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إستناداً اىل القانون يوزع مجاناً ومينع بيعه وتداوله يف األسواق



املقدمة

العلمية والرتبوية، وبعد  التطورات  التعليم وحتديثها على وفق  انطالقا من االهتمام مبناهج 

اجناز االطار العام للمناهج، وتاأليف كتب العلوم يف املرحلة االبتدائية ياتي هذا الكتاب املعد 

لل�سف االول املتو�سط امتدادا لكتب املرحلة االبتدائية من حيث تركيزه على حمورية الطالب 

يف عمليتي التعليم والتعلم ودوره الن�سط ذهنيا وعمليا.

اعتمد حمتوى الكتاب على اال�ستق�ساء العلمي مل�ساعدة الطلبة على متثل ا�سلوب العلماء يف العمل 

الرئي�س يف  املختلفة واملتنوعة املحور  العلمي مبهاراته  بانف�سهم وي�سكل اال�ستق�ساء  وممار�سته 

ان�سطة الكتاب جميعها.

وملا كانت مهارات عمليات العلم هي ادوات اال�ستق�ساء الرئي�سة، فان هذا الكتاب ركز على 

اهمية اكت�ساب هذه املهارات وتنميتها، ومما مييز هذا الكتاب اي�سا، احلر�س على ربط العلم 

بالتقنية واملمار�سة اليومية للمتعلم مبا يعك�س وظيفة العلم وي�سيف املتعة على عملية التعلم.

ا�ستند الكتاب يف بنائه اىل النظرية البنائية التي ظهرت ب�سكل وا�سح يف تنظيم الدرو�س بتمثيل 

والتقومي،  والتف�سري،  وال�رشح  واال�ستك�ساف،  )التهيئة،  مبراحلها  اخلما�سية  التعلم  دورة 

والتو�سع واالثراء(، كما ت�سمن الكتاب على نظام تقومي متكامل من ان�سطة وحمتوى، ليكون 

التدري�س موجها ومبنيًا على بيانات وموؤ�رشات تعك�س واقع وحقيقة تعلم الطلبة.

ياأتي هذا الكتاب على �سكل جزئني، االول يت�سمن وحدات وف�سول ودرو�س حمتواها حقائق 

حمتواها  ودرو�س  وف�سول  وحدات  فيت�سمن  الثاين  اجلزء  اما  وفيزيائية،  كيميائية  ومفاهيم 

مفاهيم وحقائق بيولوجية. نامل ان ي�سهم تنفيذها يف تعميق املعرفة العلمية لدى الطلبة ويك�سبهم 

املهارات العلمية والعملية وتنمية ميولهم واجتاهاتهم االيجابية نحو العلم والعلماء.

فيه خري  ملا  منه ويوفق طلبتنا ومدر�سينا  املرجوة  االهداف  الكتاب  هذا  يحقق  ان  ن�سال  والله 

الوطن وتقدمه.

املوؤلفون
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املواد واالدوات

 

قفازات

 ثالثة عد�سات مكربة

 ح�رشة )ذبابة(

ن�صاط ا�صتهاليل:

كيف نكرب �صورة االأج�صام؟

خطوات العمل:

1 اأرتدي القفازات واتفح�س ج�سم احل�رشة بالعني 

ج�سم  تفا�سيل  جميع  روؤية  ميكنني  املجردة،هل 

احل�رشة اخلارجية بو�سوح؟ 

تبدو  هل  املكربة،  العد�سة  حتت  احل�رشة  اأ�سع   2

�سورة احل�رشة اأو�سح؟ ملاذا؟  

واأ�سع  االأخرى،  فوق  واحدة  عد�ستني  اأ�سع   3

احل�رشة حتتهما، كيف تبدو �سورة احل�رشة؟ هل 

ات�سحت تفا�سيل ج�سمها اأكرث؟

4 اأ�سع العد�سات الثالث الواحدة فوق االخرى، 

ا�ستطيع  هل  العد�سات،  حتت  احل�رشة  وا�سع 

املرتني  من  اأكرث  بو�سوح  احل�رشة  ج�سم  روؤية 

ال�سابقتني؟ملاذا؟

5 اأقارن بني ما�ساهدته يف الفقرات4,3,2,1.

6 هل يزداد و�سوح روؤية االأج�سام ال�سغرية اأذا 

اأ�ستعملنا اأكرث من عد�سة مكربة واحدة؟ملاذا؟

7 اأتفح�س اأج�سام كائنات اأ�سغر من هذه احل�رشة 

بنف�س الطريقة التي اأتبعتها يف هذا الن�ساط واأ�سجل 

مالحظاتي.

1   املجاهر
الف�صل



 الفكرة الرئي�صة:

اال�سياء  �سورة  املجهرلتكبري  ي�ستخدم 

التي ال ترى بالعني املجردة، وله نوعان 

واملجهر  ال�سوئي  املجهر  هما  اأ�سا�سيان 

االلكرتوين.

 نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1 اأو�سح وظيفة املجهريف تكبري�سورة  

اال�سياء. 

2    اأبني ان املجهر على عدة انواع منها 

االألكرتوين. واملجهر  ال�سوئي،  املجهر 

3 اأ�سمي اأجزاء املجهر ال�سوئي املركب.

4  اأ�ستخدم املجهر لفح�س �رشائح جمهرية 

جاهزة.

المفردات:

املجاهر ال�صوئية وتطبيقاتها

    املجهر واأنواعه

لقد حاول االن�سان منذ االف ال�سنني ان يطور قدرته على 

الروؤية بوا�سطة اأدوات لتكبري اال�سياء التي يراها، وتزايدت 

علم  وخ�سو�سًا  املعارف  وزيادة  العلوم  تقدم  مع  احلاجة 

االحياء، اىل تطوير ادوات اواجهزة تعطينا �سورة مكربة 

اأخرتاع  االأخرى، ومن هنا مت  االأ�سياء  اأو  للكائنات احلية 

املجهر.

املجهر  اخرتع  اأول من  وكان 

وهو  جان�سن  زاكاريا�س  هو 

عدد  و�سَع  نظارات  �سانع 

من العد�سات املكربة يف انبوب 

اجل�سم  اأن  والحظ  اأ�سطواين، 

نهاية  من  بالقرب  املوجود 

االنبوب قد مت تكبريه اأكرب من 

خرج  وبهذا  احلقيقي  حجمه 

اأول جمهرب�سيط اىل الوجود.

عد�سات  ليفنهوك  فان  انتوين  الهولندي  العامل  �سنع  ثم 

من  اول  ليفنهوك  270 مرة، وكان  اال�سياء  تكبري  ميكنها 

التطورات  توالت  وبعدها  املجهرية،  االأحياء  بع�س  �ساهد 

على تركيب املجهراىل ان و�سل اىل �سورته احلالية.

ال�سكل)1-1(  زاكاريا�س جان�سن.

الدر�ص     1

ال�سكل )1-2( مراحل تطور املجهر منذ اخرتاعه اىل يومنا هذا. �سوؤال:ملاذا مت اخرتاع املجهر؟

جمهر ليفنهوك 1600م

املجهراملركب الوقت احلا�رض

جمهرالت�رضيح1927م

جمهرثنائي العد�سة 1865م

املجهراليدوي املحمول 1700م

Microscope                                                            املجهر

Micro field                                              احلقل املجهري

             Compound    microscope           املجهر ال�سوئي املركب

Stag                                                                             املن�سة 

Rotary nose piece                              القر�س الدوار 

 Eye  piece                                                     العد�سة العينية

Objective  lenses                                 العد�سات ال�سيئية 

  Slide                                                      ال�رشيحة الزجاجية

Condenser                                                            املكثف 



املجهراملتاألق

واملجهر اأداة ت�ستخدم لتكبري �سورة الكائنات ال�سغرية جدًا التي الترى بالعني املجردة الإظهار تفا�سيلها 

)2000x( الدقيقة لغر�س درا�ستها، وقد ت�سل قوة التكبري لبع�س املجاهر اىل 2000 مرة ويرمز لها

وت�سمى ال�سورة التي تظهر يف املجهر احلقل املجهري.

 للمجاهر اأنواع عدة  اأهمها املجهر ال�سوئي واملجهر االلكرتوين، وهناك اأنواع اخرى مثل جمهر 

املجال املظلم،واملجهر املتاألق، وجمهر االأ�سعة فوق البنف�سجية، واملجهر امل�ستقطب، واملجهر متباين 

االأطوار، واملجهر الت�رشيحي ولكل نوع من هذه املجاهر اأ�ستخدامات خا�سة.

املجهر ال�صوئي:

يعد املجهر ال�سوئي اأكرث املجاهر �سيوعًا، واأقدمها اإكت�سافًا، اإذ يعتمد مبداأ عمله على اإ�ستخدام خ�سائ�س 

ال�سوء يف تكبري �سورة االأج�سام واإظهار تفا�سيلها الدقيقة. ي�سنف املجهر ال�سوئي اىل نوعني:

1- املجهر ال�سوئي الب�سيط:

 اأداة لتكبري ال�سورة، يحتوي على منظومة واحدة من العد�سات

 قد تتكون هذه املنظومة من عد�سة مكربة واحدة او من جمموعة

 عد�سات مرتبطة مع بع�سها، لذا فاإن نظارات القراءة والعد�سة 

املكربة تعترب جماهر ب�سيطة.

ال�سكل )1-3( اأنواع خمتلفة من املجاهر. 

ال�سكل )1-4( اأجزاء املجهر ال�سوئي الب�سيط. �سوؤال:ما اأ�سا�س عمل املجهر ال�سوئي الب�سيط ؟

املجهرالت�رضيحي ي�ستخدم لدرا�سة وتركيب اأج�سام بع�ض الكائنات احلية مثل احل�رضات

م�ضدر �ضوء

منظم



املجهرال�سوئي املركب:

 اأداة لتكبري ال�سورة، تعتمد على منظومتني خمتلفتني ومنف�سلتني من العد�سات، املنظومة االوىل تتكون 

من عد�ستني او جمموعة من العد�سات يتم توجيهها نحو اجل�سم املراد تكبريه اإذ تكّون �سورة حقيقية مكربة 

للج�سم تظهر يف املنظومة الثانية من العد�سات.

تعمل املنظومة الثانية على زيادة تكبري ال�سورة احلقيقية التي كونتها املنظومة االوىل، حيث نح�سل على 

    .)1000x( سورة مكربة جدًا ت�سل اىل 1000 مرة اأكرب من اجل�سم احلقيقي�

تركيب املجهر ال�صوئي املركب

يرتكب املجهر ال�سوئي  املركب من اأجزاء ميكانيكية واأجزاء  ب�رشية، كما يلي: 

اواًل: االجزاء امليكانيكية

القاعدة: اجلزء الذي ي�ستند اليه املجهر.

الذراع: ميثل ج�سم املجهر ويحمل بقية االجزاء .

املن�سة: جزء م�سطح قابل للحركة يف اكرث من اجتاه ، وتثّبت عليه ال�رشيحة املراد فح�سها عن طريق املا�سك.

املنظم ) الكبري وال�سغري(: منظمات ت�ستعمل الظهار ال�سورة وزيادة تو�سيحها.

القر�س الدوار: قر�س معدين دائري متحرك، يحمل العد�سات ال�سيئية.

ثانيًا: االجزاء الب�رصية

العد�سة العينية: عد�سة مكربة مثبتة يف اأعلى املجهر، و�سميت بالعينية النها قريبة من عني ال�سخ�س عند 

فح�س العينة، تبلغ قوة تكبريها )6-10 ( مرات .   

العد�سات ال�سيئية: جمموعة من العد�سات ، حتمل بو�ساطة القر�س الدوار، �سميت بال�سيئية الأنها قريبة 

 10x,40x,100x  من العينة املراد فح�سها،وتكون مرتبة على القر�س الدوار ح�سب قوة تكبريها

 )العد�سة الزيتية(:عد�سة ت�ستخدم لفح�س الرتاكيب الدقيقة جدًا بعد و�سع قطرة من زيت خا�س على 

ال�رشيحة الزجاجية .

م�سدر �سوئي:  م�سباح ، ميكن التحكم يف �سدة اإ�ساءته. 

مع اال�سعة ال�سوئية ال�سادرة من امل�سباح. املكثف:  عد�سة تقع حتت املن�سة ، جتجُ

قوة تكبري املجهر : قوة تكبري العد�سة العينية × قوة تكبري العد�سة ال�سيئية



ال�سكل )1-5 ( اأجزاء املجهر ال�سوئي املركب.

�سوؤال: ما وظيفة القر�س الدوار يف املجهر؟

العد�ضة العينية 

الذراع

املن�ضة

القر�ص الدوار 

العد�ضات ال�ضيئية

املكثف

املنظم الكبري 

املنظم ال�ضغري 
م�ضدر �ضوئي

القاعدة



 الفكرة الرئي�صة

            

1- ما اأهمية املجهر؟ 

2-ما اأول اخلطوات التي اأدت اىل اأخرتاع املجهر؟

  املفردات

              

3- ما اأنواع املجهر ال�سوئي؟

4- قارن بني املجهر ال�سوئي الب�سيط واملجهر ال�سوئي املركب.

5- مااالأجزاء الب�رشية للمجهر ال�سوئي املركب ؟

6- ما االأجزاء امليكانيكية للمجهر ال�سوئي املركب ؟

  التفكري الناقد

7- كيف �ساهم اخرتاع املجهر يف تطور علم االأحياء؟

8- ما ال�سبب الذي دفع العلماء اىل درا�سة املزيد من التفا�سيل الدقيقة يف ج�سم الكائن احلي؟

9-ما �سبب تنّوع اأ�ستخدامات املجاهر ؟

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



 الفكرة الرئي�صة:

لتكبري  االلكرتوين  املجهر  ي�ستخدم 

احلية  الكائنات   او  اال�سياء  �سورة 

اكرث من 2000 مرة وله نوعان .

 نتاجات التعلم :

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا 

على اأن :

1 اأبني اأن قوة املجهر االلكرتوين 

تزيد عن 2000 مرة. 

االلكرتوين  للمجهر  اأن  اأبني    2

نوعان.

3  اأتعرف خ�سائ�س كل نوع من 

اأنواع املجهر االلكرتوين.

المفردات:

املجاهر االلكرتونية: اأنواعها وتطبيقاتها

املجهر االألكرتوين وتركيبه

ال�سوئية  للمجاهر  تكبري  قوة  اأعلى  اأن  �سابقًا  عرفت 

من  اكرث  ال�سورة  تكبري  وعند   ، مرة   2000 اىل  ت�سل 

وغري  �سبابية  فح�سها  املراد  العينة  �سورة  تظهر  ذلك 

الكرث  تكبري  اداة  لتطوير  احلاجة  ظهرت  وهنا  وا�سحة، 

االأج�سام  كرب  يجُ جمهر  العلماء  َفَطّوَر  2000مرة  من 

بو�ساطة  تفا�سيلها  فح�س  ميكن  ال  والتي  ال�سغر  متناهية 

االألكرتوين  املجهر  وهو  الفريو�سات  مثل  ال�سوئي  املجهر 

املجاهر  مرة.تعتمد   2000.000 التكبريية  قوته  تبلغ  اإذ 

ال�سوء. من  بداًل  االألكرتونات  االلكرتونية يف عملها على 

تركيب املجهر االألكرتوين 

يتكون املجهر االلكرتوين من:

1- م�سدر لاللكرتونات .

2- عد�سة كهرومغناطي�سية .

3- �سا�سة عر�س لل�سورة املكربة. 

يوجد نوعان من املجاهر االلكرتونية هما : املجهر االلكرتوين 

املا�سح واملجهر االلكرتوين النافذ.

    Electron  Microscope             املجهر االلكرتوين

Scanning   E .Microscope               املجهرااللكرتوين         املا�سح

   Transmitted    E .Microscope                   املجهر االلكرتوين        النافذ 

الدر�ص     2

حقيقة علمية:  

للمجهر  منوذج  اول  �سنع  مت 

 1931 العام  يف  االلكرتوين 

من قبل عامل الب�رشيات االملاين 

واإخت�سا�سي  رو�سكا  ارن�ست 

علم الكهرباء ماك�س نول.

 ال�سكل) 1-6( عني ح�رشة مكربة كما تبدو حتت املجهر االألكرتوين.

�سوؤال:ما االأجزاء التي ي�ستخدم املجهر االألكرتوين لفح�سها ؟



ا- املجهر االألكرتوين املا�سح 

وت�سل  فح�سها،   املراد  للعينة  جم�سمة  �سورة  يعطينا  اإذ  الدقيقة،  االأ�سياء  �سورة  لتكبري  ي�ستخدم  جمهر 

قوة تكبريه اىل )300000x( ، يعتمد مبداأ عمله على طالء العينة بطبقة رقيقة من معدن معني، ثم تر�سل 

حزمة من االلكرتونات اىل �سطح العينة ) الطالء املعدين( ومنها اىل لوحة للت�سوير فتعطي �سورة وا�سحة 

ومكربة للعينة، تظهر على �سا�سة للعر�س. 

 ال�سكل )1-7 ( املجهر االألكرتوين املا�سح.

�سوؤال:ما مبداأ عمل املجهر االألكرتوين املا�سح ؟

كيف يعمل املجهر االألكرتوين املا�سح؟

1- اأ�سع ورقة بي�ساء فوق عملة معدنية ،ثم اأمرر القلم الر�سا�س متريرًا ب�سيطًا على الورقة 

      )ذهابًا واأيابًا(.

2- ماذا ت�سبه ال�سورة املتكونة على الورقة البي�ساء؟

3-هل ظهرت تفا�سيل العملة املعدنية بدقة على الورقة؟

4-ما ال�سبه بني ماقمت به وبني مبداأ عمل املجهر االألكرتوين املا�سح ؟

ن�صاط



2-املجهر االلكرتوين النافذ

جمهر م�سابه للمجهرااللكرتوين املا�سح يف مكوناته، وطريقة عمله، اال ان الفرق يكون يف حت�سريالعينة 

االألكرتونات   من  حزمة  توجيه  على  عمله  مبداأ  يعتمد  اإذ  جدًا،  رقيق  ب�سكل  تقطع  حيث  فح�سها،  املراد 

مبا�رشًة اىل العينة فتنفذ من خاللها، مما يوؤدي اىل ظهور �سورة مكربة وا�سحة على �سا�سة العر�س.

 تعد املجاهر االلكرتونية النافذة اأكرث املجاهر االألكرتونية دقًة،  كما وميثل املجهرااللكرتوين النافذ و�سيلة 

حتليل ا�سا�سية يف العديد من فروع العلوم الطبيعية االأخرى مثل الفيزياء  و العلوم احليوية  االأخرى مثل 

علم الفريو�سات واأبحاث ال�رشطان.    

 

 ال�سكل )1-8(  املجهر االألكرتوين النافذ.

�سوؤال:ما املجاالت التي ي�ستخدم فيها املجهر االألكرتوين النافذ ؟



  الفكرة الرئي�سة   

            

1- ما قوة تكبرياملجهر االلكرتوين؟

2- ما الكائنات التي ي�ستخدم املجهر االلكرتوين لدرا�ستها؟

   املفردات 

3- ما اجزاء املجهر االلكرتوين الرئي�سة؟

4- ما انواع املجهر االلكرتوين؟

  التفكري الناقد

5- ما تاأثري املجهر االلكرتوين على درا�سة االمرا�ض وم�سبباتها؟

6- ملاذا يعد املجهر ال�سوئي املركب اكرث �سيوعا من املجهر االلكرتوين على الرغم من كونه اقل 

كفاءة ؟

7- ما ال�سبب الذي دفع العلماء الخرتاع وتطوير املجاهر االلكرتونية؟

8- ف�رس وجود �سا�سة لعر�ض ال�سور املكربة �سمن تركيب املجهر االألكرتوين.

