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مُة مُةاْلُمقدِّ اْلُمقدِّ

َأَحِد  َوَكوُن  تَِها  يَّ َهمِّ ِلَ َوَتْحِديثَِها  التَّعِليِم  َمَناِهِج  بَِتطِويِر  ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  اْهتَِماُم  َيْأتِي 
َعَلى  ُز  ُتَركِّ َرٍة  ُمَتَطوِّ ٍة  َتْعِليِميَّ َمَناِهٍج  "إِْعَداُد  ُهَو:   )2030( ُعوِديِة  السُّ َيِة  الَعَربِّ الَمْمَلَكِة  ُرْؤَيِة  التَِزاَماِت 

ِة". ْخِصيَّ ِة بِاإِلَضاَفِة إَِلى َتْطِويِر الَمَواِهِب َوبَِناِء الشَّ اْلَمَهاَراِت اَلَساِسيَّ
ِة )2030( َنْحَو  ُعوِديَّ اِدِس االْبتَِداِئيِّ َداِعًما لُِرْؤَيِة الَمْمَلَكِة الَعَربِيَِّة السُّ فِّ السَّ َوَيْأتِي ِكَتاُب اْلُعُلوِم لِلصَّ
َعٍة ، بَِحْيُث  االْستِْثَماِر فِي التَّْعِليِم َعْبَر َضَماِن ُحُصوِل ُكلِّ طِْفٍل َعَلى ُفَرِص التَّْعِليِم الَجيِِّد ِوْفَق ِخَياَراٍت ُمَتنَوِّ

ِم َوالتَّْعِليِم. ِئيُس َوالِمْحَوِريُّ فِي َعَمِليَِّة التََّعلُّ ْوُر الرَّ َيُكوُن لِلطَّالِِب فِيِه الدَّ

ما  َأْحَدِث  إَِلى  َيْسَتنُِد  َفاِعٍل،  َتْرَبِويٍّ  َوَتنْظِيٍم  ٍق،  ُمَشوِّ بُِأْسُلوٍب  الِكَتاِب  ُمْحَتَوى  َعْرُض  جاَء  َوَقْد 
راِسيَِّة بِما فِي َذلَِك َدْوَرُة التََّعلُِّم، َوبِما َيَتناَسُب َمَع  َلْت إَِلْيِه الُبُحوُث فِي َمجاِل إِْعداِد الَمناِهِج الدِّ َتَوصَّ
الَمْمَلَكِة  فِي  التَّْعِليِم  ِسياَسِة  إِطاِر  فِي  التَّْعِليِميَِّة  َواْحتِياجاتِها  َوَثقاَفتِها  ِة  ُعوِديَّ السُّ الَعَربِيَِّة  الَمْمَلَكِة  بِيَئِة 

ِة.  ُعوِديَّ الَعَربِيَِّة السُّ

َعِة الُمْسَتَوى،  َتتَِّسُم بُِقْدَرِة الطُّالَِّب َعَلى َتنِْفيِذها، ُمراِعَيًة  َكَذلَِك اْشَتَمَل الُمْحَتَوى َعَلى َأْنِشَطٍة ُمَتنَوِّ
التَّْوِضيِحيََّة  َوَر  الُمْحَتَوى الصُّ َتْضِميِن  إَِلى  إَِضاَفًة  الطُّالَِّب،  َبْيَن  ِة  الَفْرِديَّ الُفُروِق  َمْبَدَأ  َنْفِسِه  الَوْقِت  فِي 
َوُدُروِسِه  َوُفُصولِِه  َوَحَداتِه  فِي  الِكَتاِب  َتْأِكيِد  َمَع  الَفْصِل،  َأِو  الَوْحَدِة  َطبِيَعَة  َتْعِكُس  تِي  الَّ الُمَعبَِّرَة، 

الُمْخَتِلَفِة َعَلى َتنِْويِع َأَسالِيِب التَّْقِويِم.

يَِّة اْكتَِساِب الطَّالِِب الَمنَْهِجيََّة الِعْلِميََّة فِي التَّْفِكيِر َوالَعَمِل، َوَتنِْمَيِة  َدْت َفْلَسَفُة الِكَتاِب َعَلى َأَهمِّ َوَأكَّ
َوِر،  الصُّ ِقَراَءُة  َوِمنَْها:  لِنَْعَمْل"  "َنَتَعلَّم  ُرْؤَيِة )2030(  َمْبَدَأ  َأْيًضا  ُز  ُيَعزِّ َوبَِما  َوالَعَمِليَِّة،  الَعْقِليَِّة  َمهاراتِِه 
بَِواِقِع  الَمْعِرَفِة  َرْبِط  َعَلى  َتْأِكيِدَها  إَِلى  بِاإِلَضاَفِة  النََّماِذِج،  َوَعَمُل  ْسُم،  َوالرَّ الِعْلِميَُّة،  َوالِقَراَءُة  َوالِكَتاَبُة 

ِة َوالَفنِّ َوالُمْجَتَمِع. حَّ َحَياِة الطَّالِِب، َوِمْن َذلَِك َرْبُطَها بِالصِّ

ُمُه  َق الَجِميَع لَِما فِيِه َخْيُر الَوَطِن َوَتَقدُّ َة ِمنُْه، َوَأْن ُيَوفِّ َق الِكَتاُب الَْهَداَف الَمْرُجوَّ َه َنْسَأُل َأْن ُيَحقِّ َواللَّ
َواْزِدَهاُرُه.
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اأَْوِلَياُء االأُُموِر الِكَراِم:
اأَْهاًل َو�َسْهاًل ِبُكْم..... 

