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للموهبة واإلبداع ،وتعزيز الشغف بالعلوم واملعرفة ،لبناء قادة املستقبل من خالل منهجية ،وفق أحدث األساليب
العلمية وأفضل املمارسات العاملية في تعليم املوهوبين واملبدعين ،الستثمار طاقاتهم وتمكينهم؛ كونهم الرافد األساس
الزدهار اإلنسانية ،وتسعى موهبة إلى دعم الرؤية بعيدة املدى لإلبداع واملوهبة ورعايتها في اململكة بما يوائم تطلعات
وطموح أهداف رؤية  2030في تطوير القدرات البشرية املوهوبة وإعداد جيل قادم يكون عماد اإلنجاز وأمل املستقبل،
ً
ًّ
نخبويا بل ضرورة لالرتقاء بمعايير عالية
وعليه تؤمن موهبة بأن االستثمار في تعليم املوهوبين ليس رفاهية وال عمال
الجودة في تعزيز قدراتهم حتى يسهموا في بناء مجتمعهم ليصبحوا قادة املستقبل ،كما تتمتع موهبة بخبرات طويلة في
دورا ً
تنفيذ العديد من البرامج للطلبة املوهوبين واملبدعين فهي تمثل ً
رئيسا في املنظومة املؤسساتية الحالية الداعمة
لتعليم املوهوبين في اململكة وتتكامل مع نظام التعليم الوطني من خالل برامج التعرف والرعاية الشاملة واملتكاملة
للموهوبين وتبادل الخبرات بما يخص التخطيط والتطبيق القيم مع املعنيين مثل وزارة التعليم واملؤسسات األكاديمية
العاملية حول كيفية تصميم البرامج واملبادرات وتقديمها من خالل ممارسات تربوية متقدمة.
ً
ً
ً
موضوعيا للتفوق والتقدم في
ونظرا ألن املسابقات العلمية لم تعد ترفا يمكن االستغناء عنه ،بل أصبحت معادال
املجاالت العلمية ،وألنه مع زخم املنافسة للصعود على منصات التتويج أصبح على كل من يريد أن يحقق ذلك أن
يسلك كافة السبل التي تتيح له ليس فقط الوصول إلى تلك املنصات بل حجز مكان دائم عليها.
وفي هذا السياق تأتي مسابقة موهوب كمسابقة علمية سنوية تستهدف الطلبة من الصف السادس االبتدائي إلى
الصف األول الثانوي ،كأداة الكتشاف الطلبة املتميزين في العلوم والرياضيات واملعلوماتية والفيزياء والكيمياء
واألحياء ،بهدف إلحاقهم بالبرامج التدريبية املتخصصة؛ لتأهيلهم للمشاركة في املسابقات الدولية في العلوم
والرياضيات  .هذا وتتكون مسابقة موهوب من ثالث مراحل تتم جميعها عن بعد:

اختبار موهوب 1

تدريب موهوب

 30ساعة

اختبار موهوب 2
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وبين يديك اآلن الحقيبة الخاصة بمسابقة موهوب والتي من خاللها نتعرف بشكل مبدئي على طبيعة موضوعات
وأسئلة املسابقات الدولية وبعض األساسيات التي تتكامل مع موضوعات املناهج الدراسية الواجب توافرها حتى
ندخل في مرحلة اإلتقان التي تضعك على أول طريق املنافسة لنيل شرف تمثيل الوطن في املسابقات الدولية.
ولقد حرصنا في هذه الحقيبة أن نقدم لكم املادة العلمية بلغة سهلة وجذابة تدفع شغفكم إلى نقاط أبعد وعوالم
أخرى من التحدي واالستمتاع بالتعلم .كما أننا ننصح بأال تكون هذه املادة هي مصدرك الوحيد فعليك البحث
واالطالع بشكل مستمر فإن هذا هو ما يصنع الفارق ً
دائما في قدرتك على مواصلة الطريق.
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علم األحياءBiology
يوما ما وتركيب املخلوقات احليّة ،وكيف تقوم بوظائفها ،وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.
هو العلم الذي يدرس أنواع احلياة واترخيها وكل ما كان حيًا ً

خصائص املخلوقات احليّة Characteristics of living creatures
 – 1مكونة من خليّة أو أكثرMade of one or more cells

()1

اخللية هي لَبِنة الرتكيب والوظيفة يف املخلوقات احليّة فكل نوع من اخلالاي هلا

تركيب خاص ُُي ّكنها من أداء وظيفة ُمعينة.

ضي) Displays organization
 – 2إظهار التنظيم (التع ّ
ذرة
ّ

خليّة

نسيج

عضو

جهاز

()2

جسم املخلوق احلي

 – 3النمو The Growth

()4

()3

عرف النمو أبنه زايدة يف كتلة الفرد.
يُ ّ

 – 4التكاثر Reproduction
()6

ادا جديدة من النوع نفسه.
قُدرة املخلوق احلي على إنتاج أفر ً

()5

وُُيكن تعريف النوع أبنه جمموعة من املخلوقات احليّة املُتشاهبة يف الشكل

والرتكيب وقادرة على التزاوج فيما بينها وإنتاج نسل خصب يف الظروف الطبيعية

يستطيع بدوره إعادة التناسل.

للمثريات Responds to stimuli
 – 5االستجابة ُ

()8

()7

إن قُدرة املخلوق احلي على التفاعل مع املؤثرات سواءً كانت داخلية أو

خارجية ،وإبداء ر ّد الفعل املُناسب يُعرف ابالستجابة .Response

()9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/qmR ,1

https://shortest.link/oVE ,2

https://shortest.link/oR7 ,3

https://shortest.link/pEd ,4

https://shortest.link/oRi ,5

https://www.belarabyapps.com ,6

https://shortest.link/oRq ,7

https://shortest.link/oRy ,8

https://shortest.link/oRB,9
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 – 6التغذي (احلاجة إىل الطاقة Feeding )Requires Energy
هي عملية حصول املخلوق احلي على الغذاء إلمداد اجلسم ابلطاقة الالزمة ألداء وظائفه على أكمل وجه .وختتلف طريقة احلصول على الغذاء يف املخلوقات
احليّة فهي تنقسم إىل :أ – ذايت التغذية  Autotrophsب – غري ذايت التغذية Heterotrophs
()3

()1
() 4

()2

()5
()6
()7

 – 7التنفس Respiration
هي العملية اليت بواسطتها ُُيكن للمخلوق احلي احلصول على غاز األكسجني واستعماله لتحرير الطاقة من الغذاء مث التخلص من غاز اثن أكسيد الكربون.
()9
()8

 – 8احلركة Movement
قُدرة املخلوق احلي على تغيري موضع جسمه أو أجزاء من اجلسم ونقلها من مكان إىل آخر.
()10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة 123

https://shortest.link/oRi ,2

https://shortest.link/pFX ,5

https://shortest.link/oT3 ,6

https://shortest.link/oU3 ,7

https://shortest.link/oUc ,8

https://shortest.link/oU9 ,9

https://shortest.link/oSB ,4

https://shortest.link/oUJ ,10

https://www.belarabyapps.com ,3
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 – 9املُحافظة على االتزان الداخلي :Maintain homeostasis
تقوم املخلوقات احليّة بتنظيم الظروف الداخلية للجسم لضمان احلفاظ على حياته.
()2
()1

 – 10التكيّف :Adaptation

قُدرة املخلوق احلي على التأقلم والتعايش مع الظروف البيئية املُحيطة به دون اإلضرار حبياته مثل تكيّف اجلمل ونبات الصبار مع البيئة الصحراوية اليت
تعيش هبا.

()4

(3
)

مترين ( )1-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
وسم العملية اليت ُُيثلها مث ِ
صفها:
 - 2أتمل الرسم البيان التايل ِّ
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
.............................................ـ...........................................

نسال .هل جيب أن يكون احلمار والفرس من النوع نفسه؟
بغال ،لكن البغال عقيمة ،وال تستطيع أن تُنجب ً
ُُ – 3يكن حلمار وفرس أن يتزاوجا ليُنتجا ً
ضح إجابتك.
وّ

......................................................................... .............................................................................................................................
.................................................. ............................................................................................................................. .......................
.........................................................................................ـ........................................................................................... ..................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/oUS ,1
https://shortest.link/oV5 ,3

https://shortest.link/oUV ,2

https://shortest.link/pIu ,4
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جدول ( )1-1تدريبات الفصل األول
مثاال على التكيّف يف املخلوقات احليّة؟
أي اآليت يُع ّد ً
ّ .1
 Bغذاء جديد اكتشفته السناجب

 Aبُقع صلع على أسد ه ِرم

 Dشعر أبيض للدب القطب البالغ

 Cفريوسات تنتقل إىل اإلنسان

مثاال على الطرائق اليت يستعملها جسم اإلنسان للوصول إىل االتزان الداخلي؟
أي النشاطات التالية يُع ّد ً
ّ .2

 Aإفراز العرق خلفض درجة حرارة اجلسم

 Cهضم الغذاء لتحويله إىل دقائق صغرية احلجم
 Aجتربة ألمناط عملية تعرية الرمل

 Bخلق أفكار حلل ُمشكلة ُمع ّقدة

 Dالقفز عرب الشارع لتجنُّب السيارات القادمة

حيواي ُُيكن لشخص أن يقوم به عند الشاطئ؟
 .3نشاطًا ً

 Cحتديد األنواع املُختلفة من املعادن يف الرمل

ُ Bمالحظة سلوك التغذي لطائر النورس

 Dقياس الفروق يف املد واجلزر خالل النهار

 .4ما أفضل طريقة لتحديد املخلوقات احلية داخل نفس النوع؟
تتشارك نفس الصفات اجلسدية

ُ Aيكن هتجينها

B

ُ Cيكن تزاوجها وإنتاج نسل لديه القدرة على التكاثر

 Dال تتشارك أي من الصفات احليوكيميائية

 .5افحص البياانت املبينة يف اجلدول التايل وصف أتثري التغذية يف استهالك الطاقة (معدل االيض امليدان):

 Aتزيد التغذية من ُمع ّدل األيض امليدان للفراخ
 Cتوقف التغذية ُمع ّدل األيض امليدان للفراخ

 Bتُقلل التغذية من ُمع ّدل األيض امليدان للفراخ

 Dال تؤثر التغذية يف ُمع ّدل األيض امليدان للفراخ

 .6خالل أقل من شهر تنمو صغار طائر أيب احلناء الضعيفة وتستطيع الطريان ،ما التغريات األخرى اليت حت ُدث يف أثناء منوه؟

تطور قدرهتا على إصدار أصوات أعلى لتنبيه اآلابء حلاجتها لألكل

 Aتطور قدرهتا على الرؤية والطريان مسافة طويلة

B

 Cتُصبح أكثر عدائية ومنافسة لطرد اخوهتا من العش

 Dتُصبح عظامها ُمصمتة وأكثر صالبة

2 kg A

4 kg B

10 kg C

12 kg D

 .7ما الكتلة احليوية لألمساك املتوافرة من لطيور خطّاف البحر على عُمق 10 m؟
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علم اخللية

الفصل الثان

❖ ُمقدمة عن اخللية

❖ تركيب اخللية ووظائفها
❖ النقل اخللوي

❖ الطاقة اخللوية
❖تدريبات
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اخلليّة :The Cell

علم اخلليّة Cytology

اخللية هي لَبِنة (وحدة) الرتكيب والوظيفة يف املخلوقات احليّة يتميّز كل نوع من اخلالاي برتكيب خاص ُُي ّكنها من أداء وظيفة ُمعينة.

األنواع األساسية للخالاي :Basic Types of Cells

()1

 – 1خالاي بدائية النواة :Prokaryotic cells
وتكون املادة الوراثية فيها حرة وغري ُُماطة بغشاء نووي مثل املخلوقات احليّة
الدقيقة كالبكترياي.

()2

 – 2خالاي حقيقية النواة :Eukaryotic cells
تكون املادة الوراثية فيها داخل نواة ُُماطة بغشاء نووي ُمستقل مثل
الطالئعيات والفطرايت والنبااتت واحليواانت.

مستوايت التنظيم Levels of Organization

(3
)

تبدأ مستوايت التنظيم يف أجسام املخلوقات احلية ابلذرات واجلزيئات

واخلالاي وتنتهي جبسم املخلوق احلي وترتتب من األصغر إىل األكرب كما

يلي:

• اخلليّة The Cell

تتكون من بروتوبالزم يضم النواة وجمموعة من العُضيّات تسبح يف

()4

السيتوبالزم وُُييط هبا غشاء بالزمي يُغلّفه من اخلارج جدار خلوي يف
بعض أنواع اخلالاي.

• النسيج Tissue

()5

جمموعة من اخلالاي املُتشاهبة يف الرتكيب واملنشأ تقوم بنفس الوظيفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/oVk ,1

https://shortest.link/oVu ,2

https://shortest.link/oVE ,3

https://shortest.link/oVK ,5 ,4
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• العضوOrgan

جمموعة من األنسجة املُتخصصة واليت تقوم بوظائف ُُمددة.

()1

()2

• اجلهاز Body Systems

تشرتك عدد من األعضاء يف القيام بعمل ما.

(3
)

• جسم املخلوق احلي The Body

تتكامل األجهزة وتتآزر يف تنظيم حياة املخلوق احلي.

()5
() 4

وقد يتكون جسم املخلوق احلي من خلية واحدة أو عدد كبري من اخلالاي
أو عدد من األنسجة أو عدد من األعضاء أو عدد من األجهزة.

نظرية اخللية Cell Theory
•
•

تتكون مجيع املخلوقات احليّة من خلية أو أكثر.

اخللية هي الّلبِنَة األساسية للحياة (وحدة الرتكيب والوظيفة) يف جسم
املخلوق احلي واليت تتم بداخلها األنشطة احليوية.

•

تنشأ مجيع اخلالاي اجلديدة من خالاي سابقة ُمماثلة هلا عن طريق عملية
االنقسام اخللوي.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/oVT ,1

https://shortest.link/oVW ,4

https://shortest.link/oVu ,2

https://www.belarabyapps.com ,5

https://www.belarabyapps.com ,3
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تركيب اخلليّة ووظائفها Cellular organelles & Functions

ِ
سمى العُضيّات تؤدي وظائف ُمتخصصة ومهام ُُمتلفة داخل اخللية.
حتتوي اخلليّة على ع ّدة تراكيب تُ ّ

جدول ( )2-1الرتاكيب اخللوية (العُضيات) Cellular organelles
اجلدار اخللوي

الغشاء البالزمي

النواة

الرايبوسومات

Cell Wall

Plasma membrane

Nucleus

Ribosomes

جهاز جوجلي

الليسوسومات

الفجوات

()4

الشبكة البالزمية الداخلية

Endoplasmic reticulum

Golgi Apparatus

()5

اجلسم املركزي

Centrioles
()9

Lysosomes
()7

(6
)

امليتوكوندراي

Vacuoles

األهداب واألسواط

بالستيدة خضراء

Mitochondria

Chloroplasts

()10

()8

Cilia & Flagella
()11

()12

السيتوبالزم
Cytoplasm
()13

سيتوبالزم
()14

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,3كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .115
 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .99
 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .88
 ,4كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .94

.https://shortest.link/oWJ ,5

 ,7كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .96

 ,8كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .96

 ,10كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .98

 ,11كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .116

https://shortest.link/oXn ,13

والعضيات.
 ,14مقطع فيديو على اليوتيوب يوضح الرتاكيب اخللوية
ّ

 ,6كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .95
 ,9كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .97
 ,12ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ،4صفحة .80
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()1

()2

اخللية النباتية

اخللية احليوانية
جدول ( )2-2املُقارنة بني اخلليّة النباتيّة واخلليّة احليوانيّة
الرتكيب

اخللية النباتية

اخللية احليوانية

اجلدار اخللوي

موجود

غري موجود

موقع النواة

جانبية

مركزية

البالستيدات

موجودة

غري موجودة

اجلسم املركزي

غري موجود

موجود

الفجوات العصارية

فجوة كبرية واحدة حتتل ُمعظم مساحة اخلليّة

فجوات صغرية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,2ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ,4صفحة .80
 ,1ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ,4صفحة .67
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مترين ( )2-1اخترب معلوماتك من خالل حل التالية:
 – 1ادرس رسم الغشاء البالزمي .مث حدد املواد املُبيّنة ابألسهم واملُشار إليها ابألحرف .A-E
استخدم يف إجابتك املواد :اثن أكسيد الكربون ،اجللوكوز ،األكسجني ،املاء ،الفضالت.
-A

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

-B

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

-C

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

-D

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

-E

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

 – 2حدد اسم املا ّدة املطمورة يف الغشاء البالزمي واملُشار إليها ابحلرف .F
-F

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

A

 – 3استخدم اإلرشادات املوضحة يف األسفل إلمتام الكلمات املُتقاطعة اآلتية

E

c

أفقي:

J

 – Cيوفر الدعم واحلماية للخلية.

سري ُمعظم أنشطتها.
اخللية ُوت ّ
ُ – Dتدير ّ

اخللية استخدامه.
حتول طاقة الغذاء إىل شكل آخر من الطاقة تستطيع ّ
ّ –F

المية حتتوي على العديد من املواد الكيميائية اليت حتتاج إليها
ّ –I
مادة شبه ُه ّ

اخللية.
ّ

G

 – Jجمموعة األعضاء اليت تتآزر للقيام بوظيفة واحدة.

B
F

عمودي:

اخللية وإليها.
ُ – Aي ّنظم مرور املواد من ّ

ضيات خضراء.
 – Bعملية ُمت ُّ
وحتوهلا إىل غذاء يف ُع ّ
تص فيها الطاقة الضوئية ّ

 – Eجمموعة من اخلالاي املُتشاهبة اليت تقوم بوظيفة ُُمّددة.

D

اخللية وتقوم
 – Gأجزاء ُمتخصصة تستطيع ُّ
التحرك داخل السيتوبالزم ّ

ابلعمليات الضرورية للحياة.

خلية واحدة.
احلية على األرض ،ويتكون من ّ
 – Hأصغر املخلوقات ّ

I

H
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النقل اخللوي Cellular Transfers
• انتقال املواد من خالل الغشاء:
()1

6

 – 1اخلاصية اإلمسوزية Osmosis

كيزا.
عمليه انتقال جزيئات املذيب(املاء) من احمللول األقل تركيز للمادة املُذابة اىل احمللول األكثر تر ً

 – 2االنتشار البسيط Simple Membrane Diffusion

انتقال جزيئات املادة من املنطقة ذات الرتكيز العايل إىل املنطقة ذات الرتكيز املنخفض وهلذه اخلاصية دور مهم يف

تبادل املواد بني اخللية والوسط احمليط هبا.