 

     مراجعة الدر�س الثاين

�أخترب معلوماتي



عينة

عد�ضة

عد�ضة

عد�ضة 

تنعك�ص الألكرتونات على ال�ضا�ضة حيث 
تظهر �ضورة العينة ب�ضكل مكرب 

م�ضدر األكرتونات 

عد�ضة عينية

عد�ضة عينية

عد�ضة �ضيئية

دوائر كهربائية تعمل على 
ت�ضغيل م�ضدر ال�ضوء 

ينتقل �ضعاع ال�ضوء من امل�ضدر 
ال�ضوئي عرب العد�ضات اىل العني

اأنبوب للكامريا 

عني

من  الكثري  وتعتمد  االألكرتونيات،  هند�سة  علم  تطبيقات  على  عملها  يف  فتعتمد  االألكرتونية  املجاهر  اأما 

االجهزة واملعدات الطبية التي ت�ستخدم يف امل�ست�سفيات والعيادات على تطبيقاته اأي�سا حتى اأ�سبح هذا العلم 

يحتوي على فرع خا�س ي�سمى هند�سة االجهزة الطبية.

علم االحياء وعلم الفيزياء

ترتبط العلوم مع بع�سها بع�سا يف عدة نواحي من حيث تطبيقاتها احلياتية ومبادئ عملها ، فعلى �سبيل 

املثال يرتبط علم االأحياء ارتباطًا وثيقًا بعلم الب�رشيات Optics وهو اأحد فروع علم الفيزياء، ويهتم هذا 

العلم بدرا�سة ال�سوء وخ�سائ�سه وتطبيقاته.

الب�رشيات  بعلم  ارتباط علم االحياء  يظهر 

يعتمد  الذي  املجهر  جهاز  خالل  من  جليًا 

الب�رشيات من  يف عمله على تطبيقات علم 

خالل االآتي :

وقوة  وخ�سائ�سها  واأنواعها  العد�سات   -

تكبريها.

ظاهرتي  مثل   : وخ�سائ�سه  ال�سوء   -

ميل  وانك�سارال�سوء،وزاوية  انعكا�س 

االأ�سعة و�سقوطها.

العالقة بني علم الأحياءوالعلوم الخرى

اآلية عمل املجهر الألكرتوين 

اآلية عمل املجهر ال�ضوئي



1- ت�سل قوة تكبري املجهر االلكرتوين املا�سح اىل :

     اأ- 5000 مرة              ب- 10.000 مرة              جـ- 7000 مرة                 د- 300000 مرة 

2- جزء املجهر ال�سوئي املركب الذي تو�سع عليه ال�رشيحة  ي�سمى :

ة                         د- القر�س الدّوار      اأ- القدم                        ب- الذراع                           جـ- املن�سّ

3- اأول من اخرتع املجهر هو :

    اأ- ا�سحق نيوتن              ب- فان ليفنهوك             جـ- زاكاريا�س جان�سن         د- لوي�س با�ستور

4- قوة تكبري املجهر ال�سوئي املركب ت�سل اىل:

      اأ- 500 مرة                    ب- 700 مرة                 جـ- 9000 مرة                      د- 1000 مرة

5- ماعدد منظومات العد�سات يف املجهر ال�سوئي الب�سيط؟

       اأ- ثالث منظومات               ب- منظومة واحدة            جـ- منظومتان               د- اأربع منظومات

6- ت�سمى ال�سورة التي تظهر يف املجهر:

        اأ- �سورة العّينة                  ب- قوة التكبري           جـ- ال�سورة املكربة          د- احلقل املجهري 

 7- اأكرث املجاهر دقًة هو:

        اأ- املجهر ال�سوئي املركب                                               ب- املجهر االألكرتوين النافذ 

       جـ- املجهر الت�رشيحي                                                        د- املجهر متباين االأطوار

 8- حت�رش العّينة للمجهر االألكرتوين املا�سح من خالل :

      اأ- تقطيعها        ب- تعري�سها للحرارة       جـ- طالئها مبعدن معني      د- تعري�سها ملادة كيميائية

مراجعــة  الف�سل الأول

اأخرت الجابة ال�سحيحة :



9-ما اجلزء الذي ي�ستخدم لتو�سيح �سورة العينة يف املجهر ال�سوئي املركب ؟

10- ما وظيفة املكثف يف املجهر ال�سوئي املركب؟

11- ملاذا تعد النظارات الطبية جماهر ب�سيطة؟

12- قارن بني املجهر االلكرتوين املا�سح واملجهر االلكرتوين النافذ.

13- ملاذا تكون املن�سة يف املجهرال�سوئي املركب قابلة للتحريك يف اأكرث من جهة؟

14- لتكبري عينة ما، ا�ستخدمت العد�سة ال�سيئية ذات القوة 40x  وكانت قوة العد�سة العينية 10مرات 

         كم تبلغ قوة التكبري يف هذه احلالة ؟

15- اكتب اأ�سماء االأجزاء املوؤ�رشة يف ال�سكل اأدناه:

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



مااملق�سود بالت�سنيف؟

خطوات العمل:

1 اأح�رش كرة من الكرات امللونة واأ�سجل بياناتها من لون      

وحجم واية معلومات اخرى. 

2 اأكرر اخلطوة ال�سابقة مع كل كرة من جمموعة الكرات 

وكل  امللونة،  االقالم  جمموعة  من  قلم  وكل  امللونة، 

على  قطعة  )كل  امللونة.  امل�ساطر  جمموعة  من  م�سطرة 

حدة( ماذا االحظ؟

3  اأ�سع الكرات يف جمموعة واأ�سميها )جمموعة الكرات(، 

االأقالم(،  )جمموعة  اأ�سميها  جمموعة   يف  واالأقالم 

ثم  امل�ساطر(،  )جمموعة  اأ�سميها  جمموعة  يف  وامل�ساطر 

اأ�سجل البيانات لكل جمموعة على حدة، ماذا اأالحظ؟

4 ما الفرق بني البيانات التي �سجلتها اول مرة )كل قطعة 

على حدة(، والبيانات التي �سجلتها يف املرة الثانية

 ) كل جمموعة على حدة(؟

البيانات   تنظيم  جمموعات  يف  القطع  توزيع  جعَل  هل   5

اأكرث �سهولة؟

6 ماذا ت�سمى عملية و�سع االأ�سياء املت�سابهة يف جمموعات؟

املواد واالأدوات

 

جمموعة من الكرات امللونة 

جمموعة من االأقالم امللونة

جمموعة من امل�ساطر امللونة 

اأوراق بي�ساء

 قلم

ن�صاط ا�صتهاليل:

علماء �صاهموا  يف تطوير علم االأحياء 2
الف�صل



 الفكرة الرئي�صة:

يهدف علم الت�سنيف اىل و�سع الكائنات 

درا�ستها  لت�سهيل  جمموعات  يف  احلية 

كارلو�س  العامل  ويعد  عليها  والتعرف 

لينيو�س رائد علم الت�سنيف.

 نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

اأحد  الت�سنيف  علم  اأن  اأو�سح   1

فروع علم االأحياء.

يف  لينيو�س  العامل  دور  اأتعّرف      2

و�سع اأ�س�س علم الت�سنيف.

3 اأبني اأهمية علم الت�سنيف يف درا�سة 

الكائنات احلية.

المفردات:

العامل كارلو�ص لينيو�ص وعلم الت�صنيف

ن�ساأة علم الت�سنيف 

حوله  من  احلية  الكائنات  درا�سة  اىل  القدم  منذ  االن�سان  جلاأ 

من  ا�سبح  الكائنات  هذه  عدد  ازداد  وملا  منها،  لالأ�ستفادة 

ال�سعب درا�سة كل كائن على حدة، لذا وزع االن�سان هذه 

لي�سهل  املت�سابهة  �سفاتها  على  اعتمادا  جماميع  يف  الكائنات 

فمثال  االوىل،  ب�سورته  الت�سنيف  علم  برز  وهنا  درا�ستها، 

�سنف االن�سان النباتات اىل نباتات مفيدة من الناحية الغذائية 

والطبية ونباتات اأخرى �سارة.

احلية  الكائنات  �سنف  من  اول  اأر�سطو  اليوناين  العامل  كان 

و�سكلها  حجمها  ح�سب  النباتات  ف�سنف  ب�سيطًا،  ت�سنيفًا 

�سنف  كما   ، واأع�ساب  و�سجريات  اأ�سجار  اىل  اخلارجي 

احليوانات ح�سب معي�ستها اىل حيوانات تعي�س على الياب�سة ، 

وحيوانات تعي�س يف املاء ، وحيوانات تطري يف الهواء. 

العامل  و�سع  امليالدي  ع�رش  الثامن  القرن  منت�سف  ويف 

ال�سويدي كارلو�س لينيو�س النظام العاملي للت�سنيف، اإذ جمع 

العامل لينيو�س جمموعة كبرية من النباتات وزرعها يف حديقة 

منزله و�سنفها يف جمموعات ح�سب خ�سائ�س معينة. 

علم  فروع  فرع من  اأنه  على  الت�سنيف  علم  تعريف  وميكن 

االأحياء يخت�س بدرا�سة الكائنات احلية وت�سميتها وتوزيعها يف 

جمموعات وفق نظام معني.

Taxonomy                                         علم    الت�سنيف

 Taxa                                                 املراتب   الت�سنيفية 

  Binomial system                         الت�سمية    الثنائية 

الدر�ص     1

حقيقة علمية: 

الكائنات  عدد  حتديد  الميكن   

االأر�سية  الكرة  على  احلية 

ب�سكل دقيق،حيث يوجد العديد 

منها مل يتم اأكت�سافه حلد االآن.

ال�سكل )1-9( العامل ال�سويدي كارلو�س لينيو�س.



ال�سكل )1-10( ممالك االأحياء اخلم�سة. 

�سوؤال:ما العلوم التي يرتبط بها علم الت�سنيف؟

ت�صنيف الكائنات احلية 

ت�سنف الكائنات احلية ب�سكل عام اىل خم�س ممالك رئي�سة هي: 

    مملكة احليوان:وت�سم جميع احليوانات مبختلف بيئاتها )الياب�سة واملاء( وت�سنف اىل جمموعتني هما :

احليوانات الفقرية واحليوانات الالفقرية. 

    مملكة النبات: وت�سم جميع اأنواع النباتات مبختلف بيئاتها.

  مملكة الفطريات: وت�سم جميع اأنواع الفطريات واخلمائر . 

    مملكة الطليعيات:  وت�سم جمموعة االأحياء ب�سيطة الرتكيب . 

    مملكة البدائيات: وت�سم البكترييا مبختلف انواعها.

وتكمن اهمية علم الت�سنيف يف انه ي�سهل عملية درا�سة الكائنات احلية ، ويرتبط علم ت�سنيف الكائنات    

احلية بالعلوم االخرى مثل علم البيئة وعلم الزراعة والطب وال�سيدلة.

مملكة الفطريات

مملكة الطليعيات

مملكة البدائيات

مملكة النبات مملكةاحليوان 



املراتب الت�صنيفية

تكمن �سعوبة درا�سة الكائنات احلية يف كرثة اعدادها وتنوعها، لذا قام العلماء بتوزيعها اىل جمموعات 

املراتب  املجموعات  هذه  ت�سمى  معينة  �سفات  حيث  من  افرادها  بني  واالختالف  الت�سابه  على  اعتمادًا 

النوع ، ثم و�سعوا  ت�سمى  الكائنات احلية يف جمموعة  املت�سابهة من  العلماء االفراد  الت�سنيفية . و�سع 

العائلة  املت�سابهة تكون  ت�سمى اجلن�س واالجنا�س  الكائنات احلية يف جمموعة اكرب  املت�سابهة من  االنواع 

ال�سعبة  تكون  املت�سابهة  واال�سناف  ال�سنف  تكون  املت�سابهة  والرتب  الرتبة   تكون  املت�سابهة  والعوائل 

وال�سعب املتقاربة تكون اململكة. 

املبادئ اال�صا�صية يف نظام الت�صنيف

ا�سا�سية  مبادئ  لينيو�س  العامل  و�سع 

العتمادها يف نظام الت�سيف وهي: 

ت�سمية  يف  الالتينية  اللغة  1-اأ�ستعمال 

الكائنات احلية.

2- ت�سمية الكائنات احلية بالت�سمية الثنائية, 

على  يطلق  الذي  العلمي  اال�سم  اأن  اأي 

االوىل  كلمتني،  من  يتكون  احلي  الكائن 

والثانية  كبري،  بحرف  وتبداأ  اجلن�س  اأ�سم 

�سغري،مثال  بحرف  وتبداأ  النوع  اأ�سم 

Homo  sapiens اال�سم العلمي لالأن�سان

بالرتتيب  الت�سنيفية  املراتب  3-اأ�ستعمال 

من االأ�سغر اىل االأكرب وبالعك�س
ال�سكل) 1-11( مراتب الت�سنيف االأ�سا�سية.

لالأطالع

اململكة ت�ضم 280.000 نوع 

ال�ضعبة ت�ضم 250.000 نوع 

ال�ضنف ي�ضم 235.000 نوع 

الرتبة ت�ضم 18.000 نوع 

العائلة ت�ضم 3500 نوع 

اجلن�ص ي�ضم 500 نوع 

النوع 
  Rosa gallica      زهور الزينة

ن�صاط

كيف ت�سنف  الكائنات احلية االآتية ح�سب انتمائها اىل ممالك االأحياء اخلم�سة؟



          الفكرة الرئي�صة 

            

1- من العامل الذي و�سع اأ�س�س علم الت�سنيف احلديث ؟ 

املفردات

  

2- ما املق�سود بعلم الت�سنيف ؟

3- عدد املراتب الت�سنيفية.

4- اأعِط مثااًل على الت�سمية الثنائية.

  

 

  التفكري الناقد

5-ما اأهمية علم الت�سنيف يف درا�سة الكائنات احلية؟

6- نظم جدواًل يحتوي على بياناتك )اال�سم ، العنوان ( وفقًا لنظام املراتب الت�سنيفية.

7- ما عالقة علم الت�سنيف بعلم احليوان؟

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



 الفكرة الرئي�صة:

ولوي�س  ليفنهوك  فان  العاملان  لعب 

علم  تطّور  يف  مهما  دورًا  با�ستور 

املهمة  اكت�سافاتهما  خالل  من  االأحياء 

االن�سان  حياة  تطوير  يف  �ساهمت  التي 

نحو االف�سل.

 نتاجات التعلم:
يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

ليفنهوك  فان  العامل  دور  اأتعرف    1

يف تطوير علم االحياء.

اأتعرف  دور العامل لوي�س با�ستور  2

يف تطوير علم االحياء.

البحث  طريقة  خطوات  اأتتبع      3

العاملني اىل  التي او�سلت هذين  العلمي 

اكت�سافاتهما يف علم االأحياء

4 اأو�سح اأن علم االأحياء املجهرية   

اأحد فروع علم االأحياء.

5 اأثمن دور العلم والعلماء يف خدمة 

االن�سانية.

المفردات:

العاملان فان ليفنهوك ولوي�ص با�صتور

من هو العامل فان ليفنهوك؟

لينيو�س  كارلو�س  العامل  اىل  ال�سابق  الدر�س  يف  تعرفت 

ودوره يف تطوير علم الت�سنيف الذي يّعد اأحد اأهم فروع علم 

االأحياء،وعن اهمية م�ساهمته يف هذا املجال، و�ستتعرف يف 

بناء  م�ساهمة كربى يف  �ساهما  الدر�س اىل عاملني مهمني  هذا 

علم االحياء وتطوره .

يف  )1632-1723(،ولد  ليفنهوك  فان  العامل  هو  اأحدهما 

وكان  مبكرة  �سن  يف  الب�رشي  الطب  لدرا�سة  واجته  هولندا 

�سغوفا بدرا�سته وتخ�س�سه.

  Van Leeuwenhoek                       فان ليفنهوك

Microbes                                               امليكروبات

Pasteurization                                            الب�سرتة

Louis Pasteur                                   لوي�س با�ستور

Microbiology                     علم االحياء املجهرية

ال�سكل) 1-12( العامل فان ليفنهوك وجمهره الب�سيط.

كان الف�سول ينتاب ليفنهوك حول االجزاء الدقيقة يف ج�سم 

يبحث  فبداأ   ، تفا�سيلها  ودرا�سة  م�ساهدتها  وكيفية  االن�سان 

املجهر  اأخرتاع  من  متكن  اأن  اىل  هذا  من  متكنه  طرق  عن 

الب�سيط،وا�ستخدام العد�سات املكربة يف املجهر بقوى خمتلفة. 

عينات  درا�سة  من  ليفنهوك  الب�سيط  املجهر  اخرتاع  مّكن 

الدم  مثل  اأكرث و�سوحًا  ب�سورة  االأن�سان  خمتارة من ج�سم 

وبع�س اأن�سجة اجل�سم وال�سعر.

املجهر  با�ستخدام  العمل  من  �سنوات  بعد  ليفنهوك  متكن 

ال�سوئي من ت�سخي�س امليكروبات اأو اجلراثيم وهي كائنات 

هذا  املجردة،ويعد  بالعني  م�ساهدتها  ميكن  ال  جمهرية  حية 

االأكت�ساف من اأهم االأكت�سافات العلمية على االأطالق.

الدر�ص     2

�سوؤال:كيف ا�ستفاد العامل ليفنهوك من املجهريف اأبحاثه؟

عد�ضة

ما�ضك

منّظم



ال�سكل)1-13( العامل الفرن�سي لوي�س با�ستور.

حقيقة علمية: 

عدة  املجهرية  االحياء  علم  ي�سم 

املجهرية  االحياء  علم  منها  فروع 

Food Microbiology الغذائية 

ويهتم بدرا�سة االحياء املجهرية التي 

ت�ستوطن اأو ت�سّنع اأو تلوث الغذاء.

�سوؤال:ما الفرق بني التعقيم والب�سرتة؟

ن�صاط

                     ما االأجزاء امل�صرتكة بني املجاهر القدمية واحلديثة ؟

1- اجمع �سورا ملجاهر حديثة  وال�سقها على لوحة من الورق املقوى.

2- قارن بني تركيب هذه املجاهر وتركيب جمهر ليفنهوك.

ح ذلك. 3- اأ�ستنتج . هل يوجد ت�سابه بني الرتاكيب اال�سا�سية للمجاهر احلديثة وجمهر ليفنهوك؟ و�سّ

 من هو العامل لوي�ص با�صتور؟

يحتوي غذاوؤنا اليومي على م�ستقات احلليب مثل االجبان والزبدة واللنب الرائب ،وحتول كائنات حية 

جمهرية احلليب اىل م�ستقاته وي�سبب بع�سها تلف احلليب ) تغرّي طعمه اأو رائحته اأو لونه اأو قوامه(، فهل 

ت�ساءلت يومًا كيف يتم  احلفاظ على احلليب من التلف؟

ت�سمى عملية  ت�سخني احلليب اىل درجة حرارة معينة تكفي للق�ساء على امليكروبات التي ت�سبب تلفه بعملية 

الب�سرتة وال يقت�رش اأ�ستخدامها عن احلليب بل ت�ستخدم ملعاجلة اأنواع اأخرى من ال�سوائل مثل الع�سائر.

يوجد فرق بني عمليتي التعقيم والب�سرتة حيث يتم التعقيم من خالل طرق متنوعة منها الغليان اأو اأ�سافة 

مواد معينة توؤدي اىل الق�ساء على جميع االأحياء

املجهرية املوجودة يف �سائٍل ما،اأما الب�سرتة فتعني التخل�س 

من االأحياء املجهرية املمر�سة فقط وال تتم اإال بو�ساطة

الت�سخني.