اِء.  َرا�ِسيُّ ُمْثِمًرا َوُمِفيًدا َلُكْم َواِلأْطَفاِلُكْم االأَِعزَّ َناأُْمُل اأَْن ُيَكوَن َهَذا الَعاُم الدِّ
نهدف في تعليم مادة )العلوم( اإلى اإك�ساب اأطفالنا المفاهيم العلمية، ومهارات القرن الحادي والع�سرين، 

والقيم التي يحتاجونها في حياتهم اليومية، لذا ناأمل منكم م�ساركة اأطفالكم في تحقيق هذا الهدف.
اأن  لكم  يمكن  ون�ساط  ر�سالة تخ�سكم  بع�سها  الطفلة، في  للطفل/  كاأ�سرة  بكم  اأيقونة خا�سة  و�ستجدون 

ت�ساركوا اأطفالكم في تنفيذه.

 

ْن�ِصَطِة اإ�ْصَراِك االأُ�ْصَرِة ِفي الِكَت�ِبِ ِميِن اأَ فْهِر�ُس َت�صْ

   

رقم ال�صفحةنوع الن�ص�طالوحدة/الف�صل
١١5ن�ص�ط اأ�صريالث�نية/الرابع



اأعمُل كالعلماِءاأعمُل كالعلماِء

يف الع�ِم يف الع�ِم ١986١986م �ص�هَد �صك�ُن االأر�ِس ظ�هرًة كونيًة قْد ال تتكرُر م �ص�هَد �صك�ُن االأر�ِس ظ�هرًة كونيًة قْد ال تتكرُر 
نِب ه�يل يف نِب ه�يل يفروؤيُته� ملْن �ص�هدوَه�، وهَي مروُر مذَّ روؤيُته� ملْن �ص�هدوَه�، وهَي مروُر مذَّ

اأقرِب نقطٍة مَن االأر�ِس.اأقرِب نقطٍة مَن االأر�ِس.



اأعمُل كالعلماءاأعمُل كالعلماء

ُة ُةالطريقُة العلميَّ الطريقُة العلميَّ

��ى م��َن  اأنظ��ُر اإل��ى ال�س��ماِء. ه��ِل االأج�س��اُم الِت��ي اأراَه��ا مت�س��ابهٌة؟ وك��ْم م�سَ
الوقِت علَى وجوِدها هناَك؟ وممَّ تتكّوُن ؟

8 الطريقة العلمية   



ماذا اأعرُف عِن الُمذنَّباِت؟
تظهُر المذنب�ُت في ال�سم�ِء فترًة ق�سيرًة مَن الزمِن ُثمَّ تختِفي وتعوُد للظهوِر بعَد �سنيَن. فلم�َذا ت�أخُذ 

المذنب�ُت ال�سكَل الِذي هَي عليه؟ ولم�َذا تختفي فتراٍت طويلًة؟ وكيَف يدر�ُس العلم�ُء المذنب�ِت؟

�ِء الَكوَن والقوانيَن التي تحكُمه، ويتوا�سلوَن مَع علم�َء اآخريَن في الع�لِم  ي ُعَلَم�ُء ِفيزَي�ِء الَف�سَ  َي�ْسَتْق�سِ

مْن اأجِل الم�س�ركِة في نت�ئِج الأبح�ِث.

َكَم� ي�ستخدُم علم�ُء فيزي�ِء الف�س�ِء ُطرًق� مختلفًة لجمِع المعلوم�ِت. 

ف�لبع���سُ يدر���ُس الم��داراِت ال����تي ت��دوُر فيَه��� الأجراُم ف��ي الف�س�ِء. 

وي�س��تخدُموَن المنظ�َر الفلكَيَّ في مراقبِة الأ�س��ي�ِء في اأثن�ِء دوراِنه�، 

لك��نَّ الوق��َت ال��ذي يق�سون��ُه ف��ي ه��ذِه المراقبِة ل ي�س��مُح لُه��م بُروؤيِة 

ا لتنتهَي. الأحداِث التي قد تحت�ُج اإلى �سنواٍت كثيرٍة جدًّ

َة في ا�س��تق�س�ِء  اأّم��� البع�ُس الآخُر في�س��تخدموَن النم�ذَج الح��س��وبيَّ

��ِة الت��ي ت�س��يُر به� الأم��وُر في  الكيفيَّ

الك��وِن، حي��ُث ُتدَخ��ُل البي�ن���ِت اإل��ى 

الح��س��وِب، ال��ذي يق��وُم بمع�لجِته� 

للو�سوِل اإلى نموذٍج يف�ّسُر حدًث� معيًن� في الف�س�ِء. وُيظهُر النموذُج م� 

يحدُث بعيًدا في الف�س�ِء بمروِر الزمِن.

 � وب�لعمِل والم�س�ركِة مَع الآخريَن تتطوُر المه�راُت التي َيمتلكونَه�، ممَّ

يزيُد مْن مقداِر فهِمن� لحركِة الأ�س��ي�ِء في الف�س�ِء، ومنه� المذنَّب�ُت. 