 - 3االنتشار امليسر Facilitated Membrane Diffusion

تتم عمليه النقل مع اجتاه تدرج الرتكيز للمادة املنقولة (من الرتكيز العايل للمادة إىل الرتكيز املنخفض)

يتم نقل اجلزيئات اليت ال تذوب يف الدهون وال تستطيع املرور من خالل فتحات الغشاء اخللوي بواسطة انقل بروتيين

وتسمى الربوتينات الناقلة.

 - 4النقل النشط Active transport
انتقال املواد من الرتكيز املنخفض إىل الرتكيز العايل ويتطلب ذلك بذل طاقة حلدوثه ويف هذه احلالة تلتصق املادة املنقولة أبحد مكوانت الغشاء اخللوي

الذي يكون بروتني أو دهون.

مثال :األيوانت

 - 5االلتقام اخللوي Endocytosis

االلتقام اخللوي ← قدرة الغشاء البالزمي على االنثناء للداخل يف املنطقة اليت يالمس فيها األجسام الكبرية حبيث تصبح هذه األجسام داخل االنثناء الذي يتحول

تدرجييًا إىل حويصلة ضمن السيتوبالزم وتنقسم إىل قسمني:

❖ أكل خلوي (البلعمة) ← يف حالة كون املواد اليت ابتلعتها اخللية صلبة.

()2

❖ ُشرب خلوي (االحتساء) ← يف حالة كون املواد اليت ابتلعتها اخللية سائلة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/oYi ,1

 ,1ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ،4صفحة .100
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 - 6اإلخراج اخللوي Exocytosis
طرح املواد خارج اخللية بتكوين حويصالت خاصة أو فجوات داخل اخللية تتحد مع الغشاء البالزمي وتقذف ُمتوايهتا خارج اخللية.

()1

مترين ( )2-2اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 4عنّون الرسوم اآلتية املُتعلّقة بعمليات النقل يف اخلالاي ابملُفردات اآلتية:
يسر .تُشري األسهم إىل اجتاه النقل.
االنتشار ،النقل النشط ،اخلاصيّة األُمسوزية ،االتزان ،االنتشار املُ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،الفصل  ،4صفحة .100
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الطاقة اخللوية Cellular Energy
كيف حتصل املخلوقات احلية على الطاقة؟ ?How Organisms Obtain Energy

•
•
•

الطاقة هي :القدرة على اجناز شغل.

املصدر الرئيسي للطاقة على األرض هي الشمس.

املصدر الذي تعتمد عليه املخلوقات احلية يف احلصول على الطاقة هي املواد الغذائية.

قوانني الديناميكا احلرارية Laws of Thermodynamics
القانون األول (حفظ الطاقة):

ينص على أن الطاقة ُيكن أن تتحول من شكل إىل آخر ،ولكن ال ُُيكن أن تُفقد أو تُستحدث إ ّال أبمر هللا.

•

حتول الطاقة املخزنة يف املواد املُغ ّذ ية إىل طاقة كيميائية عندما أتكل مث تتحول إىل طاقة ميكانيكية عندما تركض.
مثالّ :

القانون الثان:

()1

ينص على حدوث فقدان للطاقة عند حتوهلا من شكل إىل آخر.

•

الطاقة اليت تفقد أو تضيع تتحول إىل طاقة حرارية.

•

مثال :السلسلة الغذائية.

 :ATPوحدة الطاقة اخللوية ATP: The Unit of Cellular Energy
•

وحد الطاقة اخللوية.

•

يرتكب من أدينني  +سكر رايبوز  +ثالث جمموعات من الفوسفات.

•

خيزن الطاقة الكيميائية اليت تستخدمها اخلالاي يف تفاعالهتا.

•

ُُيرر ATPالطاقة عندما تتكسر الروابط بني جمموعة الفوسفات الثانية والثالثة.

•

ُخت ّزن الطاقة يف الرابطة الفوسفاتية عندما يرتبط  + ADPجمموعة فوسفات حرة ويتكون مركب ATP

•

يتكون من مركب  +ADPجمموعة فوسفات حرة.

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

احلية على الطاقة؟
 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب كيف حتصل املخلوقات ّ

 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .125
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عملية البناء الضوئي Photosynthesis
•

حتول الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية.
ّ

•

عملية مشرتكة بني مجيع املخلوقات اليت متلك بالستيدات خضراء.

•

تتم يف سلسلة من التفاعالت ينتج من خالهلا غذاء على شكل جزيء جلوكوز.

•

حتدث عملية البناء الضوئي يف البالستيدات اخلضراء.

البالستيدات اخلضراء Cloroplasts
()1

• توجد يف أوراق النبااتت.

• عضيات كبرية تشبه القرص.
• حتتوي على صبغة الكلوروفيل اليت تقوم ابمتصاص الطاقة الضوئية.

• تتكون من .1 :الثايالكويد :Thylakoids

جمموعة من األغشية املسطحة تُشبه الكيس (أقراص مرتاصة) تكون الغراان.

 .2اللُحمة (احلشوة) ( :Stromaالسائل الذي ُيأل الفراغات احمليطة ابلغراان).

• األصباغ Pigments

أطواال موجية ُُم ّددة من الضوء.
ُجزيئات ملونة يف أغشية الثايالكويد متتص ً
أنواعها:

 -1الكلوروفيل ( )aو( )bصبغات أساسية يف النبات.
 - 2الكاروتينات (أصباغ محراء وصفراء وبرتقالية) تظهر يف فصل اخلريف نتيجة حتلل جزيئات الكلوروفيل.

• تتم عملية البناء الضوئي يف مرحلتني:
()2

C6H12O6 + 6O2
أكسجني  +غذاء (جلوكوز)

ضوء
بالستيدات خضراء
ضوء
بالستيدات خضراء

6CO2 + 6H2O
ماء  +اثن أكسيد الكربون

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .128

 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب لعملية البناء الضوئي يف النبات.
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 – 1التفاعالت الضوئية Light Reactions
• تتم يف الغراان حيث متتص صبغة الكلوروفيل الطاقة الضوئية وحتوهلا اىل طاقة كيميائية على شكل  NADPHو ATPاليت تستخدم لبناء
اجللوكوز.
• يتحرر منها األكسجني بسبب حتلل املاء.

 – 2التفاعالت الالضوئية Dark Reactions
• حتدث يف السرتوما (احلشوة) ويتم فيها استغالل الطاقة الناجتة من تفاعالت الضوء و CO2لتكوين جزيء جلوكوز.
• تتم يف سلسلة من التفاعالت تسمى (دورة كالفن).
• ال حتتاج إىل وجود ضوء.

عملية التنفس اخللوي Cellular Respiration
•

عملية أكسدة املواد الغذائية للحصول على الطاقة.

•

يتم فيها دخول  O2وخروج .CO2

•

حتدث عملية التنفس بداخل امليتوكندراي.

•

هناك نوعان من التنفس:

()1

 -1تنفس هوائي ُ :Aerobic Respirationيدث يف وجود األكسجني.
 -2تنفس الهوائي ُ :Anaerobic Respirationيدث يف عدم وجود األكسجني.
التنفس اهلوائي :Aerobic Respiration
6CO2 +H2 O + 38ATP

إنزُيات

اثن أكسيد الكربون  +ماء  38 +جزيء طاقة

C6H12O6 + 6O2
إنزُيات

غذاء (جلوكوز)  +أكسجني

التنفس الالهوائي (التخمر :Anaerobic Respiration )Fermentation
أ  -التخمر اللبين (محض الالكتيك) Lactic Acid Fermentation
•

يتحول اجللوكوز يف هناية التفاعل إىل محض الالكتيك

•

وُيدث يف العضالت عند االجهاد ونقص األكسجني.
ب  -التخمر الكحويل Alcohol Fermentation

•

يتحول اجللوكوز بنهاية التفاعل إىل ايثانول وCO2

•

وُيدث يف فطر اخلمرية والبكترياي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب لعملية التنفس اخللوي.
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مترين ( )2-3اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
ضح :ما سبب وجود ِع ّدة أنواع من الصبغات يف البالستيدات اخلضراء؟
–5وّ

()1

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

 – 6أذكر اسم الصبغة اليت متتص ُمعظم الضوء حول .450 nm

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

 – 7استخدم اإلرشادات املوضحة يف األسفل إلمتام الكلمات املُتقاطعة اآلتية:
مث اكتب الكلمة يف السطر الرأسي (العمودي) أسفل الشكل.

A

حتدث يف بعض اخلمائر والبكترياي لتحرير الطاقة.
 – Aعملية ُ
حية تصنع غذائها بنفسها.
ُ – Bملوقات ّ

B

 – Cمكان حدوث عملية التنفس اخللوي داخل اخلالاي.

C

حتدث يف أي ُملوق حي.
 – Dجمموع التفاعالت الكيميائية اليت ُ
حية تتغذى على املُنتجات.
ُ – Eملوقات ّ

D

 – Fالغاز الذي حتتاج إليه النبااتت يف عملية البناء الضوئي.
 – Gعملية حترر الطاقة بواسطة امليتوكندراي.

E

 – Hعملية ُصنع الغذاء اليت تقوم هبا املُنتجات ابستخدام طاقة الضوء.
F

G

H

الكلمة يف السطر الرأسي (العمودي) هي:

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/xID ,1
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جدول ( )2-3تدريبات الفصل الثان
كال مما أييت ابستثناء؟
 .8اخلالاي مجيعها متتلك ً
A

الغشاء البالزمي

B

املادة الوراثية

C

السيتوبالزم

D

اجلدار اخللوي

 .9أي العُضيّات اآلتية ليست ُمرتبطة مع إنتاج الربوتينات أو نقلها يف اخلليّة؟
A

الشبكة اإلندوبالزمية امللساء

B

الشبكة اإلندوبالزمية اخلشنة

C

الرايبوسومات

D

جهاز جوجلي

A

السيتوبالزم

C

النواة

A

وجودها يف اخلالاي احليوانية

B

C

وجودمها يف خالاي حقيقية النوى

D

A

جزيئات املاء تُش ّكل جزءًا من الغشاء

أي املناطق التالية من اخللية حقيقية النوى ،يُصنع  RNAالرايبوسومي؟
 .10يف ّ
B

الكروماتني

النويّة
D
 .11أي اخلصائص التالية تشرتك البالستيدات اخلضراء وامليتوكندراي فيها؟
ثّن
ُيلكان غشاءين :خارجي وداخلي ُم ّ
إنتاج اجللوكوز

 .12ما املقصود بوصف الغشاء "ابلفسيفسائي السائل"؟
C

الغشاء مصنوع من بروتينات ودهون قادرة على احلركة حبُريّة

B

الدهون املُفسفرة يف الغشاء تستطيع احلركة

D

الغشاء هو فسيفسائي من انحية الدهون املُفسفرة

والربوتينات

 .13ما الصفة الكيميائية اليت ُمتيّز املنطقة الداخلية لطبقيت الدهون املُفسفرة؟
A

ُمشبّعة
ُُمبّة للماء

C

B
D

ُمستقطبة

كارهة للماء

 .14أين ُختتزن الطاقة املُرتبطة جبُزيء من اجللوكوز؟
A

إلكرتوانته

B

بروتوانته

C

ذراته الكربونية
ّ

D

روابط الكيميائية
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الفصل الثالث

تنظيم تنوع احلياة

❖ ُمق ّدمة يف التصنيف
❖ التصنيف احلديث
❖ مملكة البدائيات
❖ مملكة البكترياي

❖ مملكة الطالئعيات
❖ مملكة الفطرايت
❖ اململكة النباتية

❖ اململكة احليوانية
❖تدريبات
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تنظيم تنوع احلياة Organizing Life's Diversity
نظاما دقي ًقا يف تصنيف وتنظيم الكم الكبري من املعلومات املُتعلقة بتنوع املخلوقات احليّة على األرض.
يستخدم عُلماء األحياء ً

أمهية التصنيف Important of Classification

يرى العلماء أن ترتيب املخلوقات احليّة يف جمموعات على حسب الصفات واخلصائص املُشرتكة بينها يُسهل التواصل العلمي وتبادل املعلومات

املُتعلّقة ابملخلوقات احليّة.

التصنيف Classification

هو وضع األشياء أو املخلوقات احليّة يف جمموعات بناءً على جمموعة من اخلصائص.

علم التصنيف Taxonomy

هو أحد فروع علم األحياء اليت هتتم بتعريف األنواع وتسميتها وتصنيفها بناءً على صفاهتا وعلى العالقات الطبيعية بينها.

مؤسس علم التصنيف احلديث

قام العامل السويدي كارلوس لينيوس بتأسيس أول نظام تصنيف علمي واقعي مبين على قواعد ُُمددة.

مستوايت التصنيف Taxonomy Categories

إن مستوايت التصنيف اليت يستخدمها علماء األحياء تعترب جزء من نظام هرمي ُمتسلسل يقع فيه كل مستوى ضمن مستوى آخر ،ويتم ترتيبها

مشوال إىل األكثر حتدي ًدا كالتايل:
من األكثر ً

 – 1فوق اململكة Domain
شعبة Phylum
 – 3ال ُ
الرتبة Order
ُ –5

 – 2اململكة Kingdom

 – 4الطائفة Class

 – 6الفصيلة Family

 – 8النوع Species

 – 7اجلنس Genus

شعب اليت تشرتك
يُعترب مستوى فوق اململكة أوسع املستوايت ويضم واحدة أو أكثر من املمالك ،يليه مستوى اململكة الذي يضم جمموعة من ال ُ

العامة
عامة تربطها مع بعضها البعض ،وتضم ال ُ
شعبة الواحدة جمموعة من الطوائف هلا خصائص أكثر ارتباطًا فيما بينها من اخلصائص ّ
يف خصائص ّ
أجناسا
تقاراب ،وتضم الرتبة فصائل ُمتقاربة أكثر ترابطًا ،وحتوي الفصيلة
بني ال ُ
ً
الرتب ذات عالقات أكثر ً
شعب ،كل طائفة تضم جمموعة من ُ

ُمتشاهبة ،وكل جنس له جمموعة من األنواع األكثر تشاهبًا ،والنوع أصغر مستوى يضم جمموعة من األفراد املُتشاهبة يف الشكل والرتكيب تكون قادرة
على التزاوج فيما بينها وإنتاج نسل خصب قادر بدوره على التناسل يف الظروف الطبيعية.

التصنيف احلديث Modern Classification
سمى فوق ممالك.
يتكون نظام تصنيف املخلوقات احليّة احلديث من ست ممالك تقع ضمن ثالث فئات كبرية تُ ّ
فوق اململكة Domain

 – 1فوق مملكة البدائيات  :Domain Archaeaتضم مملكة واحدة هي مملكة البدائيات.
 – 2فوق مملكة البكترياي  :Domain Bacteriaتضم مملكة واحدة هي مملكة البكترياي.

 –3فوق مملكة حقيقية النوى  :Domain Eukaryaتضم أربع ممالك هي الطالئعيات ،الفطرايت ،النبااتت ،واحليواانت.
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جدول ( )3-1خصائص املمالك الست
خصائص املمالك الست
فوق

اململكة

البدائيات

البكترياي

حقيقية النوى

اململكة

البدائيات

البكترياي

الطالئعيات

الفطرايت

النبااتت

احليواانت

مثال

البدائيات املُنتجة

بكترياي السل

براميسيوم

فطر املشروم

حزازايت

دودة األرض

للميثان

()1

نوع

()2

()3

()5

()4

بدائية النوى

()6

حقيقية النوى

اخلالاي
جدار

جدار خلوي بدون

جدار خلوي ُيتوي

جدر خلوية ُيتوي

جدار خلوي ُيتوي

جدار خلوي ُيتوي

اخللية

ببتيدوجاليكان

على ببتيدوجاليكان

بعضها على

على كايتني

على سيليلوز

خلية واحدة أو
ّ

غالبا عديدة اخلالاي
ً

عدد

اخلالاي
التغذي

خلية واحدة
ّ
ذاتية أو غري ذاتية التغذي

سيليلوز

عديدة اخلالاي

التغذي
غري ذاتية ّ

ال يوجد جدار خلوي

عديدة اخلالاي
التغذي
ذاتية ّ

التغذي
غري ذاتية ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/o-O ,3
https://shortest.link/o-F ,2
https://shortest.link/o-X ,1
https://shortest.link/o-E ,4

https://shortest.link/o-H ,5

https://shortest.link/o-P ,6
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مملكة البدائيات Archaea Kingdom
تُعد البدائيات والبكترياي أصغر املخلوقات احليّة وأبسطها وهي تتكون من خلية واحدة فقط وهي املخلوقات الوحيدة اليت ال حتوي نواة حقيقية يف خالايها

سمى بدائية النوى.
لذا تُ ّ

توجد البدائيات يف البيئات القاسية اليت ال تعيش فيها املخلوقات احليّة األخرى.

()3

(1
)

أنواع البدائيات Archaea Types

 – 1البدائيات املُحبّة للحموضة واحلرارة Thermoacidophiles

()2

 – 2البدائيات ُُمبّة للملوحة Halophiles

 – 3البدائيات املُولّدة لغاز امليثان Methanogens

مملكة البكترياي Bacteria Kingdom
•
•
•
•
•

توجد البكترياي يف كل مكان تقريبًا إال يف البيئات القاسية حيث توجد البدائيات.

()4

للبكترياي ُج ُدر خلوية قوية حتتوي على ببتيدوجاليكان ،ولبعضها جدار خلوي
ٍ
اثن ،وهي صفة ُمتيّزها من غريها وتُصنّف بناءً عليها.
بعض أنواع البكترياي هوائية تتنفس بواسطة األكسجني.
بعض أنواع البكترياي ال هوائية تتنفس مبعزل عن األكسجني.

بعض أنواع البكترياي ذاتية التغذي (ضوئيًا أو كيميائيًا).
بعض أنواع البكترياي غري ذاتية التغذي (رميّةُ ،متكافلةُ ،متطفلة).

