحو حياة جديدة.
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 الدرس
الجهاز التناسلي الذكرياألول

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

الخصية  - البربخ - األسهر- اإلحليل
الحويصل المنوي - البروستات) الموثة( 
- غدتا كوبر)بصليتان إحليليتان( - كيس 

الصفن

أقسام الجهاز التناسلي الذكري.	 
التناســلي 	  بالجهــاز  الملحقــة  الغــدد 

. ووظائفهــا
األولية 	  الجنسية  الصفات  بين  التمييز 

والصفات الجنسية الثانوية لدى الذكر.
تشّكل األعراس الذكرية )النطاف(.	 

ــي جســمه، 	  ــرات ف ــن التغيّ ــور مجموعــة م ــدأ يالحــظ ظه ــي ســّن الخامســة عشــرة ب أحــد الطــالب ف
فقــد خشــن صوتــه وبــدأ الشــارب يظهــر واضحــاً فــي وجهــه، فســارع بســؤال والــده عــن ســبب تلــك 

ــرات. التغيّ
      فأجــاب الوالــد: إن تلــك التغيـّـرات ســببها وصولــك لســن البلــوغ. وهــذا يعــود لنضــج الجهــاز التناســلي 

الذكــري لديــك.
فما الجهاز التناسلي الذكري؟ وما عاقته بالتغيّرات التي تحصل في سّن البلوغ؟
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يتضّمــن الجهــاز التناســلي الذكــري أعضــاًء )بعضهــا يقــع داخــل تجويــف البطــن وبعضهــا خارجــه( وقــد 
تخّصــص للقيــام بالوظائــف اآلتيــة:

إنتاج وتخزين ونقل الحيوانات المنوية )النطاف(.	 
إفراز الهرمونات )الحاثات( الذكرية.	 

مكّونات الجهاز التناسلي الذكري:
نشاط )1(:  )أحلل وأصنف(:

أستعين بالشكل التالي ألصف مكّونات الجهاز التناسلي الذكري، ثم أختار القائمة الّصحيحة لهذه المكّونات:

القائمة /1/
يتألف الجهاز التناسلي الذكري من:

1- غدتان تقعان خارج تجويف البطن ،الخصيتان.

2- أقنية ناقلة للنطاف:

    أ-البربخان.

  ب- األسهران.

  ج- اإلحليل.

3- غدة ملحقة )مساعدة(:

    أ- حويصالن منويان.

  ب- الموثة.

  ج- غدتان بصليتان إحليليتان.

القائمة /2/
يتألف الجهاز التناسلي الذكري من:

1- غدتان تقعان خارج تجويف البطن ،الخصيتان.

2- أقنية ناقلة للنطاف:

    أ-البربخان.

  ب- الموثة.

  ج- اإلحليل.

3- غدة ملحقة )مساعدة(:

    أ- حويصالن منويان.

  ب- األسهران.

  ج- غدتان بصليتان إحليليتان.

الجهاز التكاثري الذكري
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نشاط )2(:  )أحلل وأتوقع وأصنف(:
الخصيتان ووظائفها:

- تقوم الخصيتان بوظيفتين:
1( إنتاج األعراس الذكرية )النطاف( وتلقي بها في القنوات الناقلة للنطاف.

2( إفرازالهرمونــات )الحاثات(الجنســية الذكريــة وتلقــي بهــا فــي الــدم 
مباشــرة.

-أتساءل: تعد الخصية غدة مختلطة.
- يتطلـّـب تشــكيل النطــاف درجــة حــرارة أقــل بقليــل مــن درجــة حــرارة 

الجســم. بمالحظــة الّشــكل المجــاور:
-  مــا عاقــة تشــّكل النطــاف بموقــع الخصيتــان خــارج التجويــف 

البطنــي فــي كيــس الصفــن؟
-  أتوقّع:  ما درجة الحرارة التي تناسب تشكل النطاف من ضمن الدرجات اآلتية في رأيك ؟

     )35 درجة   -  37درجة  -  39 درجة  -  20 درجة(
 تفــرز الخصيتــان حاثــات جنســية ذكريــة وتلقــي بهــا فــي الــدم مباشــرةً ، تلعــب تلــك الحاثــات دوراً 	 

ــدأ  ــي تب ــة ) الت ــوالدة( والثانوي ــل ال ــر قب ــي تظه ــة )الت ــية األولي ــات الجنس ــور الصف ــي ظه ــاً ف هام
ــوغ(: ــد ســّن البل بالظهــور بع

أتعاون وزميلي في تصنيف الصفات اآلتية ضمن الجدول:
خشونة الصوت - زيادة حجم األعضاء الجنسية - تشّكل األعضاء الجنسية الذكرية - الشاربان - اللحية - 

ظهورالّشعر في أنحاء الجسم - نموالعضالت - إنتاج النطاف.

الصفات الجنسية الثانوية الصفات الجنسية األولية

موقع الخصية

يبــدأ انتــاج النطــاف عنــد الذكــر بعــد ســن البلــوغ مــا بيــن )14 - 16( عامــاً بأعــداد كبيــرة )100 
- 150 مليــون نطفــة /مــل مــن الســائل المنــوي(.

ويستمر إنتاج النطاف طيلة حياة الذكر.
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قناتــان تدخــالن تجويــف البطــن يمــّر عبرهمــا النّطــاف 	 
مــن البربخــان إلــى اإلحليــل .............

أنبــوب دقيــق ملتصــق بالخصيــة تختــزن فيــه النطــاف 	 
ــى الحركــة............... وتكتســب القــدرة عل

خــارج 	  النطــاف  تلقــي  تناســلية  بوليــة  قنــاة 
. . . . . . . . . . . . . . . . . لجســم ا

الترتيب الصحيح:
................ -3   .................-2      ................. -1

الغدد الملحقة ووظائفها

نشاط )4(:  )أستكشف(:

تقــوم الغــدد الملحقــة بالجهــاز التناســلي الذكــري } الحويصــالن المنويــان - البروســتات )الموثــة( - غدتــا 
كوبر)البصليتــان( { بإفرازمــواد تغــذي النطــاف وتســهّل حركتهــا.

أحّدد  وأكتب الغدد المقصودة بالعبارات اآلتية مستعيناً بالّشكل: 

)..................(
تصــّب  المثانــة،  قاعــدة  خلــف  تقعــان  غدتــان 

األســهرين  فــي  مفرزاتهمــا 

)..................(
كتلة عضليّة غديّة تحيط بالقسم األول من 

اإلحليــل و تصــّب مفرزاتهــا فــي مــكان التقــاء 
األســهرين مــع اإلحليــل

)..................(
غدتان تصبّان مفرزاتهما في اإلحليل

األقنية الناقلة للنطاف

الغدد الملحقة بجهاز التناسل الذكري

نشاط )3(:  )أالحظ وأرتب(:

األقنية الناقلة للّنطاف ووظائفها:

 أتتبّع في الشكل اآلتي حركة النطاف:  وأكمل القائمة التي تشرح مواقع ووظائف األقنية الناقلة للنطاف، 
وأعيد ترتيب هذه القائمة: من مكان إنتاجها )الخصيتان( و عبر األقنية الناقلة حتى خروجها من الجسم:
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نشاط )5(:  )أالحظ وأركب(:

أقسام الّنطفة عند اإلنسان

ــات  ــال الفراغ ــى إكم ــي عل ــاون زمالئ ــان، وأع ــدى اإلنس ــة ل ــات النطف ــن مكّون ــذي يُبيّ ــكل ال ــظ الّش أالح
ــان: ــة االنس ــل نطف ــذي يمثّ ــي ال ــكل التخطيط ــل الّش ــد تأّم ــبة بع ــات المناس بالكلم

- تتألّف النّطفة من ........................ و ........................ و .........................
ــاً أي نصــف العــدد الموجــود فــي  ــزرأس النطفــة بوجــود .............. تحــوي ..................  صبغي - يتميّ

نــواة الخليــة الجســمية.
- يحتوي رأس النطفة في مقدمته على ...................... يُسهّل عملية اإللقاح.

- تزّود ................................ الموجودة في القطعة المتوسطة النطفة بالطّاقة.
- تُسهم القطعة المتوسطة مع .................... في حركة النطفة.