 اأ�ستق ا�سم هذه العملية من ا�سم العامل الفرن�سي لوي�س با�ستور 

 )1822-1895( الذي اأ�ستخدمها الأول مرة.

�ساهم العامل لوي�س با�ستور يف العديد من االكت�سافات يف 

املجال الطبي منها:

اأمرا�س اجلمرة اخلبيثة وداء  لقاح �سد  اأول  انتاج   -1

الكلب. 

اجلراثيم  وباأن  باالمرا�س،  اال�سابة  �سبب  تف�سري   -2

هي امل�سوؤولة عن هذا االمر من خالل درا�سة العديد من 

حاالت املر�سى امل�سابني بالكولريا وال�سل الرئوي.

اأحد فروع  اأ�س�س علم االحياء املجهرية وهو  3- و�سع 

علم االحياء يهتم بدرا�سة االحياء املجهرية وخ�سائ�سها 

وبيئاتها.



     مراجعة الدر�س الثاين

اأخترب معلوماتي

     

             

   الفكرة الرئي�صة 

1- خّل�س ابرز م�ساهمات العاملني فان ليفنهوك ولوي�س با�ستور يف جمال علم االأحياء.

املفردات

           

2- من العامل الذي اأخرتَع املجهر ال�سوئي الب�سيط؟

3- ما العلم الذي يخت�س بدرا�سة االحياء املجهرية؟

4- ماذا ت�سمى العملية التي يتم فيها تعقيم احلليب؟

5- ما امليكروبات؟

6- من العامل الذي و�سع اأ�س�س علم االحياء املجهرية؟         

 

  التفكري الناقد

7- ما العالقة بني تطور املجهر و�سحة االن�سان؟

8- ما ال�سفة التي امتاز بها ليفنهوك ودفعته الخرتاع املجهر ال�سوئي الب�سيط وتطويره؟

9- يرتبط علم االحياء املجهرية بالعديد من جوانب حياة االن�سان كال�سحة والغذاء          

       وال�سناعة. ما ال�سبب يف ذلك براأيك؟



�ساهمت احل�سارة العربية واال�سالمية يف اغناء احل�سارة العاملية يف العديد من فروع العلوم املختلفة، ومن 

هذه الفروع علم االحياء،حيث متّيز علماء عرب وم�سلمون كثريون يف هذا املجال ومنهم :

ع�رش  احلادي  القرن  يف  ولد  م�سلم  عربي  عامل   : النفي�ص  اأبن   -1

امليالدي 1213 م وتويف يف العام 1288 ، برع ابن النفي�س يف الطب 

حيث اكت�سف الدورة الدموية ال�سغرى يف االن�سان مما جعله من اهم 

علماء علم االأحياء حتى يومنا احلا�رش، مّهد اأكت�سافه للدورة الدموية 

ال�سغرى الطريق للعامل االنكليزي وليم هاريف الذي اكت�سف الدورة 

الدموية الكربى يف العام 1628.

اأبن �صينا :عامل وطبيب م�سلم ولد يف العام 980 ميالدية وتويف   -2

عام 1037 ميالدية ، اطّلق عليه لقب ال�سيخ الرئي�س وامري االطباء 

يف ع�رشه ب�سبب ا�سهاماته املهمة يف جمال الطب ، اأّلف كتابا اأ�سماه 

واأعرا�سها  االمرا�س  من  العديد  و�سف  ي�سمل  الطب"  يف  "القانون 
طويل  لوقت  الكتاب  هذا  وّعد  عالجها  وكيفية  ت�سخي�سها  وطرق 

اأوروبا لقرون  كمرجع ا�سا�سي يف الطب وكان يّدر�س يف جامعات 

طويلة ، كان ابن �سينا اأول من �سّخ�س اأمرا�س الريقان اأو مايعرف 

بالتهاب الكبد الفريو�سي ، ومر�س التهاب �سحايا الدماغ . 

3- ابن البيطار : عامل عربي م�سلم ولد يف االندل�س يف العام 1197 

وتويف يف العام 1248، تخ�س�س يف علم الدواء وال�سيدلة ، ويعد من 

ابرز العلماء الذين برزوا يف علم النبات .و�سف ابن البيطار العديد 

من النباتات وقام بت�سنيفها ودرا�سة خ�سائ�سها الطبية والدوائية من 

ال�رشق  بلدان  وخمتلف  واليونان  الهند  اىل  طويلة  رحالت  خالل 

يف  "اجلامع  ا�سماها  مو�سوعة  يف  اخل�سائ�س  هذه  وجمع   ، االو�سط 

الر�سومات الأ�سكال  العديد من  الكتاب على  الدواء" يحتوي هذا  علم 

النباتات والبيئات التي تنمو فيها واالمرا�س التي ت�ستخدم لعالجها.

اللغة  البيطار العديد من الكتب لعلماء يونان واغريق اىل  ترجم ابن 

العربية لكي تدّر�س يف مدار�س وجامعات االندل�س .

علم الأحياء يف احل�سارة العربية وال�سالمية



1- ما اللقاح الذي اكت�سفه لوي�س با�ستور؟

 اأ- لقاح ال�سل            ب- لقاح التيفوئيد             جـ- لقاح اجلمرة اخلبيثة            د- لقاح �سلل االطفال

2- ما فائدة عملية الب�سرتة؟

  اأ- �سناعة املنظفات          ب- تعقيم احلليب          جـ- �سناعة احللويات             د- �سناعة املالب�س

3- ماعدد ممالك االأحياء؟

 اأ- ثالث ممالك                    ب- ت�سع ممالك                  جـ- خم�س  ممالك               د- �سبع  ممالك 

4- مباذا يهتم علم االحياء املجهرية؟

     اأ- درا�سة البيئة الياب�سة                                  ب- درا�سة خ�سائ�س االحياء املجهرية  

    جـ- درا�سة البيئة املائية                                   د- درا�سة النباتات

5-  ما اللغة امل�ستخدمة يف الت�سمية الثنائية؟

  اأ- العربية                           ب- االنكليزية                        جـ- الالتينية                       د- الفرن�سية

6- ما الكائنات احلية التي تندرج �سمن مملكة الطليعيات؟

  اأ-الفريو�سات                    ب- االحياء ب�سيطة الرتكيب        جـ-  اال�سجار                 د- الطيور

7- ما نقطة االنطالق التي اأّدت اىل تطوير املجاهر؟

  اأ- جمهر با�ستور           ب- جمهر ليفنهوك                 جـ- جمهر لينيو�س             د- جمهر نيوتن

8- من العامل الذي �سّنف النباتات  الول مرة اىل اأ�سجار و�سجريات؟

  اأ- ابن النفي�س                    ب- اجلاحظ                       جـ- اأر�سطو                          د- الرازي

مراجعــة  الف�سل الثاين

اأخرت الجابة ال�سحيحة :



9- ما الكائنات احلية التي يتم درا�ستها من خالل املجهر؟

10- ما الرتبة التي تلي العائلة يف مراتب الت�سنيف؟

11- ما اال�سم العلمي لالن�سان؟

12- مافائدة االحياء املجهرية لالأن�سان؟

13- كيف �سيتاأثر علم ت�سنيف الكائنات احلية لو مل يتم اخرتاع املجهر اىل يومنا هذا؟

14- ما تاأثري درجة احلرارة العالية على تعقيم االغذية؟

15- تفح�س ال�سكل اأدناه بتمّعن، واأقرتح نظامًا لت�سنيف الكائنات احلية التي تظهر يف ال�سكل وفق 

خا�سيتني هما:التغذية وطريقة احلركة.

نظم اإجابتك يف جدول وناق�س ماتو�سلت اإليه مع زمالئك .

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



الوحدة الثالثة 

الوراثة والتطّور

الف�سل االأول : مفهوم علم الوراثة

الدر�س االول:ن�ساأة علم الوراثة.

الدر�س الثاين: الكرومو�سومات ودورها يف الوراثة.

الف�سل الثاين : تطبيقات علم الوراثة

الدر�س االول :الوراثة و�سحة االأن�سان.

الدر�س الثاين: دور الوراثة يف املجتمع.

بناء ج�صم الكائن احلي

الف�صل االول: اخللية

الدر�ص االول: تركيب اخللية ووظائفها

الدر�ص الثاين: اخللية النباتية واخللية احليوانية

الف�صل الثاين: االنق�صام اخللوي

الدر�ص االول: مفهوم االنق�صام اخللوي

الدر�ص الثاين: االنق�صام اخليطي واالأنق�صام االأختزايل 

الف�صل الثالث:  تنظيم عمل اج�صام الكائنات احلية

الدر�ص االول: االنزميات وتركيبها ووظائفها

الدر�ص الثاين: الهورمونات وتركيبها ووظائفها

تعد اخللية اأ�صغر وحدة بناء يف اأج�صام الكائنات احلية ,      

ما اخللية ؟ ومَم تتكون ؟

الوحـــدة

2

30



خطوات العمل:

1 اأثقب قطعة املقوى من و�سطها بثقب دائري قطره 2�سم. 

2 اأغطي الثقب الذي عملته بال�رشيط ال�سفاف.

3 اأثني طريف قطعة املقوى لتكون م�سندًا لقطعة الكارتون.

4  اأقطع جزءًا �سغريًا من ق�رشة الب�سل باأ�ستخدام ال�سكني.

   تنبيه :اأكون حذرًا عند اأ�ستخدام ال�سكني.        

5 اأهيء ال�رشيحة الزجاجية باأن اأ�سع عليها قطعة من ق�رشة 

الب�سل.

اأ�سع ال�رشيحة حتت قطعة املقوى، بحيث تكون ق�رشة    6

الب�سل حتت الثقب املغطى  بال�رشيط ال�سفاف .

وانظر  ال�سفاف،  ال�رشيط  على  املاء  من  قطرة  اأ�سع   7

من خالله ومن خالل قطرة املاء اىل ق�رشة الب�سل. ماذا 

اأالحظ؟

8  اأر�سم اال�سكال التي اأ�ساهدها ، ماذا ت�سبه ؟

  املواد واالدوات

 

قطعة من الورق املقوى بطول 

15 �سم وعر�س 5�سم .

�رشيط �سفاف 

�رشيحة زجاجية 

ب�سلة 

�سكني

كيف اأفح�س منوذجًا خللية؟

ن�صاط ا�صتهاليل:

اخلليــــــــــة 1
الف�صل



  الفكرة الرئي�صة:

الكائنات  اأج�سام  بناء  وحدة  هي  اخللية 

احلية، وحتتوي على اأجزاء عديدة تقوم 

بوظائف خمتلفة.

  نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1  اأحدد مبادئ نظرية اخللية.

2    اأبني مكونات اخللية احلية.

من  مكون  كل  وظيفة  اأو�سح   3

مكونات اخللية احلية.

واأحدد  منوذجية  خلية  اأر�سم   4

اأجزائها.

المفردات:

تركيب اخللية ووظائفها

    ما اخللية ؟

هل �ساهدت يوما العمال وهم يبنون املنازل ، وكيف ت�رشع 

عملية البناء اىل اأن تنتهي ؟ ميكن ت�سبيه مكونات بناء املنزل 

بج�سم االن�سان ، حيث ميثل املنزل اجل�سم كاماًل ، والغرف  

اأع�ساء اجل�سم اما  التي تكونه واجلدران هي  متثل االأجهزة 

الطابوق فيمثل اخللية Cell  التي ميكن تعريفها باأنها ا�سغر 

وحدة تركيبية ووظيفية يف ج�سم الكائن احلي .

تراكيبها  ومالحظة  اخللية  درا�سة  من  العلماء  املجهر  مّكن 

من  اأول   ) ليفنهوك  فان  )اأنطوين  العامل  وكان  دقيق  ب�سكل 

�ساهد اخلاليا احلية حتت املجهر.

Cell                                                                      اخللية 

Plasma  membrane                الغ�ساء البالزمي

Cytoplasm                                          ال�سايتوبالزم 

Nucleus                                                           النواة 

Nucleolus                                                        النوّية

Chromosomes                         الكرومو�سومات

Ribosomes                                       الرايبو�سومات

Golgi  apparatus                            جهازكوجلي

   Mitochondria                                       املايتوكوندريا

 Lysosomes                                  اجل�سيمات احلاّلة 

الدر�ص     1

حقيقة علمية: 

م�سطلح  ا�ستخدم  من  اأول 

روبرت  العامل  كان  "خلية" 
1665م،بعد  العام  يف  هوك 

خاليا  من  لنماذج  درا�سته 

الفلني حتت املجهر.

ال�سكل) 2-1 (خاليا الب�سل كما تبدو حتت املجهر ال�سوئي.

�سوؤال:من هو العامل الذي �ساهد اخلاليا احلية اأول مرة؟



ثقوب

خلية

الغالف النووي

النويّة

وجنح العلماء يف روؤية خاليا العديد من الكائنات احلية با�ستخدام املجهر ، والذي قادهم اىل حتديد ثالثة 

اأفكار رئي�سة حول اخللية اطلقوا عليها )نظرية اخللية( وهي :

1.جميع الكائنات احلية تتكون من خلية او اكرث.

2.اخللية هي الوحدة اال�سا�سية يف الرتكيب والوظيفة الأج�سام جميع الكائنات احلية.

3.تنتج اخلاليا اجلديدة من خاليا موجودة اأ�ساًل.

تختلف خاليا الكائنات احلية من حيث احلجم وال�سكل والوظيفة ، ولكنها جميعا حتتوي على مادة حية 

ت�سمى الربوتوبالزم وهي متيز اخلاليا احلية عن اخلاليا غري احلية. 

1.الغ�صاء البالزمي 

غ�ساء حي رقيق جدًا ، يحيط بال�سايتوبالزم ليحمي مكوناته 

وخروج  دخول  يف  ويتحكم   ، اخلارجية  املوؤثرات  من 

اىل  ال�سايتوبالزم  انت�سار  ومينع  اخللية  واىل  من  املواد 

خارج اخللية. وٌي�سَبه الغ�ساء البالزمي باحلدود اخلارجية 

وتفتي�س  مراقبة  نقاط  توجد  احلدود  هذه  ففي   ، بلد  الأي 

تتحكم بكل �سئ يدخل اىل البلد ويخرج منه. ويتاألف هذا 

الغ�ساء من مواد دهنية ومواد بروتينية.

اأما ال�سايتوبالزم في�سكل املادة االأكرب يف تكوين اخللية ،وتنغر�س فيه ع�سيات اخللية االأخرى ، وهو مادة 

�سفافة هالمية تتكون من املاء والربوتينات والدهون.

2.النواة 

ج�سم كروي او �سبه كروي غالبا ما تتو�سط اخللية ، يحيط بها الغالف النووي الذي يف�سل حمتوياتها 

عن ال�سايتوبالزم. حتتوي على �سائل يعرف بال�سائل النووي ، وحتتوي على تركيب يدعى بالنوية , 

ويوجد يف النواة نوية واحدة او اكرث،كما حتتوي النواة على الكرومو�سومات )ال�سبغيات( وهي املادة 

الوراثية امل�سوؤولة عن نقل ال�سفات الوراثية من االآباء اىل االأبناء. تتحكم النواة بجميع ان�سطة اخللية ، 

وتعد م�ستودع للمادة الوراثية التي حتدد �سفات الكائن احلي.

�سوؤال:ما وظيفة الغ�ساء البالزمي؟

ال�سكل )2-2( املكونات الرئي�سة للخلية 

السايتوبالزم

النواة

الغشاء البالزمي 

ال�سكل )2-4( النواة والنّوية.

ال�سكل )2-3( الكرومو�سوم وموقعه  يف اخللية.

النواة
الكروموسومات



ما الع�صيات املكوؤّنة للخلية ؟

اأ.ال�سبكة البالزمية الداخلية

تتكون من �سبكة من االنابيب واحلوي�سالت ، حماطة باأغ�سية تت�سل بالنواة من جهة وبالغ�ساء  البالزمي من 

اجلهة االخرى . يوجد نوعان منها اخل�سنة واملل�ساء ، متتاز اخل�سنة باحتواء �سطوحها على الرايبو�سومات.

ب.الرايبو�سومات

اخللية   يف  جدا  مهمة  حيوية  وظيفة  الع�سيات  هذه  توؤدي 

فهي تقوم ببناء الربوتينات الالزمة للخلية ، وهي اما ان 

مرتبطة  تكون  او  ال�سايتوبالزم  يف  تتحرك  حرة  تكون 

بال�سبكة البالزمية اخل�سنة.

جـ. جهاز كوجلي 

اأو حوي�سالت تختلف  يتكون من تراكيب غ�سائية   

يف ال�سكل واحلجم من خلية الخرى،وتوجد بالقرب 

من النواة، ي�سهم جهاز كوجلي يف افراز العديد من 

وغريها،  واالنزميات  الهورمونات  مثل  املواد 

ف�سال عن افراز  ال�سكريات املعقدة والربوتينات.

د.املايتوكوندريا

تراكيب ا�سطوانية حماطة بغ�ساء مزدوج ، الغ�ساء  الداخلي 

يتاألف من طيات ت�سبه ال�سفائح،والغ�ساء اخلارجي يحيط 

بالداخلي ويكون خاليا من الطيات . وتعد املايتوكوندريا 

مراكز لتحرير الطاقة يف اخللية.

�سوؤال:ما الفرق بني ال�سبكة البالزمية الداخلية اخل�سنة واملل�ساء؟

ال�سكل )2-6( جهاز كوجلي.

حويصالت

ال�سكل )2-7( املايتوكوندريا.

ال�سكل )2-5 (ال�سبكة البالزمية الداخلية. 

الرايبوسومات

الشبكة البالزمية



كيف ُت�صمم منوذج خلية ؟ 

خطوات العمل :

1- اأتفح�س جم�سم اخللية بتمعن واأحدد مكوناتها 

وع�سياتها اال�سا�سية.

2- اأ�سع الوعاء الزجاجي وال�سق عليه بطاقة اكتب 

عليها "الغ�ساء اخللوي".

3- ا�سيف الهالم يف الوعاء الزجاجي ، ماذا ميثل من 

مكونات اخللية؟

4- اق�سم ثمرة اخلوخ اىل ن�سفني واأ�سعها يف منت�سف 

الوعاء، ماذا متثل الثمرة ؟ وماذا متثل البذرة؟ اكتب 

ا�سماء الع�سيات التي متثلها على بطاقة واأثبتها بو�ساطة 

اأعواد تنظيف اال�سنان.

5- اأوّزع املك�رشات على الهالم واأكتب الع�سيات التي 

متثلها على وفق ما الحظته يف  النموذج املج�سم .

6- اأعر�س النموذج الذي �سنعت يف غرفة ال�سف او 

خمترب العلوم واأقدم �رشحا مب�سطا عنه امام زمالئي.

ن�صاط

ال�سكل )2-8( اجل�سيمات احلاّلة.

ال�سكل )2-9( االهداب واال�سواط وموقعها 

يف اخللية.

جسيم حاّل

املواد واالدوات: 
 جم�سم خللية منوذجية

 وعاء زجاجي 

 هالم 

 مك�رشات متنوعة

  ثمرة خوخ 

 بطاقات ورقية

عيدان تنظيف االأ�سنان

سوط

أهداب

 هـ.اجل�سيمات احلاّلة 

الكبرية  اجلزيئات   ه�سم  على  القدرة  لها  مواد   على  حاوية  الطبقة،  احادي  بغ�ساء  حماطة  ع�سيات 

ال�سايتوبالزم من  لتنظيف  الربوتينات اىل وحدات ا�سغر . وتعد اجل�سيمات احلالة وحدات  كجزيئات 

بع�س الدقائق الغذائية والف�سالت وغريها من ال�سوائب .