مترين ( )3-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
سمى  ،Clostridium tetaniوُُيكن أن يُصاب به الشخص عندما خترتق جلده قطعة معدن .فإذا كانت
 – 1الكزاز (التيتانوس) مرض تُسببه بكترياي تُ ّ
ظروف احلرارة واجلفاف تقتل خالاي البكترياي ،فلماذا خياف شخص يدوس على مسمار يف الصحراء أن يُصاب ابلعدوى؟

......................................................................... .............................................................................................................................
......................................................................... .............................................................................................................................
............................................................................................................... ........................................................ ...............................
.........................................................................................ـ........................................................................................... ..................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://shortest.link/o-R ,2
https://shortest.link/o-Q ,1
https://shortest.link/o-W ,3

https://shortest.link/pOq ,4

مملكة الطالئعيات Protists Kingdom
تعددة الخاليا ،حقيقية النواة ،تختلف في طُرق
الحية ذات
الم ّ
ّ
الطالئعيات مجموعة متنوعة من المخلوقات ّ
الخلية الواحدة أو ُ
وتصّنف على أساسها.
التغ ّذية ُ
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جدول ( )3-2أقسام الطالئعيات
الطالئعيات
الطالئعيات الشبيهة ابحليواانت

الطالئعيات الشبيهة ابلنبااتت

(األوليات)

(الطحالب)

السوطيات.
اللحميات ،البوغيات،
اهلدبيات،
ّ
ّ

الدوارة،
اليوجلينات ،الدايتومات،
ّ
السوطيات ّ

اجملموعة

الطالئعيات الشبيهة ابلفطرايت
الفطرايت الغروية ،الفطرايت املائية،

البنية ،الطحالب
الطحالب الذهبية ،الطحالب ّ

البياض الزغب.

عشب البحر العمالق

الفطر املائي

اخلضراء ،الطحالب احلمراء.

الرباميسيوم
مثال

()2

()1

• ُا ُعتربت شبيهة ابحليواانت ألهنا تستهلك • ُا ُعتربت شبيهة ابلنبااتت ألهنا تصنع غذائها
اخلصائص

ُملوقات أخرى يف غذائها.

•

بعضها طفيلي.

بنفسها عن طريق عملية البناء الضوئي.

•

ُميزة
امل ّ

حية أخرى يف
يستهلك بعضها ُملوقات ّ
فيليا عندما ال يتوافر
طعامه أو يعيش ُط ًّ
الضوء الالزم لعملية البناء الضوئي.

()3

• ُا ُعتربت شبيهة ابلفطرايت ألهنا

ُتحللة،
تتغذى على املواد العضوية امل ّ
ّ

ومتتص الغذاء عرب جدارها اخللوي.
•

تستهلك بعض الفطرايت الغروية

ُملوقات أخرى ،كما أن بعضها

ُطفيلي.

مترين ( )3-2اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:

()4

 – 3حلّل احلقائق حول جماعة البطاطس األيرلندية اليت حدثت يف القرن التاسع عشر،
وافرتض طرائق للتقليل من أثر هذه اجملاعة أو تفاديها.

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/p08 ,1
 ,3كتاب علم األحياء  ,1طبعة  ,2020صفحة .91

.https://shortest.link/p0f ,2
 ,4مقطع فيديو على اليوتيوب جملاعة البطاطس األيرلندية.

مملكة الفطرايت Fungi Kingdom

الفطرايت ُملوقات حيّة ذات خليّة واحدة أو ُمتع ّددة خالاي ،حقيقية النواة ،تتعدد أشكاهلا وأحجامها ،غري ذاتية

التغ ّذي ،ويتغ ّذى ُمعظمها بصورة رميّة بوصفها ُُملّالت وبعضها اآلخر ُمتط ّفل ،كما توجد أنواع أخرى تعيش
بصورة تكافلية ،وتتشابه الفطرايت مع النبااتت يف كثري من اخلصائص ّإال أهنا ختتلف عنها يف تركيب اجلدار

اخللوي ،ووجود اخليوط واحلواجز.
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()1

()2

()3

()4

مترين ( )3-3اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 3إذا كانت اجلملة صحيحة فاكتب كلمة (صحيح)ّ ،أما إذا كانت خاطئة فاستبدل الكلمة أو العبارة اليت حتتها خط لتجعلها صحيحة:
الصداع ،وللمرضى الذين أُجري هلم زراعة أعضاء.
 .Aالبنسلني عقار ُمستخرج من الفطرايت .وهناك فطر آخر يُع ّد
مصدرا لعالج ُ
ً

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

خبزا ُمنتف ًخا.
 .Bينتج التنفس ً

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/p0l ,2
.https://shortest.link/p0i ,1
.https://shortest.link/p0m ,3

.https://shortest.link/p0q ,4

اململكة النباتية Plant Kingdom
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خصائص النبااتت Plant Characteristics
❖ تتباين النبااتت يف أحجامها إذ ترتاوح بني نبااتت جمهرية مثل السرخسيات املائية إىل أشجار عمالقة مثل شجرة اخلشب األمحر اليت قد يزيد
طوهلا عن 100م.

❖ جلميع النبااتت جذور أو أشباه جذور تعمل على تثبيتها يف األرض ،أو الصخور ،ورمبا تثبيتها على النبااتت األخرى.

املتجمدة ،يف
❖ وهب هللا عز وجل للنبااتت تكيّفات للعيش يف مجيع البيئات املوجودة يف األرض تقريبًا ،حيث ينمو بعضها يف املناطق القطبية
ّ
احلارة .وحتتاج مجيع النبااتت إىل املاء ،حىت أن بعضها ال يستطيع العيش إال إذا غُمر يف املاء
حني تنمو أنواع أُخرى يف الصحراء اجلافّة ّ
املاحل أو العذب.

تصنيف النبااتت Plant Classification
شعبة يف املمالك األخرى .ويُصنّف العلماء
سمى
أقساما .ويُقابل القسم يف اململكة النباتية ال ُ
ً
تُصنّف اململكة النباتية إىل جمموعات رئيسية تُ ّ

النبااتت يف جمموعتني رئيسيتني مها :النبااتت الوعائية  Vascular Plantsواليت حتتوي على تراكيب أنبوبية الشكل تنقل املاء واملواد املُغ ّذية

واملواد األخرى داخل النبات .والقسم اآلخر النبااتت الالوعائية  Nonvascular Plantsاليت تفتقر إىل مثل هذه الرتاكيب ،وتُستخدم
طرائق أخرى لنقل املاء واملواد داخلها.

أ – النبااتت الالوعائية Nonvascular Plants
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()1

تنوع النبااتت الالوعائية Diversity of Nonvascular Plants
 – 1قسم احلشائش البوقية Division Anthocerophyta

()3

 – 2قسم احلزازايت Division Bryophyta

 – 3قسم احلشائش الكبدية Hepaticophyta

()2

ب – النبااتت الوعائية Vascular Plants
تنقسم النبااتت الوعائية إىل قسمني رئيسيني ُمها:

 – 1النبااتت الالبذرية Seedless Vascular Plants
 – 2النبااتت البذرية Vascular Seed Plants

()4

النبااتت الوعائية الالبذرية Seedless Vascular Plants
()5

النبااتت الوعائية البذرية Vascular Seed Plants

انتشارا على سطح األرض ،وهلا جذور وسيقان وأوراق حقيقية حتوي أنسجة وعائية ،وتتميز أبهنا النبااتت الوحيدة
تُع ّد النبااتت الوعائية البذرية األوسع
ً
اليت تتكاثر عن طريق البذور ،والبذرة حتتوي عادةً على جنني البذرة وُمزون غذائي ُُيد اجلنني ابلطاقة الضرورية لنموه يف أثناء دورة حياته.

تنوع النبااتت الوعائية البذرية Diversity of Vascular Seed Plants
ُُيكن وضع هذه األقسام يف جمموعتني رئيسيتني ممها:

()7

()6

عراة البذورGymnospermae
 – 1النبااتت ُم ّ
 – 2النبااتت ُمغطاة البذور  Angiospermaeوتشمل النبااتت

()9

()8

الزهرية فقط.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,3مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت الالوعائية.
.https://shortest.link/p0y ,2
.https://shortest.link/pOR ,1

 ,4كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .18

 ,5مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت الوعائية الالبذرية.

 ,6كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .22

 ,7مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت املُعراة البذور.

 ,8كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .27

 ,9مقطع فيديو على اليوتيوب للنبااتت املُغطاة البذور.

األزهار Flowers
وهي األعضاء التكاثرية يف النبااتت الراقية.

أعضاء الزهرة :Flowers Organs

 -1الكأس :Calyx
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()1

()2

مترين ( )3-4اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
ِ
حسنت البذور من انتشار
 – 4ادرس املُخطط املُقابل :حدد أنواع النبااتت املُشار إليها ابألحرف  .A-Eصف كيف ّ
النبااتت على األرض.
-A

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

-B

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

-C

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

-D

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

-E

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/pPK ,1

 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .62

اململكة احليوانية Animals Kingdom
()1
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•

تُصنّف احليواانت ابالعتماد على مستوايت بناء أجسامها وتراكيبها وخصائصها وتكيفاهتا.

•

فاحليواانت ُملوقات حيّة ُمتعددة اخلالاي ،حقيقية النوى ،غري ذاتية التغذية ،تكيّفت للعيش

•

ُُيكن حتديد العالقات الرتكيبية التصنيفية بني احليواانت ُجزئيًا ابالعتماد على مستوايت بناء

يف بيئات ُُمتلفة.

أجسامها وطرائق منوها.

العامة للحيوان General Animal Features
اخلصائص ّ

()2

 – 1التغ ّذي واهلضم Feeding and Digestion

•

مجيع احليواانت غري ذاتية التغذية ،وال بُد أن تتغذى على ُملوقات حيّة أخرى للحصول

•

ُُيدد تركيب أجزاء الفم للحيواانت وظيفة الفم ،مث يتم هضم الغذاء بطُرق ُمتلفة حسب

على املواد املُغذية.
احليوان.

 – 2الدعامة Support
•

()3

تدعم احليواانت أجسامها بطرائق ُُمتلفة.

الالفقارايت  Invertebratesحيواانت ليس هلا عمود فقري ،ويُغطّي أجسام الكثري
منها هيكل خارجي ِ Exoskeleton
قاس وقوي يُعطي جسمها دعامة ،وُيمي
أنسجتها الطرية وُينع فقدان املاء منها وُيميها من املُفرتسات ،يستبدل احليوان هيكله

هيكال جدي ًدا.
ويكون ً
كل فرتة مع النمو ّ

•

()4

احليواانت الفقارية  Vertebrateهلا هيكل داخلي  Endoskeletonوعمود

املكونة للهيكل الداخلي
فقري .ينمو اهليكل الداخلي مع منو احليوان ،وختتلف املادة ّ

مكون من كربوانت الكالسيوم أو من الغضروف أو من
ابختالف احليواانت ،فقد يكون ّ
العظمُ .يمي اهليكل الداخلي األعضاء الداخلية ويزود اجلسم ابلدعامة.

()5

 - 3احلركة Movement

تعترب احليواانت أسرع من املخلوقات احليّة يف املمالك األخرى .وتتنوع احلركة يف احليواانت كالتايل:

❖ حيواانت جالسة ،السباحة ،الزحف ،احلفر ،املشي ،القفز ،اجلري ،الطريان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/paX ,3
.https://shortest.link/paS ,2
.https://shortest.link/paQ ,1

.https://shortest.link/pZD ,4

.https://shortest.link/pba ,5

()1

 – 4التكاثر Reproduction
•

أغلب احليواانت تتكاثر جنسيًا والبعض تتكاثر ال جنسيًا.
بعض احليواانت ُخنثى Hermaphrodite
ُيتوي اجلسم على أعضاء التذكري والتأنيث يف نفس احليوان.

•

التكاثر اجلنسي ينقسم اإلخصاب فيه إىل نوعني:

()3
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()2

احليواانت الالفقارية Invertebrates

اعتمادا على مستوايت بناء أجسامها وطرائق منوها.
صنّفت احليواانت إىل تسع شعب
ً
ُ
جدول (ُ )3-3مقارنة بني ُشعبة اإلسفنجيات  Spongesو ُشعبة الالسعات Cnidarians
من حيث
املثال

شعبة اإلسفنجيات

شعبة الالسعات

اإلسفنج

اهليدرا

()5

()4

مستوايت بناء اجلسم

معظمها عدمي التناظر

تناظر شعاعي

التغذية واهلضم

ترشيحي التغذية

ُيسك ابلفريسة ابخلالاي الالسعة واللّوامس

يتم اهلضم داخل اخلالاي

يتم اهلضم يف التجويف املعوي الوعائي

احلركة

جالسة

طافية على املاء أو جالسة

االستجابة للمؤثرات

ال يوجد جهاز عصب

جهاز عصب بسيط مكون من شبكة عصبية

التكاثر

خنثى تتكاثر جنسيًا
أ ّما الالجنسي ابلتجزؤ أو التربعم أو انتاج الربيعمات

اجلنس فيها منفصل ويتكاثر جنسيًا
الطور البوليب يتكاثر ال جنسيًا ابلتربعم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pbo ,3
.https://shortest.link/pZV ,2
.https://shortest.link/pbh ,1
 ,4كتاب العلوم للصف األول املتوسط الفصل الدراسي الثان صفحة .105

 ,5كتاب العلوم للصف األول املتوسط الفصل الدراسي الثان صفحة .105

جدول (ُ )3-4شعبة الديدان املفلطحة Flatworms

()1
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اخلصائص

الديدان املفلطحة

مستوايت بناء اجلسم

عدُية التجويف اجلسمي وهلا تناظر جانب

التغذية واهلضم

تتغذى على املخلوقات امليتة وتتناول غذائها عن طريق
البلعوم

احلركة

تتحرك ابنقباض عضالهتا

االستجابة للمؤثرات

تتصل مقدمة احلبلني العصبيني ابنتفاخ مكون من عقد عصبية

التكاثر

خنثى أما التكاثر الالجنسي عن طريق التجدد

االخراج

اخلالاي اللهبية

جدول (ُ )3-5شعبة الديدان األسطوانية Round Worms
اخلصائص

الديدان األسطوانية

مستوايت بناء اجلسم

جتويف جسمي كاذب وهلا تناظر جانب وهلا جسم أسطوان غري مقسم

التغذية واهلضم
احلركة

ُحرة أو متطفلة

تتحرك ابنقباض عضالهتا

االستجابة للمؤثرات

جهاز عصب وحبال عصبية تنظم استجابتها للمثريات

التكاثر

اجلنس منفصل (ذكر وأنثى) التكاثر جنسي واإلخصاب داخلي

اإلخراج

اخلالاي اللهبية

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pcj ,2
.https://shortest.link/q0M ,1

جدول (ُ )3-6شعبة الرخوايت Mollusks
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اخلصائص

احللزون -احملار  -االخطبوط  -احلبار

الرتكيب

هلا جسم أسطوان مقسم إىل حلقات

التغذية واهلضم

عن طريق الفم ،واهلضم خارجي يف جهاز هضمي معقد

التنفس

االنتشار

الدوران

جهاز دوري مغلق

احلركة

تتحرك ابنقباض عضالهتا

االستجابة للمؤثرات

متتلك جهاز عصب يف احللقات االمامية عن اجلسم

التكاثر

التكاثر اجلنسي عن طريق االخصاب الداخلي ُيدث يف منطقة السرج

اإلخراج

تتخلص من الفضالت بواسطة النفريداي (القناة اهلدبية)

العباءة

يفرز كربوانت الكالسيوم اليت تكون الصدفة

السيفون

جتويف نفاث يف احلبار واالخطبوط يساعدها على احلركة السريعة

والتكاثر الالجنسي عن طريق التجدد

جدول (ُ )3-7شعبة الديدان احللقية Segmented Worms
اخلصائص

دودة األرض – العلق الطب

التغذية

فم بداخله طاحنه تشبه اللسان وتضم صفوفا من االسنان

التنفس

اخلياشيم – الرائت

الدوران

جهاز دوري مفتوح وجهاز دوري مغلق

احلركة

تفرز مادة ُماطية تساعدها على احلركة وقدم عضلية

االستجابة للمثريات

هلا جهاز عصب ينظم حركتها وسلوكها مثل االخطبوط

التكاثر

جنسيًا
تتخلص من الفضالت بواسطة النفريداي (القناة اهلدبية)

اإلخراج

()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pcM ,3
.https://shortest.link/pco ,2
.https://shortest.link/pck ,1

جدول (ُ )3-8شعبة املفصليات Arthropods
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املفصليات

من حيث

جسمها مقسم (رأس – صدر – بطن) أو (رأس صدر _ بطن)

الرتكيب

هلا هيكل دعامي خارجي مكون من الكايتني

هلا زوائد (أرجل وقرون استشعار) هلا مفاصل عديدة ،وهذا سبب
التسمية

التغذية واهلضم

سمى الفقيم يُستخدم للّدغ أو التقطيع أو إمساك الطعام
عن طريق فم يُ ّ

التنفس

 -1اخلياشيم :جراد البحر  -2القصيبات :اخلنافس

يتم اهلضم خارجيًا يف جهاز هضمي ُمع ّقد
 -3الرائت الكتابية :العناكب

الدوران

جهاز دوري مفتوح

احلركة

مشي _ سباحة_ قفز _ طريان

االستجابة للمؤثرات

متتلك عيون ُمرّكبة لإلبصار وطبلة للسمع

التكاثر

التكاثر اجلنسي يكون عن طريق اإلخصاب الداخلي

اإلخراج

أانبيب ملبيجي

جدول ( )3-9التحول يف احلشرات Insects
التحول  :Metamorphosisهو التغريات اليت متر على احلشرة من طور الريقة إىل طور احلشرة البالغة .وله نوعان:
التحول غري الكامل

التحول الكامل

Complete Metamorphosis
حيث متر احلشرة أبربع مراحل:
 .1بيضة

 - 3عذراء داخل شرنقة

 – 2يرقة

Incomplete Metamorphosis
حيث متر بثالث مراحل:
 .1بيضة

 – 2حورية

 - 3حشرة كاملة

 - 4حشرة كاملة

()2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/pcR ,1

 ,2كتاب علم األحياء  ,1طبعة  ,2020صفحة .232

جدول (ُ )3-10شعبة شوكيات اجللد Echinoderm
()1
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شوكيات اجللد

من حيث
الرتكيب

كائنات حبرية أجسامها مغطاة أبشواك وتناظرها شعاعي

التغذية واهلضم

عن طريق الفم واهلضم يف جهاز هضمي معقد

اإلخراج

عن طريق االنتشار عرب االقدام األنبوبية

التنفس

عن طريق األقدام األنبوبية

الدوران

عن طريق النظام الوعائي املائي

االستجابة للمؤثرات

عن طريق جهاز عصب

التكاثر

التكاثر اجلنسي يكون عن طريق االخصاب اخلارجي

هلا هيكل دعامي داخلي

التكاثر الالجنسي يكون عن طريق التجدد

الالفقارايت احلبلية Invertebrate Chordates
هي حيواانت ال متلك عمود فقري ومتلك حبل عصب.