السائل المنوي:
ســائل مغــٍذ للنّطــاف، مالئــم لحركتهــا، يتكــون باإلضافــة للنطــاف مــن المــاء والمــواد العضويــة 

التــي تفرزهــا الغــدد الملحقــة ومفــرزات األقنيــة الناقلــة للنطــاف.
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أواًل:أكمل خارطة المفاهيم بالكلمات العلمية المناسبة: �

ثانياً:أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل من العبارات اآلتية: �
  1( الترتيب الّصحيح لحركة النطاف من إنتاجها في الخصية حتّى خروجها من جسم الذكر:

  2( من الغدد للملحقة بالجهاز التناسلي الذكري تصّب مفرزاتها في مكان التقاء األسهرين مع اإلحليل:
        أ - غدة البروستات      ب - غدتا كوبر     ج - الخصيتان      د - الحويصالن المنويان

ثالثاً: أجيب بـ )صح( أو )غلط( في نهاية كّل من العبارات اآلتية، وأصّوب العبارة المغلوطة: �

   1- األسهر أنبوب دقيق ملتصق بالخصية تختزن فيه النطاف.
   2- يصبح الذكر قادراً بعد سّن البلوغ على إنتاج النطاف بأعداد قليلة طيلة حياته.

   3- تسهم القطعة المتوسطة مع الذيل في حركة النطفة البشرية.
   4- من الصفات الجنسية الثانوية تشّكل األعضاء الجنسية لدى الّذكر.

رابعاً:أذكروظيفة واحدة لكّل مّما يأتي: �
الحويصالن المنويان - الجسيمات الكوندرية في القطعة المتوسطة للنطفة - الخصيتان.

خامساً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
   1- ظهور الصفات الجنسية األوليّة عند الذكر.

   2- وجود الخصيتان في كيس الّصفن خارج تجويف البطن.
ورقة عمل:

إلى  الوالدة  قبل  تهاجران  ثم  البطني  التجويف  داخل  األولى  الجنينية  المراحل  الخصيتان خالل  تتشكل 
تجويف خارج الجسم )كيس الصفن(. بالرغم من ذلك يولد بعض األطفال الذكور ولديهم حالة تدعى )عدم 

الهبوط الخصيوي( .أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي، وأحتفظ به في ملف إنجازي.

ج- البربخان - األسهران - اإلحليل أ- األسهران - البربخان - اإلحليل

د- األسهران - اإلحليل - البربخان ب- البربخان - اإلحليل - األسهران

الجهاز التناسلي الذكري

الخصيتان
األقنية الناقلة

الغدد الملحقة

غدتان 
بصليتان



203

 الدرس
الجهاز التناسلي األنثويالثاني

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

المبيض - الرحم -  قناة ناقلة للبيوض
البوق - المهبل

األنثــوي 	  التناســلي  الجهــاز  أقســام 
منهــا. كّل  ووظيفــة 

ــة 	  ــة )األولي ــية األنثوي ــات الجنس الصف
ــة(. والثانوي

بنية العروس األنثوية.	 

ــة 	  ــي المرحل ــا ف ــى بعــض زميالته ــة عل ــة الصيفي ــن العطل ــا م ــد عودته ــات بع الحظــت إحــدى الطالب
ــرات،  ــك التغيّ ــاء عــن ســبب تل ــم األحي ــألت مدّرســة عل ــي جســمها، فس ــرات شــكليّة ف ــة تغيّ اإلعدادي

ــا. ــة زميالته ــرات كبقي ــذه التغيّ ــا ه ــر لديه ــم تظه ــاذا ل ولم
     فأجابــت المدّرســة: إّن ســبب تلــك التغيــرات هــو الوصــول لســّن البلــوغ وأنــِت فــي طريقــك للوصــول 

إليــه مثلهــن. وهــذا يعــود لنضــج الجهــاز التناســلي األنثــوي.
فما الجهاز التناسلي األنثوي؟ وما عاقته بالتغيّرات التي تحصل في سّن البلوغ؟
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يتضّمن الجهاز التناسلي األنثوي مجموعة من البنى الداخلية التي تخّصصت للقيام بالوظائف اآلتية:
إنتاج األعراس األنثوية.	 
إفراز الهرمونات )الحاثات( األنثوية.	 
تهيئة الظروف المناسبة إلخصاب العروس األنثوية واالحتياجات الالزمة لتكّون الجنين ونمّوه.	 

أقسام الجهاز التناسلي األنثوي:

نشاط )1(:  )أحلل وأستدل(:

نشاط )2(:  )أالحظ وأصف وأصنف(:

ــي  ــارة الت ــم العب ــل رق ــّم أنق ــاور، ث ــكل المج أدرس الّش
تعبـّـر عــن كّل قســم من أقســام الجهــاز التناســلي األنثوي 

إلــى جــوار القســم المناســب لهــا ضمــن الّشــكل:
ــي  ــى جانب ــان تقعــان أســفل تجويــف البطــن عل 1- غدت

الّرحــم.
2-  قناة تصل بين المبيض والّرحم.

ــن  ــرب م ــوض بالق ــة للبي ــاة الناقل ــة القن ــع ببداي 3- توّس
ــض. المبي

4- جوف عضلّي يستقّر فيه الجنين.
5- تضيّق أسفل الرحم يفصله عن المهبل.

6- أنبــوب عضلــّي يلــي عنــق الّرحــم وينتهــي بالفوهــة 
التناســلية.

المبيضان و وظائفهما
- يقوم المبيضان بوظيفتين:

1( إنتاج األعراس األنثوية وتلقي بها في القناة الناقلة.
2( إفراز الحاثات الجنسية األنثوية وتلقي بها في الدم مباشرة.

- أتسأل: يُعد المبيض غدة مختلطة.

1( إنتاج األعراس األنثوية:
يقــوم المبيــض بإنتــاج األعــراس األنثويــة باالنقســام المنصــف، وتســّمى العمليــة التي تــمّ بهــا تحريرالعروس 

األنثويــة  مــن المبيــض باإلباضة.

الجهاز التكاثري األنثوي
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أالحــظ الّشــكل المجــاور الــذي يميـّـز بيــن شــكل العــروس األنثويــة 
و العــروس الذكرية.

أضــع إشــارة صــح )ü( فــي نهايــة العبــارات الّصحيحــة لتعطــي 
وصفــاً كامــاً عــن العــروس األنثويــة: 
   - خلية كبيرة الحجم بالنسبة للنطاف.

   - خلية صغيرة مقارنة بالنطاف.
   - غيرمتحّركة ذاتياً.

   - نواتها تحتوي 23 صبغياً.
   - نواتها تحوي 46 صبغياً.

2( الحاثات الجنسيّة األنثويّة:
يُفرزهــا المبيــض ويُلقــي بهــا فــي الــدم مباشــرة، ولهــذه الحاثــات دوراً هامــاً فــي ظهــور الصفــات الجنســية 

األوليــة )التــي تظهــر قبــل الــوالدة(، والثانويــة )تظهــر بعــد ســّن البلــوغ(:
أصنّف الصفات اآلتية في الجدول اآلتي بالتعاون أنا وزميلي:

نمــو الثدييــن - نمواألعضــاء الجنســية - تشــّكل األعضــاء الجنســيّة - تزايــد نمــو عظــام الحــوض -  ظهــور 
الّشــعر فــي بعــض مواقــع الجســم  - إنتــاج األعــراس االنثويــة.

الصفات الجنسية الثانوية الصفات الجنسية األولية

رحلة العروس األنثوية من المبيض إلى الّرحم

نشاط )3(:  )أحلل وأرتب(:

حــم  ــة نحــو الرَّ ــل العــروس األنثوي ــف تُنق أتســاءل: كي
ــر متحركــة ؟  ــة غي بالّرغــم مــن كونهــا خلي

ــال  ــي انتق ــكل اآلت ــي الش ــع ف ــك أتتبّ ــن ذل ــة ع ولإلجاب
العــروس األنثويــة مــن مــكان إنتاجهــا )المبيضــان( 
وحتــى وصولهــا للرحــم. و أرتّــب القائمــة التــي تشــرح 
ــم: ــى الّرح ــض إل ــن المبي ــة م ــروس األنثوي ــة الع رحل

رحلة العروس األنثوية من المبيض 
إلى الرحم
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-         يتلقف البوق العروس األنثوية عند خروجها من المبيض. 
-         تساعد األهداب المبطنة للقناتين على تحريك العروس األنثوية باتجاه الّرحم.

-         تخرج العروس األنثوية من المبيض بعملية اإلباضة.
-         تنتقل العروس األنثوية من البوق نحو القناة الناقلة للبيوض.

¡
¡
¡
¡

الّرحم: 
جوف عضلّي )يشبه ثمرة األجاص( يقع في أسفل تجويف البطن ، تتجّدد بطانته شهرياً منذ سّن البلوغ تزداد 

سماكة هذه البطانة الستقبال البيضة الملقحة، حيث تغّزر فيها األوعية الدموية والمفرزات المخاطية.
- فإذا حدث إخصاب للعروس األنثوية )اتحاد النّطفة مع العروس األنثوية ( يتّم الحمل.