و. االأهداب اأو االأ�سواط:

تراكيب توجد يف بع�س اأنواع اخلاليا وظيفتها احلركة.



     الفكرة الرئي�صة 

  1- عرب عن مفهوم اخللية بجملة واحدة.

   2- ما اأ�س�س النظرية اخللوية؟

املفردات : 

   3- قارن بني كل من :

    - الغ�ساء البالزمي وال�سايتو بالزم .

    - املايتوكوندريا وجهاز كوجلي. 

    - الغ�ساء البالزمي وال�سبكة البالزمية الداخلية.

    - الرايبو�سومات واجل�سيمات احلالة.

    - النواة والنوية.

التفكري الناقد:

  4- ماذا يحدث للخلية لوازيلت منها اجل�سيمات احلالة ؟

  5- قارن بني وظيفة الغ�ساء البالزمي وا�ستعالمات اية دائرة حكومية .

�سبه البع�س النواة مبدير املدر�سة ، هل تتفق مع هذا الت�سبيه  ؟ و�سح ذلك.   6 - يجُ

  7 -  كيف متيز بني اخللية احلية واخللية غري احلية ؟

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



 الفكرة الرئي�صة:

تختلف اخللية احليوانيةعن اخللية النباتية 

باأحتوائها ع�سيات خا�سة بها كما تتميز 

اخللية النباتية بوجود ع�سيات خا�سة بها 

فقط.

 نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1 اأقارن بني مكونات اخللية النباتية 

ومكونات اخللية احليوانية.

2    اأبني اهمية اجل�سيم املركزي للخلية 

احليوانية.

3  اأو�سح فائدة البال�ستيدات اخل�رشاء 

للخلية النباتية.

للخلية  اخللية  جدار  اأهمية  اأحدد   4

النباتية.

المفردات:

اخللية احليوانية واخللية النباتية

ما الع�سّيات املميزة للخلية احليوانية؟ 

تعرفت يف الدر�س ال�سابق على وحدة بناء اأج�سام الكائنات 

احلية وهي اخللية،ودر�ست مكونات خلية منوذجية.ولكن 

هل هذه املكونات موجودة يف اخلاليا احليوانية واخلاليا النباتية  

معاً؟ اأم اإن هناك اأختالفًا بني نوعي اخلاليا ؟ 

در�ستها  التي  املكونات  اغلب  على  احليوانية  اخللية  حتتوي 

بوجود   متتاز  ولكنها  ال�سابق  الدر�س  يف  عليها  وتعرفت 

وهو  النباتية،  اخللية  يف  اليوجد  الذي  املركزي  اجل�سيم 

انق�سام  عملية  يف  ي�ساهم   ، النواة  قرب  يقع  خلوي  تركيب 

اخللية.

على   يحتوي  �سغري  ج�سم  �سكل  على  املجهر  حتت  ويبدو   

زوج من املريكزات املتعامدة ، واملريكزعبارة عن ا�سطوانة 

مكونة من  ت�سع جماميع من النبيبات الدقيقة.

 Centrosome                       اجل�سيم املركزي

           Cell wall                                         جدار اخللية

Chromoplasts                البال�ستيدات امللونة

 Leucoplasts          البال�ستيدات عدمية اللون

 Chloroplasts                البال�ستيدات اخل�رش 

 Vacuoles                                             الفجوات

الدر�ص     2

زوج من املريكزات 

حقيقة علمية: 

يف  املركزي  اجل�سيم  يوجد 

فقط  الراقية  احليوانات  خاليا 

يف  يوجد  اللبائن،وال  مثل 

خاليا احليوانات البدائية.

ال�سكل) 2- 10 ( اجل�سيم املركزي وموقعه يف اخللية احليوانية.

�سوؤال: ما وظيفة اجل�سيم املركزي؟



�سوؤال: قارن بني البال�ستيدات امللونة والبال�ستيدات اخل�رش من حيث الوظيفة .

ال�سكل) 2-11 ( جدار اخللية.

ما الع�سيات املميزة للخلية النباتية؟

تختلف اخللية النباتية عن اخللية احليوانية بانها ال حتتوي على اجل�سيم املركزي وامنا حتتوي على ع�سّيات  

ال توجد يف اخللية احليوانية وهي :

1.جدار اخللية :  جدار خارجي �سميك يحيط مبكونات 

اخللية ، ويغطي الغ�ساء البالزمي الذي يقع اىل الداخل 

منه ، يرتكب كيميائيًا من مادة ال�سليلوز ، يوفر احلماية 

الذي  وهو  وال�سايتوبالزم  البالزمي  للغ�ساء  واال�سناد 

يحدد �سكل اخللية.يرتكب جدار اخللية من ثالث طبقات 

هي: ال�سفيحة الو�سطى  واجلدار االبتدائي ، واجلدار 

الثانوي .

2.البال�صتيدات : ع�سيات خلوية توجد يف �سايتوبالزم اخلاليا النباتية ، وتظهر باأ�سكال واحجام والوان 

خمتلفة ، وتكون على ثالثة انواع :

• البال�ستيدات امللونة: حتوي �سبغات  بالوان خمتلفة كاالأحمر واالأ�سفر والربتقايل تعطي الوان االزهار 
والثمار كما يف اجلزر والبنجر والنباتات ذات االلوان الغامقة.

• البال�ستيدات عدمية اللون : تكون خالية من ال�سبغات وت�سكل مراكز لتحويل �سكر الكلوكوز اىل ن�ساأ 
كما يف البطاطا .

• البال�ستيدات اخل�رش: وهي البال�ستيدات ال�سائعة يف النباتات ، حتاط بغ�ساء مزدوج ، وحتتوي على 
اىل  النبات  يف  اأخرى  واأجزاء  االأوراق  يف  االخ�رش  اللون  ،يعزى   ) الكلوروفيل   ( اليخ�سور  �سبغة 

هذه البال�ستيدات. ت�سرتك  بعملية البناء ال�سوئي التي توؤدي اىل �سنع الغذاء عن طريق حتويل الطاقة 

ال�سوئية اىل طاقة كيميائية خمزونة يف املواد الغذائية.

ال�سكل )2- 12( البال�ستيدة:اأ-موقعها يف اخللية  ب-�سورة جمهرية.
)ب(

جدار الخلية

خلية نباتية

بالستيدة

)اأ(



فجوة

حقيقة علمية: 

�سبغة  من  انواع  �ستة  توجد 

 A كلوروفيل  مثل  الكلوروفيل 

 C وكلوروفيل   B وكلوروفيل 

من  بينها  فيما  تختلف   ، وغريها 

امت�سا�س  على  قدرتها  خالل 

اأ�سعة ال�سم�س.

3. الفجوات: توجد بكرثة يف اخللية النباتية 

اخللية  ت�سبح  عندما  احلديثة ،ولكن  اليافعة 

بالغة تتحد هذه الفجوات يف فجوة ع�سارية 

مركزية كبرية واحدة . مهمتها خزن الغذاء 

والف�سالت حلني  املعدنية  املاء واالمالح  و 

التخل�س منها .

ن�صاط

ال�سبغات النباتية  Pigments مركبات كيميائية تختلف اأحداها عن االخرى من حيث الرتكيب 

الكيميائي واللون ، اأبحث يف امل�سادر العلمية عن اأ�سماء هذه ال�سبغات والوانها والنباتات التي 

حتتوي عليها، واأ�سجل البيانات التي ح�سلت عليها يف جدول معززًا بال�سور واأعلّقه يف غرفة 

ال�سف.

�سوؤال: ما وظيفة الفجوات يف اخللية النباتية؟

ال�سكل )2- 13( الفجوات وموقعها يف اخللية النباتية.



الفكرة الرئي�صة     

            

1- مباذا تختلف اخللية النباتية عن اخللية احليوانية؟

املفردات    

              

2- ما موقع اجل�سيم املركزي يف اخللية احليوانية؟ 

3- ما فائدة البال�ستيدات اخل�رش للخاليا النباتية ؟

ْ الدور الذي توؤديه الفجوة للخلية  النباتية. 4-  َبنينِّ

  التفكري الناقد

ح ذلك . 5-  تكون البال�ستيدات اخل�رش اأكفاأ من البال�ستيدات عدمية اللون، و�سّ

6- ملاذا ال توجد البال�ستيدات يف اخلاليا احليوانية ويقت�رش وجودها على  اخلاليا النباتية؟ 

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



علم اخللية اأحد فروع علم االحياء ، يهتم هذا العلم بدرا�سة اخلاليا احلية ووظائفها وفعالياتها وخ�سائ�سها 

ومكوناتها .

ارتبط هذا العلم بظهور املجهر ، حني متكن العامل روبرت هوك من درا�سة اخللية وو�سف مكوناتها 

باأ�ستخدام املجهر ال�سوئي الب�سيط املعمول به يف ذلك الوقت، ن�رش هوك نتائج بحثه ومالحظاته يف كتاب 

ا�سماه "اأ�س�س الفح�س املجهري " يف العام 1665.

تعد مالحظات روبرت هوك اأ�سا�س علم اخللية وقوانينه التي تطورت فيما بعد لت�سمل الو�سف الرتكيبي 

الدقيق لع�سّيات اخللية واآليات عملها والعوامل التي توؤثر يف وظائفها ، ودرا�سة التباين بني خاليا اأج�سام 

الكائنات احلية املختلفة بدءًا من البكرتيا واأنتهاًء باالإن�سان.

خاليا الفلني كما �ساهدها العامل روبرت هوك الأول مرة

العامل روبرت هوك

هل تختلف خاليا البكرتيا عن خاليا االأن�سان؟اأبحث عن االأجابة يف امل�سادر العلمية اأو �سبكة

 املعلومات ، وناق�س النتائج التي تو�سلت اإليها مع زمالئك يف ال�سف.

�صوؤال للمناق�صة:

علم اخللية  Cytology وتطور املجهر



) املايتوكوندريا، الغ�ساء البالزمي، ال�سايتوبالزم، ال�سبكة البالزمية الداخلية، الرايبو�سومات، النواة ، 

جهاز كوجلي ، جدار اخللية ، البال�ستيدات امللونة ، البال�ستيدات اخل�رش ،اجل�سيم املركزي، البال�ستيدات 

عدمية اللون ، الفجوات، النوية (

1........... تراكيب خلوية توجد بكرثة يف اخللية النباتية احلديثة ،ولكنها تتحد  يف اخللية البالغة. 

2...........تركيب غ�سائي يوجد بالقرب من نواة اخللية ي�سهم يف افراز عدد من الهورمونات 

واالنزميات .

3.البال�ستيدات التي تعطي الوان االزهار والثمار ت�سمى .......... . .

4.الع�سيات التي تقوم ببناء الربوتينات الالزمة للخلية ت�سمى .......... .

5.......... غ�ساء رقيق جدا يتحكم بدخول وخروج املواد من واىل اخللية .

6.البال�ستيدات التي حتتوي على �سبغة الكلوروفيل ت�سمى .......... .

7. تركيب يحدد �سكل اخللية النباتية ي�سمى......... 

8. املادة اخللوية املعقدة التي ي�سكل املاء 80%تقريبا من مكوناتها ت�سمى ........... .

9...........احد ع�سيات اخللية يوجد نوعان منها اخل�سنة واملل�ساء .

10.الرتكيب الذي يقع قرب النواة وي�ساهم يف عملية انق�سام اخللية احليوانية ي�سمى .............

11...........ع�سيات خلوية حماطة بغ�ساء مزدوج ،تعد مراكز لتحرير الطاقة يف اخللية.     

12. اأكمل خريطة املفاهيم التالية : 

مراجعــة  الف�صل االأول

متتاز  بوجودمتتاز  بوجود

أنــواع الخـاليـا 

الخلية الحيوانية

البالستيدات

اأ�ستخدم املفردات الواردة اأدناه لأكمال اجلمل الآتية:



13- ما املواد املكونة للغ�ساء اخللوي؟

14- ما املادة االأ�سا�سية املكونة للجدار اخللوي يف اخلاليا النباتية ؟

15- ما الرتكيب اخللوي الذي يتحكم بجميع اأن�سطة اخللية؟  

16- ما موقع الكرومو�سومات يف اخللية ؟

17- ماوظيفة اجل�سيمات احلالة ؟   

18. ملاذا متتلك اخلاليا النباتية )جدار اخللية ( وال متتلكه اخلاليا احليوانية ؟

19.ملاذا متتلك كل خلية نباتية او حيوانية نواة ؟

20.فيما يلي خمطط خللية حيوانية، ما وظيفة اجلزء املوؤ�رش وما اأهميته للخلية ؟

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



ماعالقة حجم اخللية بعملية االأنق�سام؟

خطوات العمل:

1  اأح�سب اأبعاد املكعب با�ستخدام امل�سطرة.  

مربعات  على  املكعب  اأوجه  من  وجه  كل  م  اأق�َسّ  2

م�ساحة كل منها )ا (�سم.

3 كم مربعا نتج يف كل وجه من اأوجه املكعب؟

4   كم مربعا نتج من جميع اأوجه املكعب؟

5  هل تت�ساوى م�ساحة املربعات التي كونتها؟

6  لو كان املكعب ذو حجم اأكرب ، هل اأح�سل على 

عدد اأكرب من املربعات؟

اىل  وتق�سيمه  املكعب  توجد عالقة بني حجم  7 هل 

مربعات ؟ملاذا؟

املواد واالدوات

 

مكعب بابعاد 8 �سم * 8�سم* 8�سم

م�سطرة 

قلم

ن�صاط ا�صتهاليل:

االنق�صام اخللوي 2
الف�صل



  الفكرة الرئي�صة:

االنق�سام اخللوي من اهم فعاليات اخللية 

يف الكائنات احلية ويكون على نوعني ، 

وهو احد مراحل دورة حياة اخللية.

  نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1  اأعّرف االنق�سام اخللوي. 

2    اأبني اأهمية االأنق�سام اخللوي .

واخلاليا  اجل�سمية  اخلاليا  بني  اأميز   3

اجلن�سية.

ح مفهوم دورة اخللية. 4 اأو�سّ

المفردات:

مفهوم االنق�صام اخللوي واهميته

ما املق�صود باالنق�صام اخللوي؟

هل فكرت يف يوم من االيام كيف تنبت بذورالنباتات ؟وكيف 

تنمو اجلذوروال�سيقان واالوراق ؟ وهل فكرت يف كيفية منو 

اأج�سامنا ؟ويف كيفية التئام اجلروح وكيفية التئام الك�سور التي 

حتدث لعظامنا ؟ 

اخلاليا  من  كبري  عدد  من  احلية  الكائنات  اأج�سام  تتكون 

البي�سة  التكاثروتكوين  عملية  باأ�ستمرار،وعند  تتجدد  التي 

خاليا  وتكّون  النمو  مراحل  اثناء  البي�سة  ،تنق�سم  املخ�سبة 

جديدة حتتوي على ال�سايتوبالزم والع�سّيات اخللوية الالزمة  

الأدامة فعاليات ج�سم الكائن احلي ومنوه.

اعداد  زيادة  عملية  باأنه  اخللوي  االأنق�سام  تعريف  وميكن 

 التكاثر والنمو.
ّ

اخلاليا يف ج�سم الكائن احلي اأثناء عمليتي

الدر�ص     1

حقيقة علمية: 

اأول  كان  فريت�سو  العامل 

من خل�س نظرية االنق�سام 

اخللوي يف العام 1858م.

�سوؤال: متى تبداأ  اول مراحل االنق�سام اخللوي؟

Cell Division               االنق�سام اخللوي

               Growth                                               النمو 

  Cell Cycle                             دورة اخللية 

 Interphase                           الطور البيني 

ال�سكل )2-14( متر البي�سة املخ�سبة بعدة اأنق�سامات حتى 

تكوين ج�سم الكائن احلي.



ما اأهمية االنق�صام اخللوي؟

يّعد االنق�سام اخللوي من اهم الفعاليات احليوية للخلية لكونه ي�سرتك يف ثالث عمليات اأ�سا�سية يف اجل�سم 

ميكن تلخي�سها مبا يلي :

1- النمو: ميكن تعريف النمو بانه زيادة حجم الكائن احلي ب�سبب زيادة عدد خاليا اجل�سم ، ويتم النمو من 

خالل ا�سافة خاليا جديدة نتيجة لالنق�سام اخللوي.

2- التكاثر :تعتمد بع�س الكائنات احلية الب�سيطة على االأنق�سام اخللوي يف عملية تكاثرها وزيادة اأعدادها 

فمثاًل تتكاثر البكرتيا واالأميبا وتزداد اأعدادها بو�ساطة  االنق�سام اخللوي ) االأن�سطار الثنائي الب�سيط( .

كذلك اليوغلينا والربامي�سيوم التي تلجاأ احيانًا اىل االأنق�سام اخللوي لزيادة اأعدادها.

3- ا�صالح وجتديد االن�صجة التالفة: تتلف ان�سجة اجل�سم يف حالة التعر�س للجروح اأو احلوادث املختلفة، 

ن�سيجا  لتكّون  اخللوي  االنق�سام  بفعل  تنتج  تكوين خاليا جديدة  التالفة من خالل  االن�سجة  ا�سالح  ويتم 

جديدا بدل الن�سيج التالف اأو املت�رشر.

ال�سكل )2-15( بـ  تعتمد عملية جتديد االن�سجة التالفة يف اجل�سم على االنق�سام اخللوي ب�سورة رئي�سة.

)لالإطالع(

ال�سكل )2-15(  اأ - االن�سطار الثنائي الب�سيط

                               يف الربامي�سيوم  )لالإطالع(

�سوؤال: ما العالقة بني انق�سام اخللية وعملية التئام اجلروح؟

تنقسم خاليا البرشة وتبدأ 

مبلء مكان الجرح

 البرشة

)3( )2( )1(
 البالزماكريات دم بيض

 األدمة

 رشيان

يبدأ الدم بالتخرث وتتجمع 

البالزما يف مكان الجرح
تتجدد طبقة البرشة وتتكون 

ندبة يف مكان الجرح



دورة اخللية

مثلما مير االن�سان باطوار متعاقبة يف دورة حياته تبداأ من الطفولة فاملراهقة ثم ال�سباب تليها مرحلة الكهولة 

ثم ال�سيخوخة اأخريًا ، متراخللية كذلك بعدة تغريات خالل دورة حياتها حتى و�سولها اىل مرحلة االأنق�سام 

وت�سمى هذه التغريات بدورة اخللية.  

تنمو اخللية خالل هذه الدورة ثم تن�سج ولكنها التتوقف على عك�س دورة حياة االن�سان ، فحني ت�سل 

اخللية اىل مرحلة الن�سج تبداأ باالنق�سام من جديد وهكذا .

تتكون دورة اخللية من مرحلتني اأ�سا�سيتني هما :

1- الطور البيني : ويحدث فيه  ت�ساعف اعداد ع�سيات اخللية وزيادة حجمها ومنوها وت�ساعف املادة 

الوراثية فيها .وي�ستغرق هذا الطور بحدود 90% من زمن دورة اخللية.

2- طور االنق�سام  اخللوي : ويحدث خالله انق�سام النواة وان�سطار ال�سايتوبالزم.وحتدث هاتان العمليتان 

�ستتعرف عليهما  االختزايل  اخليطي واالنق�سام  االنق�سام  هما  اخللوي  االنق�سام  انواع  نوعني من  �سمن 

اأكرث يف الدر�س القادم.