()2

خصائصها:
•

احلبل الظهري Notochord

•

الذيل خلف الشرجي Postanal Tail

•

احلبل العصب الظهري االنبويب Dorsal Tubular Nerve Cord

•

اجليوب (األكياس) البلعومية Pharyngeal Pouch

تنوع الالفقارايت احلبلية Diversity of Invertebrate Chordates
() 4

-1السهيم Branchiostoma

()3

-2الكيسيات Tunicates

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,2كتاب علم األحياء  ,1طبعة  ,2020صفحة .257
.https://shortest.link/pcV ,1
.https://shortest.link/pd4 ,3

.https://shortest.link/pd9 ,4

احليواانت الفقارية Vertebrate
خصائص الفقارايت Characteristics of Vertebrates
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 – 1هلا حبل عصب ظهري.

 – 3هلا جيوب بلعومية.

 – 2هلا حبل ظهري.

 – 4هلا ذيل خلف شرجي.

تتميز الفقارايت ابلعمود الفقري الذي ُيل ُمل احلبل الظهري.

جدول ( )3-11أنواع اهلياكل الداخلية للفقارايت
وجه املقارنة

العظم

أوجه الشبه

الغضروف
اهليكل الداخلي للفقارايت يرتكب من مادة صلبة

أوجه االختالف

صلبة

مرنة

مثال

عظام اجلمجمة  -عظم الكتف – عظم الساق

طرف األنف – األذن – الوسائد بني الفقرات

أوال :األمساك Fishes
ً

جدول ( )3-12خصائص األمساك Characteristics of Fishes
اخلصائص
التغذية

األمساك
•
•

التنفس
الدوران

احلركة

•

التكاثر

جهاز دوري مغلق

•
•

درجة احلرارة متغرية

•

الزعانف املزدوجة :تستخدمها للتوازن واالندفاع وتغيري االجتاه.

()2

حسي على جانبيها يُساعدها على اكتشاف أي حركة يف املاء
اخلط اجلانب :جهاز ّ
مثانة العوم :كيس مملوء ابهلواء يساعدها يف التحكم يف عمق الغوص

مكون من حبل شوكي ودماغ (كالفقارايت األخرى)
•
•

اإلخراج

اهلضم خارجي يف قناة هضمية معقدة ومبساعدة اإلنزُيات اهلضمية

القلب مكون من ُحجرتني (أذين وبطني)

•

للمثريات

بواسطة الرتمم ،االفرتاس ،التصفية من املاء ،التطفل

تستخدم اخلياشيم الستخالص األكسجني وتتخلص من اثن أكسيد الكربون

•

االستجابة

()1

إخصاب خارجي يف معظم األمساك
إخصاب داخلي يف القرش

الكلى من خالل الوحدات الكلوية (النيفرون) ،املادة اإلخراجية (األمونيا)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pdh ,2
.https://shortest.link/pdo ,1

طوائف األمساك Classes of Fishes

()1
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-1األمساك الالفكية  :Jawlessمثل اجلريث  Hagfishواجللكي .Lamprey
-2األمساك العظمية  :Bony Fishesمثل الساملون واهلامور.

-3األمساك الغضروفية  :Cartilaginous Fishesمثل القرش والورنك.

اثنيا :الربمائيات Amphibians
ُملوقات تبدأ حياهتا كمخلوقات مائية مث تعيش على اليابسة بعد اكتمال منوها.
جدول ( )3-13خصائص الربمائيات Characteristics of Amphibians
اخلصائص
التغذية
التنفس
الدوران

الربمائيات
•
•

اهلضم داخلي ،متلك جهاز هضمي ُمع ّقد

•

الريقات من خالل :اخلياشيم أو اجللد

•

البالغة من خالل :الرئتني ،اجللد الرطب ،بطانة جتويف الفم

•

دورة دموية مزدوجة

•
•
االستجابة للمثريات
اجملمع(املذرق)

حرة التغذية

()2

القلب مكون من ثالث حجرات (أذينان وبطني)

ُمتغرية درجة احلرارة

جهاز عصب ُمتخصص (متلك دماغ وأعضاء حس)
حجرة الستقبال فضالت اهلضم والبول والبويضة واحليوان املنوي قبل

ُمغادرة اجلسم

التكاثر

اإلخصاب خارجي

اإلخراج

الكلى ُخترج األمونيا أو اليوراي )البولينا) كفضالت انجتة من عمليات
األيض اخللوي

()3

تنوع الربمائيات Amphibians Diversity

-1عدُية الذيل  :Anuraمثل الضفادع والعالجيم Frog and Toads
-2الذيليات  :Caudataمثل السلمندرات ومسندالت املاء Salamanders and Newts
-3عدُية األرجل  :Gymnophionaعدُية األطراف Caecilians

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pdS ,3
.https://shortest.link/pdG ,2
.https://shortest.link/pdA ,1

اثلثا :الزواحف Reptiles
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جدول ( )3-14خصائص الزواحف Characteristics of Reptiles
اخلصائص
البيوض الرهلية

الزواحف
أ-الغشاء الرهلي :احلماية

ب-كيس املمبار :ختزين الفضالت

()1

ج-غشاء الكوريون :يسمح بدخول األكسجني

د-كيس املح :ختزين الغذاء

هـ -القشرة اجللدية :محاية البيضة من اجلفاف

التغذية

متلك جهاز هضمي ُمع ّقد

التنفس

عن طريق الرائت إال بعض الزواحف املائية

الدوران

•

القلب مكون من ثالث حجرات (أذينان وبطني) ما عدا

•

ُمتغرية درجة احلرارة

•

حجما من الربمائيات وأعضاء حس
دماغ أكرب ً

•

متلك األفاعي أعضاء جاكوبسون يف سقف احللق ف ّكر ما

التماسيح مكون من أربع حجرات

متلك جهاز عصب متخصص:

االستجابة للمثريات
•

بعض الزواحف ال متلك أغشية طبلة

()2

وظيفتها؟

احلركة

متلك بعض الزواحف أطراف للحركة وبعضها يعتمد على العضالت

التكاثر

اإلخصاب داخلي ،بعض األفاعي والسحايل حتتفظ ابلبيض بداخل

اإلخراج

يتم التخلص من محض البوليك بصورة شبه صلبة من خالل الكلى

ابلزحف

أجسامها

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/q2V ,2
 ,1كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .43

جدول ( )3-15تنوع الزواحف Reptiles Diversity

()1
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الرتبة

اخلصائص

أمثلة
السحايل
األفاعي

-1احلرشفيات

Snakes

Squamata

السحايل

-2السلحفيات

السالحف

Testudinata

Turtles

Lizards

•

األفاعي

متلك أرجل،
جفون،

Crocoditia

طبلة

•

متلك لسان

•

بعضها يعيش يف املاء

•

•

بعضها يفرز مسًا

ال متلك أسنان ،لديها حواف فم حادة
وصلبة

•
التماسيح

• Crocodiles
والقواطري

جفون ،أغشية،

أغشية طبلة

طويل

-3التمساحيات

•

ال متلك أرجل

•

Alligators

ُُييط جبسمها درع واقي
متلك عضالت وفكوك قوية

متلك قلبًا من أربع حجرات

التوااترا
Tuataras

-4خطمية الرأس
Sphenodonta

•

متلك عُرف من األشواك ُيتد على

•

متلك عني اثلثة يف قمة الرأس

والديناصورات

Dinosaurs

طول الظهر

ابعا :الطيور Birds
رً

جدول ( )3-16خصائص الطيور Characteristics of Birds
اخلصائص
الريش

الطيور
زوائد متخصصة على اجللد مكونة من الكرياتني أنواعه :ريش ُميطي :يغطي األجنحة واجلسم والذيل

ريش زغب :ريش انعم موجود حتت الريش احمليطي ُيجز اهلواء عن اجلسم حلمايته :تفرز الغدة الزيتية ابلذيل الزيت

التغذية

•

التغذية :عن طريق املنقار

•

متلك حوصلة لتخزين الطعام

متتلك جهاز هضمي متخصص حيث أهنا:

•

متلك قانصة ُمتوية على حجارة صغرية لطحن الطعام مبساعدة عضالت القانصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/paT ,2
.https://shortest.link/peF ,1
.https://shortest.link/peN ,3

https://shortest.link/y4x ,4
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اتبع جدول ()3-16
اخلصائص

()1

الطيور
متلك أكياس هوائية تساعدها على التنفس أثناء الطريان

التنفس
الدوران

•
•

عدد حجرات القلب  4حجرات واثبتة درجة احلرارة

هلا دورة دموية مزدوجة

االستجابة للمثريات

حجم الدماغ :كبري وُيلك حاسة شم وبصر قوية

احلركة

الطريان بسبب خفة العظام والتكيفات األخرى

التكاثر

اإلخصاب داخلي

اإلخراج

•
•
•

حتول الكليتان فضالت الدم إىل محض البوليك بصورة مادة بيضاء طرية
متلك تركيب اجملمع (املذرق) إلعادة امتصاص املاء

ال متلك مثانة .ملاذا برأيك؟

خامسا :الثدييات Mammals
ً

جدول ( )3-17خصائص الثدييات Characteristics of Mammals
من حيث
مميزاهتا
التغذية

الثدييات
•

وجود الغدد اللبنية إلنتاج احلليب وتغذية الصغار النامية

•

وجود شعر مكون من الكرياتني

•

التغذية :اكالت احلشرات ،اكالت أعشاب ،آكالت حلوم ،قارتة.

•

أعورا أكرب من آكالت اللحوم
آلكالت األعشاب جها ًزا هضميًا أطول ومعيًا ً
لصعوبة هضم األلياف

التنفس
الدوران

االستجابة

ت تميز بوجود عضلة احلجاب احلاجز حتت الرئتني تفصل التجويف الصدري عن البطين
•

عدد حجرات القلب  4حجرات (أذينان وبطينان)

•

اثبتة درجة احلرارة

•

هلا دورة دموية مزدوجة

•

متلك جهاز عصب متخصص وأكثر تعقي ًدا ،فلها دماغ يتكون من :املخ واملخيخ

•

متتلك حواس

•

هلا سلوك ُمع ّقد

-السباحة كالدالفني

احلركة

الركض كالذئب -القفز كالكنغر

التكاثر

اإلخصاب داخلي

اإلخراج

عن طريق الكلى يتم التخلص من اليوراي

-الطريان كاخلفاش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pf2 ,2
.https://shortest.link/peW ,1

()2

46

تنوع الثدييات Mammals Diversity
-1الثدييات (األولية) البيضية  :Monotremesمنقار البط وآكل النمل
 -2الثدييات الكيسية  :Marsupialsالكنغر والكواال
 -3الثدييات املشيمية  :Placental Mammalsتضم ثالثة عشر رتبة.

مترين ( )3-5اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 5أكمل الكلمات اُملتقاطعة ابستخدام اُملفردات الواردة أدانه:
مفصليات ،زوائد ،فقارايت ،اجلوفمعوايت ،العباءة.
شوكيات اجللد ،متاثل جانب ،متاثل شعاعي ،ال فقارايت ،الرخوايت ،خياشيم ،التحول،
ّ
أفقي:

ُكونة للصدفة.
 – Aغشاء نسيجي رقيق ُيفرز ّ
املادة امل ّ
حبليات ذات هيكل عظمي داخلي.
ّ –C

B

A

 – Dال فقارايت ،هلا جلد شوكي ،وجهاز وعائي مائي.

 – Gنوع من التماثل ،يكون كل جزء فيه مبثابة انعكاس لصورة اجلزء اآلخر

يف مرآة.

 – Iتراكيب كاألرجل أو قرون االستشعار تنمو من اجلسم.

J
D

C

E

مكون
 – Kحيواانت هلا زوائد
ّ
مفصلية ،وهيكل خارجي حلمايتها ،وجسمها ّ
من ِقطع.
عمودي:

F

التغريات متر هبا احليواانت أثناء منوها.
 – Aسلسلة من ّ

H

 – Bحيواانت بدون عمود فقري.

عاعيا تكون أجسامها جوفاء.
 – Eحيواانت ُمتماثلة ُش ً

 – Fنوع من التماثل تكون فيها أجزاء اجلسم ُم ّرتبة بشكل دائري حول املركز.
 – Hعضو يسمح بتبادل غاز األكسجني واثن أكسيد الكربون يف املاء.

 – Jحيواانت أجسامها طرية ،وعادة يكون هلا صدفة ،وجهاز دوري مفتوح.

G
I
K
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جدول ( )3-18تدريبات الفصل الثالث
 .15أي املخلوقات التالية ُُيكن تصنيفها ضمن مملكة البدائيات؟
A

نبااتت ذات أنسجة وعائية

B

C

طالئعيات يوجد على ذيلها سوط

D

A

يستخلص الطاقة من مصادر عضوية

B

C

مصدرا للطاقة
يعتمد على الطاقة اليت أنتجتها ُملوقات أخرى بوصفها
ً

D

حيواانت ذات عمود فقري
ُملوقات ختلو خالايها من جهاز جوجلي

 .16ما الذي ُُيكن للمخلوق ذايتّ التغذية أن يفعله؟

ُُي ّول الطاقة من ضوء الشمس إىل طاقة كيميائية

A&B

تكمن أمهية وظيفة الفلورا الطبيعية؟
 .17فيما ً
A

تُساعد على إنتاج ُُناع العظم

B

ُحتلل مُسببات املرض يف القناة اهلضمية

C

تتنافس مع البكترياي املُسبّبة للمرض

D

تُنتج احلديد يف جمرى الدم

دمر جوانب احلياة كافّة يف منطقة التندرا؟
 .18ما الفطر الذي ُُيكن أن ينمو ُجم ّد ًدا بعد ثوران بركان ّ
A

مخرية طُفيليّة

B

C

بنيسليوم ذايت التغذية

D

A

أوال يف عملية التكاثر الالجنسي قبل التلقيح
جيب أن يدخل البيض ً

B

C

البيئات املائية غري ضرورية لإلخصاب اخلارجي

D

أشنات رائدة

رمي
مشروم ّ

أي مما يلي ينطبق على اإلخصاب اخلارجي يف األمساك؟
ّ .19

احليوان املنوي ال يُطلقه ذكر السمك ُمباشرة فوق البيض
البيئات املائية ضرورية لإلخصاب اخلارجي

 .20أي املواد التالية موجودة يف اهليكل اخلارجي جلراد البحر وليس يف الفراشات؟
A

أمالح الكالسيوم

B

C

بروتني

D

A

من الالفقارايت والطيور

B

C

من الفقارايت والطيور

D

كايتني
أمالح الصوديوم

 .21ما العبارة اليت تصف اخل ّفاش بشكل أفضل؟
من الالفقارايت والثدييات
من الفقارايت والثدييات
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الفصل الرابع

أجهزة جسم اإلنسان

❖ اجلهاز اهليكلي

❖ اجلهاز العضلي
❖ اجلهاز العصب
❖ جهاز الدوران

❖ اجلهاز التنفسي

❖ اجلهاز اإلخراجي
❖ اجلهاز اهلضمي

الصم
❖ جهاز الغُدد ُ
❖ اجلهاز التناسلي
❖ جهاز املناعة
❖ تدريبات

49

أجهزة جسم اإلنسان Human Body Organs
اجلهاز اهليكلي Skeletal Systems
تركيب اجلهاز اهليكلي Structure of Skeletal Systems
()1

يتكون من:
أ.

اهليكل احملوري :Axial Skeleton
ويشمل اجلمجمة ،القفص الصدري ،عظمة القص ،العمود الفقري.

ب .اهليكل الطريف  :Appendicular Skeletonويشمل الطرف العلوي ،الطرف السفلي،
عظام الكتف ،عظام احلوض.

()2

جدول ( )4-1أنواع املفاصل Joints Types
النوع

الوصف

الكروي

يسمح ابحلركة يف مجيع االجتاهات وتوجد يف الورك
والكتف

املداري

يسمح ابلدوران حول ُمور واحد ويوجد يف املرفق

الرزي

يسمح ابحلركة لألمام واخللف ويوجد يف الركبة

املنزلق

يسمح حبركة ُمدودة ويوجد يف الرسغ والكاحل والفقرات

الدرزي

ال تسمح ابحلركة (عدمي احلركة)

()3

الكروي

املداري

الرزي
ّ

املُنزلق

الدرزي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب لوظائف اجلهاز اهليكلي.
 ,1كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .98
 ,3كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .102
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اجلهاز العضلي Muscular Systems
العضالت muscle

تتكون من جمموعة ألياف أو خالاي عضلية ُمتماسكة بعضها مع بعض.

()1

أنواع العضالت Types of Muscles

 .1العضالت الملساءSmooth muscles
 .2العضالت القلبية Cardiac muscles

 .3العضالت الهيكلية Skeletal muscles

ُتبطن الكثري من األعضاء الداخلية

العضالت امللساء

عضالت ال إرادية

()2

غري ُمططة وال ُمرتبة يف حزم
لكل خلية نواة واحدة

توجد يف القلب فقط
()3

عضالت ال إرادية

العضالت القلبية

ترتتب على هيئة شبكة
ُُمططة مكونة من حزمة من اخلالاي يظهر لوهنا فاتح أو
داكن ،بداخلها العديد من النوى
عادة ما تكون هذه اخلالاي وحيدة النواة ،وبعضها ُمرتبط
مع بعض بوصالت فجوية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.https://shortest.link/pfg ,3
.https://shortest.link/pfg ,2
.https://shortest.link/pfa ,1
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ُمعظم عضالت اجلسم هيكلية
()1

عضالت إرادية
تربط األواتر  Tendonsبني العضالت والعظام

العضالت اهليكلية

ترتبط مع العظام عن طريق أواتر ُتسبب احلركة عندما
تنقبض وتنبسط

تظهر ُُمططة عند ُمشاهدهتا ابجملهر
الطاقة الالزمة النقباض العضالت

هوائيا
تقوم اخلالاي العضلية بعمليات األيض ً
هوائيا
وال ً
عندما يتوفر األكسجني ُيدث التنفس اخللوي اهلوائي يف
اخلالاي العضلية

مصدرا للطاقة
ُتطلق هذه العملية  ATPبوصفه ً

اجلهاز العصب Nervous System
اخلالاي العصبية Neurons

()2

تقوم اخلالاي العصبية بتوصيل السياالت العصبية إىل اخلالاي إلحداث استجابة مناسبة.
•
•

تُغطّى احملاور مبادة املايلني لتزيد من سرعة انتقال السيال العصب.

سمى عتبة التنبيه.
أقل منبه حتتاج إليه اخللية لتكوين سيال عصب يُ ّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,2كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .122
.https://shortest.link/pfg ,1
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أقسام اجلهاز العصب
()1

أتثري العقاقري Effects of Drugs
العقاقري Drugs

ضر بشكل
العقار هو املا ّدة اخلام ذات األصل النبايت أو احليوان أو املعدن واليت تُستعمل يف حتضري الدواء ّأما الدواء فهو جمموعة من العقاقري ُُم ّ

صيدالن( .إن ُكل عقار دواء ،وليس ُكل دواء عقار).