- إذا لم يحدث إخصاب تنسلّخ البطانة وتتمّزق الشعيرات الدموية. فيخرج الدم عبر المهبل نحو خارج جسم 
األنثى بعملية تدعى الطمث.

الدورة الجنسية:

 تبدالت دورية تطرأ على المبيض وبطانة الّرحم منذ اإلباضة وحتّى الطمث وتتكرر دورياً كل 28 يوم.

نشاط )4(:  )أركب(:

أرقّم المراحل على المخطّط التالي 
للدورة الجنسية بما يتوافق مع ما 
أنا  بالتعاون  درسي  خال  تعلّمته 

وزمائي.

تبــدأ اإلباضــة عنــد األنثــى بعــد ســن البلــوغ مــا بيــن )11 - 13( ســنة تقريبــاً حيــث تُنتــج عــروس 
واحــدة فقــط كل 28 يومــاً بالتنــاوب فيمــا بيــن المبيضيــن.

وتستمر حتى سن )45 - 50( تقريباً )سن اليأس(.
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أواًل: أضع المسّميات المناسبة على الّشكل وفقاً لألرقام اآلتية: �

ثانياً:أحّدد موقع كّل من: �
                  المبيضان - عنق الّرحم - المهبل.

ثالثاً: أوّضح أثر كّل من الحاالت اآلتية على الجهاز التناسلي األنثوي:  �
     أ( قطع القناة الناقلة للبيوض.

   ب(  عدم حدوث إخصاب للعروس األنثوية.
    ج( زيادة افراز الحاثات الجنسية األنثوية في سّن البلوغ.

رابعاً:أقارن بين الذكر واألنثى لدى اإلنسان من حيث: �
              سّن البلوغ - مكان وجود الغدة الجنسية - مدة إنتاج األعراس.

خامساً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
   1( ظهور الصفات الجنسية األولية عند األنثى.

   2( يعّد المبيض غدة مختلطة. 
   3( تجّدد بطانة الرحم شهرياً منذ سّن البلوغ و زيادة سماكتها.

ورقة عمل:
ــور  ــم الذك ــي جس ــوغ ف ــّن البل ــد س ــات بع ــتويات الحاث ــي مس ــدث ف ــي تح ــرات الت ــبب التغيّ ــن أن تس يمك

ــباب. ــّب الّش ــور ح ــرة وظه ــامات البش ــداد مس ــي انس ــبّب ف ــون وتتس ــراز الّده ــادة إف ــاث زي واإلن
- ابحــث فــي كيفيــة العنايــة بالبشــرة خــالل هــذه الفتــرة للحفــاظ علــى ســالمتها ومنــع حــدوث االلتهابــات 

الجلديــة. وأكتــب تقريــراً وأعرضــه فــي الصــف وأناقــش زمائــي، وأحتفــظ بــه فــي ملــف إنجــازي.
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 الدرس
نحو حياة جديدةالثالث

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

اإللقاح - االنغراس - التعشيش 
- المشيمة - التمايز

تشّكل البيضة الملقّحة.	 
مراحل الحمل والوالدة.	 
التوائم.	 
صّحة األم والّرضيع.	 
بعض األمراض التناسلية.	 

إن خاليــا جســمي التــي يبلــغ عددهــا مئــة تريليــون خليــة تقريبــاً، نشــأت مــن تكاثــر ونمــو خليــة واحــدة. 	 
ــد ...... تختلــف عــن بعضهــا عــدداً  ــا كب ــا دم وخالي ــا عظــام وخالي ــا تطــّورت إلــى خالي تعطــي خالي

وشــكالً وحجمــاً و وظيفــةً، شــّكلت بمجموعهــا جســم اإلنســان.
مــا أصــل هــذه الخليــة؟ ومــا المراحــل التــي مــّرت بهــا هــذه الخليــة لتصبــح جنينــاً، ثــّم طفــاً ينطلــق للحيــاة 

الجديدة؟
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اإللقاح وتشّكل البيضة الملقحة

أالحظ مراحل اإللقاح في جسم األنثى في الّشكل المجاور، ألجيب عن 
األسئلة اآلتية:

1- تتــّم عمليــة اإللقــاح باتحــاد النطفــة مــع العــروس األنثويــة داخــل 
جســم األنثــى. أيــن يتــّم اتحادهمــا معــاً ؟

ــاة  ــن القن ــث األول م ــي الثل ــم / ف ــوف الّرح ــي ج ــض / ف ــي المبي )ف
ــوض ( ــة للبي الناقل

2- تساعداألنظيمات التي يفرزها الجسيم الطرفي في عملية اإللقاح ... أين يوجد هذا الجسيم؟
3- أكمل الفراغات بالعدد الصبغي المناسب:

البيضة الملقحة )46 صبغي(نطفة )....... صبغي( + بويضة ) .... صبغي (   

مراحل الحمل والوالدة:

المرحلة األولى:
ــة  ــة خلويــة كرويــة، أصــف هــذه الكتل تنقســم البيضــة الملقحــة سلســلة مــن انقســامات خيطيــة لتعطــي كتل

ــار عبارتيــن ممــا يأتــي: ــة باختي الخلوي
ــة األم - خالياهــا تحــوي نصــف العــدد  ــة للخلي ــة ومماثل ــة عــن بعضهــا - خالياهــا متماثل )خالياهــا مختلف

ــة األم( ــة فيهــا نفــس العــدد الصبغــي للخلي ــة األم - تحــوي كل خلي الصبغــي للخلي

المرحلة الثانية:
 تصل الكتلة الخلوية إلى الّرحم المهيأ الستقبالها.

المرحلة الثالثة:
تالمس الكتلة الخلوية الغشاء المخاطي للرحم وتنغرس بشكل جزئي بعملية تدعى االنغراس.

اإللقاح عند األنثى
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المرحلة الرابعة:
 تصبــح الكتلــة داخــل مخاطيــة الرحــم بشــكل كامــل 

بعمليــة تدعــى التعشــيش.
أضــع أرقامــاً تــدل علــى مراحــل الحمــل ضمــن 

المجــاور؟ الشــكل 

ما المشيمة، وما وظيفتها؟
- تتمايز الكلتة الخلوية  إلى المضغة التي تتمايز خالياها لتشّكل أعضاء وأجهزة جسم الجنين. 

- كما تتشّكل المشيمة: وهي عضو مؤقّت قرصّي الّشكل في منطقة من جدار الرحم.
- مــن وظائــف المشــيمة أنّهــا تحقــق ارتبــاط الجنيــن مــع األم، وتقــوم بإنتــاج بعــض الحاثــات التــي تســاعد 

علــى اســتمرار الحمــل.
أستنتج بقية وظائف المشيمة مستعيناً بالشكل المجاور:

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

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

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

الوالدة: 
الجنيــن  خــروج  عمليــة  هــي 
ــى  ــم إل ــن الرح ــو م ــل النم مكتم
ــد 38 - 40  ــي بع ــم الخارج العال

ــن  ــع الجني ــم لدف ــدار الّرح ــي عضــالت ج ــات ف ــن التقلّص ــلة م ــبقها سلس ــهور(، تس ــاً )9 ش ــبوعاً تقريب أس
بالمخــاض. وتدعــى  للخــارج 

يقصد بالتمايز:
التخّصص الشكلي والوظيفي 

لخاليا الكائن الحي.

مراحل الحمل
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أالحظ في الّشكل اآلتي ثاثة من العوامل المساعدة على الوالدة، أذكرها.

التوائم: 
أُكمل الجدول اآلتي ألتعّرف الفرق بين التوائم الحقيقية والتوائم  الكاذبة )غير الحقيقية(.

الجنس المشيمة المنشأ أوجه 
المقارنة

جنس متماثل أو مختلف ................... بيضتان ملقحتان

التوائم 
غير 

الحقيقية 
)الكاذبة(

جنس متماثل ................... ...................