�س مايحدث يف مراحل دورة اخللية. �سوؤال: خلَّ

الطور البيني

ال�سكل )2-16( مراحل دورة اخللية.

انقسام الخلية 

) أنشطار السايتوبالزم(

1- الطور البيني يستغرق 

90٪ من زمن دورة الخلية 

إنقسام النواة 

2- طور االنقسام الخلوي



    الفكرة الرئي�صة 

            

  1- ما االنق�سام اخللوي ؟ 

  2- ما اهمية االنق�سام اخللوي جل�سم االن�سان؟ .

املفردات

3- ما املق�سود بالنمو؟

4- ما مراحل دورة اخللية؟

5- ما اأبرز خ�سائ�س الطور البيني يف دورة اخللية؟

 

  التفكري الناقد

6- تفح�س ال�سكل اأدناه :

  ما الفرق بني دورة حياة االن�سان ودورة اخللية؟

7- ماذا �سيطراأ على ج�سم االن�سان لو كانت خالياه تنق�سم ملرة واحدة فقط؟

8- قارن بني التكاثر وتعوي�س االأن�سجة التالفة يف اجل�سم.

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



 الفكرة الرئي�صة:

هما  اخللوي  لالأنق�سام  نوعان  يوجد 

االختزايل   واالنق�سام  اخليطي  االنق�سام 

اخلاليا  يف  اخليطي  االنق�سام  يحدث 

اجل�سمية اأما االنق�سام االختزايل فيحدث 

يف اخلاليا اجلن�سية.

 نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

ح املق�سود باالنق�سام اخليطي. 1   اأو�سَّ

2    اأبني املق�سود باالنق�سام االختزايل.

3 اأقارن بني االنق�سام اخليطي 

واالنق�سام االختزايل.

المفردات:

االنق�صام اخليطي واالنق�صام االختزايل

ما االنق�صام اخليطي ؟

يوجد  اخللوي  االنق�سام  باأن  ال�سابق  الدر�س  يف  در�ست  لقد 

واالنق�سام  االعتيادي  اأو  اخليطي  االنق�سام  هما  نوعني  على 

االختزايل.

اجل�سمية  اخلاليا  يف  يحدث  الذي  اخللوي  االنق�سام  مي  �سجُ

باالنق�سام اخليطي وذلك الأن اخللية اجل�سمية املنق�سمة واخللية 

)2N( الناجتة حتمالن نف�س عدد الكرومو�سومات ويرمز له

مثاًل حتتوي اخلاليا  اجل�سمية  يف االن�سان على 46 كرومو�سوماً،

ويحدث االنق�سام اخليطي يف املرحلة الثانية من دورة اخللية.

تنتج  اخلاليا(  )متعدد  احلي  الكائن  النمو يف ج�سم  عملية  اأن   

من زيادة عدد خالياه )االنق�سام اخليطي(، كما تعتمد عملية 

اخليطي  االنق�سام  على  واملت�رشرة  التالفة  االن�سجة  تعوي�س 

اأي�سًا.

مير االأنق�سام اخليطي باأربعة اأطوار اأو مراحل تنتهي بتكوين 

خليتني  من اخللية االأ�سل وحتتوي نف�س عدد كرومو�سومات 

اخللية االأ�سل.

Mitosis                                       االأنق�سام اخليطي  

 Meiosis                                 االأنق�سام االأختزايل 

Gametes                                                   االأم�ساج 

الدر�ص     2

حقيقة علمية: 

وو�سف  در�س  من  اأول 

االنق�سام اخليطي  هو العامل 

)فلمنج( عام 1878 م .

�سوؤال: ما اأهمية االنق�سام اخليطي جل�سم االن�سان؟

ال�سكل )2-17( مراحل االنق�سام اخليطي يف اخللية.

تضاعف  الخلية األصل

الكروموسومات تتخرص الخلية من 

املنتصف متهيداً لألنقسام  نفس  لهام  خليتان  تتكون 

كروموسومات الخلية األصل



ما االنق�صام االختزايل؟

االختزايل  باالنق�سام  االم�ساج  يف  يحدث  الذي  اخللوي  االنق�سام  ي�سمى 

الناجتة يختّزل  مي باالختزايل الأنَّ عدد الكرومو�سومات يف اخلاليا  و�سجُ

كرومو�سومات  عدد  ن�سف  حتمل  ناجتة  خلية  كل  اأن  ،اأي  الن�سف  اىل 

اخللية االأ�سل.

 23 على  والبيو�س  النطف  وهي  )االأم�ساج(  اجلن�سية  اخلاليا  حتتوي 

االنق�سام  هما  مبرحلتني  االختزايل  االنق�سام  مير   .)1n( كرومو�سومًا 

الثاين ، متر من خاللهما اخللية  االختزايل االول واالنق�سام االختزايل 

من  خاليا  اأربع  تنتج  ان  اىل  متعاقبة  اطوار  عرب  التغريات  من  ب�سل�سلة 

.)1n( اخللية االأ�سل حتمل ن�سف العدد الكرومو�سومي

�سوؤال: مااأهمية االنق�سام االختزايل جل�سم االن�سان؟

ال�سكل )2-18( مراحل االنق�سام

 االأختزايل  يف اخللية.

تنتج أربع خاليا تحمل نصف كروموسومات الخلية األصل

الخلية األصل

ما الفرق بني انق�صام اخلاليا النباتية وانق�صام اخلاليا 

احليوانية؟ 

خطوات العمل :

خاليا  يف  االوىل  اخليطي  االأنق�سام  �رشيحة  1.اأ�سع 

وار�سم   ، املجهر  يف  لها  املخ�س�س  املكان  يف  النبات 

بعد  الواحدة  االأخرى  ال�رشائح  اأ�سع   ، اأالحظه  ما 

االخرى واأر�سم ما اأالحظه يف كل �رشيحة.

2. اأ�سع �رشيحة االأنق�سام اخليطي  االأوىل يف اخلاليا 

واأر�سم  املجهر  يف  لها  املخ�س�س  املكان  يف  احليوانية 

بعد  الواحدة  االأخرى  ال�رشائح  اأ�سع   ، اأالحظه  ما 

االخرى واأر�سم ما اأالحظه يف كل �رشيحة.

اخللية  يف  اخللوي  االنق�سام  مراحل  بني  3.اأقارن 

احليوانية.  اخللية  يف  االنق�سام  ومراحل  النباتية 

اأمام  واأعر�سها  جدول  يف  مالحظاتي  4.اأ�سجل 

زمالئي يف ال�سف.

ن�ساط

املواد واالأدوات: 

جمهر

 �رشائح جاهزة خلاليا نباتية اثناء االنق�سام 

اخليطي.

 �رشائح جاهزةخلاليا حيوانية اثناء 

االنق�سام اخليطي .



     املفردات 

            

1- عدد اأنواع االنق�سام اخللوي.

2- قارن بني اخلاليا اجل�سمية واخلاليا اجلن�سية من حيث نوع االإنق�سام وعدد الكرومو�سومات.

املفردات

3- ما ابرز خ�سائ�س االنق�سام اخليطي؟

4- ملاذا �سمي االأنق�سام االختزايل بهذا اال�سم؟

5- ما اأبرز خ�سائ�س االأنق�سام االأختزايل؟

  التفكري الناقد

6- ماذا �سيحدث لو كان االنق�سام اخللوي نوعًا واحدًا فقط؟

7- ملاذا يوجد اإختالف بني �سكل اخلاليا النباتية واحليوانية اأثناء االنق�سام اخليطي؟

     مراجعة الدر�س الثاين

اأخترب معلوماتي



 

ماذا يحدث لو خرج االنق�صام اخللوي عن ال�صيطرة؟

يخ�سع االنق�سام اخللوي ل�سيطرة النواة يف اخللية ، فخاليا ج�سم االن�سان تنق�سم عندما يحتاج اجل�سم خلاليا 

جديدة، لكن ماذا �سيحدث لو فقدت ال�سيطرة على االنق�سام اخللوي؟

يف  وتراكمها  عددها  زيادة  اىل  �سيوؤدي  وهذا  كبرية  وب�رشعة  منتظم  غري  مبعدل  اخلاليا  �ستنق�سم  حتما 

. Tumor الع�سو مكونة ماي�سمى الورم ال�رشطاين

متتلك خاليا الورم ال�رشطاين القدرة على االنق�سام ال�رشيع واالنت�سار اىل االن�سجة واالع�ساء املجاورة 

للورم وهذا يف�رّش �سبب خطورة مر�س ال�رشطان الكبرية على �سحة االن�سان.

العظم  و�رشطان  الثدي  و�رشطان  الدم  �رشطان  مثل  ال�رشطان  مر�س  من  جدا  عديدة  انواع  توجد 

و�رشطان الكبد وغريها ، وقبل فرتة لي�ست بالبعيدة مل يكن هنالك عالج �سافٍ  لل�رشطان �سوى العمليات 

اجلراحية ال�ستئ�سال الورم ال�رشطاين ، ولكن مع تقدم االبحاث الطبية يف هذا املجال اأ�سبح من املمكن 

الق�ساء على اخلاليا ال�رشطانية با�ستخدام عدد من التقنيات مثل العالج الكيميائي اأو ا�ستخدام الليزر.

مراحل تكّون الورم ال�رشطاين

 ابحث يف امل�سادر العلمية و�سبكة املعلومات عن االأ�سباب املحفزة لظهور االأمرا�س ال�رشطانية 

وامكانية الوقاية منها واحلد من ظهورها،خل�س نتائج بحثك يف تقرير مب�سط ناق�سه مع زمالئك.

�صوؤال للمناق�صة:

خلية رسطانية

تبدأ الخلية الرسطانية باألنقسام

يتكون عدد كبري من الخاليا الرسطانية

علم الأحياء والطب



1.اخللية النا�سئة من احتاد خليتني جن�سيتني ت�سمى :

    اأ. البي�سة                    ب. البي�سة املخ�سبة                 جـ. النطفة الذكرية                د. الكرومو�سوم

2.ماذا ت�سمى العملية التي يتن�سف فيها عدد الكرومو�سومات ؟

   اأ. االنق�سام اخليطي      ب. النمو                                 جـ. االنق�سام االأختزايل          د.التكاثر

3- ماذا ينتج حني تنق�سم اخلاليا مبعدل غري م�سيطر عليه؟

   اأ. الن�سيج                     ب.الورم ال�رشطاين                جـ. الغدد                               د.الطاقة

4.كم يبلغ عدد الكرومو�سومات يف اخلاليا اجل�سمية لالأن�سان؟

    اأ.)46(                       ب. )32 (                                جـ.)64 (                                د.)23(

5.اأين يحدث االنق�سام اخليطي ؟

    اأ. االم�ساج             ب. خاليا اجللد فقط            جـ. اخلاليا اجل�سمية                د. خاليا النباتات فقط

6. ت�سمىالعملية التي يزداد من خاللها عدد وحجم خاليا اجل�سم :

    اأ. التكاثر                ب. النمو                            جـ. االنق�سام االختزايل                د.التئام اجلروح

7. ما عدد مراحل دورة اخللية؟

    اأ. ثالث مراحل     ب. اأربع مراحل               جـ. مرحلتان                               د. خم�س مراحل 

8.ماعدد اخلاليا الناجتة من اخللية االأ�سل يف االنق�سام االأختزايل؟

    اأ. خليتان                 ب. اأربع  خاليا               جـ. ثالث خاليا                            د. خلية واحدة 

  

مراجعــة  الف�سل الثاين

اأخرت الجابة ال�سحيحة :



9- ماذا ينتج عن االإنق�سام اخليطي ؟

10-ما الطور الذي ي�ستغرق 90% من دورة اخللية؟

11-متى تتعر�س اأن�سجة اجل�سم للتلف؟

12- كم عدد الكرومو�سومات يف اخلاليا اجلن�سية لالن�سان؟

13. بني اأهمية االنق�سام االختزايل يف خاليا الكائنات احلية .

14.اكمل خريطة املفاهيم التالية :

االنقسام الخيطي

االنقسام الخلوي

االنقسام األختزايل

أبرز صفاته أبرز صفاته

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



املواد واالدوات

دقيق

وعاءين 

م�سحوق اخلمرية

ماء دافئ

ملعقة 

كي�س  تغليف 

بال�ستيكي

بطاقات ورقية

قلم 

�رشيط ال�سق

ن�صاط ا�صتهاليل:

تنظيم عمل اأج�صام الكائنات احلية 3
الف�صل

ما وظيفة االأنزميات ؟

خطوات العمل:

1  اأ�سع كمية منا�سبة من الدقيق يف كل وعاء.

اأحد  اىل  اخلمرية  م�سحوق  من  ملعقة  اأ�سيف   2

الوعاءين .

3 األ�سق بطاقة مكتوب عليها »خمرية« على ال�سطح 

اخلارجي للوعاء  الذي اأ�سفت له اخلمرية.

4 اأ�سيف كمية من املاء الدافئ اىل الوعاءين واخلط 

الدقيق واملاء با�ستخدام امللعقة حتى ي�سبحان ب�سكل 

عجني.

التغليف  كي�س  با�ستخدام  الوعاءين  اأغطي   5

البال�ستيكي باأحكام.

6 اأ�سع الوعاءين يف مكان واحد ملدة ثالث �ساعات 

تقريبًا.

م�سي  بعد  الوعاءين  كال  يف  العجني  اأتفح�س   7

ثالث �ساعات، ماذا اأالحظ؟

8  اأي الوعاءين اأنتفخ فيه العجني ؟

9   مادور اخلمرية يف عملية انتفاخ العجني؟



 الفكرة الرئي�صة:

يف  توجد  كيميائية  مركبات  االنزميات 

اج�سام الكائنات احلية ب�سورة طبيعية، 

احليوية  الفعاليات  يف  امل�ساهمة  وظيفتها 

مثل عملية اله�سم وحترير الطاقة.

 نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1   اأو�سح مفهوم االنزمي.

2     اأبني تركيب االنزميات كيميائيا.

3  اأ�سمي بع�س انواع االنزميات يف 

ج�سم االن�سان.

االنزميات  بع�س  وظائف  اأذكر    4

يف ج�سم االن�سان.

المفردات:

االنزميات : تركيبها ووظائفها

   ما االأنزمي؟

الحظت حني اأجريت الن�ساط ال�سابق باأن اخلمرية �ساعدت 

كانت  النتيجة  وباأن  اأ�رشع  ب�سكل  العجني  انتفاخ  على 

و�سف  ميكننا  فكيف  ا�سافتها،  عدم  عند  خمتلفة  �ست�سبح 

دور اخلمرية يف عملية �سنع العجني؟

ت�رشيع  اال�سا�سية ، عملت اخلمرية على  املواد  ا�سافة  بعد 

التفاعل بني هذه املكونات اأي انها كانت عاماًل م�ساعدًا يف 

احلية  والكائنات  االن�سان  ج�سم  يف  ويوجد   ، التفاعل  هذا 

احليوية  العمليات  يف  ت�ساهم  كيميائية  مركبات  االأخرى 

للج�سم وت�سمى هذه املركبات االنزميات.

اآلية  ب�سكل دقيق  ت�سمية االنزميات و�رشح  اأطلق  اأول من 

عملها يف اجل�سم كان العامل االملاين ادوارد بوخرن يف العام 

جتارب  عدة  وبعد  اخلمرية  لن�ساط  درا�سته  بعد   1897
عملية  عن  امل�سوؤولة  هي  اخلمرية  ان  اىل  بوخرن  تو�سل 

تخّمر ال�سكر وح�سل ب�سبب اكت�سافه هذا على جائزة نوبل 

يف الكيمياء للعام 1907.

 Enzymes                                                              االنزميات

Amylase                                                                    االأميليز

  Exocrine glands             الغدد ذات االفراز اخلارجي

    Protease                                                                  الربوتييز

   Lipase                                                                           الاليبيز

Heparin                                                                   الهيبارين

ال�سكل )2-19( العامل االأملاين  اأدوارد  بوخرن

اأول من �رشح عمل االأنزميات.

الدر�ص     1

�سوؤال: بني اهمية االنزميات يف  اأج�سام للكائنات احلية .



مّم ترتكب االنزميات؟

الكائن احلي ، فمَم ترتكب  التفاعالت داخل ج�سم  باأن االنزميات مركبات كيميائية ت�سرتك يف  عرفت 

االنزميات؟

تعد االنزميات مركبات بروتينية ، يدخل الربوتني يف تركيبها الكيميائي بن�سبة كبرية ف�سال عن املعادن. 

حيث تتحد جزيئات الربوتني فيما بينها باعداد كبرية عن طريق االوا�رش لتكون مركب اكرب حجما وهو 

االنزمي .

يف  وتتلف   370c
 
اأي الطبيعية  اجل�سم  حرارة  درجة  وهو  معني  حرارة  مدى  �سمن  االنزميات  تعمل 

درجات احلرارة العالية.

يوؤدي الغذاء ال�سحي دورًا مهما يف تن�سيط عمل االنزميات داخل اجل�سم ، حيث متد الربوتينات التي 

واالنزميات  الرايبو�سومات  مثل  املهمة  الربوتينية  مكوناته   لبناء  يحتاجه  مبا  اجل�سم  غذائنا  يف  نتناولها 

وينعك�س �سوء التغذية او قلة متثيل الربوتينات على عمل االنزميات ب�سكل مبا�رش.

�سوؤال: ما عالقة الغذاء ال�سحي بعمل االنزميات؟

ال�سكل)2-21( موقع الغدد اللعابية يف ج�سم االإن�سان.

ال�سكل )2-20( اأغذية غنية باالأنزميات املفيدة للج�سم.

ما وظائف االنزميات ؟

توؤدي االنزميات وظائف حمددة ومهمة يف ج�سم االأن�سان ، ويقوم اجل�سم باإفراز االأنزميات من اأع�ساء 

خا�سة ت�سمى الغدد ومن اأمثلتها الغدد اللعابية التي تفرز انزميات ها�سمة للن�سويات مع اللعاب داخل الفم 

اأب�سط  الن�سويات وحتويلها اىل مركبات  اأنزمي االأميليز الذي ميتزج مع الطعام ويعمل على تفكيك  مثل 

قبل انتقالها اىل اجزاء القناة اله�سمية االخرى.تعد الغدد اللعابية غددًا ذات اإفراز خارجي اأي اإنها تفرز 

االأنزميات عن طريق قنوات والتفرزها  اىل الدم مبا�رشًة.



بع�ص اأنواع االأنزميات يف ج�صم االأن�صان

توجد اأنزميات ها�سمة اأخرى يف ج�سم االن�سان حتلل جزيئات الغذاء اىل وحدات اأب�سط  لي�سهل اأمت�سا�سها،  

منها :

االحما�س  ت�سمى  اأب�سط  جزيئات  اىل  وحتويلها  الربوتينات  ه�سم  على  يعمل   : الربوتييز  اإنزمي   -

االأمينية،ويتم افرازه يف املعدة.

- اإنزمي الاليبيز : يعمل على ه�سم الدهون وحتويلها اىل جزيئات اأب�سط ، ت�سمى االحما�س الدهنية ، 

ويفرز من قبل البنكريا�س.

وهنالك اأنزميات لها عالقة بالدم و بجهاز الدوران منها:

- اإنزمي الفايربين : يعمل على �رشعة تخرث الدم اأثناء اجلروح ومنع اأ�ستمرار النزف الدموي ، ويفّرز

 من قبل الكبد.

- اإنزمي الهيبارين : مينع تخرّث الدم داخل ج�سم االن�سان اأثناء جريانه يف االوعية الدموية  ومينع تكوين 

اجللطات الدموية، ويفرز من قبل الكبد.