غري من وظيفة اجلسم من خالل:
هي مواد طبيعية أو ُمصنّعة تُ ّ

 .1زايدة افراز النواقل العصبية يف منطقة التشابك.

 .2تثبيط املستقبالت الكيميائية على الزوائد الشجرية للخلية املستقبلة ،أو أن حتل ُملها.
 .3منع النواقل من مغادرة منطقة التشابك العصب.

جدول ( )4-2أنواع العقاقري
املسكنات Depressants

املنبهات Stimulants

تقلل من نشاط اجلسم ونشاطه

تزيد من يقظة اجلسم ونشاطه

النيكوتني  :Nicotineيؤدي إىل زايدة افراز الدوابمني وتضييق األوعية الدموية مما الكحول  :Alcoholتشعر اجلسم ابخلمول وعدم الرتكيز
يعيق عمل القلب

الكافيني  :Caffeineتوجد يف الشاي والقهوة ومركبات الطاقة وتزيد من معدل
االدرينالني يف اجلسم

املستنشقات :على املدى القصري تسبب تسمم وغثيان على املدى البعيد تسبب
تلف يف اجلهاز العصب

جهاز الدوران Circulatory System
وظائف جهاز الدوران Function of The Circulatory System
•

ينقل الدم لتزويد اخلالاي ابملواد الالزمة مثل األكسجني والغذاء.

•

والضارة هبا مثل اثن أكسيد الكربون والبولينا.
ُخيلّص اخلالاي من الفضالت الزائدة عن حاجتها
ّ

•

يوزع احلرارة على أجزاء اجلسم كافة ملساعدته على تنظيم درجة حرارته.

•

ُيمل الدم مواد يُنتجها جهاز املناعة يف اجلسم هتُاجم ُمسببات املرض.

•

يُساهم يف احلفاظ على االتزان الداخلي للجسم.

تركيب جهاز الدوران
Structure of The Circulatory System
القلب
Heart

الدم
Blood

الشرايين
Arteries

أ
الوعية الدموية
Blood Vessels

الشعيرات الدموية
Capillaries

أ
الوردة
Veins

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب ألقسام اجلهاز العصب.
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تركيب جهاز الدوران Structure of The Circulatory System
()2

()1

 - 1القلب Heart
()4

الدورة الدموية Blood Courses

 - 2الدم Blood

()3

 – 3األوعية الدموية Blood Vessels
()6

()5

فصائل الدم Blood Types

اختالالت جهاز الدوران Circulatory System Disorders

اجلهاز التنفسي Respiratory System
احلركات التنفسية والتنفس Breathing and Respiration
()7

❖ تتم عملية التنفس اخلارجي :External Respiration
من خالل عملييت الشهيق والزفري (احلركات التنفسية).

❖ تتم عملية التنفس الداخلي :Internal Respiration

تبادل الغازات).
❖ من خالل االنتشار البسيط بني الدم واخلالاي (عملية ُ
•

يتحكم مركز التنفس يف الدماغ حبركة عضالت التنفس حسب حاجة اجلسم لألكسجني أو حاجته للتخلص من اثن أكسيد الكربون.

❖ عملية التنفس اخللوي :Cellular Respiration

إن اهلدف الرئيس من عملية التنفس هو حترير الطاقة املُختزنة يف الغذاء ،ويتم يف امليتوكندراي داخل كل خلية من خالاي اجلسم.

تركيب اجلهاز التنفسي Structure of The Respiratory System
 -1األنف ُ :Noseيتوي عل شعريات وأغشية ُماطية لتنقية اهلواء وترطيبه وتدفئته.
 -2البلعوم  :pharynxقناة تنفسية هضمية.

 -3احلنجرة  :Throatحتتوي على حبال صوتية.
 - 4لسان املزمار  :Epiglottisيُغلق ممر التنفس أثناء بلع الغذاء.

 - 5القصبة اهلوائية  :Tracheaحلقات غضروفية انقصة االستدارة من اخللف لتسمح حبركة املريء خلفها.
تتفرع إىل قصيبتني  Bronchusكل قصيبة تدخل إىل رئة.

 - 6الرئتان  :Lungsعضوان ُمروطيان يتم بداخلها تبادل الغازات يف اجلسم

 – 7احلويصالت اهلوائية  :Alveoliأكياس هوائية مكونة من طبقة واحدة من اخلالاي وُماطة ابلشعريات الدموية لتبادل الغازات معها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ,3مقطع فيديو على اليوتيوب لألوعية الدموية.
 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب للدم.
 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب للقلب.
 ,4مقطع فيديو على اليوتيوب للدورة الدموية.

 ,7كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .160

 ,5مقطع فيديو على اليوتيوب لفصائل الدم.

.https://shortest.link/q5Y ,8

 ,6مقطع فيديو على اليوتيوب لالختالالت اجلهاز الدوري.

()8
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اجلهاز اإلخراجي Excretory System
وظائف اجلهاز اإلخراجي Function of The Excretory System
احملافظة على االتزان الداخلي للجسم.

•
•

احملافظة على الرقم اهليدروجيين.

•

التخلص من الفضالت والسموم.

مكوانت اجلهاز اإلخراجي Excretory System Components

❖ الكليتان  ،Kidneysاحلالبان  ،Uretersاملثانة البولية  ،Urinary Bladderقناة جمرى البول
(اإلحليل).

()1

()2

اختالالت اجلهاز اإلخراجي Excretory System Disorders
()3

اجلهاز اهلضمي The Digestive System
وظائف اجلهاز اهلضمي Function of The Digestive System
•
•
•

تقطيع الطعام وطحنه وحتويله إىل قِطع صغرية.

()4

يسهل امتصاصها.
حتليل الطعام وحتويله إىل مواد ُمغ ّذية ُ
التخلص من املواد اليت ال ُُيكن هضمها.

أنواع اهلضم The Digestive Types

• هضم ميكانيكي Mechanical Digestion
ِ
طعا صغرية ،وعمل العضالت امللساء يف املعدة واألمعاء الدقيقة اليت
وهو مضغ الطعام وتقطيعه ق ً
سمى ابحلركة الدودية .Peristalsis
ُحت ّرك الطعام وتُ ّ
•

هضم كيميائي Chemical Digestion

ُيدث نتيجة نشاط اإلنزُيات يف حتليل ُجزيئات الغذاء الكبرية إىل ُجزيئات صغرية لتسهيل عملية
االمتصاص يف خالاي األمعاء الدقيقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب العلوم للصف الثان املتوسط الفصل الدراسي األول صفحة .181
 ,3مقطع فيديو على اليوتيوب ألمراض اجلهاز البويل واختالالته.

 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب للجهاز البويل.

 ,4كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .180
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تركيب اجلهاز اهلضمي Structure of The Digestive System

()1

أ – القناة اهلضمية Digestive Canal
 -1الفم  :Mouthوُيتوي على األسنان  Teethواللسان .Tongue
 -2البلعوم pharynx

 - 3لسان املزمار Epiglottis

()2

 - 4املريء Esophagus
 - 6املعدة Stomach

 – 7األمعاء الدقيقة Small Intestine

 - 8األمعاء الغليظة Large Intestine
ب – ُملحقات اجلهاز اهلضمي Gastrointestinal Tract Associated Organs
 – 1الغدد اللُعابية Salivary Glands

()4

()3

 – 2الكبد Liver

 - 3البنكرايس Pancreas

وظائف اجلهاز اهلضمي Function of The Digestive System
•
•
•

تقطيع الطعام وطحنه وحتويله إىل قِطع صغرية.

()5

يسهل امتصاصها.
حتليل الطعام وحتويله إىل مواد ُمغ ّذية ُ
التخلص من املواد اليت ال ُُيكن هضمها.

التغذية Nutrition
أمهية التغذية The Importance of Nutrition
 - 1النمو وتعويض اخلالاي التالفة.
 - 2احلصول عل الطاقة
 - 3الوقاية من األمراض ومقاومتها.
• جيب أن تكون كمية الطاقة اليت ُيصل عليها الشخص تساوي الكمية اليت يستهلكها.
• تستخدم وحدة قياس خاصة لقياس ُمتوى الطاقة يف الغذاء تسمى السعر احلراري.
• السعر احلراري  :Calorieكمية احلرارة الالزمة لرفع درجة حرارة  1mLمن املاء درجة سيليزية واحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .181

 ,3كتاب العلوم للصف الثان املتوسط الفصل الدراسي األول صفحة .164
 ,5مقطع فيديو على اليوتيوب لوظائف اجلهاز اهلضمي.

 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب ألعضاء اجلهاز اهلضمي يف جسم اإلنسان.
 ,4كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .183
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أنواع املواد الغذائية Types of Food
 -1الكربوهيدرات Carbohydrates
 -2الدهون Fats
 -3الربوتينات Proteins
 -4األمالح املعدنية Minerals
 -5الفيتامينات Vitamins
 -6املاء Water
•

الكربوهيدرات والدهون والربوتينات مواد غذائية حتتاج إىل هضم.

•

األمالح املعدنية والفيتامينات ال حتتاج إىل هضم.

جدول ( )4-3الكربوهيدرات Carbohydrates
 -1الكربوهيدرات:
تركيبها
فائدهتـا
أنواعها

( ) H , O ،Cبنسب  1 : 2 : 1الصيغة العامة ) C H2 O ) 2
مصدر للطاقة.
 -1سكر أحادي :جزئ واحد  C6 H12 O6مثل
اجللوكوز ،الفركتوز.

 -2سكر ثنائي :جزيئني من السكرايت األحادية تتحد بنزع جزئ ماء
 C12 H22 O11مثل :سكروز ،الالكتوز.

 -3سكر عديد :عدة جزيئات من السكرايت األحادية  (C6 H10 O5) nمثل:
اجلاليكوجني ،النشا ،السيليلوز.
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جدول ( )4-4الدهون  Fatsوالربوتينات Proteins
 -2الدهون
تركيبها

(  ) C , H , Oغالبًا.

فائدهتـا

ختزين الطاقة

مكوانهتا

أمحاض دهنية وجلسرول

أنواعها

 -1الدهون املشبعة :صلبة حتتوي على روابط احادية بني ذرات الكربون مثل الدهون
احليوانية.
 -2الدهون الغري مشبعة :سائلة حتتوي على روابط ثنائية بني ذرات الكربون مثل الزيوت
النباتية.
 -3الربوتينات

تركيبها
فائدهتـا

ضا على ( )S , P
( )C , H , O , Nكعناصر أساسية،
وأحياان قد حتتوي أي ً
ً
بناء األنسجة ،نقل املواد بني اخلالاي ،تسريع التفاعالت بفعل اإلنزُيات ،توصيل اإلشارات
داخل اخللية.

مكوانهتا

أمحاض أمينية ُمتلفة عددها  20ترتبط مع بعض بروابط ببتيدية لتكون الربوتينات.
•

اإلنزُيات :أنواع خاصة من الربوتني ُمفز حلدوث التفاعل الكيميائي داخل اجلسم
حيث يقلل من طاقة التنشيط وال يُستهلك يف التفاعل .مثل أميليز اللُعاب وأميليز
البنكرايس.
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جهاز الغُدد الصم The Endocrine System
• تفرز الغدد الصم اهلرموانت  Hormonesيف الدم لتنظيم عمل أجهزة اجلسم.
• اهلرمون  :Hormoneمادة كيميائية تؤثر يف خالاي وأنسجة معينة لتعطي استجابة ُمددة.

الغدد الصم وهرموانهتا Endocrine Glands and Their Hormones
•

فمثال النمو اجلنسي ال خيضع لتأثري وظيفة الغدد اجلنسية فقط بل للغدة النخامية والصنوبرية والثيموسية
تعمل الغُدد جنبًا إىل جنب مع بعضها البعضً .

والكظرية.

• الغدد الصماء تقوم بوظائفها ابلتآ ُزر مع اجلهاز العصب وهي ختتص ابلتكامل الكيميائي.

()1

جهازا التكاثر يف اإلنسان Human Reproductive System
جدول ( )4-5اجلهاز التكاثري الذكري Human Male Reproductive System
 -1اخلصيتان Testis
زوج من الغدد البيضاوية الشكل تغطى بكيس الصفن .Scrotum
بداخلها األنيبيبات املنوية  Seminiferous Tubulesاليت تتكون داخلها احليواانت (اخلالاي) املنوية  Sperm Cellsتنتج اهلرمون

الذكري التستوستريون .Testosterone

 -2القنوات التناسلية Genital ducts
الرببخ  :Epididymisيتم داخلة النضوج الفسيولوجي للحيواانت املنوية .Sperm Cells

الوعاء الناقل  :Vas Deferensوعاء انقل يعمل على نقل احليواانت املنوية من الرببخ إىل القناة القاذفة.

كال من السائل املنوي  Semenأو البول عرب قناة القضيب  Penisإىل خارج اجلسم.
اإلحليل  :Urethraالقناة اليت تنقل ً
 -3الغدد اجلنسية املساعدة Accessory sex glands
غدة الربوستاات  :Prostate glandوهي غدة وحيدة تفرز جزء من السائل املنوي  )%40-30( Semenوهو سائل قلوي.
غدات احلويصلتان املنويتان  :Seminal vesiclesزوج من الغدد تقوم إبفراز سائل ُيد احليوان املنوي ابلطاقة

غدات كوبر  :Cowper's glandsتُفرز سائل قلوي لزج يعرف ابملذي يعمل على تنظيف قناة اإلحليل.
 -4اهلرموانت الذكرية Male Hormones

التستوستريون  :Testosteroneهو اهلرمون املُح ّفز إلنتاج احليواانت املنوية  Sperm Cellsوإظهار الصفات الذكورية عند البلوغ

.Puberty

تفرز الغدة الدقية بعد التحفيز هرمونني:

شط للحوصلة  :)FSH( Follicle Stimulating Hormoneيُنظّم إفراز احليواانت املنوية .Sperm Cells
 -1اهلرمون املُن ّ

شط إفراز هرمون التستوستريون .Testosterone
 -2اهلرمون املنشط للجسم األصفر :)LH( Luteinizing Hormoneالذي يُن ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصماء.
 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب ُ
للغدد ّ
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جدول ( )4-6اجلهاز التكاثري األنثوي Human Female Reproductive System
تركيب اجلهاز التناسلي االنثوي Structure of Human Female Reproductive System
ويكوانن البويضات  Egg Cellواهلرموانت اجلنسية األنثوية.
-1مبيضني ّ :Ovaries
-2قناات فالوب  :Oviductsممر للحيواانت املنوية وبه حتدث عملية االخصاب.
-3الرحم  :Uterusمكان استقرار اجلنني.

-4املهبل  :Vaginaأُنبوب ينقل إفرازات الرحم للخارج وخيرج منه الوليد وتسبح منه احليواانت املنوية للداخل.
اهلرموانت األنثوية Female Hormones
هرموان اإلسرتوجني  Estrogenوالربوجسرتون  Progesteroneتُنتجهما خالاي املبيض لتحفيز البويضات على النضج وتُساهم يف ظهور
الصفات األنثوية عند البلوغ .Puberty

تُفرز الغُ ّدة الدرقية بعد التحفيز هرمونني وظيفتهما يُنظمان عمل اإلسرتوجني والربوجسرتون عند اإلانث

شط للحوصلة ).Follicle Stimulating Hormone (FSH
 -1اهلرمون املُن ّ
 -2اهلرمون املنشط للجسم األصفر).Luteinizing Hormone (LH
()2

()1

جهاز املناعة The Immune System

 .1مناعة غري متخصصة (عامة) Nonspecific Immunity
 .2مناعة متخصصة (نوعية) Specific Immunity

املناعة غري املتخصصة (العامة) Nonspecific Immunity

• هي املناعة اليت وهبها هللا اإلنسان منذ والدته حملاربة مسببات األمراض.
ددا من ُمسببات األمراض.
• ال تستهدف نوعًا ُُم ً

• تُعترب خط الدفاع األول وهي أقل فاعلية من املناعة املتخصصة.

العامة جمموعة من احلواجز :Barriers
تشمل املناعة ّ

 – 1حاجز اجللد .Skin Barrier

 - 2احلواجز الكيميائية  Chemical Barrierمثل الدموع واملخاط.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .214

 ,2كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .216
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املناعة املُتخصصة Specific Immunity
•

•

تتمكن بعض ُمسببات األمراض من ختطّي آليات الدفاع غري املتخصصة لتصل إىل خط الدفاع الثان والذي يُعد أكثر فاعلية للقضاء

•

اجلهاز اللمفاوي هو املسؤول عن تكوين املناعة املُتخصصة.

على ُمسبب املرض.

اجلهاز اللمفي Lymphatic System

()1

وظيفة اجلهاز اللمفاوي (املناعي) Function of The Lymphatic System
 .1التعرف على أي مادة غريبة تدخل إىل اجلسم متجاوزة خطوط الدفاع.
 .2مهامجة هذه املادة عن طريق املستقبالت واألعضاء املستجيبة.

تركيب اجلهاز اللمفاوي Structure of The Lymphatic System
 – 1الليمف Lymph

 – 3األنسجة الليمفاوية lymphoid Tissue

 - 2األوعية الليمفاوية lymphatic Vessels
 – 4اخلالاي الليمفاوية Lymphocytes

 – 5األعضاء الليمفاوية lymphatic Organs

أنواع املناعة Immunity Types

 – 1املناعة السلبية Passive Immunity
 – 2املناعة اإلجيابية Active Immunity

()2
()3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب للجهاز اللمفي.

 ,3كتاب العلوم للصف الثان املتوسط الفصل الدراسي األول صفحة .142

 ,2كتاب علم األحياء  ,2طبعة  ,2020صفحة .100
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مترين ( )4-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 1يستطيع العب ُكرة قدم الركض ِعدة كيلومرتات خالل املباراة.

ضح كيف يستطيع جهاز اإلخراج ختليص اجلسم من الفضالت يف أثناء املُباراة؟
وّ
................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................................................................................
...........................................................................................................ـ................................................................... ..................

 – 2اقرأ السيناريو التايل مث حدد املواد اليت تُثري احلساسية ومصدر كل ما ّدة:

الذرات أو األجسام الصغرية من اخلارج
وعاء ُيتوي على الفستق موضوع على طاولة املطبخ .ويف فصل الربيعُ ،يمل اهلواء ّ
ويتجول القط يف املطبخ ،وينام على وسادة يف زاويته.
إىل املطبخ.
ّ

................................................................... .............................................................................................................................
................................................................................................................................ ................................................................
................................................................ ................................................................................................................................
...........................................................................................................ـ................................................................... ..................