التوائم 
الحقيقية

الصوتيــة  فــوق  األمــواج  تقنيــة  تســتخدم 
ــن داخــل  ــو( إلعطــاء صورةعــن الجني )األيك
الرحــم ويمكــن تحديــد جنــس الجنيــن منــذ 

الثالــث. الشــهر 

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

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

..................................-3
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اإلرضاع:
تســاعد حاثــات معينــة فــي أثنــاء الحمــل علــى اكتمــال نمــو الغــدد الثدييــة وإعدادهــا إلنتــاج الحليــب، وبعــد 

الــوالدة تبــدأ الغــدد الثدييــة بإنتــاج الحليــب الــذي يمثّــل أّول غــذاء يتلقّــاه الطّفــل بعــد الــوالدة.
أتحــاور أنــا وزمائــي حــول أهميــة اإلرضــاع الطّبيعــي، ثــم أضــع إشــارة  ü  فــي نهايــة العبــارة التــي 
ــر عــن خــواص حليــب األم الطبيعــي وإشــارة  x  فــي نهايــة العبــارة الخاصــة بالحليــب الصناعــي: تعبّ

معقّم ونظيف يحمي الطّفل من اإلسهال.	 
يحوي جميع المواد الالزمة لتأمين النمو الطبيعي والنفسي للطفل.	 
يمكن أن يسبب اإلسهال للطفل لذا يحتاج إلى تعقيم.	 
يقوي روابط المحبة بين األم وابنها.	 
سهل الهضم واالمتصاص.	 
مكلف مادياً وقد اليتوافر دائماً.	 
يحتوي على بعض األضداد التي تكسب الطفل مناعة طبيعية لمقاومة بعض األمراض.	 

النمو بعد الوالدة:
النمــو: هــو زيــادة عــدد الخاليــا وزيــادة حجمهــا وتمايزها 

)تخّصصهــا شــكالً ووظيفة(
ــي  ــل الت ــة العوام ــد مجموع ــي تحدي ــي ف ــاور وزميل أتح
تؤثّــر فــي ســرعة النمــو مســتكماً العبــارات اآلتيــة 

المناســبة: بالكلمــات 
1- العوامل الوراثية. 

ــة  ــّدة  النخامي ــم: كالغ ــدد الّص ــا الغ ــي تفرزه ــات الت 2- الحاث
ــة.  ــّدة الدرقي والغ

3- نوعية ........... وكميته.  
ــول  ــراض بالحص ــن األم ــة م ــة والوقاي ــة الصحيّ 4- الرعاي
ــد المعتمــدة لهــا فــي المراكــز  ــد بالمواعي علــى ......... والتقيّ

ــة. الصحيّ

بعض أمراض األجهزة التناسلية: 

ــاء  ــة بتســمية المــرض وإعط ــي النشــرة الطبي ــات ف ــة، و أســتكمل البيان ــات اآلتي ــة المعلوم أدرس بطاق
ــوز المناســبة: الرم

علماً أن:  الشكل  ♂  يرمز للذكر / والشكل ♀  يرمز لألنثى / يرمز         للجنسان 

اللقاح



213

أ( أمراض عضوية:
1- تكيّس المبايض: سببه تشّكل حويصالت داخل المبيض. 

مــن بعــض أعراضــه: زيــادة فــي نمــو شــعر الوجــه و الجســم - ضعــف فــي عمليــة اإلباضــة - اضطراب 
فــي الــدورة الشــهرية نتيجــة حــدوث خلــل فــي نســبة الحاثــات األنثوية .

2- سرطان البروستات: مرض شائع لدى الذكور الكبار في السن.
مــن بعــض أعراضــه: ازديــاد فــي حجــم غــدة البروســتات - صعوبــة وألــم فــي أثنــاء التبــّول - وجــود 

دم مــع البــول.
ب( أمراض منقولة جنسيًا:
1- االيــدز: ســببه فيــروس اإليــدز
HIV الــذي ينتقــل عــن طريــق 
االتصــال الجنســي مــع أشــخاص 
ــن  ــل م ــن أن ينتق ــن، ويمك مصابي
األم الحامــل إلــى جنينهــا عبــر 

ــيمة. المش
جرثومــة  ســببه  الســيان:   -2
تنتقــل  التــي  البنيــة  المكــورات 
عــن طريــق االتصــال الجنســي 
مــع أشــخاص مصابيــن. مــن أهــم 
أعراضــه ســيالن ســائل أصفــر 
ــلية،  ــاري التناس ــن المج ــي م قيح
وإذا أصبــح مزمنــاً قــد يــؤدي إلــى 

ــم. العق

صّحة األجهزة التناسلية: 
ــلية،  ــزة التناس ــي األجه ــات ف ــن االلتهاب ــة م ــات والفيروســات أشــكاالً مختلف ــم والفطري ــد تســبّب الجراثي ق
وللوقايــة مــن تلــك االلتهابــات ينبغــي المحافظــة علــى نظافــة األعضاء التناســلية، ونظافــة المالبــس وتغيّرها 
بشــكل دوري، ومراجعــة الطّبيــب المختــّص عنــد مالحظــة أيــة أعــراض تــدّل علــى اإلصابــة كاإلفــرازات 

غريبــة اللــون أو الطفــح الجلــدي.

مــن العوامــل التــي تســاعد علــى اإلقــالل مــن خطــر اإلصابــة بســرطان البروســتات: 
تنــاول الوجبــات المغذيــة  إضافــة إلــى ممارســة الرياضــة بانتظــام.



214

أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
1- يحدث اإللقاح لدى أنثى اإلنسان في:

        أ- المبيض.           ب- المهبل.            ج- القناة الناقلة للبيوض.          د- الّرحم.
2- تلد المرأة توأماً أحياناً يكون:

        أ- حقيقياً من بيضة ملقّحة واحدة.            ب- كاذباً من بيضة ملقّحة واحدة.
       ج- حقيقياً من أكثر من بيضة ملقحة.          د- حقيقياً من مشيمتين منفصلتين.

3- تساعد المشيمة على استمرار الحمل ألنها تعمل على:
       أ- تغذية الجنين.       ب- إمداده باألوكسجين.      ج- إنتاج بعض الحاثات.       د- طرح فضالته.

ثانياً: أكتب المصطلح العلمي الموافق لكّل من العبارات اآلتية: �
    1- زيادة عدد الخاليا وزيادة حجمها وتخّصصها شكالً ووظيفة. )...............(

    2- مرض جرثومي ينتقل جنسياً سببه المكّورات البنية. )...............(
ــم الخارجــي بعــد 38 – 40 أســبوعاً  ــى العال ــة خــروج الجنيــن مكتمــل النمــو مــن الّرحــم إل     3- عملي

تقريبــاً. )...............(
    4- التخّصص الشكلّي والوظيفّي لخاليا الكائن الحي. )...............(

ثالثاً: أرتب خمساً فقط مما يأتي للحصول على مراحل الحمل لدى أنثى االنسان: �
كتلــة خلويــة كرويــة - التعشــيش - تنقســم البيضــة الملقحــة سلســلة مــن انقســامات خيطيــة - توســع عنــق 

الرحــم - وصــول الكتلــة الخلويــة إلــى الّرحــم - االنغــراس.
رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �

    1- تقوم المشيمة بدور جهاز اإلطراح.
    2- اإلرضاع الطبيعي يقي الطفل من األمراض.

    3- تحتوي البيضة الملقحة لدى اإلنسان 46 صبغياً.
خامساً: أقارن بين:  �

في  المشاركة   - منها  في كل  التوائم  - جنس  الملقحة  البيوض  والكاذبة من حيث: )عدد  الحقيقية  التوائم 
المشيمة(.

ورقة عمل: 
يُعرف العقم بأنه عدم قدرة الرجل أوالمرأة على اإلنجاب... وهناك أسباب مختلفة للعقم :

بعض األمراض المنقولة جنسياً، السمنة وزيادة الوزن، التعّرض للمواد الكيميائية، الوراثة، التدخين ... 
أختار ثالثة من هذه المسبّبات، وأبحث في أثرها على القدرة اإلنجابية لدى الرجل و المرأة، أكتب تقريراً 

وأعرضه على زمائي، وأحتفظ به في ملف إنجازي.
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أواًل:أكتب المصطلح العلمي لكّل من العبارات اآلتية: �
   1- قطعة من إحدى سلسلتي DNA ترمز لتركيب بروتين معيّن. )................(

   2- صفة تظهر فجأة في بعض أفراد النوع، ولم تكن موجودة في أفراده سابقاً و يـورثها الفرد إلى 
أبنائـه.)....................(

   3- صبغيات تتوّضع بشكل أشفاع )أزواج(، تتماثل عند الذكر واألنثى لدى اإلنسان )................(
   4- مرحلة بين كّل انقسامين متتاليين يتم فيه تضاعف المادة الوراثية في نواة الخلية ).................(
   5- عضو مؤقّت قرصّي الّشكل في منطقة من جدار الرحم من وظائفه تحقيق ارتباط الجنين مع األم 

)...............(
ثانياً: أكمل المخطط اآلتي: �

ثالثاً: أحّدد بدقة موقع كّل مّما يأتي: �
              المبيضان - غدتا كوبر - اتحاد النطفة مع العروس األنثوية داخل جسم األنثى

رابعاً: ما نمط االنقسام الذي يتم في الخايا اآلتية؟ �
     1- خلية في القمة النامية لساق نباتية.        2- الخاليا المولدة لأعراس الذكرية في الخصية.