ب���ِت ب�لط��رِق المختلف��ِة الت��ي  فَم��� ال��ذي يتعلُم��ه العلم���ُء ح��وَل المذنَّ

ي�ستخدموَنه�؟

اِء الُمَذّنَباِت ِبعَمِل  يدر�ُس عاِلُم ِفيزياِء الَف�ضَ

ٍة بيَّ
نماِذَج حا�ُضو

اِء الُمَذّنَباِت بالنظِر  يدر�ُس عاِلُم ِفيزياِء الَف�ضَ
اإليها من خالِل المنظاِر الفلكيِّ

الطريقة العلمية   9



م�ذا يعمُل العلم�ُء؟
يعــرُف العلــاُء أنَّ املَذنَّــَب يتكوُن مــْن رأٍس المٍع، 
ــعِر، ويمتدُّ منُه لســاٌن  يبُدو كالنجِم، حماٍط هبالٍة كالشَّ
أو ذيــٌل طويٌل. وتــدوُر املذنباُت حوَل الشــمِس يف 
مــداراٍت خمتلفــٍة وبرسعٍة هائلــٍة. يســتخدُم العلاُء 
الطريقــَة العلميَة عنَد دراســتِهم هذِه العمليــَة. َفقْد 
َقــاَم العديــُد مــَن العلــاِء بمراقبِة بعــض املذنباِت 
التي تظهــُر يف الســاِء، ووضُعوا فرضيــاٍت حوَلا، 
واخترُبوا هــذِه الفرضياِت باملزيِد من مراقبِة املذنباِت.

العلميَة لالســتقصاِء  الطريقــَة  العلــاُء  ويســتخدُم 
وإجابِة األســئلِة؛ حيُث تســاعُدهم هذِه الطريقُة عىل 
تفســِر الظواهِر الطبيعيِة. وهَي كذلَك متّكُن اآلخريَن 
مْن إعــادِة التجارِب. وهبــذِه الطريقِة يمكــُن اختباُر 
ُق مــَن النتائــِج. وال يتبُع العلاُء  اإلجــراءاِت والتحقُّ
دائًا مجيَع خطواِت الطريقِة العلميِة بالتسلســِل نفِسه. 

الطريقُة العلميُة

اأالحُظ

اأ�صـ�أُل

اأكــّوُن فر�صيًة

اأخترُب الفر�صيَة

النت�ئُج تدعُم 
الفر�صيَة

اأ�صتنتُج /اأطرُح اأ�صئلًة

النت�ئُج تنق�ُس 
الفر�صيَة

اأجزاُء املذنِب

الذيل

الراأ�س

اله�لة
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ُق  م حيتفظوَن دائًا بســجالٍت توثِّ وعىل أيِّ حاٍل، فإنَّ
إجراءاِتم ومالحظاِتم.

الحــَظ علاُء فيزيــاِء الفضاِء من خالِل دراســتِِهم ملا 
َنــه القدماُء عــِن املذنباِت، ومْن خــالِل مراقبتِهم  دوَّ
لَا أنَّ بعَض املذنَّباِت َتظَهــُر يف فرتاٍت منتظمٍة؛ فمنَها 
َما تبلُغ دورُته مخَس ســنواٍت، وآخُر عرَش ســنواٍت، 
وثالٌث ســتة وسبعون ســنًة، ومنها ما يســتغرُق أكثَر 
مــن ذلــَك. ويقــوُم كلٌّ مْن أيمــَن وحممٍد بدراســِة 
املذنَّباِت منُذ عدِة ســنواٍت. فراقُب أيمــٌن املذنباِت 
التــي تظهُر يف الســاِء ويتابُع حركَتهــا؛ لإلجابِة عِن 
الســؤاِل: ملاَذا تأخُذ املذنباُت الشكَل الِذي هَي عليِه؟

الحَظ علاُء الفيزياِء خالَل مجِعهم للبياناِت أنَّ املذنَّباِت 
تدوُر حوَل الشمِس يف مداراٍت خمتلفٍة. وعنَدما يصبُح 
املذنُب عىَل أقرِب مسافٍة مَن الشمِس ومَن األرِض ُيَرى 
بالعنِي املجردِة. ولقد صــاَغ العلاُء فرضيًة متكنُهم مْن 
ُن رأُس  إجابِة السؤاِل السابِق. وكانْت فرضيَتُهم: يتكوَّ

اأكّوُن فر�صيًة
١  أطـــرُح الكثيَر من األســئلِة مــن نمِط 

"لماذا".
٢  أبحــُث عن عالقــاٍت بيــَن المتغيراِت 

المهمِة.
3  أقترُح تفسيراٍت محتملًة لهذِه العالقاِت.

حركُة املذنب�ِت   اأت�أكُد ِمْن اأنَّ تف�صيراتي ق�بلٌة لالختب�ِرِ.