62

جدول ( )4-7تدريبات الفصل الرابع
الركبة؟
 .22ما أتثري فُقدان النسيج الغضرويف يف ُ
A

قوة ِّ
الرجل
يُقلّل ّ

B

يُفقد عظام ال ِّرجل ترابطها

C

يُقلّل مرونتها

D

تفقد العضالت قوهتا

 .23أي العمليات التالية تتم السيطرة عليه بواسطة اجلهاز العصب جار السمبثاوي؟
A

زايدة ُمع ّدل ضرابت القلب

B

زايدة عملية اهلضم

C

تقليل إفراز اللُعاب يف الفم

D

تقليل احلركة الدودية

 .24ما مقدار ضغط الدم الطبيعي لشخص ابلغ؟
A

113/77

B

108/65

C

151/98

D

162/100

A

إنتاج احليواانت املنوية يف الذكر

B

C

احلمل يف األنثى

D

 .25ما أتثري إفراز هرمون التستوستريون يف اإلنسان؟
دورة احليض يف األنثى
حدوث اإلابضة

 .26يف أي املراحل يكون التنفس أكثر سرعة؟
A

عاما
رجل عمره ً 80

B

عاما
امرأة عمرها ً 40

C

طفل حديث الوالدة

D

عاما
شاب عمره ً 18

أي اهلرموانت التالية يعمل على نقيض هرمون الكالسيتونني؟
ّ .27
A

األلدستريون

B

الثريوكسني

C

الكورتيزول

D

اهلرمون جار الدرقي

 .28ما الذي ينتج عن صدمة فرط احلساسية لإلنسان؟
A

حالة من الغيبوبة (فُقدان الوعي)

B

التهاب املفاصل

C

ُمحّى وقشعريرة

D

صعوبة يف التنفس
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الفصل اخلامس

التكاثر والوراثة

❖ التكاثر اخللوي

❖ االنقسام املتساوي
نصف
❖ االنقسام املُ ّ
❖ الوراثة املندلية
❖ تدريبات
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التكاثر اخللوي Cellular Reproduction
النمو اخللوي Cellular Growth

•
•
•

قُطر ُمعظم اخلالاي أقل من 100 μm

استمرار منو اخللية يزيد احلجم ويُقلل مساحة السطح ،مما يُصعّب احلصول على الغذاء والتخلص من الفضالت.

إذًا تكون اخللية صغرية أفضل لتؤدي وظائفها بفعالية أكرب.

مترين ( )5-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 -1يصل قُطر بوغ السرخس  ،Ceratopteris richardiiإىل حوايل  .100 μmاحسب نسبة مساحة السطح إىل احلجم ملُكعّب
ضح إجابتك.
يصل طول أوجهه إىل  ،100 μmلتقدير نسبة مساحة السطح إىل احلجم التقريبية خلليّة البوغ يف السرخس .و ّ
............................................................................................................................................. ...................................................................................................
........................................................................................................... .....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

دورة حياة اخللية Cell Cycle
الفرتة الزمنية بني انقسامني متتاليني وما يتخلله من مراحل وأطوار.

()1

متر دورة حياة اخللية  Cell Cycleبثالث مراحل:

أوال  -الطور البيين Interphase
 -1مرحلة النمو األول ()G1

•
•

تبدأ بعد انقسام اخللية مباشرة.

تنمو اخللية وتقوم بوظائفها الطبيعية.

 -2مرحلة تضاعف )S( DNA

يتم نسخ وتضاعف مادهتا الوراثية. DNA

()2

 -3مرحلة النمو الثانية ()G2

يتم بناء الربوتني وتستعد اخللية لالنقسام.

اثنيًا  -االنقسام املتساوي (امليتوزي) Mitosis

•

هو انقسام اخللية إىل خليتني يف كل خلية نفس العدد من الكروموسومات.

•

تنمو املخلوقات احلية حقيقية النواة وتعوض اخلالاي التالفة منها بواسطة االنقسام املتساوي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .156

 ,2مقطع فيديو على اليوتيوب لالنقسام املتساوي (غري املُباشر).
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جدول ( )5-1مراحل االنقسام املتساوي The Stages of Mitosis
 -1الطور التمهيدي  :Prophaseيتالشى الغالف النووي ،ختتفي النوية ،تتكثف الكروموسومات ،تتكون خيوط املغزل بني
األقطاب.

()1

 -2الطور االستوائي  :Metaphaseترتبط الكروموسومات مع خيوط املغزل  Spindle Fibersابلسنرتومري
 ،Centromereتصطف الكروموسومات على خط استواء اخللية.

()2

 -3الطور االنفصايل  :Anaphaseتنكمش خيوط املغزل وتقصر ،تسحب خيوط املغزل الكرماتيدات الشقيقة Sister

 Chromatidsانحية قطب اخللية املتقابلني ،تكون كروموسومني متطابقني.

()3

 -4الطور النهائي  :Telophaseتصل الكروموسومات إىل قطب اخللية ،يتكون الغشاء النووي من جديد ،تظهر النوية مرة

أخرى ،ختتفي الكروموسومات وختتفي خيوط املغزل.

()4

اثلثًا  -انقسام السيتوبالزم Cytokinesis
•

تتخصر اخللية احليوانية حىت تنفصل إىل خليتني فيكل خلية نفس العدد من

•

تتكون صفيحة وسطى بني نوايت اخللية املنقسمة مث يتكون اجلدار لينتج

الكروموسومات.

خليتني متطابقتني وراثيًا.

تنظيم دورة اخللية Cell Cycle Regulation
•
•

()5

خيتلف ُمع ّدل انقسام اخللية وذلك بناء على نوعها.

تقوم الربوتينات احللقية (السايكلينات)  Cyclinsواإلنزُيات املُفسفرة

 Cyclin Dependent Kinaseبدور مهم لضبط دورة اخللية
الطبيعية.
•

توجد نقاط فحص بعد كل مرحلة من دورة اخللية وُُيكن أن توقف هذه
الدورة عند حدوث خطأ ما.

•

()6

عندما ال تستجيب اخلالاي لآلليات اليت تسيطر على دورة حياهتا فإنه ينتج
عن ذلك خالاي سرطانية .Cancer cells

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/q6w ,4 ,3 ,2 ,1
 ,6كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .166

 ,5كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .165
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أسباب مرض السرطان Causes of Cancer

ضا يف املخلوقات احليّة اليافعة والنشطة والسليمة.
ال ُيدث السرطان يف املخلوقات احليّة الضعيفة فقط ،بل ُيدث أي ً

سمى هذه العوامل
التعرض لبعض العوامل البيئية املُختلفة قد يتسبب يف اإلصابة مبرض السرطان ،وتُ ّ
ابإلضافة إىل خروج اخلالاي عن سيطرة السايكلينات فإن ّ

ابملُسرطنات .Carcinogens
املُسرطنات :Carcinogens
•
•

املواد الكيميائية مثل األسبست.

التدخني.

•

األشعة السينية (.)X-ray

•

األشعة فوق البنفسجية.

االنقسام املنصف (امليوزي) Meiosis
•
•

()1

تتكاثر اخلالاي التناسلية اليت تنقل الصفات الوراثية من اآلابء إىل األبناء بواسطة االنقسام املنصف.

ينتج عن االنقسام املنصف أمشاج  Gametesأحادية اجملموعة الكروموسومية Haploid
)1n( Cell

•

عدد الكروموسومات يف خالاي االنسان اجلسدية =  46كرموسوم =  23زوج ثنائية اجملموعة

•

عدد الكروموسومات يف أمشاج اإلنسان =  23كرموسوم أحادية اجملموعة الكروموسومية ()1n

•

ُيدث اإلخصاب  Fertilizationعند التقاء املشيج املؤنث ( )1nابملشيج املذكر ()1n

•

الكروموسومات  :Chromosomesتراكيب يف النواة حتتوي على احلمض النووي DNA

الكروموسومية )2n( Diploid Cell

تتكون الالقحة  Zygoteاليت حتتوي على العدد الكامل من الكروموسومات (.)2n

()2

والذي يتكون من عدد من اجلينات.
•

اجلينات  :Genesتراكيب على شريط  DNAمسؤولة عن اظهار صفات ُمددة.

•

الكروموسومات املتماثلة Homologous Chromosomes:هي زوج

()3

الكروموسومات هلا نفس الطول وموقع السنرتومري وحتمل اجلينات اليت تتحكم يف الصفات الوراثية

نفسها انتقل أحدها من األب واآلخر من األم يرتبطان مع بعضهما البعض فيما يسمى ابلتصالب.

•

ظاهرة العبور  :Crossing Overيتم فيها تبادل أجزاء من الكروماتيدات بني الكروموسومني

املتماثلني.

()4

()5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُنصف.
 ,1مقطع فيديو على اليوتيوب لالنقسام امل ّ

 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .182

 ,4كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة  ,5 .184كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .184

 ,3كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .182
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نصف األول
االنقسام املُ ّ

الطور النهائي األول

الطور االنفصايل األول

الطور االستوائي األول

()1

الطور التمهيدي األول

نصف الثان
االنقسام املُ ّ

الطور النهائي الثان

الطور االنفصايل الثان

الطور االستوائي الثان

الطور التمهيدي الثان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،اجلزء  ،3صفحة .213

 ,2ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،اجلزء  ،3صفحة .212
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مترين ( )5-2اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 – 2ما ُمع ّدل اإلصابة بسرطان البنكرايس للذكور يف سن الثانية والستني؟
..............................................................................................................................

 – 3ما العمر واجلنس اللذان يظهر فيهما سرطان البنكرايس عند أعلى ُمع ّدالته؟
..............................................................................................................................

الوراثة املندلية Mendelian Genetics
كيف بدأ علم الوراثة؟ How Genetics Began
•

جنح العامل مندل يف حل لغز الوراثة بسبب املخلوق احلي الذي اختاره وهو نبات البازالء.

استخدم مندل نبات البازالء يف التجارب:
•

لسهولة زراعتة ومنوه وإنتاجه املستمر.

•

األفراد حتمل شكالً واحداً من الصفة (الصفات املتضادة).

•

إمكانية حدوث التلقيح اخللطي :انتقال مشيج مذكر (حبة لقاح) من زهرة نبات إىل مشيج مؤنث يف نبات آخر.

•
•

إمكانية حدوث التلقيح الذايت :احتاد مشيج مذكرمع مشيج مؤنث من الزهرة نفسها.

كون مندل فرضية تتعلق بتوارث الصفات اليت هجنها ومن هنا بدأت دراسة علم الوراثة.

علم الوراثة :Genetics

هو العلم الذي يدرس انتقال الصفات من جيل إىل آخر.

وراثة الصفات :The Inheritance of Traits

مت ّكن العامل مندل من حل لغز الوراثة وكيفية انتقال الصفات الوراثية.

جتربة مندل:

•

قام مندل بعمل تلقيح خلطي بني نباتني أحدمها أزهاره بنفسجية نقي وآخر أزهاره بيضاء نقي ،ومن خالل التجربة وضع مندل بعض

املصطلحات الوراثية:

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1ريفن ،بيرت واجملموعة ،علم األحياء ،العبيكان ،اجلزء  ،3صفحة .221
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•

جيل اآلابء  :Pممثل يف تلقيح خلطي لنبات بنسجي األزهار مع نبات أبيض األزهار نقي.

•

اجليل األول  :F1مجيع الساللة الناجتة بنفسجية األزهار.

•

اجليل الثان  :F2الساللة الناجتة كونت أزهار بنفسجية وبيضاء بنسبة .1 :3

مصطلحات وراثية:
•

صفة سائدة :Dominant
الصفة اليت تظهر يف اجليل األول .يف التجربة كانت األزهار البنفسجية.

•

جني سائد :Dominant Genes
هو اجلني الذي ُيمل الصفة السائدة ،ويرمز له ابحلرف الكبري (.)Y

•

صفة متنحية :Recessive
الصفة اليت ال تظهر يف اجليل األول وتظهر يف اجليل الثان ،يف التجربة كانت األزهار البيضاء.

•

جني متنحي :Recessive Genes
هو اجلني الذي ُيمل الصفة املتنحية ،ويرمز له ابحلرف الصغري (.)y

•

متماثل اجلينات :Homozygous
 YYأو ( yyصفة نقية) ُيمل زوج متماثل من اجلينات .كل جني على كروموسوم.

•

غري متماثل اجلينات :Heterozygous
( Yyصفة هجينة) ُيمل جينان غري متماثالن .كل جني على كروموسوم.

•

اجلينات املتقابلة :Allele
جينان متقابالن كل جني من أب ُيمالن نفس الصفة.

•

الطراز اجليين :Genotype
هو أزواج اجلينات املتقابلة للصفة يف املخلوق احلي.

•

الصفة السائدة يكون هلا طرازين جينيني ( )YYأو ()Yy

•

الصفة املتنحية هي دائما متماثلة اجلينات (نقية).

•

الطراز الشكلي :Phenotype

•

هو الشكل الظاهري للصفة .طويل – ُجمعّد – أبيض .....
()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .191
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قانون مندل األول (قانون انعزال الصفات) Law of Segregation
متثل كل صفة بزوج من اجلينات ينفصالن عن بعضهما البعض عند تكوين األمشاج.
()1

()2

مربع ابنيت :Punnett Square

سهل توقع األبناء احملتملني
استخدام شكل مربع ليُ ّ

تطبيق :حدث تلقيح خلطي بني نباتني أحدمها أزهاره بنفسجية  PPواآلخر أزهاره بيضاء  ppفما هي احتماالت األبناء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .193

 ,2كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .194

71

ُمطط الساللة Pedigrees
•

هو شكل يتتبع وراثة صفة معينة خالل عدة أجيال .ويستخدم ُمطط الساللة رموًزا لتوضيح وراثة الصفة .حيث ُُيثّل الذكور ابملربعات ،وُمتثل
اإلانث ابلدوائر.

•

يدرس العلماء اتريخ العائلة ابستخدام ُمطط الساللة.
()1

مترين ( )5-3اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 = Tال ُقدرة على ثين اللسان

 – 4صف الطُرز اجلينية والشكليّة لألبوين الناجتة عن تزاوجهم احتادات األمشاج
املُحتملة األربعة يف ُمربع ابنيت املذكور.

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

 = tعدم ال ُقدرة على ثين اللسان

؟

؟

اآلباء

Tt

TT

؟

tt

Tt

؟

ضح إذا كان هناك جني سائد يف الطراز اجليين
الساللة أمامك .و ّ
 – 5بتحليل ُُمطط ُ
للفرد  II 4؟

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

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم األحياء  ,3طبعة  ,2020صفحة .217
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جدول ( )5-2تدريبات الفصل اخلامس
 .29ما أهم عامل ُُي ّدد حجم اخلليّة؟
A

كميّة الربوتينات والعُضيّات اليت ُُيكن أن تصنعها اخلليّة

B

ُمع ّدل سرعة االنتشار

C

نسبة مساحة السطح إىل حجم اخلليّة

D

كمية الـ  DNAيف اخللية
ّ

 .30كيف ختتلف الكروماتيدات الشقيقة عن الكروموسومات املُتماثلة؟
A
C

الكروماتيدات الشقيقة ُمتثّل فقط املادة الوراثية املُق ّدمة من األم
الكروموسومات املُتماثلة ُمتشاهبة ،لكن الكروماتيدات الشقيقة

متاما
ُمتطابقة ً

B

متاما ،لكن
الكروموسومات املُتماثلة هي نُسخ ُمتطابقة ً

D

الكروماتيدات الشقيقة ُمتثّل فقط نصف املعلومات

الكروماتيدات الشقيقة ُمتشاهبة فقط
املُخزنة يف كروموسوم
الوراثية ّ

 .31ما أمهية انقسام السيتوبالزم كجزء من انقسام اخللية؟
A

مسؤول عن استطالة اخلليّة

B

مسؤول عن الفصل املُناسب للمعلومات الوراثية

C

مسؤول عن الفصل املُناسب حملتوايت السيتوبالزم

D

حترك اخلليّة خالل الدورة اخللوية
ُُي ّفز ُّ

 .32ما الذي ينتج عن الطور النهائي األول؟
A

خليتني حتتواين على ُمتماثلني من كل زوج من الكروموسومات

B

خليتني حتتواين على أحد املُتماثلني من كل زوج من

C

أربع خالاي حتتوي على ُمتماثلني من كل زوج من الكروموسومات

D

أربع خالاي حتتوي على ُمتماثل واحد من كل زوج من

املُتماثلة
املُتماثلة

الكروموسومات املُتماثلة
الكروموسومات املُتماثلة

 .33ما االختالف الكبري الذي يظهر بني ُمع ّدالت التوافق بني اإلخوة األش ّقاء والتوائم املُتطابقة؟
A

أتثري قوي للبيئة

B

أتثري قوي للوراثة

C

ال أتثري للبيئة

D

ال أتثري للوراثة

 .34كيف يتضح أتثري مرض أنيميا اخلالاي املنجلية؟
A

إغالق املمرات التنفسية

B

ختفيض الوظائف العصبية

C

فعال لألكسجني
نقل غري ّ

D

زايدة قابلية اإلصابة ابملالراي

 .35ما عدد كل من الذكور واإلانث املصابني يف ُمطط الساللة؟

A

 5ذكر  4 -أنثى

B

 1ذكر  2 -أنثى

C

 2ذكر  1 -أنثى

D

 4ذكر  5 -أنثى
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الفصل السادس

علم البيئة

❖ املخلوقات احليّة وعالقاهتا املُتبادلة
❖ انتقال الطاقة يف النظام البيئي
❖ تدوير املواد

❖ التعاقب البيئي

❖ املناطق احليوية الربيّة
❖ األنظمة البيئية املائية
❖ التنوع احليوي
❖سلوك احليوان
❖ تدريبات
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تبادلة Organisms and Their Relationships
املخلوقات احليّة وعالقاهتا املُ َ
علم البيئة Ecology

هو علم يدرس العالقات بني الكائنات احلية وتفاعالهتا مع بيئاهتا.

•

سمى الغالف احليوي.
تعيش مجيع املخلوقات احلية على اختالف أنواعها وبيئاهتا ضمن إطار يُ ّ

•

العوامل احليوية  :Biotic Factorsتشمل مجيع املخلوقات احلية (نبااتت  -بكترياي  -حيواانت).....

•

العوامل الالحيوية  :Abiotic Factorsاملكوانت الغري حية يف بيئة املخلوق احلي (ماء  -هواء  -درجة حرارة )....

•

يشمل الغالف احليوي  The Biosphereنوعني من العوامل :عوامل حيوية وعوامل ال حيوية.