     3-الخاليا األّم في مئبر أسدية الزهرة.       4- البيضة الملقحة في جسم أنثى اإلنسان لتعطي جنيناً.
خامساً:أصل بخط بين المرض في العمود )أ(  والمقصود منه في العمود )ب(: �

/ أ /

تكيس المبايض

المهق

السيالن

فقر دم البحر المتوسط

/ ب /
مرض وراثي يؤدي لتشوه شكل الكريات الحمر 

وتكسرها واإلصابة بفقر الدم.

مرض سببه تشكل حويصالت داخل المبيض.

مرض وراثي سببه موّرثة مسؤولة عن عدم إنتاج 
صبغة الميالنين.

مرض سببه جرثومة المكورات البنية التي تنتقل عن 
طريق االتصال الجنسي مع أشخاص مصابين.
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سادساً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
   1- تسمية بدائيات النوى بهذا االسم.

    2- لالنقسام المنصف أهمية في الحفاظ على ثبات العدد الصبغي في خاليا النوع الواحد من الكائنات الحيّة.
   3- تمتاز خاليا بطانة المعدة بالمقدرة على تجديد نفسها يومياً.
   4- ظهور الصفات الجنسية الثانوية عند الذكر بعد سّن البلوغ.

   5- أهمية وجود الخصيتان في كيس الّصفن.
سابعاً: خلية تحوي في نواتها) 8 ( صبغيات، انقسمت و أعطت خليتين بنتين متشابهتين، المطلوب: �

1- ما نوع االنقسام الذي طرأ على هذه الخلية؟
2- كم عدد الخاليا الناتجة عن انقسام الخليتين البنتين انقساميين متتاليين؟

3- ما عدد الصبغيات في كّل خلية من الخاليا 
الناتجة عن انقسام الخليتين البنتين؟

ثامناً: إذا فرضنا أن المورثة قطعة من قطع  �
اللوحة المجزأة )Pazzle( رمزنا للمجموع 

المورثي لألب  واألم بالشكل المجاور:
المطلوب : أّي األشكال اآلتية يعبّر عن النمط 

الوراثي لطفل لهذه العائلة يشبه  والديه بمعظم صفاته، لكنه يملك صفة وراثية واحدة ناتجة عن طفرة:

تاسعاً:أمأل جدول المقارنة اآلتي: �

عاشراً:أرسم رسماً تخطيطياً يوّضح أقسام النطفة عند اإلنسان موضحاً تسمية األقسام على الّرسم. �

D C B A

العروس األنثوية النطفة وجه المقارنة

الحجم

الحركة

العدد
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مشروع الوحدة الثالثة
الصفات الوراثية والصفات المكتسبة

الهدف العام: تصميم لوحة تتضمن كل من الصفات الوراثية والصفات المكتسبة.
المحتــوى العلمــي: لــكّل كائــن فــي هــذه األرض صفــات خاّصــة بــه، يتميّــز بهــا عــن غيــره مــن الكائنــات 
الحيــة، وهــذه الصفــات قــد تكــون ظاهــرة عليــه، وتنعكــس فــي مظهــره الخارجــي، أو فــي بنائــه الجســمي، 
أوقــد تكــون هــذه الصفــات خاّصــة بســلوك الكائــن الحــي، ويســتطيع الفــرد مالحظتهــا مــن خــالل حواســه.

أهداف المشروع: 
تعريف المتعلمين بالصفات الوراثية والصفات المكتسبة.	 
صنع لوحة تتضمن كل من الصفات الوراثية والصفات المكتسبة.	 

خطة المشروع: 
تأمين مستلزمات المشروع: 

. )بإمكانك  الفلين- صور متنوعة لصفات وراثية وأخرى مكتسبة  لوحة خشبية أو ورق مقوى - قطع من 
استبدالها بأي مواد مناسبة متوفرة في منزلك(.

يضع المدرس مصادر المعلومات بين أيدي المتعلمين ويرشدهم لكيفية اإلفادة منها. 
مراحل تنفيذ المشروع:

 - يوزع المدرس المتعلمين إلى خمس مجموعات كل منها )5أو6( متعلمين.
 - تقوم كل مجموعة بتحضير المواد واألدوات الالزمة.

 - اتباع إجراءات السالمة واألمان: لبس مريول لحماية المالبس من التلوث، توخي الحذر عند استخدام المشرط 
، بعض المواد الالصقة تؤذي العينين؛ لذا يجب عدم فرك العينين في أثناء استخدامها.

 - تكلف كل مجموعة بإنجاز قسم من المهمة.
 - تجمع كل مجموعة المعلومات المكلفة بها.

 - تصنّع كل مجموعة مرحلة معينة، ثم تُجمع المراحل مع بعضها لصنع لوحة متكاملة.
 - يُحدد لكل مجموعة مقرر يتولى جمع نتائج الدراسة وتقديمها للمدرس. 

كتابة تقرير:
- كتابة وتوثيق الفائدة التي حصل عليها المتعلمين من خالل تصميم اللوحة.

- يُحتفظ بنسخة مصورة عن المشروع تعدُّ كأرشيف لنشاطات المتعلمين في المدرسة تعرض في المعرض 
العلمي، ويطلع عليها كل من يزور المدرسة وبقية المتعلمين في الصفوف األخرى.

يجري المدرس مع المتعلمين استبياناً وتقويماً لعملهم ويسألهم:
- ما األهمية العلمية في تصميم لوحة تتضمن الصفات الوراثية والصفات المكتسبة لدى اإلنسان؟ 

- البحث في إمكانية استثمار نتائج تصميم هذه اللوحة في البيئة المدرسية بالتعاون مع المجتمع المحلي ) اإلدارة 
المحلية، الوحدات االرشادية(. 



الوحدة الرابعة

4

التّكاثر لدى النّباتات 
البذريّة )الّزهرية(.

التلّوث  - أشكاله -  
األمراض المرتبطة 

بالتلّوث.

النبات والبيئة
ــن 	  ــا ولك ــتمرار حياته ــا واس ــى نوعه ــاظ عل ــات للحف ــر النبات تتكاث

ــا  ــرة مم ــات بكث ــداد النبات ــت أع ــي تناقص ــع العمران ــةً للتوس نتيج
ســبب تفاقمــاً فــي مشــكلة تلــوث البيئــة. فالنبــات األخضــر هــو رئــة 

ــوث. ــا مــن عناصــر التل ــم لحمايته ــة ومصــدر مه البيئ

1

2



أّواًل:  التكاثر لدى النباتات
 البذرية)الزهرّية(

األعضاء التكاثرية لدى عاريات البذور.	 
دورة حياة الصنوبر.	 
األعضاء التكاثرية لدى مغلفات البذور.	 
اإللقاح لدى عاريات ومغلفات البذور.	 

  مخروط مذكر - مخروط مؤنث
  - كيس طلعي- حرشفة - قنابة -
 بذيرة- حبة طلع ناضجة - بيضة
 أصلية - بيضة أضافية - سويداء

- إخصاب مضاعف

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

ــد النباتــات البذريــة ) الزهريــة ( ضمــن أعضــاء تكاثــر 	  ــم التكاثــر الجنســي عن يت
خاّصــة تدعــى األزهــار، أذ  يحتــوي مبيــض الزهــرة علــى بذيــرات  تتحــّول بعــد 

اإللقــاح  إلــى بــذور فــي حيــن ينمــو ويتطــّور  المبيــض مشــّكاً  الثمــرة.  
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)أالحظ وأصنف(: 
ــة  ــات البذري ــي تنتمــي إليهــا النبات ــد المجموعــة الت ــى تحدي ــي عل ــى الّصــور أتعــاون مــع زميل اعتمــاداً عل

ــة: اآلتي

- توجــد بــذور المشــمش داخــل  ............  فهــي بــذور ............  لذلــك ينتمــي المشــمش إلــى مجموعــة  
ــات........................   ــة تســّمى مغلف نباتي

ــي  ــك ينتم ــذور ................   لذل ــي ب ــوّي ..............  فه ــطح العل ــى الّس ــر عل ــذور الّصنوب ــد ب - توج
الّصنوبــر إلــى مجموعــة نباتيّــة  تســّمى  ........................  