املذنِب مْن موادَّ صلبٍة هــَي مزيٌج من صخوٍر ومركباِت 
اليدروجــنِي املتجمدِة. فعنَدما يكــوُن املذنُب بعيًدا عِن 
الشمِس ال ُتَرى هالُته، وحنَي يقرتُب املذنُب من الشمِس 
ُج  ِل، وتبدُأ املوادُّ املتجمدُة يف التبخِر، فتتوهَّ يبدُأ يف التحوُّ
ُع الغازاُت واملوادُّ املفككُة عىَل  الالُة حوَل الرأِس، وتتجمَّ

شكِل ذيٍل طويٍل.
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اأخترُب الفر�صيَة
١ أفّكُر في أنواِع البياناِت المختلفِة التي يمكُن   

استعماُلها الختباِر الفرضيِة .

٢ أختاُر أفضَل طريقٍة لجمِع هذِه البياناِت.
•  أنّفُذ تجربًة في المختبِر.

.)  • أالحُظ العاَلَم الطبيعيَّ )عمٌل ميدانيٌّ

• أعمُل نموذًجا )باستخداِم الحاسوِب(.

3 أضُع ُخّطًة لجمِع هذِه البياناِت.
   اأت�أكُد من اإمك�ِن اإع�دِة خطواِت العمِل.

�ِتهم؟ كيَف يخترُب العلم�ُء فر�صيَّ
يقــوُم العلاُء باختبــاِر هذِه الفرضيــِة. ولتحقيِق هَذا 
حيتاُجوَن إىل مجِع املزيِد مَن البياناِت. فيقُضوَن أســابيَع 
. حيُث يقوُمــوَن بمتابعِة  يف اســتعاِل املنظاِر الفلكيِّ
ُلوَن مالحظاتِم حوَل  حركِة املذنِب؛ فراقُبوَن ويســجِّ
شكِل الرأِس والذيِل، ويقارُنوَن النتائَج التي حيصُلوَن 

عليها بالنتائِج التي حيصُل عليَها علاُء آخروَن.

حتتاُج املذنباُت إىل فــرتاٍت زمنيٍة طويلٍة إلمتاِم دورِتا. 
لذا يضطرُّ كلٌّ ِمنُهم إىل اســتخداِم الناذِج احلاســوبيِة 
الختباِر فرضياِتم، وُيمكنُهم مقارنُة الناذَج فيَا بينُهم. 

النموذُج برنامٌج حاسويبٌّ يمكنُه أْن يبنَي كيفيَة حدوِث 
العملياِت الطبيعيِة. يوّضُح العالُِم أنه حيتاج إىل نموذٍج 
َيســتخدُم قواننَي الفيزيــاِء لتوّقِع مــداراِت املذنباِت 
وعالقتِها بالشمِس. وبتقديٍر مَن البارِئ عزَّ وجلَّ فإنَّ 
العملياِت األساســيَة -ومنها اجلاذبيــُة والضغُط- ال 

تنطبُق عىل األرِض فقْط، وإنا تنطبُق عىل الكوِن كلِّه. 

ُيدخُل العالُِم إىل احلاســوِب القيَم األوليَة للمتغراِت 
األساســيِة يف هذا النمــوذِج، ومنها كتُل املــوادِّ التي 
يتكّوُن منها املذنُب، ودرجُة حرارِتا، وُبعُد املذنَِّب عِن 
الشمِس. ويشّغُل العالُِم النموذَج عدَة مراٍت، مَع تغيِر 

القيِم األوليِة للمتغراِت يف كلِّ مرٍة.
منوذٌج ح��صوبيٌّ حلركِة املذنِب
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ِّلُل البي�ن�ِت اأح
، أو  ١   أنّظُم البياناِت في جدوٍل أو رســم بيانيٍّ
، أو خريطٍة، أو مجموعِة  مخطٍط توضيحيٍّ

صوٍر.
٢     أبحُث عن األنماِط التي ُتظِهُر العالقاِت بيَن 
المتغيراِت المهمِة في الفرضيِة الخاضعِة 

لالختباِر.
      اأت�أّكُد مْن مراجعِة البي�ن�ِت ومق�رنِته� 

ببي�ن�ٍت مْن م�ص�دَر اأخَرى. 

كيَف يحّلُل العلم�ُء البي�ن�ِت؟
حتتــاُج كلُّ عمليِة تشــغيِل نموذٍج إىل أســبوٍع تقريًبا 
لُيجرَيا حاسوٌب آيلٌّ بالُغ الرسعِة. وكلُّ عمليِة تشغيٍل 
تتوقُع شــكَل املداِر النهائيِّ الِذي يسلُكه املذنَُّب. وبعَد 
تشــغيِل الناذِج مجيِعها حيصُل العالُِم عىل جمموعٍة مَن 
النتائِج التي تعكُس جمموعــاِت القيِم األوليِة املختلفِة 
للمتغراِت الرئيسِة )درجِة احلرارِة والكتلِة والبعِد عِن 

الشمِس(.

وتقوُم برامُج احلاســوِب بمعاجلِة هذه البياناِت إلنتاِج  
ــح ما حيدُث عنَدما يقرتُب املذنَُّب  صوٍر أو أفالٍم توضِّ

مَن الشمِس.