�سوؤال:ما الوظيفة الرئي�سة لالنزميات الها�سمة ؟

ن�صاط

اأبحث يف �سبكة املعلومات اأو امل�سادر الطبية عن اأ�سماء اأنزميات اأخرى ووظائفها والغدد التي

م نتائج بحثك يف جدول وعلقه يف لوحة داخل غرفة ال�سف. تفرزها ، ونَظّ

ال�سكل) 2-23 ( اأنزمي الهيبارين 

ميكن اأن ي�سنع جتاريًا.

ال�سكل )2-22 ( اأنزمي الفايربين 

الحظ تكوين االألياف مع كريات الدم احلمراء.



الفكرة الرئي�صة

1- ما االنزميات ؟ وما وظيفتها؟

املفردات 

2- ما االنزمي الذي تفرزه الغدة اللعابية ؟ وماوظيفته؟

3- ما االنزمي الذي يعمل على ه�سم الدهون؟

4- �سنف الغدد اللعابية ح�سب طبيعة االفراز.

5- قارن بني اأنزمي الفايربين وانزمي الهيبارين.

التفكري الناقد:

6- ما تاأثري درجة احلرارة على فعالية االنزميات ؟

7- ملاذا اليقت�رش وجود االنزميات على ج�سم االن�سان فقط؟

8- توجد انزميات ها�سمة خمتلفة الوظيفة يف ج�سم االن�سان. ف�رّش ذلك.

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



  الفكرة الرئي�صة:

الهورمونات مواد    تفرزها    اأع�ساء متخ�س�سة 

ت�سمى الغدد ال�سم،وللهورمونات وظائف 

يف  احليوية  الفعاليات  تنظيم  هدفها  متعددة 

ج�سم الكائن احلي.

  نتاجات التعلم:

على  قادرًا  �ساأكون  الدر�س  هذا  نهاية  يف 

اأن :

1  اأبني عمل الهورمونات يف اجل�سم.

2 اأ�سمي اأهم الغدد ال�سم.

هم  اأ بني  واأ النـخامية  الغـدة  اأ�سـف   3

. تها نا مو ر هو

4 اأ�سمي اأهم هورمون تفرزه الغدة الدرقية 

واأو�سح وظيفته.

5  اأحدد موقع الغدتان الكظريتان واأبني اأهم 

هورموناتها.

يف  االن�سولني  هورمون  دور  اأو�سح   6

املحافظة على ن�سبة ال�سكر يف الدم.

المفردات:

الهورمونات : تركيبها ووظائفها

  ما الهورمونات؟

على  تعمل  متخ�س�سة  خاليا  تفرزها  مواد  الهورمونات   

تنظيم ن�ساط خاليا  اخرى يف اجل�سم . توؤثر الهورمونات 

يف كل خلية ويف كل ع�سو من اج�سامنا، فهي ذات وظائف 

وتنظم  والتكاثر،  وال�سلوك   النمو  تنظم  كونها  متعددة 

ت�ستجيب  كما  اجل�سم،  يف  واالمالح  املاء  وتوازن  االي�س 

الغدد  يف  الهورمونات  تتكون   . اخلارجية  للموؤثرات 

ال�سم وتفرز منها، و)الغدد ال�سم( غدد  ال قنوية ، تفرز 

الهورمونات اىل الدم مبا�رشة.

تركيب الهورمونات :

املواد  من  تتكون  معقدة  كيميائية  مركبات  الهورمونات 

من  تعقيدا  اأكرث  وهي  والربوتينات  وال�سحوم  الدهنية 

االنزميات لكونها توؤثر يف عمليات متعددة يف ج�سم الكائن 

احلي مثل النمو، ظهور ال�سفات اجلن�سية، تنظيم �رشبات 

والنف�سية  املزاجية  احلالة  اله�سم،  عملية  تنظيم  القلب، 

وغريها. 

Hormones                                                 الهورمونات

Endocrine glands         الغدد ذات االفراز الداخلي

           )الغدد ال�سم (

Pituitary  gland                                      الغدة النخامية

Thyroid  gland                                         الغدة الدرقية

Thyroxin                                                     الثايروك�سني

Adrenal  glands                           الغدتان الكظريتان

Adrenaline                                                   االدرينالني

Pancreas                                                           البنكريا�س

Insulin                                                               االأن�سولني

ال�سم  الغدد  بع�س   )24-2( ال�سكل 

يف ج�سم االأن�سان.

الدر�ص     2

�سوؤال:ما الغدد التي تفرز الهورمونات؟

الغدة النخامية 

الغدة الدرقية 

الغدة الكظرية 

البنكرياس 
الكلية 



الغدة  موقع   )25-2( ال�سكل 

النخامية يف ج�سم االأن�سان.

)لالأطالع(

بع�ص الغدد ال�صم املهمة والهورمونات املهمة التي تفرزها 

1.الغدة النخامية :

تعد �سيدة الغدد وذلك النها تتحكم يف جهاز الغدد ال�سم بالكامل عن طريق الهورمونات التي تفرزها 

وتوؤثر يف افراز بقية الغدد ، وتقع ا�سفل املخ. تفرز هذه الغدة هورمون النمو الذي يتحكم مبعدل منو 

ج�سم االن�سان خالل مراحل حياته ، ت�سبب الزيادة يف افرازه يف مرحلة البلوغ مر�س ت�سخم االأطراف.

2.الغدة الدرقية :

تقع يف اجلزء االمامي من الرقبة مال�سقة للق�سبة الهوائية، وتتكون من ف�سني . من ابرزالهورمونات 

التي تنتجها الغدة الدرقية هورمون الثايروك�سني وحتى يتكون هذا الهرمون البد من وجود اليود،فاذا 

وتطور  منو  على  م�سوؤوليته  يف  الهورمون  هذا  اأهمية  تربز  مر�سية.  اعرا�س  تنتج  زاد  او  نق�س 

اجللد  �سالمة  اال�سا�سي ، وحمافظته على  االأي�س  الفرد ،وحتكمه يف معدل  لدى  والبدنية  القوىالعقلية 

وال�سعر.

�سوؤال:حدد موقع الغدة الدرقية و�سف �سكلها .

الحنجرة

فص الغدة 

الدرقية األيرس 

فص الغدة 

الدرقية األمين

الغدة النخامية 

ال�سكل )2-26( تركيب الغدة الدرقية.

القصبة الهوائية



3.الغدتان الكظريتان:

تقع فوق كل كلية غدة كظرية ، وكل منهما تتكون من منطقتني متميزتني هما )الق�رشة واللب(.من ابرز 

الهورمونات التي تنتجها هاتني الغدتني هورمون االدرينالني الذي ينظم رد فعل اجلهاز الع�سبي على 

القلب ورفع  الدم وزيادة �رشعة معدل نب�س  ال�سكر يف  ن�سبة  االجهاد واخلطر حيث يعمل على زيادة 

الطاقة الالزمة لالنقبا�س وهذا يظهر وا�سحًا  الدم ، وح�سول الع�سالت على كمية كبرية من  �سغط 

اثناء التمارين الريا�سية.

4.البنكريا�س :

تفرز   ، �سماء  كغدة  تعمل  النكرهانز(والتي   )جزر  ت�سمى  متخ�س�سة  خاليا  على  البنكريا�س  يحتوي 

يبلغ  طبيعي  مبعدل  الدم  يف  ال�سكر  م�ستوى  على  يحافظ  الذي   ، االن�سولني  هورمون   اخلاليا  هذه 

حوايل)120-80(  ملغرام / 100�سم3 . 

 يوؤدي نق�س االن�سولني اىل مر�س ال�سكري وهو احلالة التي يكون فيها تركيز ال�سكر عايل يف الدم،ولهذا  

املر�س م�ساعفات خطرية قد توؤدي اىل الوفاة يف بع�س االحيان.

�سوؤال: ما وظيفة هورمون االدرينالني ؟

الغدتان الكظريتان 

الكليتان 

لغدتان  ا )27 -2 ل�سكل) ا

يف  وموقعهما  الكظريتان 

اجل�سم.

البنكرياس

ال�سكل )2-28 ( البنكريا�س وموقعه يف اجل�سم.



الفكرة الرئي�صة:

1- ما اهمية الهورمونات يف ج�سم الكائن احلي؟

املفردات 

2- ملاذا �سميت الغدد ال�سم بهذا اال�سم؟ 

3- ما الهورمون امل�سوؤول عن تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم؟

4- ما الغدة التي تفرز هورمون الثايروك�سني؟

التفكري الناقد:

5- ملاذا يطلق على الغدة النخامية �سيدة الغدد ؟

6- ملاذا يحقن امل�سابني مبر�س ال�سكري بهورمون االن�سولني؟

7- تركيب الهورمونات اكرث تعقيدا من االنزميات. ف�رّش ذلك

     مراجعة الدر�س الثاين

اأخترب معلوماتي



الهورمونات النباتية

تت�سابه النباتات مع الكائنات احلية االخرى باحتواء اج�سامها على الهورمونات , والهورمونات النباتية 

تخت�ص بعملية تنظيم النمو غالبا ,وتعمل على تن�سيط منو النبات اأو تقليل معدالت النمو يف حاالت خا�سة.

ا�سبحت الهورمونات النباتية ت�سّنع جتاريا وي�ستخدمها املزارعون يف بع�ص االحيان حلقن النباتات يف 

املزارع واحلقول وتن�سيط منوها  ب�سكل ا�رسع يف غري موا�سم منوها اال�سلية .

.ا�ستخدم  اجلربلني  وهورمون   Auxin االوك�سني  هورمون  النباتية  الهورمونات  على  االمثلة  ومن   

�سبكة املعلومات للبحث عن ا�سماء هورمونات نباتية اخرى ومعرفة تاأثرياتها على النبات . نظم اجابتك 

يف جدول واعر�سه امام زمالئك يف ال�سف وبا�رساف مدر�سك.

هورمون االأوك�سني هورمون

 نباتي م�سوؤول عن النمو

 ي�ستخدم غاز االأثلني لت�رسيع  َن�سج الثمار 

ماذا �سيح�سل براأيك لو حقنت النباتات بهورمونات النمو ب�سورة ع�سوائية وبن�سبة كبرية؟

�ش�ؤال للمناق�شة:

علم الأحياء والزراعة



  

1.الهورمون الذي يتحكم يف منو ج�سم االن�سان ي�سمى:

    اأ. االن�سولني                             ب.النمو                      جـ.الثريوك�سني               د. االدرينالني

2.زيادة افراز هورمون النمويف مرحلة البلوغ ي�سبب مر�س :

  اأ.ت�سخم االأطراف                   ب.فقر الدم                  جـ.ال�سكري                       د.الك�ساح

3.خاليا جزر النكرهانز تفرز هورمون :

 اأ.الثريوك�سني                        ب.االدرينالني            جـ. االن�سولني                     د.الهيموغلوبني

4.ما فائدة االنزميات املفرزة يف الدم ؟

   اأ.تقلل من �سغط الدم                                                           ب.ت�ساعد يف ايقاف النزيف

  جـ.تزيد من فاعلية الكريات البي�ساء                                    د.تخل�س الدم من ال�سموم

5. �سيدة الغدد يف ج�سم االن�سان هي:

  اأ. الدرقية                           ب. النخامية                        جـ. الكظرية                     د.اللعابية 

6.من اأهم الهورمونات التي تفرزها الغدتان الكظريتان :

 اأ. الثايروك�سني                ب.االن�سولني                      جـ.االدرينالني              د.هورمون النمو

7. من اهم االنزميات الها�سمة :

  اأ.الفايربين                     ب. الهيبارين                      جـ.الاليبيز                   د.الفايربينوجني

8.ماموقع الغدة الدرقية يف اجل�سم؟

  اأ.اأعلى الكلية                ب.اأ�سفل املعدة                    جـ. يف الفم              د. اجلزء االمامي من الرقبة

مراجعــة  الف�صل الثالث

  اخرت الجابة ال�سحيحة مما ياأتي:



 9-ما املناطق املكونة للغدة الكظرية؟

10-ما معدل ال�سكر الطبيعي يف الدم؟

11-ما االنزمي الذي مينع تخرث الدم يف اجل�سم؟

12-ما العن�رش الكيميائي الذي يوؤثر على عمل الغدة الدرقية؟

13-ما تركيب االنزميات؟

14.ملاذا يعد تلف الغدة النخامية اخطر بكثريمن تلف الغدد ال�سم االخرى؟

15.ملاذا يعد البنكريا�س غدة �سماء وغدة ذات اأفراز خارجي  يف اآن واحد؟

16. اكمل خريطة املفاهيم التالية:

      

 

أهم هورموناته أهم هورموناتها أهم هورموناتها

وظيفتهوظيفته

النمو

وظيفته

أنــواع الغدد 

الغدة الدرقية

تنظيم مستوى 

السكر يف الدم

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



الوحدة الثالثة 

ر
ّ
الوراثة والتطو

الف�سل االأول : مفهوم علم الوراثة

الدر�س االول:ن�ساأة علم الوراثة.

الدر�س الثاين: الكرومو�سومات ودورها يف الوراثة.

الف�سل الثاين : تطبيقات علم الوراثة

الدر�س االول :الوراثة و�سحة االأن�سان.

الدر�س الثاين: دور الوراثة يف املجتمع.

الـــــوراثة والتـــــطّور

الف�صل االأول : مفهوم علم الوراثة

الدر�ص االول: ن�صاأة علم الوراثة.

الدر�ص الثاين: الكرومو�صومات ودورها يف الوراثة.

الف�صل الثاين : تطبيقات علم الوراثة

الدر�ص االول: الوراثة و�صحة االإن�صان.

الدر�ص الثاين: دور الوراثة يف املجاالت املختلفة.

      تلعب الكرومو�صومات دورًا مهمًا يف اأنتقال ال�صفات 

الوراثية , ما ال�صفات الوراثية ؟ وكيف تنتقل من االأباء 

اىل االأبناء ؟

الوحـــدة

3
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املواد واالدوات

 

جمموعة من بذور الفا�سوليا 

املختلفة يف االأ�سكال واالألوان.

عد�سة مكربة.

قطعة من الورق.

قلم تخطيط

اآلة حا�سبة.

ن�صاط ا�صتهاليل:

مفهوم علم الوراثة 1
الف�صل

حتديد ال�سفات الوراثية  لبذور الفا�سوليا

خطوات العمل:

1  اأتفح�س بذور الفا�سوليا بتمعن. 

ال�سفات  يت�سمن عددا من  الورقة  اأعمل جدوال على   2

املميزة لهذه البذور، مثل اللون واحلجم وال�سكل .

3  اأ�سّنف البذور املت�سابهة يف جماميع.

4 اأ�ستخرج عدد البذور التي حتمل �سفات م�سابهة.

االآلة  با�ستخدام  �سفة  لكل  املئوية  الن�سبة  اأ�ستخرج   5
اللون االبي�س  البذور ذات  ن�سبة عدد   : احلا�سبة )مثال 

اىل املجموع الكلي للبذور(

6 اأ�ستنتج.ما�سبب ظهور �سفات خمتلفة لبذور الفا�سوليا 

مع انها تعود لنف�س النوع من النبات؟



 الفكرة الرئي�صة:

علم الوراثة هو احد فروع علم االأحياء 

الوراثية  ال�سفات  انتقال  بدرا�سة  يهتم 

من االآباء اىل االأبناء.

 نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1  اأو�سح مفهوم علم الوراثة.

مندل  العامل  اختيار  �سبب  اأ�ستنتج      2

عن  جتاربه  اجراء  يف  البازالء  لنبات 

الوراثة.

3 اأعّرف مفهوم ال�سفة الوراثية مع 

اعطاء اأمثلة.

4 اتتبع خطوات الطريقة العلمية التي 

اأتبعها مندل يف جتاربه.

لكائنات  الوراثية  ال�سفات  احدد   5

حية اأختارها من بيئتي.

المفردات:

ن�صاأة علم الوراثة

ما املق�سود بعلم الوراثة؟

�سفة  يف  والديك  وبني  بينك  �سبه  وجود  الحظت  بانك  البد 

واحدة اأو اأكرث مثل لون العينني اأو لون ال�سعر اأو الب�رشة ، 

فهل ت�ساءلت عن �سبب هذا الت�سابه؟

املفهوم  وهذا  االأبناء  اىل  االآباء  من  لل�سفات  انتقال  يحدث 

انتقال  بدرا�سة  يخت�س  الذي  والعلم   ، بالوراثة  يعرف 

ال�سفات الوراثية من االآباء اىل االأبناء يعرف بعلم الوراثة 

وهو اأحد فروع علم االحياء.

مر علم الوراثة بالعديد من املراحل عرب الزمن حتى و�سل 

اىل املرحلة املتقدمة التي مير بها االآن و�ساهم يف تطوره العديد 

ابرزهم  لكن  اجلن�سيات  خمتلف  من  والباحثني  العلماء  من 

النم�ساوي غريغور يوهان مندل  العامل   يف هذا املجال كان 

تو�سل  التي  والنتائج  الأبحاثه  كان  الذي   )1822-1884(

اليها الدور االكرب يف اإر�ساء اأ�س�س علم الوراثة.

الوراثة  علم  مثل  الفروع  من  العديد  الوراثة  علم  ي�سم 

اجلزيئية وعلم وراثة االحياء املجهرية وعلم وراثة ال�سكان 

وغريها من الفروع.

النم�ساوي    العامل   )1-3( ال�سكل 

غريغور يوهان مندل.

حقيقة علمية: 

حول  ابحاثه  اول  مندل  ن�رش 

 ,1860 العام  الوراثة يف  علم 

منا�سبا  اهتماما  تلق  مل  انها  ااّل 

حتى العام 1900 اي بعد وفاته 

ب�ستة ع�رش عاما.

الدر�ص     1

Genetics                                              علم الوراثة

 Heredity characters                 ال�سفات الوراثية

Cross fertilization            االخ�ساب املتقاطع

�سوؤال:ملاذا ال يقت�رش علم الوراثة على درا�سة �سفات 

االن�سان الوراثية فقط؟



جتارب مندل

در�س مندل طبيعة الوراثة يف النباتات ، حيث اختار نبات البازالء الإجراء جتاربه لعدة ا�سباب منها:

1- ق�رش دورة حياة هذا النبات )املدة الزمنية بدءا من زراعة البذور وحتى ن�سج الثمار(.

2- امكانية زراعته يف ظروف بيئية متنوعة.

3- اأحتواءه على العديد من ال�سفات التي ميكن مالحظتها.

 تّتبع مندل ال�سفات الوراثية يف هذا النبات )�سكل 3-2( وقام بتمثيلها ريا�سيًا وقيا�س ن�سبة  ظهورها بني 

االجيال من خالل معادالت ريا�سية . 

وميكن تعريف ال�سفات الوراثية على انها ال�سفات التي تنتقل من االآباء اىل االأبناء ومن جيل اىل اآخر.

اأختار مندل �سبعة �سفات حمددة يف نبات البازالء هي:

1- �سكل البذرة )مل�ساء اأم جمّعدة(.

2- لون البذرة )�سفراء اأم خ�رشاء(.

3- �سكل القرنة )م�سطحة ام متعرجة(.

4- لون القرنة )اأ�سفر اأم اأخ�رش(.

5- لون االزهار ) بي�ساء ام حمراء(.

6- موقع االزهار )طرفية اأم اأبطّية(.

7- طول ال�ساق )ق�سري اأم طويل(.

ال�سكل) 3-2 ( ال�سفات التي در�سها مندل يف نبات البازالء.

ن�صاط

اخرت كائنات حية اخرى من بيئتك )كالقطط اأو الطيور اأو االزهار اأو الفرا�سات( وطّبق عليها 

نف�س خطوات الن�ساط االأ�ستهاليل و�سّجل مالحظاتك.