مستوايت التنظيم Level of Organization
❖ املخلوق احلي organism
❖ اجلماعة احليوية Population
❖ املُجتمع احليوي Biological Community
❖ النظام البيئي Ecosystem
❖ املنطقة احليوية Biome
❖ الغالف اجلوي The Biosphere

الغالف الجوي
أعلى
مستويات
ويمّثل
التنظيم ُ
ُجزء من الكرة
األرضية يدعم
الحياة

المنطقة الحيوية
مجموعة واسعة
من األنظمة
البيئية التي
تشترك في
المناخ نفسه

النظام البيئي
يتكون من
العوامل الحيوية
والعوامل
الال حيوية

المجتمع الحيوي
مجموعة من
جماعات حيوية
تتفاعل فيما
بينها في
المكان الواحد
والوقت نفسه

الجماعة الحيوية
مجموعة من
أفراد النوع
الواحد من
المخلوقات
الحية في
الموقع
الجغرافي نفسه
في الوقت
نفسه

المخلوق الحي
المستوى األول
وهو عبارة عن
مخلوق حي

وحيد أو ُمتعدد
الخاليا ،يحمل
صفات وراثية
خاصه به
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العالقات املتبادلة يف النظام البيئي Ecosystem Interaction
املوطن  :Habitatاملساحة اليت يعيش فيها املخلوق احلي.
اإلطار البيئي  :Nicheالدور الذي يؤديه املخلوق احلي يف بيئته.

جدول ( )6-1العالقات املتبادلة يف اجملتمع احليوي Community Interactions
العالقات البيئية
التنافس

•

ُيدث عندما يستخدم أكثر من ُملوق حي واحد املصادر ذاهتا يف الوقت نفسه.

•

ضا.
قد يكون التنافس على شريك التزاوج أي ً
التهام ُملوق حي ُملوق حي آخر

Competition

•

االفرتاس

•

عادة يُقضى على الضعيف ويبقى األقوى.

•

هناك بعض النبااتت املفرتسة مثل (الفينوس) الذي يلتهم احلشرات للحصول على عنصر النيرتوجني

Predation

عالقات التكافل Symbiosis
عالقة وثيقة يعيش فيها نوعان أو أكثر من املخلوقات احلية
نوع العالقة
التقايض

ُمفيدة

Mutualism
التعايش

Commensalism
ضارة

التطفل

Parasitism

أمثلة

وصفها
معا وكالمها
عالقة بني ُملوقني أو أكثر يعيشان ً
يستفيد من اآلخر

طحلب مع الفطر يف األشنات
الطيور واجلاموس الوحشي

السمكة املهرجة وشقائق النعمان

عالقة بني كائنني أحدمها يستفيد واألخر ال بناء الطيور أعشاشها على األشجار
عالقة األشنات ابلنبات

يستفيد وال يتضرر

بينما
هي عالقة تكافلية يستفيد منها ُملوق حي •

يتضرر اآلخر

•

طفيليات خارجية كالقراد

طفيليات داخلية كالبكترياي

انتقال الطاقة يف النظام البيئي Flow of Energy in Ecosystem
•
•
•

املنتجات  :Autotrophicكائنات ذاتية التغذية مثل (النبااتت  -الطحالب)

املستهلكات  :Consumeكائنات غري ذاتية التغذية تعتمد يف تغذيتها بشكل مباشر أو غري مباشر على النبااتت.

تقوم احمللالت  Decomposersبدور مهم يف عملية التخلص من الفضالت واملركبات العضوية يف النظام البيئي.
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مناذج انتقال الطاقة Models of Energy Flow
•

املستوى الغذائي ُُ Trophic Levelيثّل كل خطوة يف السلسلة الغذائية  Food Chainأو الشبكة الغذائية .Food web

•
•

املستوى األول ُمتثّله املُنتجات.
املستوايت املُتتابعة التالية ُمتثّله املُستهلكات.

حتصل املخلوقات احلية يف كل مستوى على طاقتها من املستوى الغذائي الذي يسبقه.

•

السالسل الغذائية  :Food Chainsعبارة عن سلسلة يتم فيها مترير الطاقة من املنتجات عرب سلسلة من املستهلكات.

•

الشبكة الغذائية  :Food Webهو منوذج ُيثل السالسل الغذائية املتداخلة واملتنوعة.

•

األهرام البيئية  :Ecological Pyramidsعبارة عن ُُمطط ُيكن أن يوضح الكميات النسبية من الطاقة والكتلة احليوية وأعداد

•

املخلوقات احلية يف كل مستوي غذائي يف النظام البيئي .وتشمل:

()1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب علم البيئة ،طبعة  ,2020صفحة .26
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تدوير املواد Cycling of Matter
الدورات يف الغالف اجلوي Cycles in The Biosphere
•

تزود املخلوقات احلية ابملواد املغذية اليت حتتاج إليها لتؤدي وظائفها.

•

تتكون أجسام املخلوقات احلية مجيعها من املاء واملواد املغذية ،ومنها :الكربون والنيرتوجني.

املادة املغذية  :Nutrientمادة كيميائية جيب أن ُيصل عليها املخلوق احلي من بيئته للقيام بعملياته احليوية واستمرار حياته.

()2
()1

دورة املاء يف الطبيعة

دورة الكربون
()3

دورة النيرتوجني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.https://shortest.link/pid ,1

 ,3كتاب العلوم للصف اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي األول صفحة .118

.https://shortest.link/q6Y,2
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التعاقب البيئي Ecological Succession

ُيدث عندما يمستبدل جمتمع حيوي ما آبخر نتيجة للتغري يف العوامل احليوية والالحيوية.

املُفردة

جدول (ُ )6-2مفردات التعاقب البيئي

التعريف

التعاقب األويل Primary Succession

ُيدث بعدما يزال جمتمع حيوي كامل مع الرتبة

التعاقب الثانوي Secondary Succession

ُيدث بعدما يزال جمتمع حيوي كامل مع بقاء الرتبة

األنواع الرائدة Leading Species

تظهر يف التعاقب األويل لتبدأ يف تكوين جمتمع حيوي جديد مثل األشنات واحلزازايت.

جمتمع الذروة Climax Community

يطلق على اجملتمع احليوي املستقر الذي ُيدث فيه القليل من التغريات

الطقس Weather

حالة الغالف اجلوي يف مكان وزمان ُمددين

املناخ Climate

متوسط حالة الطقس يف منطقة ما

األوزون Ozone

طبقة واقية يف الغالف اجلوي متتص معظم األشعة فوق البنفسجية الضارة .ويرتكز فوق
القطب اجلنويب

()1

التعاقب األويل

()2

التعاقب الثانوي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ,1كتاب العلوم للصف اخلامس االبتدائي الفصل الدراسي األول صفحة .130

 ,2كتاب علم البيئة ،طبعة  ,2020صفحة .50
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املناطق احليوية الربيّة Terrestrial Biomes

املناطق احليوية الربيّة الرئيسية Major Land Biomes

بناء على
تصنف املناطق احليوية الربية الرئيسية ً
درجة احلرارة

نبااتهتا

اهلطل

األنواع احليوانية

األنظمة البيئية املائية Aquatic Ecosystems
االنظمة البيئية املائية

املياه اإلنتقالية

املياه العذبة

املياه املاحلة

التنوع احليوي Biodiversity

سمى التنوع احليوي.
إن تعدد أنواع املخلوقات احلية املوجودة يف مكان ما واليت تتفاعل مع بعضها البعض يُ ّ
االنقراض :اختفاء أو موت آخر فرد يف أحد املخلوقات احلية يف الغالف احليوي.

أمهية التنوع احليوي The Importance of Biodiversity
•

استقرار النظام البيئي.

•

يُساهم يف جودة الغالف احليوي.

•

له قيمة اقتصادية غري مباشرة مثل :تزويد الغالف اجلوي ابألكسجني وختليصه من اثن أكسيد الكربون وخصوبة الرتبة.

•

له أمهية اقتصادية ُمباشرة مثل :الطعام واملسكن والعالج واملالبس.

أخطار تواجه التنوع احليوي Factors That Threaten Biodiversity
 - 1االستغالل اجلائر Overexploitation
 - 3جتزئة املوطن البيئي Fragmentation of Habitat
 - 5التضخم احليوي Biological Magnification
 - 7اإلثراء الغذائي Eutrophication

 - 2فقدان املوطن البيئي Habitat Loss
 – 4التلوث Pollution
 - 6املطر احلمضي Acid Precipitation
 - 8األنواع الدخيلة Introduced Species
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املُحافظة على التنوع احليوي Conserving Biodiversity
محاية التنوع احليوي Protecting Biodiversity
يتضمن التقليل من االستهالك وإعادة تدوير املواد وحفظ األنظمة البيئية.

•

استصالح النظام البيئي Restoring Ecosystem
استصالح النظام البيئي يتم بطريقتني:

•

 -1املعاجلة احليوية :Bioremediation
استخدام املخلوقات احلية مثل بدائية النواة أو الفطرايت ،أو النبااتت إلزالة املواد السامة من منطقة ملوثة.

 -2الزايدة احليوية :Biological Augmentation
إدخال ُملوقات حية مفرتسة طبيعية إىل نظام بيئي ُمتل.

ُسلوك احليوان Animal Behavior

السلوك Behavior
ُ

طريقة تستجيب هبا احليواانت ملثري ما.

جدول ( )6-3أنواع سلوك احليوان
النوع

تعريفه

السلوك الفطري (الغريزي) Innate Behavior

هو السلوك الذي يعتمد على الوراثة فقط

السلوك املكتسب Learned Behavior

هو السلوك الذي يعتمد على التجارب السابقة

أمثلة للسلوك الغريزي:
•
•

•
•

تغرد بعض الطيور يف مواسم التزاوج استجابة للهرموانت الذكرية.

مشي بعض صغار احليواانت بعد الوالدة مباشرة.

أمثلة للسلوك املُكتسب:

السباحة.

التعود.
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جدول ( )6-4السلوكيات البيئية Ecological Behaviors
التعريف

املثال

أنواعه

 -1سلوك الصراع :قتال بني فردين من نفس النوع حيث يسيطر الفائز على

القتال بني ذكور الغزالن أو
الدببة

الغذاء واملكان وشريك التزاوج.
سلوك التنافس

 -2سيادة التسلسل اهلرمي :حيث يكون فيه األفراد األعلى ترتيبا يف اجلماعة

Competitive Behavior

قادرين على الوصول للموارد دون حدوث صراع مع أفراد اجلماعة األخرى.

إانث الدجاج أو القردة

 -3حتديد منطقة النفوذ :اختيار منطقة ذات مساحة معينة والسيطرة عليها.
بول ذكور الطيور أو الفهد
سلوك مجع الطعام

الكثري من آكالت األعشاب

قدرة املخلوق احلي على احلصول على الغذاء وجتاوز ما يقابله من عقبات.

ومنها الفيلة واجلواميس

Foraging Behavior
سلوك اهلجرة

هجرة مسك السلمون للتكاثر

انتقال احليواانت من مكان إىل آخر حبثا عن فرص البقاء.

Migratory Behavior

مترين ( )6-1اخترب معلوماتك من خالل حل التايل:
 - 1أكمل اجلدول بوضع إشارة (  ) يف العمود املُناسب لتحديد نوع التلوث الذي تصفه كل ُمجلة مما أييت:
م

اجلملة

A

منوا زائ ًدا للطحالب ،ممّا يُقلّل من مستوايت األكسجني يف املاء
تُسبب األمسدة ًّ

B

ليكون محض الكربيتيك
يتفاعل اثن أكسيد الكربيت مع املاء يف الغالف اجلوي ّ

C

ترتاكم املُبيدات يف أجسام املخلوقات اليت تقع يف أعلى السلسلة الغذائية

D

ترا ُكم  DDTيف أنسجة النسور وعقاب البحر يف السبعينيات من القرن العشرين

املطر

احلمضي

التضخم
احليوي

اإلثراء

الغذائي
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جدول ( )6-5تدريبات الفصل السادس
 .36أي املهمات اآلتية ينجزها ِ
عامل البيئة؟
ُ
A

استكشاف االستخدامات الطبيّة للرحيق

B

فحص أتثري مادة السيانيد على الطحالب

C

دراسة أحافري الرخوايت وتصنيفها

D

تلقيح املاشية ضد ٍ
مرض ما

 .37ما الذي يُع ّد نقطة ضعف يف الشبكات الغذائية التقليدية عندما تتعرض ملُشكالت بيئية ُمع ّقدة؟
A

ال ُمتثّل الشبكة الغذائية مجيع الروابط يف النظام البيئي احلقيقي

B

ال أتخذ الشبكات الغذائية بعني االعتبار األنواع الدخيلة

C

السالسل الغذائية العديدة يف الشبكة الغذائية جتعلها ُمع ّقدة

D

ال تُؤخذ املستوايت الغذائية بعني االعتبار عند إنشاء

االستخدام

يف البيئة

شبكة غذائية

مثاال على التقايض؟
 .38أي العمليات التالية تُع ّد ً
A

طاؤوس ذكر ُُيارس طقوس الغزل والتزاوج مع األنثى

B

حرا يتشاركان به
مسكة حتمي الروبيان الذي بدوره يبين ُج ً

C

يستقران حتت الصخرة نفسها
القريدس ومسك املنوة
ّ

D

نوعان من األفاعي هلما األلوان نفسها ويُشهران ُمسهما

 .39أي اآليت يُع ّد بداية للتعاقب األويل؟
A

أشنات تنمو على ِمحم بُركانية ابردة

B

منطقة حرجية تنمو من مناطق عُشبية

C

نوع جديد من نبات ينمو يف منطقة فيضان

D

أشجار تنمو بعد حريق يف غابة

فسر قِلّة أنواع احليواانت اليت تعيش يف النهر سريع اجلراين؟
 .40ما الذي يُ ّ
A

ُخي ّفض املاء البارد مستوايت األكسجني الذائب

B

متنع التيارات تراكم ُمعظم املادة العضوية

C

تكيفت حيواانت قليلة ملقاومة املاء عايل السرعة

D

أشعة الشمس بعي ًدا عن املخلوقات
يعكس املاء السطحي ّ

ذاتية التغ ّذي

(معاهدة منع ّ
االجتار ابألنواع املُهددة ابالنقراض)؟
 .41ما الذي يُع ّد خرقًا ملُعاهدة ُ CITES
A

إزالة الغاابت املطرية

B

تلويث البُحريات

C

بيع أنياب الفيّلة

D

صيد الوعول

فطراي؟
أي األمثلة التالية يُع ّد سلوًكا ً
ّ .42
A

زقزقة العصافري بعد فقسها

B

تعلّم الدببة اصطياد األمساك

C

نُطق الطفل الصغري بعض الكلمات

D

سري البط إىل الربكة على شكل جمموعة للحصول على

الغذاء
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دليل إجابة التمارين
متارين الفصل األول:

مترين ()2-2

مترين ()1-1

اخلاصية األمسوزية – C ،االنتشار املُيسر،
 – A :4االنتشار– B ،
ّ

ُُ - 2يثل الرسم البيان عملية االتزان الداخليُ .ويبني الرسم أنه إذا حدث

احلي شيء ما يؤثر يف حالته الطبيعية ،فإن سلسلة من العمليات تبدأ
للمخلوق ّ
الستعادة حالته الطبيعية.

 – Dالنقل النشط – E ،االتزان.

مترين ()2-3
 - 5ختتلف الصبغات يف قدرهتا على امتصاص أطوال موجات ضوئية

ُُمّددةُ .ومتّكن األنواع املُختلفة من الصبغات النبااتت من اقتناص الطاقة

خصبا .وملا
احلية اليت تتزاوج ُوتنتج ً
 – 3النوع جمموعة من املخلوقات ّ
نسال ً

من مدى واسع للضوء املرئي.

على أهنما نوعان ُمنفصالن.

 – 6كلوروفيل .b

صنفان
عقيما ،فإن الفرس واحلمار ُي ّ
كان نسل البغل الناتج عن فرس ومحار ً

التخمر :2 ،املُنتجات :3 ،امليتوكندراي :4 ،عمليات األيض،
ّ : 1( – 7

متارين الفصل الثان:

 :5املُستهلكات :6 ،اثن أكسيد الكربون :7 ،التنفس اخللوي:8 ،

مترين ()2-1

البناء الضوئي).

 :Aماء :B ،أكسجني أو جلوكوز :C ،أكسجني أو جلوكوز :D ،اثن

الكلمة يف السطر الرأسي :الكيمياء

أكسيد الكربون أو فضالت :E ،اثن أكسيد الكربون أو فضالت.

 :F - 2بروتني انقل.
-3

متارين الفصل الثالث:
مترين ()3-1
أبواغا داخلية .وعلى
ُ - 1تنتج البكترياي املُسببة للكزاز (التيتانوس) ً

تقتل اخلالاي البكتريية ،فإن األبواغ
الرغم من أن ظروف اجلفاف واحلرارة ُ

الداخلية اليت ُأنتجت تسمح للخالاي أبن تعيش يف الظروف القاسية ملُّدة

زمنية طويلة.
ّ

مترين ()3-2
ودمر احملصول .وملّا كانت
 – 2أصاب البياض الزغب البطاطس اإليرلندية ّ

البطاطس املصدر الغذائي األساسي ،ومل يستطع املزارعون األيرلنديون

إجياد ُماصيل زراعية أخرى بديلة ،فقد حدثت جماعةُ .وُيكن أن ينوع

املزارعون يف احملاصيل اليت يزرعوهنا قبل حدوث اجملاعة.
مترين ()3-3

 :A – 3خطأُ ،مثبطات املناعة (عدم رفض العضو املزروع)
التخمر
 :Bخطأّ ،

مترين ()3-4

 :A – 4نبااتت وعائية ال بذرية :B ،نبااتت ُم ّعراة البذور،

غطاة البذور.
 :Cنبااتت ُم ّ
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دليل إجابة التمارين
مترين ()5-2

مترين ()3-5

 40 – 2لكل 100,000

–5

عاما.
 – 3الذكور بعمر ً 75 – 79
مترين ()5-3

ابلقدرة على ثين اللسان .والطراز
 – 4يتمثل الطراز الشكلي لألبوين ُ
اجليين لكليهما هو ( Ttصفة غري ُمتماثلة لثين اللسان).

 – 5سيكون على األقل جني واحد سائد.
متارين الفصل السادس:
مترين ()6-1

متارين الفصل الرابع:

 – Aاإلثراء الغذائي.

ُ - 1يعد اجللد والرئتان أجزاء من اجلهاز اإلخراجي ُتساعد الرايضي

 – Bاملطر احلمضي.

مترين ()4-1

يتخلص اجللد من املاء
التخلص من الفضالت يف أثناء املُباراة ،إذ ّ
على ّ
وتتخلص الرئتان من اثن أكسيد الكربون
ابلتعرقّ ،
الزائد واألمالح ّ

وخبار املاء الزائدتني عن طريق الزفري.