كيَف ي�صتنتُج العلم�ُء؟
حاَن الوقــُت اآلَن للُعلَماِء ملقارنــِة توقعاِت النموذِج 
ُم يقارُنوَن بنَي التغراِت التِي تطرُأ عىل  باملشاهداِت. إنَّ
ك فيِه  شــكِل املذنَِّب يف أثناِء حركتِه واملساَر الِذي يتحرَّ
بحســِب ما بيَّنَها النموذُج احلاســويبُّ من جهٍة، وبنَي 
املشاهداِت التي وصَفها العلماُء عنَد مراقبتِهم للفضاِء 
من جهــٍة أخرى. فــإذا اتفقِت النتائُج التــي يظهُرها 
النموذُج مَع املشــاهداِت يكوُن هذا دلياًل يدعُم صحَة 
الفرضيِة. وإذا مل تتفِق النتائـــُج فـإنَّ الفـرضيَة تسقُط، 

أو يكوُن النموذُج غَر كامٍل. 

اأ�صتنتُج
١  أحّدُد ما إذا كانــِت البياناُت تدعُم فرضيتي   

أْم ال .

٢  إذا كانِت النتائُج غيــَر واضحٍة أعيُد التفكيَر 
في طريقِة اختباِر الفرضيِة، ثم أضُع خطـــًة 

جديدًة.

3 أسّجُل النتائَج وأشارُك اآلخريَن فيها.
   اأت�أكُد مْن طرِح اأ�صئلٍة جديدٍة.
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  اأ�صتخدُم االآلَة الح��صبَة الإجراِء العملي�ِت الح�ص�بيِة 
الطويلِة اأو المعقدِة اأو للت�أكِد مْن عملي.

  اأ�صتخدُم ح��صَة الب�صِر لمالحظِة الخالي� تحَت المجهِر.

ريقِة   الطَّ
ِ
َي�س��تخدُم العلم��اُء مه��اراٍت عديدًة عن��َد ا�س��تخدام

العلمي��ِة. وت�س��اعدُهْم ه��ذِه المهاراُت على جم��ِع المعلوماِت، 

�س��ئلِة ح��وَل العال��ِم م��ْن حوِلن��ا. وم��ْن هذِه 
َ

والإجاب��ِة ع��ِن الأ

المهاراِت:

ي لأتعّرَف الأ�سياَء والحوادَث. اأُالحُظ. اأ�ستعمُل حوا�سِّ

ْو تجربٍة ما.
َ
َعًة لحدٍث اأ كتُب نتائَج متوقَّ

َ
ُع. اأ اأتوقَّ

ًة . اأكتُب عبارًة يمكُن اختباُرها بهدِف الإجابِة  ُن فر�صيَّ اأكوِّ
عْن �سوؤاٍل ما.

ُب. اأنّفُذ تجربًة لدعِم فر�سّيتي اأو نفِيها. اأجرِّ

ف��ي  ه��ا  خوا�سِّ ف��ي  تت�س��اَبُه  الت��ي  �س��ياَء 
َ
الأ اأ�س��ُع  ــُف  اأ�صنِّ

مجموعاٍت.

��ُل ج�س��ًما اأْو حدًث��ا م��ا بطريق��ٍة  اأعمــل نموذًجــ�. اأمثِّ
يحِه. منا�سبٍة لتو�سِ

ُر  ْو تغيِّ
َ
ُد العوامل التي ت�سبُط اأ حدِّ

ُ
راِت. اأ اأَ�صــتخدُم المتغيِّ

نتائَج التَّجربِة.
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اأَقي�ــُس. اأجُد الحجَم اأو الم�سافَة، اأو الزمَن، اأو الكميَة، اأو 
الم�س��احَة، اأو الكتل��َة، اأو الوزَن، اأو درج��َة الحرارِة لمادٍة اأو 

ل�سيٍء ما.

 
اِت  ْجِري العمليَّ

ُ
رّتُب البياناِت، ث��ّم اأ

ُ
رق�َم . اأ اأ�صــتخدُم االأَ

َة لتف�سيِر هذِه البياناِت. الح�سابيَّ

 

ت��ي جمعُته��ا  �س��تخدُم المعلوم��اِت الَّ
َ
اأ ــُر البي�نــ�ِت.  اأُف�صِّ

للإجابِة َعِن الأ�سئلِة اأو لأحلَّ م�سكلًة ما.

ُن فكرًة اأو راأًيا مْن َحقائَق اأو ُملحظاٍت. اأَ�صتنتُج . اأكوِّ

�س��وَف تج��ُد في كلِّ َف�سٍل مْن ف�س��وِل هذا الكتاِب 

اأن�س��طًة لبن��اِء مهارِة ال�س��تق�ساِء. هذِه الأن�س��طة 

�س��وَف ت�س��اعُدك عل��ى اكت�س��اِب المه��اراِت الت��ي 

تحتاُج اإليها لكْي ت�سبَح عاِلًما.

  اأ�صتخدُم الجداوَل للم�ص�عدِة على تنظيِم البي�ن�ِت وتف�صيِره� وتدويِن 
المالحظ�ِت.

حمتويات 
الكاأ�ِس

ٌ عذبٌ ماٌءٌٌٌ

ماءٌ مالحٌ

قيا�ساُت البطاط�ِس

يف البدايِة

بعَد 20 دقيقًة

بعَد 24 �ساعًة

يف البدايِة

بعَد 20 دقيقًة

بعَد 24 �ساعًة

مالحظاِتي

  ُي�صتخدُم مخطط ال�صاللِة لتوقِع النت�ئِج الوراثيِة المحتملِة لتزاوٍج معيٍن.

اأ�صتخدُم الم�صطرَة لقي��ِس الم�ص�فِة.