الحظ مندل انتقال هذه ال�سفات بني اجيال نبات البازالء  واأجرى عدة جتارب لتهجني نباتني متباينني 

يف ال�سفات الوراثية،وميكن تلخي�س خطوات جتربته كما يلي:

 

 

االأع�ساء   ( مدقة  اىل  االأحمرونقلها  اللون  ذات  الزهرة  من  الذكرية(  )اخلاليا  اللقاح  حبوب  اإزالة   -1

االنثوية( للزهرة ذات اللون االبي�س.

2- نقل حبوب اللقاح من ا�سدية الزهرة بي�ساء اللون اىل الزهرة ذات اللون االأحمر.

منف�سلني  لنباتني  واالنثوية(  الذكرية   ( التكاثرية  اخلاليا  اأحتاد  ،اي  املتقاطع  باالأخ�ساب  مايعرف  وهذا 

يعودان لنف�س النوع. 

3- تنمو املدقة امللقّحة الناجتة من اخلطوتني اعاله لتكون قرنة حتتوي على البذور النا�سجة.

4- تزرع البذور يف الرتبة اىل اأن تكّون نباتات جديدة ا�سماها )اجليل االول( .

5-اعاد مندل نف�س اخلطوات على هذه النباتات ودر�س التغريات  التي طراأت عليها وا�سماها 

)اجليل الثاين ( ،حيث كان يظهر يف كل مرة �سفة الحد االبوين يف احدى النباتات وتختفي يف نبات اآخر. 

6- ا�ستنتج مندل ان هنالك عوامل داخلية ا�سماها )العوامل الوراثية( تكون م�سوؤولة عن ظهور ال�سفات 

املختلفة وهي ماتعرف اليوم باجلينات والتي مت اكت�سافها بعد جتارب مندل مبدة  طويلة.

ال�سكل )3-3( اخلطوات التي اتبعها مندل يف جتربة االخ�ساب املتقاطع.

�سوؤال:ملاذا مل ي�ستخدم مندل نباتني مت�سابهني يف ال�سفات الإجراء االإخ�ساب املتقاطع؟



الفكرة الرئي�صة     

            

1- خّل�س خطوات البحث العلمي التي اتبعها مندل يف اجراء جتاربه على نبات البازالء؟

املفردات    

             

2- ما العلم الذي يخت�س بدرا�سة انتقال ال�سفات من االآباء اىل االأبناء؟

3- ما ال�سفات الوراثية التي در�سها مندل يف نبات البازالء؟

4- ما املق�سود باالخ�ساب املتقاطع؟

        

  التفكري الناقد

5- هل تعتقد باأن جتارب مندل يف الوراثة كانت �ستنجح لو اختار نبات القمح بدال من نبات 

البزاليا؟ وملاذا؟

6- اعاد مندل جتاربه على نف�س النبات الأكرث من مرة . ما ال�سبب يف ذلك؟

ح اجابتك مبثال. 7- ما العالقة بني علم الريا�سيات وعلم الوراثة؟ و�سّ

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



�سكل )3-4( تركيب الكرومو�سوم.

  الفكرة الرئي�صة:

ال�سكل  ع�سوية  تراكيب  الكرومو�سومات 

يف الغالب، حتمل املادة الوراثية وتتكون 

 ، اجلينات  ت�سمى  اأ�سغر  اجزاء  من 

ال�سفات  انتقال  عن  م�سوؤولة  تكون  التي 

وتتباين  االأبناء.  اىل  االآباء  من  الوراثية 

الكرومو�سومات  عدد  يف  احلية  الكائنات 

التي متتلكها.

  نتاجات التعلم:

على  قادرًا  �ساأكون  الدر�س  هذا  نهاية  يف 

اأن :

1 اأو�سح تركيب الكرومو�سوم.

2    اأر�سم الكرومو�سوم واأوؤ�رش اجزاءه.

3  اأعّرف اجلني.

يف  الكرومو�سومات  عدد  اأحدد   4

كائنات حية خمتلفة.

ودوره   DNA ال  تركيب  اأتعرف   5

يف الوراثة.

الكرومو�صومات ودورها يف الوراثة

مّم يتكون الكرومو�سوم ؟

باأن  وعرفت  وتركيبها  اخللية  االوىل   الوحدة  يف  در�ست 

الكرومو�سومات هي تراكيب حتتوي على املادة الوراثية.

ال�سفات  انتقال  يف  ومادوره  ؟  الكرومو�سوم  يرتكب  فمم 

الوراثية؟

،يتكون   X حرف  ب�سكل  متطاول  تركيب  الكرومو�سوم 

بالكروماتيد،ويرتبط  منه  ذراع  كل  ي�سمى  ذراعني  من 

الكروماتيدان مع بع�سهما بو�ساطة تركيب مركزي دائري 

كل  طريّف  نهاية  وت�سمى  املركزي  اجلزء  ي�سمى  ال�سكل 

كروماتيد باجل�سم الطريف.

زوجًا   23 على  االن�سان  ج�سم  يف  ج�سمية  خلية  كل  حتتوي 

اما   ، مفردًا  كرومو�سومًا   46 اأي  الكرومو�سومات  من 

ن�سف  على  فتحتوي  والبيو�س(  )النطف  اجلن�سية  اخلاليا 

عدد الكرومو�سومات املوجودة يف اخلاليا اجل�سمية، اأي 23 

كرومو�سومًا. 

التي  الكرومو�سومات  عدد  يف  احلية  الكائنات  تتباين 

 380 الفرا�سات  اأنواع  بع�س  متتلك  حتتويها،حيث 

كرومو�سومًا اما الفيل فيمتلك 56 كرومو�سومًا 

الدر�ص     2

من  زوج   500 امتلك  لو  الوراثية  االن�سان  �سفات  يف   اكرث  تنوع  �سيظهر  �سوؤال:هل 

الكرومو�سومات بدال من 23 زوجا؟ وملاذا؟

المفردات:

Chromosome          الكرومو�سوم

  Chromatide                  الكروماتيد

Centromere          اجلزء املركزي

Gene                                         اجلني

 Nucleotide                   النيوكليوتيد

DNA       احلام�س النووي الوراثي

كروماتيد

الجسم الطريف

الجزء املركزي

كروماتيد

   DNAرشيط ال



ما اجلني؟

عرفت بان الكرومو�سوم مكون من جزئني اأ�سا�سيني ي�سمى كل جزء منهما بالكروماتيد، فمم يتكون 

الكروماتيد؟

بعد درا�سة الكرومو�سوم حتت املجهر االلكرتوين وجد باأن كل كروماتيد منه يتكون من خيوط حلزونية 

. DNA ملتفة على نف�سها ، متثل هذه اخليوط احللزونية احلام�س النووي الوراثي

املوّرثات ، ويحتوي كل كرومو�سوم  اأو  ت�سمى اجلينات  اجزاء �سغرية   DNA ال  توجد على خيوط 

مايعادل 100.000  - 60.000 جني ، ويتكون اجلني من جزيئات اأ�سغر ت�سمى النيوكليوتيدات.

ولكل �سفة من ال�سفات الوراثية للكائن احلي زوج من اجلينات تكون م�سوؤولة عن ظهور تلك ال�سفة 

من عدمها .

ال�سكل) 3-5 (ازواج كرومو�سومات االأن�سان.

�سوؤال: مم يتكون اجلني؟

ن�صاط

االمرا�س  العديد من  لعالج   Genetic Map اجلينية   بطريقة اخلريطة  احلديث  الطب  ا�ستعان 

خالل  من  االجابة  عن  ابحث  اجلينية؟  باخلريطة  املق�سود  فما  االن�سان.  ت�سيب  التي  الوراثية 

اال�ستعانة بامل�سادر العلمية اأو �سبكة املعلومات و�سمنها يف مقال تعر�سه امام زمالئك.

حقيقة علمية: 

 مت مالحظة الكرومو�سومات 

الأول مرة يف خاليا نباتية من 

يف  ويلهام  كارل  العامل  قبل 

العام 1842.



مم يتكون احلام�ص النووي الوراثي DNA ؟

االحما�س النووية مركبات كيميائية توجد داخل اأنوية خاليا الكائنات احلية.

ومن االمثلة على هذه االحما�س هو احلام�س النووي الوراثي DNA الذي يعد من املتطلبات اال�سا�سية 

ال�ستمرار احلياة وتنوعها على �سطح االر�س .

يتكون ال DNA من �سل�سلة طويلة من النيوكليوتيدات تكون ملتفة على نف�سها ب�سكل ي�سبه احللزون املزدوج  

وترتبط ال�سل�سلتان مع بع�سهما بع�سا بو�ساطة اوا�رش كيميائية، ويتكون كل نيوكليوتيد من ثالثة مكونات 

اأ�سا�سية هي :

- جزيئة �سكر.

- جمموعة فو�سفات.

- مركبات نيرتوجينية ، والتي ت�سمى اأي�سا القواعد النيرتوجينية التي تكون على اأربعة انواع.

.DNA ال�سكل) 3-6 (تركيب ال

حقيقة علمية: 

مرة  الول   DNA ال  اأكت�سف 

يف العام 1953 من قبل العاملان 

وفران�سي�س  وات�سون  جيم�س 

كريك ، حازا على اأثره جائزة 

نوبل يف الطب للعام 1962.

�سوؤال: ما العالقة بني الكرومو�سومات واحلام�س النووي DNA ؟

قواعد نرتوجينية

القواعد  من  أنواع  أربعة 

النرتوجينية

السكر والفوسفات



الفكرة الرئي�صة     

            

 1- اعتقد القدماء باأن ال�سفات الوراثية تنتقل من االآباء اىل االأبناء عن طريق الدم. ما التف�سري العلمي 

الذي قدمه علم الوراثة النتقال ال�سفات الوراثية؟

2- ملاذا تتباين الكائنات احلية يف عدد الكرومو�سومات التي متتلكها؟

املفردات    

             

3- مم يتكون الكرومو�سوم؟ 

4- ما احلام�س النووي الوراثي ؟ وماموقعه يف اخللية؟

5- ما املق�سود باجلني؟

  التفكري الناقد

ح اجابتك. 6- هل توجد عالقة بني حجم الكائن احلي وعدد الكرومو�سومات يف ج�سمه؟ و�سّ

7- ما التغري الذي كان �سيطراأ على علم الوراثة لو ان تركيب ال DNA اكت�سف يف العام 2000 بدال 

من 1953؟

8- يّعد تناول اأغذية حتتوي على الفو�سفات مهما جدا كونها تدخل يف بناء تراكيب اخللية. عّزز هذا 

املفهوم من خالل ماتعلمته يف هذا الدر�س.

     مراجعة الدر�س الثاين

اأخترب معلوماتي



علم االحياء والريا�صيات

تخ�سع درا�سة ال�سفات الوراثية يف الكائنات احلية اىل العديد من القوانني واملعادالت الريا�سية ، فعند 

حتديد ن�سبة ظهور �سفة ما  )مثل لون االزهار يف نبات ما ( يتم اال�ستعانة بالتمثيل الريا�سي لفهم ظهور 

هذه ال�سفة وعدد االفراد احلاملني لها .

ومن ال�سيغ الريا�سية التي ت�ستخدم لهذا الغر�س قانون »الن�سبة والتنا�سب« ، فيتم ا�ستخراج عدد االفراد 

احلاملني ل�سفة ما ، من خالل ق�سمة عدد هوؤالء االفراد على العدد الكلي.

العدد الكلي للنباتات )ذات االزهار البي�ساء واحلمراء( =30

1 

2 
 =  

15
30 عدد نباتات البزاليا ذات االزهار احلمراء=  

 ن�سبة النباتات ذات االزهار البي�ساء = 15                                

 كما وي�ستخدم قانون االحتماالت لتوقع ظهور �سفات معينة تنتقل من جيل اىل اآخر .فمثال توقع ن�سبة 

�سفراء  بذور  ذو  اأحدهما  نباتني  تزاوج  من  الناجتة  الثاين  اجليل  نباتات  يف  البذور  لون  �سفة  ظهور 

واالآخر ذو بذور خ�رشاء.اأ�ستخدم مندل القوانني وال�سيغ الريا�سية يف جتاربه الوراثية ، واأعتمد على 

الريا�سيات ب�سكل كبري يف حتديد ن�سب ظهور ال�سفات الوراثية والتاأكد من ن�سبها واأعداد النباتات التي 

حتملها.

 ي�ستخدم مربع بونيت لتوقع ظهور �سفات   وراثية معينة 

تنتقل من االآباء اىل االأبناء

الجيل األول

الجيل الثاين

12بذرة ملساء ذات لون أصفر

3 بذور ملساء ذات لون أخرض 

1 بذرة مجعدة ذات لون أخرض

علم الأحياء والعلوم الأخرى

   مثال 



1- كم يبلغ عدد الكرومو�سومات يف ج�سم االن�سان؟

      اأ- 25 زوجا                  ب- 28 زوجا                 جـ- 23 زوجا                د- 20 زوجا.

2- ما النبات الذي اختاره مندل الإجراء جتاربه الوراثية ؟

      اأ- �سجرة التفاح            ب-  القمح                     جـ- زهرة ال�سم�س             د- البازالء

3- ما الذي يربط �سل�سلتي ال DNA مع بع�سهما البع�س؟

      اأ- جزيئات �سكر        ب- اأوا�رش كيميائية            جـ- نيوكليوتيدات         د- اأحما�س نووية 

4- كم يبلغ عدد اجلينات اخلا�س بكل �سفة وراثية؟

     اأ- ثالثة ازواج                ب- زوجني               جـ- زوجًا واحدًا               د- اأربعة ازواج

5- ماعدد اأنواع القواعد النيرتوجينية الداخلة يف تركيب النيوكليوتيد؟

      اأ- �سبع                        ب- قاعدتان اأثنتان                 جـ- خم�س                    د- اأربع

6- ما الرتكيب االأ�سا�سي املكون لالحما�س النووية ؟

       اأ- ال�سكريات           ب- اأحما�س دهنية               جـ- النيوكليوتيدات          د- اأحما�س اأمينية

7- كم يبلغ عدد الكرومو�سومات امل�سوؤولة عن حتديد اجلن�س يف االن�سان؟

     ا- زوجًا واحدًا                 ب- ثالثة اأزواج                جـ- زوجني               د- اأربعة ازواج

 8- يف اي عام اكت�سف DNA  الول مرة ؟

    اأ-1970                            ب- 1945                         جـ- 1953                    د-1960

مراجعــة  الف�سل الأول

اأخرت الجابة ال�سحيحة :



9- من هو موؤ�س�س علم الوراثة؟

10- ما موقع اجلينات يف اخللية؟

11- ما �سكل جزيئة ال DNA ؟

12- من الذي اكت�سف ال DNA ؟

13- هل �سيتغري حجم اخلاليا اجل�سمية يف اج�سام الكائنات احلية لو كان الكرومو�سوم ب�سكل منفرد 

        غري ملتف؟ ف�رش اجابتك.

14- هل يّعد اخلوف من االماكن املرتفعة �سفة من ال�سفات الوراثية؟ وملاذا؟

 15- ما اأثر تطور علم اخللية يف تطورعلم الوراثة ؟

 16- هل ميكن التنبوؤ بتوارث �سفات وراثية معينة من االآباء اىل االأبناء؟ عزز اجابتك باالأمثلة.

17-ما ال�سفات الوراثية التي ميكن درا�ستها يف ال�سكل االآتي؟

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



ت�سميم �سجل الن�سب 

خطوات العمل:

1 اح�رش ورقة وقلما وا�سجل عليها اأ�سماء اأفراد عائلتي  

ابناء   ، االخوال   ، االعمام  الوالدين،  واجلدات،  االجداد   (   

االعمام ، االخوة واالخوات( .

معلومات  عنهم  واجمع  عائلتي  افراد  مع  اتوا�سل   2  

مثل  بها  اأ�سيبوا  التي  واالمرا�س  ال�سحي  و�سعهم  حول 

اأمرا�س  الدم،  �سغط  اأمرا�س  ال�رشطانية،  )االمرا�س 

اجلهاز الع�سبي، اأمرا�س جهاز الدوران ، الخ...(.

3  اأبدا بت�سميم ال�سجل، ار�سم رمز     لت�سري اىل االأناث       

داخل  وعمره  ال�سخ�س  ا�سم  اأ�سّجل  للذكور،  ورمز     

الرمز.

4 اأ�سل بخطوط با�ستخدام امل�سطرة بني الرموز ح�سب عالقة   

القرابة بني االأ�سخا�س وكما يلي :

5 األون الرموز التي تخ�س اال�سخا�س امل�سابني باأمرا�س      

بلون خمتلف.

6 هل االحظ وجود امرا�س انتقلت من جيل اىل اآخر؟ ا�سّجل   

مالحظاتي.

7 مافائدة �سجل الن�سب للتنبوؤ باحلالة ال�سحية  لالأن�سان؟  

   املواد واالدوات

 

  ورقة 

   قلم 

  م�سطرة 

  اأقالم ملونة

ن�صاط ا�صتهاليل:

تطبيقات علم الوراثة 2
الف�صل



 الفكرة الرئي�صة:

حياة  يف  دورمهم  وتطبيقاتها  للوراثة 

االن�سان يف عدة جماالت اأهمها ال�سحة. 

  نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساكون قادرا على 

ان :

1   اأو�سح مفهوم االمرا�س الوراثية.

الوراثية  االمرا�س  بني  2 اأقارن 

ت�سيب  التي  االمرا�س  من  وغريها 

االن�سان.

التي  الوراثية  اأهم االمرا�س  اأذكر      3

ت�سيب االن�سان.

4  اأعّرف مفهوم املناعة

الوقاية من  اللقاحات يف  اأبنّي دور   5

االمرا�س.

المفردات:

الوراثة و�صحة االأن�صان

ما االمرا�س الوراثية؟

�سهد علم الوراثة تقدمًا كبريًا يف ال�سنوات االخرية من خالل 

تطّور التقنيات التي ي�ستخدمها الباحثون يف هذا املجال والتي 

اأ�سهمت يف العديد من االكت�سافات الطبية املهمة ، ومن هذه 

اال�سابة  قبل  الوراثية  االمرا�س  امكانية حتديد  االكت�سافات 

فما  وعالجها،  االجيال  بني  انتقالها  من  احلد  ثم  ومن  بها 

املق�سود باالمرا�س الوراثية؟

ميكن تعريف االمرا�س الوراثية باأنها "تلك االمرا�س التي 

تنتقل من جيل اىل اآخر اأو من االأباء اىل االأبناء ب�سبب وجود 

جينات حاملة ل�سفة ظهور هذه االمرا�س".

وتختلف االمرا�س الوراثية عن بقية االمرا�س التي ت�سيب 

االن�سان بانها: 

1- يكون م�سبب هذه االمرا�س وراثيا اأما بقية االمرا�س فقد 

تكون م�سبباتها متنوعة مثل اجلراثيم اأو اال�سابات اخلارجية 

"كال�سقوط من مكان مرتفع" اأو خلل وظيفي ي�سيب ع�سوًا 
ما من اع�ساء اجل�سم.

2- تكون اإمكانية ال�سفاء من االمرا�س الوراثية �سئيلة لكون 

اجل�سم اليكّون مناعة  �سدها، واملناعة هي قدرة اجل�سم على 

مقاومة م�سببات املر�س نتيجة لتكوينه اج�سامًا ت�سمى االأج�سام 

امل�ساّدة .