)أالحظ وأستنتج(:
تضّم النباتات البذريّة مجموعتَين أساسيّتَين هما:                          

عاريات البذور: نباتات بذرية  )زهرية ( المبيض )الخباء(  مفتوح و البذيرات عارية. 
ــق  ــة( مغل ــدة أخبي ــاء أو ع ــن خب ــف م ــض )مؤلّ ــة( المبي ــة )زهري ــات بذري ــي  نبات ــذور: ه ــات الب مغلّف

والبذيــرات بداخلــه.     

1- التكاثر لدى عاريات البذور: 
مثل  والشجيرية  الشجرية  األنواع  من  كبيرة  مجموعة  تضّم   

الصنوبر واألرز والعرعر والسرو.
 نبات الصنوبر: ينتشر بأعداد كبيرة في الجمهورية العربية 
السورية  مشكالً غابات كبيرة منها: )غابة البطار -  وغابات 

كسب(، تمنح البيئة جماالً أّخاذاً وجواً لطيفاً يجذب السيّاح. ويعّد 
الصنوبر من النباتات  المتخشبة و المعمرة  أوراقـه أبرية، دائمة 

الخضرة،  يتكاثر جنسياً عن طريق تشكيل البذور. 
ما أعضاء التكاثر الجنسي لدى نبات الصنوبر؟ وما صفاتها؟.

وأين تتوّضع على النبات؟

غابات البطار في سورية
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)أالحظ واقارن(:  األعضاء التكاثرية لدى الصنوبر.
ــكان  ــم - م ــون - الحج ــة )الل ــرة والمؤنث ــط المذك ــن المخاري ــات كّل م ــن صف ــي تدوي ــي ف ــاون وزميل  أتع

ــة: ــور اآلتي ــابقة و الص ــات الس ــتعيناً بالمعلوم ــر، مس ــات الّصنوب ــدى نب ــع( ل التوض

يوجــد لــدى النباتــات عاريــات البــذور أعضــاء تكاثريــة خاصــة  تســّمى: مخاريــط )مذكــرة – مؤنثة(علــى 
النبــات نفســه، لذلــك تدعــى هــذه النباتــات بالمخروطيــات.

)أالحظ وأستنتج(:
بمساعدة المدّرس أقوم وزميلي بالتعرف على بنية كل من المخروط المذكر والمؤنث  لنبات الصنوبر.

1- بنية  المخروط المذّكر: 

رسم تخطيطي لمقطع طولي 
مقطع طولي في المخروط المذكرلمخروط مذكر

من خالل  الّشكل التخطيطي أحدد القسم المناسب من المخروط  المذكرالذي  يقابل كّل من العبارات اآلتية:

العبارة القسم المناسب من المخروط المذكر
بنيــة أساســية فــي المخــروط المذكــر للصنوبــر يتوّضــع عليــه عــدد 

كبيــر مــن الحراشــف.
توجــد علــى الوجــه الّســفلي لحراشــف المخــروط المذكــر للّصنوبــر 

تتشــّكل ضمنهــا األعــراس المذكــرة ) حبّــات الطلــع ( .
ــا  ــى وجهه ــع عل ــر، ويتوّض ــى محــور المخــروط المذك ــز عل ترتك

ــان ــا كيســان طلعي ــكّل منه ــفلي ل الّس
وريقة صغيرة توجد في قاعدة المخروط المذكر للّصنوبر.
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2- بنية  المخروط المؤنث:  

أكمل كل من العبارات اآلتية بما يناسبها :
- يتكّون المخروط المؤنث من .......................  يرتكز عليه عدد كبير من .......................

- يوجد في قاعدة كل حرشفة  .......................
ــا  ــل كّل منهم ــّكل بداخ ــان، يتش ــان عاريت ــفة  بذيرت ــكّل حرش ــه ....................... ل ــى الوج ــد عل - يوج

ــة. ــراس أنثوي أع

الّتكاثر عند الصنوبر:

)أحلّل وأرّكب(
أتتبع المراحل اآلتية ألكمل دورة حياة الصنوبر التي تليها بالمصطلحات المناسبة:	 

1 -  تتفتح األكياس الطلعية الناضجة لتتحّرر منها حبّات الطّلع. 
2-  تنتقل حبّات الطّلع بواسطة الهواء ) الرياح ( لتصل إلى البذيرات .

3-  تتّحــد العــروس الذكريــة  مــع العــروس األنثويــة ) الموجــودة فــي البذيــرة الناضجــة ( فتتشــّكل البيضــة 
الملقّحــة .

4- تنمو البيضة الملقّحة وتتطّور لتعطي رشيم ) جنين نباتي ( في البذرة يتمايز ليعطي نبات جديد.

مهمــاً  - تشــّكل غابــات الصنوبــر مصــدراً 
الطباعــة. وورق  األخشــاب  لصناعــة 

- كمــا أن لبــذوره فوائــد غذائيــة كبيــرة كتقويــة 
الجهــاز المناعــي وتنشــيط الــدورة الدمويـّـة.
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زهرة الياسمين
  تتزين بها حدائق وشوارع دمشق وتعطيها سحراً فريداً لدرجة أنها
  أصبحت رمزاً ألقدم عاصمة في التاريخ دمشق )مدينة الياسمين(.

  تفيد زهرة الياسمين في عالج اضطرابات الجهاز الهضمي وقرحة المعدة.

2- التكاثر لدى مغلفات البذور:
 تمتلــك أعضــاء للتكاثــر الجنســي تدعــى األزهــار، تختلــف عــن بعضهــا  مــن حيــث الشــكل والحجــم واللــون 

والرائحــة، و تعطــي للطبيعــة منظــراً جميــالً يســّر بــه الناظــر، وتنعــش بــه القلــوب.
- كيف يحدث التكاثر الجنسي لدى مغلفات البذور؟ 

أقسام الزهرة: 
)أتذّكر وأكمل(: 

تخّصــص  قصيــر  فــرع  الّزهــرة:   -
بعــض أجزائهــا للقيــام بعمليــة التكاثــر 
الجنســي، تُحمــل علــى الســاق بواســطة 
فــي  يتضخــم  الــذي  الزهــرة  عنــق 

األعلــى مشــكالً كرســي الزهــرة.
أكمــل التســميات العلمية المناســبة 	 

لــكل فــراغ علــى الشــكل اآلتي: 
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أعضاء التكاثر في الزهرة:
)أجرب واستنتج(

1- الجهاز التكاثري الذكري:
ــم  ــدوء ث ــالت به ــزل البت ــوم بع ــة و أق ــي الفلق ــات ثنائ ــرة لنب    1- أحضــر زه
ــك  ــة بيضــاء وأدّون مشــاهدتي موضحــاً ذل ــى ورق ــا عل عــزل  ســداة  وأضعه

بالرســم.
   2-  أقــوم بنثــر حبـّـات الطّلــع  الموجــودة فــي المئبــر الناضــج علــى  صفيحــة 

زجاجيــة  وأغطّيهــا بســاترة، ثــم أرســم مــا أالحظــه تحــت المجهــر.
الذكــري  التكاثــري  الجهــاز  يتكــّون 
وكّل  األســدية  مــن  مجموعــة  مــن: 
ــر،  ــوه مئب ــط يعل ــن خي ــّون م ــداة تتك س
تتكــّون ضمنــه حبـّـات الطّلــع التــي تمثـّـل 

.)1n( المذكــرة  األعــراس 
لحبــة 	  المجــاور  الشــكل  أالحــظ 

ــع الناضجــة و أدون أقســامها. الطل

-2 الجهاز التكاثري األنثوي: 
ــد النبــات وتتكــون مــن ثالثــة أقســام رئيســة.  أذكرهــا مــن  ــة الجهــاز التكاثــري األنثــوي عن  تشــّكل المدقّ

خــالل الشــكل اآلتــي:
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يتكّون الجهاز التكاثري األنثوي من:
 مدقة تتألف من خباء واحد أو أكثر وكل خباء يتألف من :

1- مبيض في داخله بذيرة واحدة أو أكثر.
2- قلم.

3- ميسم .  

مراحل اإللقاح:  

1( التأبير: تنتقل حبة الطلع من مئبر الزهرة الى ميسم الزهرة ويتم ذلك بطرق عدة.
2( انتاش حبة الطلع: 

   - تنتش حبة الطلع على الميسم  و ينمو لها أنبوباً طلعياً يمتد ليصل إلى كوة البذيرة . 
   - تنقسم الخلية المولدة  انقساماً خيطياً معطية عروسين ذكريتين )نطفتين نباتيتين(.