َغم�زاٌت
فٌة �ص�ِئدٌة( )�صِ

بدون غم�زات
)�صفٌة متنحيٌة(

ابٌنابٌن

االأمُّاالأُب

ابنٌةابنٌة

ِجيُل االأبويِن

ِجيُل االأبن�ِء
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العلوُم والتقنيُة : عملياُت الت�صميِم
ال شكَّ أن ُمعظَمنا قْد خطَر ببالِِه اختراُع شيٍء ما. والكثيُر من المنتجاِت التي نستعمُلها في حياتِنا اليوميِة بدأْت 
مْت واختبرْت قبَل أْن تصبَح منَتًجا نستخدُمه ِفي حياتِنا. يتبُع العلماُء والمخترعوَن سلسلًة مَن  بفكرٍة، ثم صمِّ

ى عملياِت الت�صميِم؛ لتساعَدهم في ابتكاِر هذِه المنتجاِت. الخطواِت تسمَّ

اأتعلَُّم
. بعَد تحديِد المشكلِة أبدُأ في التفكيِر في اختراِع منتٍج  تبدُأ عملياُت الت�صميِم عندَما أواُجُه مشكلًة تحتاُج إلى حلِّ
يساعُدني  في حلِّ المشكلِة. بعَد ذلَك يتمُّ عمُل رسوٍم ومخططاٍت تفصيليٍة لتصاميَم مختلفٍة للمنتِج . ال بدَّ مْن 
طرِح أسئلٍة تساعُدني في اختياِر التصميِم المناسِب، مثَل: ما الموادُّ التي أحتاُج إليها؟ وما الموادُّ المتاحُة؟ كِم 
الكلفــَة إلنجاِز االختراِع؟ ثمَّ أختاُر تصميًما وأحاوُل تنفيَذُه. بعَد اختياِر التصميِم أبدُأ بعمِل النموذِج األولي. 

والنموذُج األوليُّ هو نموذٌج حقيقيٌّ للمنتِج بجميِع تفاصيِلِه وقابٌل للتشغيِل. 

ِد مْن أنَّ النموذَج مناسٌب للغايِة  بعَد تصميِم النموذِج األوليِّ ال بدَّ مَن اختباِرِه، وهذا االختباُر يهدُف إلى التأكُّ
َم مْن أجِلها. وقد أطلُب من اآلخريَن اختباَرُه وأجمُع آراَءهم حــوَل المنتِج واقتراحاتِهم لتطويِرِه،  تــي ُصمِّ الَّ
. يمكُن تعديُل النموذِج باستمراِر حتى  وأستفيُد من هذه اآلراِء واالقتراحاِت لتعديِل وتطويِرالنموذِج األصليِّ

يكوَن مناسًبا لحلِّ المشكلِة.

ُب اأجرِّ
ِل  ســأقوُم بتصميِم برٍج مَن الورِق قادٍر عَلى تحمُّ

ثقِل كتاٍب أو مجموعِة كتٍب. وقدرُة البناِء على 
ِل ال تعتمُد فقْط على الموادِّ المستخدمِة  التحمُّ

ولكْن تعتمُد أيًضا عَلى طريقِة التصميِم. 
ُترى، هــْل ُيمكُن تصميُم برٍج ورقيٍّ 

ارتفاُعُه أكبــُر من عرِضِه وُيمكنُُه 
تحمُل كتاٍب فوَقــُه مدًة تزيُد 

على دقيقٍة واحدٍة؟
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الموادُّ واالأدواُت  َع�ْسُر َوَرَقاِت طباعٍة، �سريٌط ال�سٌق �سفاٌف، كتاٌب، �ساعُة توقيٍت، مق�ٌص. ▲ احذْر

أرســُم في دفتِري مجموعًة مَن المخططاِت للبرِج، أختاُر أحَد التصاميِم وأرسُم صورًة لُه أضُعها أمامي   1 

عَلى الطاولِة.

أبدُأ في إنشــاِء البرِج باستخداِم َعْشِر ورقاٍت. وأستخدُم الشريَط الالصَق لوصِل األوراِق بعِضها ببعٍض،   2 

َل البرُج الكتاَب؟ أتأكُد  وليَس لتقويِم البرِج ودعِمِه. أضُع برفٍق كتاًبا فوَق نموذِج البرِج الختباِرِه. هْل تحمَّ
ِل الكتاِب دقيقًة واحدًة. مْن أنَّ البرَج قادٌر على تحمُّ

َل الكتابْيِن مدَة دقيقٍة أخرى. ل البرُج الكتاَب مدَة دقيقٍة أضيُف كتاًبا آخَر، وأختبُر إذا ما تحمَّ إذا تحمَّ  3 

ُق اأطبِّ
. وأقترُح تعديالٍت أعتقُد أنَّها  أقــارُن نموذَج البرِج الذي صّممُتُه بالنماذِج التي صّمَمهــا زمالئي بالصفِّ  1 

ُن من أداِء نماذِج زمالئِي، وأســتمُع إلى اقتراحاتِهم التي يمكُن أْن تحّسَن أداَء البرِج الذي صّممُتُه،  تحسِّ
وأسّجُل اقتراحاتِهم في الجدوِل أدناُه.