Genetic Disease                   االمرا�س الوراثية

Immunity                                                       املناعة

Hemophilia                            نزف الدم الوراثي

Diabetes                                          داء ال�سكري

 Sickle – cell  anemia                 فقر الدم املنجلي

Vaccines                                                    اللقاحات

Antibiotics                                 امل�سادات احليوية

متثل  اجل�سم،  يف  املناعة  عمل  اآلية  ال�سكل)7-3(  

اجل�سم،  تهاجم  التي  الفريو�سات  اخل�رشاء  االج�سام 

واالج�سام ال�سفراء متّثل االج�سام امل�ساّدة الت

يكونها اجل�سم  فتهاجم الفريو�سات.

الدر�ص     1

�سوؤال: ما اأبرز تطبيقات علم الوراثة يف جمال ال�سحة؟



ومن اهم االأمرا�س الوراثية امرا�س ال�رشطان ، ومر�س نزف الدم الوراثي ويق�سد به عدم توقف 

النزف يف حالة اال�سابة باجلروح ب�سبب وجود خلل يف تركيب مكونات الدم. 

ومر�س داء ال�سكري   الذي يحدث نتيجة خلل يف عمل غدة البنكريا�س التي تفرز هورمون االن�سولني، 

ويعمل هذا الهورمون على تنظيم م�ستوى ال�سكر يف الدم ويعد هذا املر�س من اخطر االمرا�س التي 

ال�سكتة  اأو  بالعمى  يوؤدي اىل اال�سابة  يوؤثر على عمل جميع اجهزة اجل�سم وقد  لكونه  االن�سان  ت�سيب 

الدماغية.

�سيوعا،  الدم  اأمرا�س  اأكرث  املنجلي وهو  الدم  فقر  االإن�سان منها  اأخرى ت�سيب  امرا�س وراثية  توجد 

ويحدث نتيجة خلل وراثي يوؤدي اىل  ت�سّوه كريات الدم احلمراء فيتغري �سكلها من الكروي اىل املنجلي  

فتكّون هذه الكريات  كتلة تعيق �رشيان الدم يف االوعية الدموية وبالتايل ان�سدادها. 

داء  مبر�س  امل�سابني  على  يجب   )8-3( ال�سكل 

م�ستوى  من  التاأكد  باال�سابة  املهددين  اأو  ال�سكري 

ال�سكر يف الدم باأ�ستمرار با�ستخدام جهاز فح�س ن�سبة 

ال�سكر  يف الدم. 

�سوؤال:قارن بني مر�س ال�رشطان ومر�س االنفلونزا.

ن�صاط

اأ�ستعن ب�سبكة املعلومات اأو امل�سادر الطبية للتعرف على مزيد من االمرا�س الوراثية ، �سّجل 

هذه االمرا�س واأعرا�سها ثم �سمم لوحة جدارية بالتعاون مع زمالئك  تت�سمن ماتو�سلت اليه 

وعَلّقها يف غرفة ال�سف.

كرية دم منجلية

كريات دم حمراء طبيعية

ال�سكل )3-9( مر�س فقر الدم املنجلي، الحظ تاأثري 

كريات الدم املنجلية على جريان الدم. 



ما التطبيقات الوراثية يف حماية �سحة االن�سان؟

اىل  التو�سل  الباحثون  ا�ستطاع  حيث  والطبي،  ال�سحي  املجال  يف  الوراثة  لعلم  مهمة  تطبيقات  توجد 

العديد من التقنيات التي ت�سهم يف احلفاظ على �سحة االن�سان وعالجه اأو وقايته من االأمرا�س اعتمادا 

على اأ�س�س ومفاهيم علم الوراثة .

باأمرا�س معينة  التي تعطى لالطفال يف �سن مبكرة لوقايتهم من اال�سابة  اللقاحات  التقنيات  ومن هذه 

مثل �سلل االطفال واحل�سبة وغريها. تعمل اللقاحات على زيادة مناعة اجل�سم �سد هذه االمرا�س ومنع 

م�سبباتها "الفريو�سات " من التكاثر داخل اجل�سم من خالل ت�سعيف مادتها الوراثية.

وكان الأكت�ساف اللقاحات االثر الكبري يف الق�ساء على العديد من االمرا�س يف مناطق عديدة من العامل  

نهائيا .وعمل الباحثون با�ستمرار على اكت�ساف ادوية لعالج االمرا�س مبختلف م�سبباتها ، ومن هذه 

ت�ساعف  ايقاف  على  تعمل  حيث  البكتريية  االمرا�س  لعالج  ت�ستخدم  التي  احليوية  امل�سادات  االدوية 

البكرتيا وتكاثرها داخل اجل�سم من خالل ا�سعاف مادتها الوراثية ، وكان م�ساد البن�سلني اول م�ساد 

حيوي يتم اكت�سافه من قبل العامل االنكليزي األك�سندر فليمنغ يف العام 1928.

ال�سكل )3-10( توجد امل�سادات احليوية باأ�سكال خمتلفة مثل احلبوب اأو املحاليل. 

�سوؤال: قارن بني اللقاح وامل�ساد احليوي.

ن�صاط

تعرف على املزيد من اأنواع امل�سادات احليوية واأ�ستخداماتها من خالل زيارة اىل املركز 

ال�سحي القريب من مدر�ستك برفقة زمالئك ومدر�سك ، اأ�ساأل الطبيب املخت�س ودّون ما 

تعرفت عليه يف جدول يف دفرت العلوم.



الفكرة الرئي�صة     

            

1- ما الفرق بني االمرا�س الوراثية وغريها من اأنواع االأمرا�س التي ت�سيب االن�سان؟

2- اأين تكمن خطورة االأمرا�س الوراثية؟

املفردات    

             

3- ما املق�سود باملناعة؟

4- ما تاأثري اللقاحات على حماية �سحة االن�سان؟

5- ما ابرز اأعرا�س مر�س فقر الدم املنجلي؟

6- ما املق�سود بامل�سادات احليوية؟

  التفكري الناقد

7- عّلل عدم ا�سابة الطفل مبر�س �سلل االأطفال بعد تلقيحه �سد هذا املر�س.

8- ما اهمية �سجل الن�سب يف احلد من انتقال االأمرا�س الوراثية؟

9- ما �سبب وجود انواع متعددة من امل�سادات احليوية التي تعالج االلتهابات؟

     مراجعة الدر�س الول

اأخترب معلوماتي



  الفكرة الرئي�صة:

يف  الوراثة  علم  تطبيقات  ا�ستخدمت 

مثل  احلياة  يف  خمتلفة  جماالت  تطوير 

املجال االقت�سادي وال�سناعات الغذائية 

وتّعد  احليوانية،  والرثوة  والزراعة 

الهند�سة الوراثية من اهم تلك التطبيقات.

  نتاجات التعلم:

يف نهاية هذا الدر�س �ساأكون قادرًا على 

اأن :

1  اأبني مفهوم الهند�سة الوراثية.

2 اأحدد املجاالت التي ت�ستخدم فيها 

حياتنا يف  الوراثية  الهند�سة  تطبيقات 

3    اعّرف مفهوم الطفرة.

4 اأطّلع على اآخر نتائج االبحاث يف 

جمال الهند�سة الوراثية.

المفردات:

دورعلم الوراثة يف املجاالت املختلفة

ما املق�سود بالهند�سة الوراثية؟

عرفت باأن لعلم الوراثة تطبيقات عديدة يف املجالني ال�سحي 

من  اال�ستفادة  ميكن  اأخرى  جماالت  وتوجد   ، والطبي 

تطبيقات علم الوراثة فيها مثل املجال الزراعي واالقت�سادي 

هذا  يعني  فماذا  الوراثية،  بالهند�سة  مايعرف  خالل  من 

امل�سطلح؟

الوراثة  علم  تطبيقات  من  تطبيق  الوراثية  بالهند�سة  يق�سد 

ال�سفات  بع�س  تعديل  يف  االأن�سان  تدّخل  ويعني  احلديث 

الوراثية املختارة لكائنات حية اخرى ،ويطلق على الكائنات 

بالكائنات  انتاجها  يف  الوراثية  الهند�سة  ت�ستخدم  التي  احلية 

املعّدلة وراثيًا.

اأجريت جتارب الهند�سة الوراثية الأول مرة يف العام 1973 

ا�ستخدام  ذلك  تلى  املجهرية  احلية  الكائنات  من  العديد  على 

النباتات  ا�سناف  وبع�س  الفئران  مثل  اأخرى  حية  كائنات 

واحليوانات.

جديدة   وراثية  �سفة  ظهور  بها  فيق�سد  الوراثية  الطفرة  اما 

ب�سبب  الوالدين وحتدث  �سابقًا عند  اأكرث مل تكن موجودة  اأو 

القواعد  ت�سل�سل  او  الكرومو�سومات وترتيبها  تغيري يف عدد 

ال�سباب  حتدث  DNA.وقد  ال  جزيء  يف  النيرتوجينية 

لال�سعاعات  التعر�س  مثل  خارجية  ا�سباب  او  مر�سية 

ال�سارة.

  Genetic Engineering                الهند�سة الوراثية

   Genetically        Modified      Organisms                   الكائنات     املعد  ّلة    وراثيا

Mutation                                                الطفرة   الوراثية

Generation                                                    اجليل

�سكل )3-11 ( تتمثل اأوىل خطوات الهند�سة الوراثية بتحديد 

.DNA موقع اجلينات املراد تغيريها على �رشيط ال

الدر�ص     2

�سوؤال: ما الفرق بني الطفرة الوراثية والهند�سة الوراثية؟



ما تطبيقات الهند�صة الوراثية يف جماالت احلياة ؟

ا�ستخدمت الهند�سة الوراثية يف جماالت متعددة بعد ان اأثبتت التجارب االولية جناحها، ومت 

تو�سيع نطاق االبحاث الذي كان حم�سورا يف املجال الطبي ، لي�سمل املجال الزراعي وال�سناعي 

واالقت�سادي.

تطبيقات الهند�صة الوراثية يف املجال ال�صناعي:

ترتبط العلوم مع بع�سها بع�سا يف العديد من اجلوانب ، وينعك�س تطورها على احلياة ب�سكل عام ، ولقد 

انعك�س تطور ابحاث الهند�سة الوراثية على تطور ال�سناعة يف بلدان العامل املتقدمة ، فعلى �سبيل املثال 

بدل ان يتم تدوير النفايات ومعاجلتها �سناعيًا بكلف مادية عالية، مت اللجوء اىل تغيري احلام�س الوراثي 

للبكرتيا املحللة للمواد الع�سوية بحيث تعمل على حتليل النفايات اىل مكوناتها اال�سلية ب�سكل اأ�رشع واأقل 

كلفة.

ويعّد جمال ال�سناعات الغذائية منوذجا اآخر على ا�ستخدام الهند�سة الوراثية، كما يف �سناعة منتوجات 

االلبان باأ�ستخدام بكرتيا معدلة وراثية جتعل عملية تخمر احلليب تتم مبعدل ا�رشع .

ال�سكل )3-12( �سورة باملجهر 

االألكرتوين الأحد اأنواع البكرتيا 

امل�ستخدمة ملعاجلة النفايات.

�سوؤال: ماجوانب ا�ستخدام الهند�سة الوراثية يف املجال ال�سناعي؟

ن�صاط

ا�ستخدم العلماء يف العام 1994 تقنية من تقنيات الهند�سة الوراثية ت�سمى باال�ستنت�ساخ الوراثي ، ومت 

ي »النعجة دوللي«. ابحث يف �سبكة املعلومات او امل�سادر املتوفرة  َمّ من خاللها انتاج كائن حي �سجُ

يف مكتبة املدر�سة عن مراحل هذه التجربة حتى انتهائها وخّل�س نتيجة بحثك يف تقرير يحتوي على 

راأيك اخلا�س يف هذه التجربة وناق�سه اأمام زمالئك يف ال�سف ومدر�سك اأو مدر�ستك.



ما تطبيقات الهند�صة الوراثية يف املجال الزراعي؟

توؤثر الزراعة ب�سورة مبا�رشًة  يف حياة االن�سان، فمن خاللها يتم تاأمني متطلباته من الغذاء وبع�س 

املواد االولية امل�ستخدمة يف ال�سناعة.

ولغر�س تطوير هذا اجلانب متت اال�ستعانة بتقنيات الهند�سة الوراثية يف نواٍح عدة �سمن املجال 

الزراعي منها:

1- انتاج ا�سناف نباتية مقاومة لال�سابة باالمرا�س الطفيلية او االمرا�س البكتريية او الفريو�سية ، 

وحني تتكاثر هذه النباتات تنتج منها �ساللة او جيل )اأي جمموعة من االفراد ت�سرتك ببع�س ال�سفات 

الوراثية(،  يحمل افراد هذا اجليل جينات مقاومة لال�سابة بهذه االمرا�س.

2- انتاج ا�سناف نباتية مقاومة للظروف البيئية القا�سية مثل اجلفاف اأو النمو يف الرتبة عالية امللوحة 

اأو احلرارة العالية ، مما ي�سمح بزراعة هذه النباتات يف مناطق او�سع يف العامل .

3- انتاج املحا�سيل املعدلة وراثيًا ، حيث تنتج اال�سناف النباتية التي يزداد الطلب عليها يف ال�سوق 

العاملية يف غري مو�سمها ، لغر�س �سد النق�س احلا�سل يف تاأمينها مثل الذرة وبع�س ا�سناف الرز والقطن.

4- انتاج �سالالت حيوانية ذات انتاجية اكرب للحليب واللحوم من خالل حت�سني املركبات امل�سوؤولة عن 

النمو وانتاج احلليب داخل اج�سامها.

ال�سكل )3-13( تتميز املحا�سيل املعدلة وراثيًا مبوا�سفات تختلف عن املحا�سيل العادية، هل ت�ستطيع ان 

متّيز هذه املوا�سفات من خالل ال�سكل؟

�سوؤال: ما �سبب اال�ستعانة  بتطبيقات الهند�سة الوراثية يف املجال الزراعي؟

محصول معّدل 

وراثياً



الفكرة الرئي�صة     

            

1- ما اأبرز تطبيقات الهند�سة الوراثية يف املجال الزراعي؟ 

2- ما اأ�سباب اال�ستعانة بالهند�سة الوراثية يف جمال الرثوة احليوانية؟ 

املفردات    

             

3- ما املق�سود بالهند�سة الوراثية؟

4- ماذا  ت�سمى الكائنات احلية التي ت�ستخدم الهند�سة الوراثية يف انتاجها؟

5- ما الطفرة الوراثية وما�سبب حدوثها ؟

  التفكري الناقد

ح اجابتك باال�ستعانة ببع�س االمثلة. 6- باعتقادك هل تكون جميع الطفرات الوراثية ايجابية؟ و�سّ

7- �رّشح اأحد الباحثني باأنه )يف العام 2020 �سيكون من املمكن زراعة النخيل يف قارة اأوربا( .      

      براأيك ما ال�سبب الذي �سيوؤدي اىل هذه النتيجة؟ 

8- ا�ستخدم العلماء الكائنات املجهرية كنماذج اختبار يف جتارب الهند�سة الوراثية االأوىل ومل  

       ي�ستخدموا كائنات اكرث تطورًا. علل ذلك.

     مراجعة الدر�س الثاين

اأخترب معلوماتي



علم الوراثة وعلم االجتماع

يرتبط علم االحياء بالعديد من العلوم االخرى ومنها علم االجتماع الذي يهتم بدرا�سة املجتمعات االن�سانية 

وخ�سائ�سها وبيئاتها والظروف التي �ساعدت على ت�سكلها.

بدرا�سة  يخت�س  علم  وهو   "Anthropology االن�سان  "علم  ي�سمى  علم  االجتماع  علم  فروع  ومن 

االن�سان  فاعلة يف تطور علم  م�ساركة  الوراثة  �سارك علم   ، التاريخ  االن�سان و�سلوكه عرب  خ�سائ�س 

ب�سورة خا�سة وعلم االجتماع ب�سورة عامة ، فمن خالل تطبيقات الهند�سة الوراثية ودرا�سة احلام�س 

النووي DNA اأمكن التعّرف على �سفات عديدة للمجتمعات الب�رشية التي كانت ت�سكن االر�س منذ زمن 

بعيد .

من خالل حتديد ال�سفات الوراثية متّكن علماء علم االجتماع من حتديد خ�سائ�س البيئات التي عا�ست 

فيها املجتمعات قدميًا ودرا�سة التطور الذي مّرت به الب�رشية عرب ال�سنني ، علما اأن علم االحياء ي�سم 

. Evolution سّمى علم التطور� فرعًا يتخ�س�س بدرا�سة تطور االن�سان يجُ

  �ساهم علم الوراثة يف جناح اكرب االكت�سافات االثرية يف الع�رش احلديث من خالل حتديد �سفات وهوية

 املومياءات التي عرثعليها يف االهرامات مب�رش.

علم الأحياء والعلوم الأخرى



1- مااالأدوية التي تعالج االلتهابات البكتريية؟ 

 اأ- اللقاحات               ب- امل�سّكنات                 جـ- امل�سادات احليوية          د- امل�سول.

2- ما احد اأ�سباب حدوث الطفرات الوراثية؟

اأ- العدوى               ب-  �سوء التغذية           جـ- امرا�س �سغط الدم       د- التعر�س لالأ�سعاعات.

3- ما تطبيقات ا�ستخدام الهند�سة الوراثية يف املجال ال�سناعي؟

 اأ- ت�سنيع الوقود       ب- معاجلة النفايات         جــ- �سناعة املعادن         د- �سناعة االخ�ساب

4- يف اأي عام بدات جتارب الهند�سة الوراثية الأول مرة

 اأ- 1980                   ب- 1960                        جـ- 1973                       د- 1990

5- ماتاثري مر�س فقر الدم املنجلي على جريان الدم؟

  اأ- تو�سيع االوردة   ب- تو�سيع ال�رشايني    جـ- بطء تخرثالدم  د- تعيق �رشيان الدم يف ال�رشايني.                                                          

6- ما تاأثري اللقاحات على �سحة االن�سان ؟

 اأ- تعوي�س املاء املفقود من اجل�سم                                       ب- خف�س م�ستوى ال�سكر يف الدم                                               

جـ- زيادة املناعة �سد بع�س االمرا�س                        د- منع اال�سابة باالمرا�س الوراثية.

    7- من العامل الذي اأكت�سف اول م�ساد حيوي ؟

 اأ- وليم هاريف                     ب-فليمنغ                           جـ-ليفنهوك                  د-روبرت هوك

8- ما الرتاكيب امل�سوؤولة عن املناعة يف اجل�سم؟

اأ- كريات الدم احلمر           ب- االنزميات                جـ- االج�سام امل�سادة        د- الهورمونات

مراجعــة  الف�صل الثاين

اأخرت الجابة ال�سحيحة :



9- ملاذا تعطى اللقاحات لالطفال يف �سن مبكرة؟

10-ما اول م�ساد حيوي مت اكت�سافه؟

11-ما فائدة الهند�سة الوراثية يف جمال الرثوة احليوانية؟

12-اأقرتح حلواًل ملعاجلة م�سكلة جتمع النفايات التي بداأت تظهر يف بع�س دول العامل يف الوقت احلا�رش    

        بناًءعلى تطبيقات الهند�سة الوراثية.

13-توّقع ماذا �سيحدث لوكانت املناعة �سد بع�س  االمرا�س �سفة  وراثية؟

14-هل من املمكن ان توؤدي تطبيقات الهند�سة الوراثية يف املجال الزراعي اىل الق�ساء على م�سكلة 

        املجاعة يف العامل؟ وملاذا؟

15-اأقراأ ال�سورة اأدناه وعلق عليها يف �سوء ماتعلمته بخ�سو�س تطبيقات الهند�سة الوراثية.

  اأجب عن الأ�سئلة الآتية:

     التفكري الناقد



مت بحمد اهلل