 – 2الفول السودان ،وحبوب اللقاح اليت تنتقل بواسطة اهلواء قد تصل
إىل اإلنسان عرب النافذة املفتوحة ،قشور جلد احليوان وشعره مثل القط،
وحَلم الغبار أو السوس يف الوسائد ،مجيعها عبارة عن مواد ُُمتملة ُتثري
َ
التحسس.

متارين الفصل اخلامس:
مترين ()5-1

- 1مساحة السطح = 100 μm X 100 μm X 6
= 60,000 μm

احلجم = 100 μm X 100 μm X 100 μm
نسبة مساحة السطح إىل احلجم =

3 : 50 = 60,000 : 1,000,000

 – Cالتضخم احليوي.
 – Dالتضخم احليوي.
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مفاتيح إجابة التدريبات
س

اإلجابة

س

اإلجابة

س

اإلجابة

س

اإلجابة

1

D

12

C

23

B

34

C

2

A

13

D

24

A

35

C

3

B

14

D

25

A

36

B

4

C

15

D

26

C

37

A

5

B

16

D

27

D

38

B

6

A

17

C

28

A

39

A

7

B

18

B

29

C

40

B

8

D

19

D

30

C

41

C

9

A

20

B

31

C

42

A

10

D

21

D

32

B

11

B

22

C

33

B
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: عندما نصف أي كائن حي أبنه ذايت التغذية فإن هذا الكائن ُيكنه أن- 1

When we describe any living organism as autotrophic, this organism can:

.يستخلص الطاقة من مصادر عضوية
Get energy from organic sources
Convert energy from sunlight into chemical energy

.ُيول الطاقة من ضوء الشمس إىل طاقة كيميائية

.يعتمد على الطاقة اليت انتجتها ُملوقات أخرى بوصفها مصدر للطاقة

Depend on the energy produced by other creatures as an energy source.
Live in isolation from other living organisms

.يستطيع أن يعيش مبعزل عن الكائنات احلية األخرى
.يستخدم العناصر املوجودة يف الرتبة فقط

Use only soil elements

)A
(B
)C
)D
)E

: املخلوقات احلية اليت مل تتغري تركيبيًا وسلوكيًا منذ آالف السنني قد تكون- 2

Organisms that have not changed in thousands of years may:
Be poorly adapt.

.غري قادرة على التكيف

)A

.تتزاوج بكثرة

(B

.قدرهتا عالية على التنافس

)C

live in stable environments.

.تعيش يف بيئات مستقرة

)D

Do not depend on plants.

.ال تعتمد على النبااتت

)E

Mate more often.
Be fierce competitors.
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– أجرى أحد العلماء جتارب على (الطحالب) ابستخدام األشعة فوق البنفسجية واستطاع إنتاج خالاي جديدة ال حتتوي على البالستيدات
: كان على العامل، للمحافظة على هذه اخلالاي حية.اخلضراء

4

One of the scientists who experimented with (algae) using ultraviolet rays was able to produce
new mutant cells that do not contain chloroplasts. To preserve these cells alive, the scientist
had to:

.تزويدها بضوء شدته عالية

Provide them a light with high intensity.

.ابقائها يف الظالم

Keep them in the dark.

.تزويدها مبحلول السكر

Provide them with a sugar solution.

.إعطاؤها كلوروفيل

Give them chlorophyll.

.زايدة درجة احلرارة

Increase the temperature.

 ما هي األنواع األكثر مالءمة من (أ إىل،بناء على هذه النتائج
ً .يوضح الرسم البيان أدانه العالقة بني معدل البناء الضوئي ودرجة احلرارة
 درجات سيليزية خالل موسم النمو؟8 د) لظروف القطب الشمايل حيث ال يتجاوز متوسط درجة احلرارة هناك

)A
(B
)C
)D
)E

5

The graph below shows the relationship between photosynthetic rate and temperature.

Based on these results, which species From (  أto  ) دis best adapted to arctic conditions where
the growth season average temperature does not exceed 8 C°?

A) أ

B) ب

C) ج َو د

D) د

E) أ َو ب
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 اال أهنا تشرتك يف مبدأ واحد جيعلها أكثر كفاءة يف القيام،– رغم اختالف وظيفة كل عضو من األعضاء املوضحة يف الصور املرفقة
 ما هو هذا املبدأ؟.بوظائفها

6

Although the function of each organ shown in the attached pictures is different, but they
share one principle that makes them more efficient in carrying out their functions. What
is this principle?
الشعريات اجلذرية

مخالت األمعاء

.مقاوم الصدمات امليكانيكية

Resists mechanical shocks.

.زايدة مساحة السطح

Increase the surface area.
The large number of cellular organelles in it.
Maintaining the members ’moisture.

اخلياشيم

.كثرة العضيات اخللوية فيها
.احملافظة على رطوبة األعضاء

)A
(B
)C
)D

:مكوان مشرتًكا بني اخللية البكتريية واخللية النباتية
ً  أحد املكوانت التالية ال يُعد- 6

One of the following structures is not a common ingredient between a bacterial cell and a plant
cell:

Mitochondria

امليتوكندراي

)A

اجلدار اخللوي

)B

Chromosomes

الكروموسومات

)C

Plasma membrane

الغشاء البالزمي

)D

السيتوبالزم

)E

Cellular wall

Cytoplasm
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: اقرأ العبارات التالية فيما يتعلق هبذه اخلالاي.دائما ما نعترب أن خالاي الدم البيضاء وخالاي األميبا متشاهبة
ً -7

We always look at white blood cells and amoebas as similar. Read the following statements
about them:

بكتيريا

خاليا الدم البيضاء

األميبا
I. Amoeba and white blood cells do not move.

II. Amoeba and white blood cell have genetic material.
III. Amoeba and white blood cells can change their shape.
IV. Amoeba and white blood cell have a cell membrane.

.األميبا وخالاي الدم البيضاء ال تتحرك

.I

.لألميبا وخلالاي الدم البيضاء مادة وراثية

.II

.ُيكن لألميبا وخالاي الدم البيضاء تغيري شكلها

.III

.لألميبا وخلالاي الدم البيضاء غشاء خلوي

.IV

Which of the previous statements are correct:

2

1

جلوكوز

: أي العبارات السابقة صحيحة
I - II

)A

II - IV

(B

I – II - III

)C

II – III-IV

)D

I – II – III -IV

)E

 أي من املواد املوضحة يف األشكال التالية متثل املواد اليت ُيتاجها النبات للقيام- 8
:بعملية البناء الضوئي

Which of the substances described in the following

forms represent the substances needed by the plant
to conduct photosynthesis?
4

3

1,2

)A

2,3

)B

4,3

)C

1,4

)D
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؟A  أي نوع من اجلزيئات هو املكون األساسي للرتكيب- 9

What kind of molecule is structure A?

Proteins

بروتينات

)A

Carbohydrate

كربوهيدرات

(B

Phospholipid

دهون مفسفرة

)C

Nucleic acid

أمحاض نووي

)D

Cholesterol

كولسرتول

)E

. حتدث داخل امليتوكندراي سلسلة من التفاعالت الكيميائية ينتج عنه طاقة- 10

:أي األعضاء التالية ُيكن أن يتأثر بشكل أكرب عند خلل امليتوكندراي

Within the mitochondria, a series of chemical reactions
produces energy.

which of the following organs may be more affected when
mitochondrial dysfunction
Muscles
Skin
Teeth
Liver

العضالت
اجللد
األسنان
الكبد

)A
)B
)C
)D
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 الثدييات فقارايت تعيش يف بيئات ُمتلفة ولدى إانثها غدد لبنية ترضع صغارها وتتنوع إىل- 11
.ثدايت مشيمية وثدايت كيسية

Mammalian vertebrates live in different environments and

their females have milky glands that nourish their young and
vary in chorionic mammals and Cystic mammals
chorionic

Cystic

Mammalian

mammals

ثدايت مشيمية
×

ثدايت كيسية
√

√

×

×

الكنغر

I

الفيل

II

الدلفني

III

Kangaroo

√

Elephant
Dolphin

√

×

Koala
كواال

IV

II , III

)A

I , II

)B

III , IV

)C

I , IV

)D

؟.......... : مسك القرش: أوجد التطابق املناسب- 12

Find the appropriate symmetry: Sharks:
Bone

العظم

)A

Cartilage

غضروف

)B

Round mouth

فم دائري

)C

اجللد

)D

Skin
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2

1

 أي من هذه احليواانت تتوقع أن تغري من درجة حرارة أجسامها مع تغري- 13
درجة حرارة البيئة احمليطة؟

Which of these animals expect to change their

body temperature as the ambient temperature
changes?
4

3

1, 2, 4

)A

2, 3

)B

4, 3, 1

)C

3, 4

)D

: تنتشر البذور اليت متلك هذا الرتكيب عن طريق، على األرجح- 14

A seed with this structure is mostly likely spread by:

Water

املاء

)A

Human

اإلنسان

(B

Animal

احليوان

)C

Soil

الرتبة

)D

Wind

الرايح

)E

93

اعتمادا على هذه الصفات
، يف فوهة بركانية غنية بكربيتيد اهليدروجني أكتشف ُملوق جديد وحيد اخللية غري قادر على البناء الضوئي ويفتقر للنواة- 15
ً

:تقرر تصنيفه مبدئيًا أبنه

In a volcanic crater rich in hydrogen sulfide, a new single-celled organism unable to

photosynthesize and lacks a nucleus was discovered. Based on these characteristics, it was
initially determined that it:
Cyanobacteria
Fungi
Real bacteria
Primitive bacteria
Protozoa

.بكترياي خضراء مزرقة

)A

.فطرايت

(B

.بكترياي حقيقية

)C

.بكترياي بدائية

)D

.طالئعيات

)E

: دقق النظر يف الشكل التايل مث حدد أي األسهم اجتاهه غري صحيح- 16

Carefully look at the following figure, then determine which arrows have the wrong direction:

1

2
5
3

A) 1

B) 2

4

C) 3

D) 4

E) 5
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 ما االستجابة اليت ستحدث يف آخر األمر؟. تعرضت جلرح يف أصبعك، بينما كنت تدرس وتقلب أوراق الكتاب- 17

While you are studying and flipping book’s pages, an injury happened to you finger. What is

response that will eventually happen?
The affected cells secrete histamine

The sebaceous glands in the skin inhibit the entry of bacteria
Macrophages engulf bacteria
The number of white blood cells increase
Helper T cells are activated

تفرز اخلالاي املتضررة اهليستامني

)A

تثبط الغدد الدهنية يف اجللد دخول البكترياي

(B

تبتلع اخلالاي البيضاء الكبرية البكترياي

)C

يزداد عدد خالاي الدم البيضاء

)D

يتم تنشيط اخلالاي التائية املساعدة

)E

 ما الذي خيربان به الرسم البيان عند تناول كمية من السوائل؟- 18

What the graph tells us about fluid intake?

 تنتج الكليتان املزيد من البول،مع زايدة تناول السوائل

)A

 تنتج الكليتان املزيد من البول،مع اُنفاض كمية السوائل

)B

تناول السوائل ليس له أتثري على كمية البول املنتجة

)C

تناول السوائل هو العامل الوحيد الذي يؤثر على إنتاج البول

)D

مع زايدة تناول السوائل يقل انتاج لبول

)E

As fluid intake increases, the kidneys produce
more urine

As fluid intake decreases, the kidneys produce
more urine

Fluid intake has no effect on the amount of urine
produced

Fluid intake is the only factor that affects urine
production

As fluid intake increases, the kidneys produce
less urine
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 العبارة اليت ال تنطبق على التوائم غري املتطابقة؟- 19

The statement does not match to Fraternal Twins

بويضتان ُمتلفتان ُمصبتان

)A

بويضة واحدة ُخصبت وانقسمت

)B

ُيكن أن يكون هناك تشابه

)C

ُيكن أن ينتج ول ًدا وبنتًا

)D

Two different fertilized eggs
One egg fertilized and splitt
There can be similarity
Can be a boy and a girl

 أي العبارات التالية تصف ما ُيدث يف الصورة أمامك؟- 20
Which the following statements describe what is happening in the picture in front of you?

. يقل ضغط اهلواء يف الرئتني وخيرج اهلواء للخارجb يف

I. In b, the air pressure in the lungs decreases and air is released out.

. حجم التجويف الصدري صغريa يف

II. In a size the thoracic cavity is small.

.III

. حتدث عملية زفريb يف

.IV

IV. In b the exhalation process occurs.
B) III - IV

C) II – IV

.II

. يقل ضغط اهلواء يف الرئتني ويدخل اهلواء للداخلa يف

III. In a decrease the air pressure in the lungs and air enter in.

A) I - II

.I

D) I - IV

E) II - III
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) ما نسبة أن يرزقا بطفل لون شعره أشقر؟bb() من امرأة متماثلة اجلينات لون شعرها أشقرBB(  تزوج رجل لون شعره أسود متماثل اجلينات- 21

A married man with black hair (Homozygous) for a blonde-haired

woman (Homozygous) , what percentage for their baby has blond hair?
%0

)A

%100

)B

%50

)C

%75

)D

 واحد مما يلي ليس له عالقة ابالنشطار الثنائي يف: – االنشطار الثنائي احدى طرق التكاثر الالجنسي اليت تلجأ إليها املخلوقات وحيدة اخللية22
:بدائية النواة

Binary fission is one of the methods of asexual reproduction that are used by single-

celled organisms: one of the following is not related to binary fission in prokaryotes.
DNA doubled.
Cell elongation.
Separation of the resulting cells by the formation of barriers.
Formation of the nuclear envelope.
Produce two similar cells.

.DNA تضاعف
.استطالة اخلالاي
.انفصال اخلالاي الناجتة بتكوين احلواجز
.تشكيل الغالف النووي
.انتاج خليتني متشاهبتني

)A
(B
)C
)D
)E

97

 - 23إذا كان والدك طويل ،فقد تكون طويل أيضاً .إذا كانت والدتك ذات شعر جمعد ،فقد ينتهي بك األمر بشعر جمعد .هذا النقل للخصائص يرجع
إىل نقل:

If your father has tall, you may also be tall. If your mother has curly hair, you might also end

up having curly hair. This transfer of characteristics is due to the transfer to:

)A

امليتوكندراي

Mitochondria

(B

الليسوسوم

Lysosome

)C

الكروموسوم

)D

الرايبوسوم

)E

أجسام جوجلي

Chromosome
Ribosome
Golgi apparatus

 - 24متثل هذه الصورة خلية من كائن حي ُيتوي على  6كروموسومات .ما طور االنقسام املتساوي أو االنقسام املنصف الذي متثله الصورة املرفقة؟

This attached image represents a living organism’s cell that contains 6 chromosomes. What
?stage of mitosis or meiosis is represented by this image

)A
(B
)C
)D
)E

الطور االستوائي الثان من االنقسام املنصف.

Metaphase II of meiosis

الطور االستوائي األول من االنقسام املنصف.

Metaphase I of meiosis.

الطور االستوائي من االنقسام املتساوي.

Metaphase of mitosis.

الطور االستوائي الثان من االنقسام املنصف أو الطور االستوائي من االنقسام املتساوي.

metaphase II of meiosis or metaphase of mitosis.

الطور االستوائي األول من االنقسام املنصف أو الطور االستوائي من االنقسام املتساوي.

metaphase I of meiosis or metaphase of mitosis.
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 هذا يعين أن سرطان الثدي مرتبط بـ ـ. وجد أن احتمال اإلصابة بسرطان الثدي يكون أعلى لدى أفراد األسر الذين لديهم اتريخ مع هذا املرض- 25
......
It has been found that the risk of breast cancer is higher in family members with a history of
the disease. This means that breast cancer is linked to ……
lifestyle.

.أسلوب حياة

)A

.نوع الغذاء

(B

.األمحاض النووية

)C

.العدوى

)D

.العوامل البيئية

)E

The type of food.
Nucleic acids .
Infection.
Environmental factors.

 أي من املخلوقات احليّة يف السلسلة الغذائية التالية ُيتوي على قدر أكرب من الطاقة املنتقلة؟- 26

Which of the organisms in the next food chain have more energy transferred?

Wheat
Mouse
Snake
Lion

القمح
الفأر
األفعى
األسد

)A
)B
)C
)D
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2

1

 واملستخدمة، توفر املواد الضرورية، املوارد الطبيعية أجزاء من بيئة األرض- 27
.لبقاء املخلوقات احلية

أي من االختيارات اآلتية ُيثل موارد متجددة؟

Natural resources are part of the Earth's
environment and provide the necessary
materials, used for the survival of living
organisms.

Which of the following options represents
renewable resources?
4

3

1

)A

3،2

)B

3

)C

4،1

)D

 ماذا توضح هذه. ولكنها يف الوقت نفسه تُساعد على تكاثر النبات، جتمع احلشرة املُبينة يف الصورة حبوب اللقاح والرحيق من أجل غذائها- 28

العالقة؟

The insect shown in the picture collects pollen and nectar for food, but at the same time
helps to a Plant reproduction.

What does this relationship explain?

Predation

افرتاس

)A

Commensalism

تعايش

)B

Mutualism

تقايض

)C

Parasitism

تطفل

)D

Competition

تنافس

)E
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. ومن املمارسات املطلوبة أن ُيضر املتسوق حقيبته القماشية حلمل مشرتايته. يسلط االنتباه حنو املمارسات الصديقة لألرض، يف اليوم العاملي للبيئة- 29

ماذا تسمى هذه املمارسة؟

On World Environment Day, attention is drawn to Earth-friendly practices. Among these
practices a shopper is strongly advised to bring his cloth bag to carry his purchases. What is
the name of this practice?
Reducing waste

اإلقالل من اهلدر

)A

Decrease consumption

ترشيد االستهالك

(B

Reuse

إعادة االستخدام

)C

التخلص من النفاايت

)D

االستخدام األفضل

)E

Trash disposal
Best use

 ولديك، ُيثل بيع األمساك اليت تصطادها من هذه الربكة مصدر رزقك. يوضح الرسم البيان املرفق منو جمموعة من األمساك يف بركة مع مرور الوقت- 30
 كم عدد األمساك اليت جيب أن ترتكها يف الربكة يف كل مرة لضمان زايدة معدل التكاثر.مطلق احلرية يف مجع أكرب عدد ممكن من األمساك يف وقت واحد

لألمساك؟

The attached graph shows the growth of a population of fish in a pond over time. Selling the
fish, you catch from this pond is your livelihood, and you free to harvest as many fish as

possible at once. How many fish should you leave in the pond at a time to ensure an increase
in the production rate of fish?

A) 2

B) 100

C) 500

D) 750

E) 1000
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مفتاح حل التحدايت
10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

A

C

D

D

A

B

C

C

D

B

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

B

B

A

C

D

D

E

A

A

B

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

C

A

C

B

B

C

B

C

D

A
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