3( االخصاب وتشكل البذور:  يحصل اإلخصاب  كما يأتي : 
     أ- عــروس ذكريــة  أولــى + عــروس أنثويــة ينتــج بيضــة أصليــة  تنمــو لتعطــي الرشــيم )جنيــن نباتــي( 

الــذي يعطــي نبــات جديــد. 
   ب- تتحــد العــروس الذكريــة الثانيــة  مــع النــواة الثانويــة الناتجــة عــن اتحــاد نواتــا الكيــس الرشــيمي فينتــج  

بيضــة  إضافيــة تمنــو لتعطــي نســيج مغــذي يســمى الســويداء.
لذلك يدعى اإلخصاب في مغلفات البذور باإلخصاب المضاعف.

دورة حياة نبات من مغلفات البذور
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 إذا علمــت أّن البذيــرات تتحــّول بعــد 
الرشــيم  بداخلهــا  بــذور  إلــى  اإللقــاح 
زميلــي  مــع  أتعــاون  النبــات(  )جنيــن 
ــة، مســتعيناً  ــى األســئلة اآلتي ــة عل لإلجاب

بالشــكل: 
الجذيــر   اذ يعطــي    ، الرشــيم  ينمــو   -
 ......... الســويقة  وتعطــي   ...........

...... البريعــم  ويعطــي 
ــى  ــاء نمــوه إل ــاج الرشــيم فــي أثن - يحت

غــذاء، مــا مصــدر هــذا الغــذاء؟

اإلنتــاش: هــو مجموعــة المظاهــر التــي يتــّم فيهــا انتقــال الرشــيم مــن حالــة الحيــاة البطيئــة داخــل البذيــرة 
الناضجــة إلــى مرحلــة الحيــاة النشــطة فــي الظــروف المناســبة، حيــث ينمــو الجذيــر ليعطــي الجــذر وتنمــو 
الســويقة لتعطــي الســاق ، والبريعــم يعطــي بنمــوه األوراق. ويحصــل الرشــيم علــى المــواد الغذائيــة 

ــذرة. ــي الب ــة ف ــاش مــن المدخــرات الغذائي ــة لإلنت الضروري

إنتاش البذور 

 )أحلل و أستنتج(:
ــل بالمــاء لعــدة ســاعات، ثــم نزيــل قشــرتها وأالحــظ  نضــع بــذور الفاصوليــاء فــي إنــاء يحــوي قطــن مبلّ

ــم بالمكبــرة. الرشــيم بالعيــن المجــردة، ث
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أواًل : ما المصطلح العلمي الذي تدّل عليه كّل من العبارات اآلتية: �
   1- بنية  في المخروط المؤنث للصنوبر ترتكز عليها الحراشف بشكل لولبي . 

   2- بنية تتكّون فيها حبات الطلع في المخروط المذكر للصنوبر.
   3- قسم منتفخ يتصل بعنق الزهرة و تتوّضع علية القطع الزهرية األخرى .

ثانياً: أختار اإلجابة المناسبة لكّل مّما يلي: �
1- ليس من أجزاء المخروط المذكر: 

         أ -  المحور        ب- كيس طلعي       ج- بذيرة            د- حبة طلع 
2- استبعد الكلمة التي ال تنتمي للمجموعة اآلتية : 

         أ - حرشفة         ب- بذيرة              ج- كيس طلعي     د- قنابة 

ثالثاً: أكمل الفراغات اآلتية: �
   1-   .........................   +   ............................                               بيضة أصلية

   2-  ........................    +    ............................                              بيضة إضافية 

رابعاً: يمّثل الشكل المجاور رسماً تخطيطياً لمقطع طولي  لمخروط مذكر وآخر لمخروط مؤنث فتي: �
  1(  أالحظ الشــكلين المجاورين، وأدّون نوع المخروط 

)مذكــر – مؤنث ( المناســب لــكّل منهما.
  2( أضــع المســّمى المناســب المقابــل لأرقــام الموجودة 

على الشــكلين.                

ورقة عمل:
 لبــذور أو زيــت الصنوبــر  فوائــد كثيــرة لصحــة اإلنســان، أبحــث عــن ذلــك فــي مصــادر التعلــم المتنوعــة. 

أكتــب تقريــراً وأعرضــه علــى زمائــي، وأحتفــظ بــه فــي ملــف إنجــازي.
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ثانياً:  التلوث - أشكاله -
 بعض األمراض املرتبطة

 بالتلوث

مفهوم التلّوث	 
أنواع الملوثات ومصادرها	 

المطر الحامضي -  االحتباس 
الحراري - استنزاف األوزون 

المفاهيم األساسيّة:سأتعلّم:

ــدة، 	  ــافات المفي ــات واالكتش ــال االختراع ــي مج ــرة ف ــزات كبي ــرية قف ــت البش حقّق
ــات ســاهمت بشــكل كبيــر فــي توّســع المشــكات  ــه نتــج عنهــا مــواد ومخلّف إال أنّ
البيئيــة وتعّددهــا. يعــّد التلــّوث البيئــي مــن أهــم المشــكات التــي تواجــه اإلنســان 
فــي اآلونــة األخيــرة، فمــا ســبب هــذه المشــكلة؟ وكيــف نجعــل بيئتنــا نظيفــة جميلــة؟
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التلّوث
يعّد ثلّوث الهواء والمياه من أكثر المشكالت  في عصرنا الحاضر.	 

فما مصادر تلّوث الهواء؟ وما األخطار الناجمة عن هذا التلّوث؟

1(  تلّوث الهواء:  
يعــّد تلــّوث الهــواء مــن أوســع المشــكالت البيئــة انتشــاراً 

و أخطرهــا. 
وذلــك لعــدم إمكانيـّـة عزلهــا بيئيــاً .فمــا هــي أهــم ملوثــات 

الهــواء، ومــا مصادرهــا؟
    - تعّد الغازات من أهم ملّوثات الهواء . 

    - مــن مالحظتــي للّصــور الّســابقة أكمــل الجمــل اآلتيــة 
بالبيانــات المناســبة: )أحلــل وأكمل(:

غــاز  الهــواء  تلــّوث  التــي  الغــازات  أهــم  مــن   -    
وغاز.........وغــاز.........  ........وغــاز........... 

وغــاز...................
   - ينحــل بعــض هــذه الغــازات فــي مــاء المطرمشــكالً 

المطــر الحامضــي.
أســتعين بالصــور الســابقة الســتنتاج أهــم مصــادر هــذه 

ــازات: الغ
................... -3................... -2 ...................-1 

 
2( تلّوث الماء:

 يعــّد مــن المشــكالت البيئيــة التــي تســبّب خطــراً علــى حيــاة الكائنــات الحيــة، أالحــظ الّصــور اآلتيــة وأعــّدد 
مصــادر تلــّوث الميــاه.

من مظاهر تلوث الهواء
ظاهرة الدفيئة )االحتباس الحراري(

 CO2 ــبة غــاز ــي ارتفــاع نس ســببها الرئيس
الحــرارة  حبــس  ذلــك  يســبب  الجــو.  فــي 
الســطحية لــأرض وعــدم عكســها وتبديدهــا 
باتجــاه الفضــاء، )كمــا يحــدث فــي البيــت 

البالســتيكي(.
استنزاف األوزون )ثقب األوزون(

ــي األرض  ــة تحم يشــكل غــاز األوزون طبق
مــن األشــعة الضــارة، وبســبب تلــوث الهــواء 
قلــت ثخانتهــا فــي بعــض المناطــق ممــا يؤدي 
ــاق  ــارة وإلح ــة الض ــعة الكوني ــرب األش لتس

األذى بالكائنــات الحيــة.
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من مصادر تلّوث المياه -1 ...........................-2........................-3......................

التلــّوث: هــو كّل تغيّــر كمــّي أو كيفّــي فــي بعــض مكّونــات البيئــة الحيّــة وغيــر الحيّــة، فيؤثّــر ســلباً فيهــا 
ويــؤدي إلــى اختــالل توازنهــا.

أحلّل وأتخذ قرار:
أتعــاون وزميلــي الختيــار العبــارات التــي تــدّل علــى اإلجــراء الــذي يؤّمــن الحفــاظ علــى البيئــة ســليمة 

ونظيفــة.
   - بناء المصانع بالقرب من المدن لتوفير أجور النقل.

   - االهتمام بالغطاء النباتي وزراعة األشجار في شوارع وحدائق المدن.
   - االستخدام غير المنظّم للمبيدات الحشرية واألسمدة الصناعية.