أقــوُم بإجراِء التعديالِت المناســبِة على نموذجي. كيَف ُيمكُن أن تســاعَد اقتراحاُتهــم في جعِل البرِج   2 

اًل؟ أرســُم مخطًطا للبرِج المعــدِل وُأعيُد بنــاَء النموذِج المعــدِل واختباَرُه  الــذي صممُتُه أكثــَر تحمُّ
ــَل النموذُج الجديــُد وزًنا أكبَر؟ كما في النموذِج الســابِق، وأســجُل نتائجي في الجــدوِل. هْل تحمَّ

أعرُض نموذِجي على زمالِئي وأشــارُكهم نتائِجي وأقارُنها بنتائِجهــم. أيُّ النماذِج تحملْت وزًنا أكبَر؟   3 

هْل يمكنُني االستفادُة مْن تصاميِم زمالئي في الصفِّ للتعديِل؟ هْل توجُد أشياُء مشتركٌة بيَن البرِج الذي 
َمها زمالِئي؟ مُته واألبراِج التي صمَّ صمَّ

المخطط
عدد الكتب 
التي تحّملها

االقتراحاُت

الت�صميُم 

االأوُل

الت�صميُم 

الثاِني
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يف الزي�راِت امليدانّيِة
� اآَخَر َكُمَعلِِّمي/ َراِفُق �َصــْخ�صً •  اَل اأَْذَهــُب َوْحــِدي، َبْل اأُ

ُمَعلَِّمِتي، اأَْو اأََحِد َواِلَدّي.
ُدوِن  مــْن  َب�َتــ�ِت  النَّ اأَِو  الَحَيَواَنــ�ِت  اأَلم�ــُس  •  اَل 
َقــْد  هــ�  َبْع�صَ الأَنَّ  ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتــي؛  ُمَواَفَقــِة 

ُيوؤِذيِني.

ِفّ  يف ُغْرَفِة ال�صَّ

اأَُكوُن َم�ْصوؤُواًل
َة، َوالِبيَئَة، واالآَخِريَن ِب�ْحِتَراٍم،  اأَُع�مــُل الَمْخُلوَق�ِت الَحيَّ

كَم� حثَّ ديُنن� الحنيُف على ذلَك.

َرى االإِ�َصــــ�َرَة ْوِجيـَهـــ�ِت، َوِعْنَدَم� اأَ  •  اأَْقَراأُ َجِمـيَع التَّ
ِبــُع َتْعِليَم�ِت  تَّ "  " وهــَي َتْعِنــي " ُكْن َحــِذًرا" اأَ

اَلَمِة. ال�صَّ

ِة ِمْن  ــاَلَمِة الَخ��صّ ــًدا ِلَتْوِجيَهــ�ِت ال�صَّ ِغــي َجيِّ •  اأُ�صْ
ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي.

�ُبــوِن َقْبَل اإِْجَراِء ُكلِّ  •   اأَْغ�ِصــُل َيَديَّ ِب�لَم�ِء َوال�صَّ
َن�َص�ٍط َوَبْعَدُه. 

�َس  َتَعرَّ ــى اَل اأَ �ْصــِخيِن؛ َحتَّ •   اَل اأَْلِم�ــُس ُقْر�ــسَ التَّ
نَّ الُقْر�َس َيْبَقى  ــُر اأَ ِلْلُحُروِق. اأََتَذكَّ
�ِر  يَّ ــِل التَّ �َصــ�ِخًن� ِلَدَق�ِئــَق َبْعَد َف�صْ

. الَكْهَرَب�ِئيِّ

ــُف ِب�ُصــْرَعٍة َم� َقْد َيْن�َصــِكُب ِمَن  •  اأَُنظِّ
َلى  ــَواِئِل، اأَْو َيَقُع ِمَن االأَ�ْصَي�ِء، اأَْو اأَْطُلُب اإِ ال�صَّ

ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي الُم�َص�َعَدَة.

•  اأََتَخلَّ�ــسُ ِمَن الَمَوادِّ َوْفــَق َتْعِليَم�ِت ُمَعلِّمي/
ُمَعلَِّمِتي.

•  اأُْخِبُر ُمَعلِِّمي/ُمَعلَِّمِتي َعْن اأَيِّ َحَواِدَث َتَقُع، ِمْثِل 
ْحَذُر ِمَن  َواِئِل، َواأَ َج�ِج، اأَِو اْن�ِصك�ِب ال�صَّ ِر الزُّ َتَك�صُّ

َتْنِظِيفِه� ِبَنْف�ِصي.

الَواِقَيــَة  ــ�رَة  ظَّ النَّ •  اأَلب�ــُس 
ــَواِئِل اأَِو  َع�ُمِل َمَع ال�صَّ ِعْنــَد التَّ

الَمَوادِّ الُمَتَط�ِيَرِة.

•  اأَُراِعــي َعــَدَم اْقِتــَراِب َماَلِب�ِصــي اأَْو �َصــْعِري ِمــَن 
اللََّهِب.

ْجِهَزِة  َع�ُمِل َمــَع االأَ ــًدا َقْبَل التَّ ــُف َيَدّي َجيِّ •  اأَُجفِّ
ِة. الَكْهَرَب�ِئيَّ

ْثَنــ�ِء  اأَ ِفــي  ــَراَب  ال�صَّ اأَِو  َعــ�َم  الطَّ اأََتَنــ�َوُل  •  اَل 
ْجِرَبِة. التَّ

ْجِرَبِة اأُِعيُد االأََدَواِت واالأَْجِهَزَة  •  َبْعــَد انتَه�ِء التَّ
اإَِلى اأََم�ِكِنه�.