   - تنظيم التوّسع العمراني والحفاظ على المساحات الخضراء حول المدن.
   - حماية الغابات من االحتطاب والّرعي الجائر.

   - نشر الوعي البيئي عن طريق وسائل اإلعالم من خالل الندوات والمؤتمرات.
   - تدوير مخلّفات المصانع والنفايات.

   - إقامة محطّات لمعالجة مياه الّصرف الّصحّي.

ــراض  ــا بعــض األم ــّوث، منه ــة للتل ــّدة نتيج ــا ح ــزداد أعراضه ــي ت ــراض الت ــاك بعــض األم هن
ــن. ــة العي ــاب ملتحم ــرى كالته ــراض أخ ــو وأم ــيّة كالّرب التنفّس
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أواًل: أختار اإلجابة الّصحيحة لكّل مّما يأتي : �
1- الغاز الذي يسبّب زيادة االحتباس الحرارّي: 

     أ- النتروجين          ب- األوكسجين         ج- بخار الماء        د- ثاني أوكسيد الكربون 
O2   -د        H2S -ج       NO2- ب        H2- 2- الغاز الذي ال يسبّب تلّوث البيئة:        أ

3- من اإلجراءات المتّبعة لحماية المياه من التلّوث:
         أ- تصريف مياه الّصرف الّصحي باألنهار.             ب - رمي مخلفات المصانع باألنهار.

       ج- تدوير النفايات.                                               د- تقليص مساحة الغطاء النباتي.

ثانياً:  ما أهم مصادر تلّوث المياه؟  �

ثالثاً: أفسر علمياً كّل من العبارات اآلتية: �
    أ- يعّد تلّوث الهواء من أخطر أنواع التلّوث.

   ب- تشّكل المطر الحامضّي.
   ج- زراعة األشجار والنّباتات ضمن الحدائق والّشوارع.

    د- تنظيم وترشيد الّرعي.

رابعاً: أالحظ  الّصورة المجاورة:  �
   - أبين رأيي بالّسلوك الذي قام به أحد الرّكاب في السيّارة؟ ولماذا؟

   - أقترح بعض الحلول لتبق بلدنا سورية نظيفة؟

خامساً: أجيب بوضع إشارة )    ( في نهاية العبارة الّصحيحة، وإشارة )X( في نهاية العبارة المغلوطة   �
     أ-  التخلّص من دخان المصانع يكون بإذابته في مياه األنهار والبحار.

    ب- مياه الّصرف الصحي يمكن معالجتها وتدويرها واستخدامها في الّري. 
    ج- تعّد مصانع األسمدة اآلزوتية مصدراً أساسياً لتلّوث الهواء بغاز األمونيا ) النشادر(.

     د- من أكثر ملّوثات البحر خطورة هي ناقالت النفط.
    هـ- يجب زراعة األشجار على جانبي الطرقات.

ورقة عمل:
1-  أقترح بعض األنشطة التي أتشارك فيها و زمالئي للتخفيف من تلّوث بيئتي.

ــرة  ــن ظاه ــّد م ــا للح ــن أن أتخذه ــي يمك ــا اإلجــراءات الت ــع المســؤول. م ــي موق ــت ف ــي كن ــل أنن 2- أتخيّ
ــّوث. التل

أكتب تقريراً وأعرضه على زمائي، وأحتفظ به في ملف إنجازي.

P
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أواًل: ما المقصود بكّل مّما يأتي:   �

التأبير  - السويداء - التلّوث - االحتباس الحراري.

ثانياً: أختار اإلجابة الّصحيحة في كّل مّما يأتي: �
   1- أحد أجزاء المخروط المؤنث في الصنوبر: 

              أ- كيس طلعي         ب - حبة طلع          ج- بذيرة            د- مئبر 
   2- من أجزاء المخروط المذكر في الصنوبر:

              أ- خباء مفتوح         ب- بذرة                ج- حبة طلع        د- بذيرة 
   3- أحد هذه البنى ال يعّد من أقسام المدقة: 

              أ- مبيض                ب- قلم                  ج- مسكن طلعي   د- ميسم

ثالثاً: أكتب المصطلح العلمي المناسب لكّل من العبارات اآلتية: �
    1- بنية في المخروط المؤنث للصنوبر مكونة من حرشفة تعلوها بذيرتان عاريتان وأسفلهاقنابة.

    2- بنية تتوّضع عليها الحراشف بشكل لولبي في المخروط المذكر للصنوبر.
    3- وريقة صغيرة توجد في قاعدة المخروط المذكر للصنوبر.

    4- بنية تتكّون من حرشفة أسفلها كيسان طلعيان في المخروط المذكر للصنوبر.
    5- بنية في الزهرة ترتكز عليها القطع الزهرية لدى مغلفات البذور.

رابعاً: أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يأتي: �
    1- يعّد المشمش من مغلفات البذور. 
    2-  تسمية الصنوبر بالمخروطيات. 

    3- زيادة مساحة المسطحات الخضراء حول المدن. 
    4- معالجة مياه الّصرف الّصحي ومخلّفات المصانع.

خامساً: أرّتب المراحل اآلتية:  �
1-     أ-  إنتاش حب الطلع      ب- اإلخصاب المضاعف      ج- تشكل الرشيم        د - التأبير

2-     أ- بذيرة                     ب-  رشيم                         ج- بيضة ملقحة          د- بذرة     

سادساً: أحّدد إلى أي جهاز تكاثري ينتمي كّل من البنى اآلتية:  �
                            )ميسم - خيط - بذيرة - حبة طلع - كيس رشيمي(
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سابعاً: أي من الثنائيات اآلتية غير صحيح : �
       مئبر - حبة طلع                بذيرة   -  كيس رشيمي                مدقة - كيس طلعي           

ثامناً: ماذا ينتج في كّل من الحاالت اآلتية :  �
       أ- اتحاد العروس الذكرية مع العروس األنثوية.    
     ب- اتحاد نطفة نباتية مع نواتي الكيس الرشيمي.    

      ج- نمو الرشيم

تاسعاً:  أعطي تفسيراً علمياً لكّل مّما يلي: �
     1-  يعّد الّصنوبر من عاريات البذور.         2-  اإلخصاب مضاعف لدى مغلّفات البذور.

     3- تسمية مغلفات البذور بهذا االسم.           4- وجود الكوة في البذيرة. 

عاشراً: أصّمم خريطة مفاهيم تضّم البنى اآلتية، وأسّجل كلمات الّربط التي توّضح العاقة فيما بينها: �
) مدقــة - مئبــر - ميســم - مبيــض – قلــم - بذيــرات - خيــط - كيــس رشــيمي - جهــاز التكاثــر لــدى مغلفــات 

البــذور- أســدية(.
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مشروع الوحدة الرابعة 

عنواُن المشروع: ليبقى هواء بلدنا نظيفاً 
أهداُف المشروع:

تحديُد أهمية بعض النباتات في تنقية الهواء من الغازات التي تسبّب تلّوث الهواء.
المهاراُت التي ينميّها المشروَع:

ــي 	  ــواء يبن ــّوث اله ــبّب تل ــي تس ــازات الت ــي امتصــاص الغ ــا دور ف ــي له ــاِت. الت ــماِء النبات ــةُ أس معرف
ــة.  ــان والبيئ ــى اإلنس ــا عل ــات وفوائَده ــذه النبات ــي ه ــهُ ف ــم رأي المتعلّ

ينّمي المتعلّم االتجاه اإليجابيَّ حوَل االهتماِم بالبيئة والمحافظة على نظافتها.	 
تنميةُ روَح العمِل الجماعّي والرقي بالتذوِق الجماليِّ للنبات .	 
البحُث في مصادر التعلّم المختلفِة اإللكترونيّة والورقيّة	 

اإلعداُد والتخطّيطُ للمشروع:
تحديُد مستلزماِت المشروع	 
للمتعلّمين حريةُ اختيار األدوات المتاحة لهم.	 
توزيُع المهامِّ ضمَن المجموعة.	 
يختاُر كّل طالب نوعاً من النبات ليقوم بزراعته.	 

وضُع المخطّط التنفيذّي للمشروِع:
مراحل تنفيُذ المشروِع:

تحديُد المتعلّمين الراغبين باالشتراِك بالمشروع وتوزيُعهم في مجموعاٍت.	 
البحُث عن النباتات المختارِة والتي تتوافر في بيئة الطالب المحليّة.	 
تحديد األدوات وتجهيزها.	 
يختاُر كل طالٍب من بيئته النبات الذي يرغُب بزراعته. 	 
إعداد تقرير حول أهمية المشروع.	 

تقييم المشروع.
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