•  اأَُح�ِفُظ َعَلى َنَظ�َفِة الَمَك�ِن َوَتْرِتيِبِه.

١8 تعليم�ت ال�صالمة  



اْلَوْحَدُة الأوىل

ُع الحياِة تنوُّ

ُر العلماُء ع��دَد اأنواِع المخلوق��اِت الحيِة المعروفِة  ُر العلماُء ع��دَد اأنواِع المخلوق��اِت الحيِة المعروفِة يق��دِّ يق��دِّ
ُن  ُن  مليوَن نوٍع، اإلَّ اأنَّ جميَع هذِه الأنواِع تتكوَّ باأكثَر  مْن باأكثَر  مْن 2.52.5 مليوَن نوٍع، اإلَّ اأنَّ جميَع هذِه الأنواِع تتكوَّ
من خالَيا م�صابهٍة تقريًبا لخالَيا الب�صِل في هذِه ال�صورِة.من خالَيا م�صابهٍة تقريًبا لخالَيا الب�صِل في هذِه ال�صورِة.

خاليا الب�صِل تحَت المجهِر



الف�صُل الأوُل

  فيَم ت�صترُك جميُع 
المخلوقاِت الحيِة؟

.............................. 
الدر�ُس الأوُل 

ُم اأج�صاِم املخلوقاُت احليُة؟ كيَف ُتنتظَّ

الدر�ُس الثاِن  
كيَف تقوُم اخلاليا بالعملياِت احليويِة؟

الـخالياالـخاليا
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  مفرداُت الفكرِة العامِة

اخلليُة
و�أ�صغُر  للحياِة،  �لأ�صا�صيُة  �ل��وح��دُة 

ج���زٍء يف �مل��خ��ل��وِق �حل���يِّ ق���ادٍر على 

�حلياِة - مب�صيئِة �هلِل .

الن�صيُج
جمموعُة �خلاليا �ملت�صابهِة �لتي تقوُم 

مًعا بالوظيفِة نف�ِصها.

اجلهاُز احليويُّ
جمموعٌة مَن �لأع�صاِء �لتي تعمُل مًعا 

لأد�ِء وظيفٍة حمّددٍة.

النقُل ال�صلبيُّ
�نتقاُل �ملو�دِّ عرَب �أغ�صيِة �خلاليا ِمْن 

دوِن �حلاجِة �إىل طاقٍة.

ّيُة الأ�صموزّيُة اخلا�صّ
�لغ�صاِء  عرَب  �مل��اِء  جزيئاِت  �نتقاُل  هي 

، وينتقُل �ملاُء مثَل باِقي �ملو�دِّ  �لبالزميِّ

تركيُزُه  فيها  يكوُن  �لتي  �ملناطِق  م��َن 

فيها  ي��ك��وُن  �ل��ت��ي  �مل��ن��اط��ِق  �إىل  �أك����رَب 

. تركيُزه �أقلَّ

النقُل الّن�ِصُط
�خلاليا،  �أغ�صيِة  ع��رَب  �مل��و�دِّ  �نتقاُل 

ويتطلُب طاقًة حلدوِثه.

الف�صل الأول 21



نظريُة الخلّيِةنظريُة الخلّيِة

ق��ْد تتفاج��اأُ اأَنّ هن��اَك �ش��يًئا ت�ش��ترُك في��ِه م��َع الطالئعي��اِت، ومنه��ا ه��ذِه 
ُن مْن خاليا. ُترى،  الطحالُب الخ�شراُء؛ فجميُع المخلوقاِت الحّيِة تتكوَّ

كيَف يبدو �شكُل الخاليا؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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كيَف تبُدو الخالَيا؟
الهدُف

الخاليا هَي �حداُت البناِء في المخلوقاِت الحيِة جميعها. فهْل يمكُنَنا ر�ؤُيتها؟ 
اأفح�ُص قطًعا مَن الفليِن، �اأدّ�ُن مالحظاِتي في جد�ٍل كالمبيِن اأدناُه:

اأر�صُم اأ�صُف ما اأرىالأداُة
العيُن المجردُة
عد�سٌة مكِبّرٌة

عد�ستاِن مكِبّرتاِن
مجهٌر مركب با�ستخداِم قوِة التكبيِر ال�سغرى

مجهٌر مركب با�ستخداِم قوِة التكبيِر الكبرى

الخطواُت
األحُظ اأتفّح�ُص قطعًة مَن الفليِن، �اأ�سُف ما اأرى، ثَمّ اأر�سُمه، مَع مالحظِة   1 

التفا�سيِل، �منها ال�سكُل �الملم�ُص �اللوُن. هْل يبد� م�سدُر الفليِن حيواًنا 
اأْم نباًتا؟

ا�ستخداِم  عنَد  الفليِن  قطعِة  في  �ساهْدُتها  التي  األحُظ ماالتفا�سيُل   2 

العد�سِة الُمكبِّرِة؟ اأ�ستخدُم العد�ستيِن المكبِّرتيِن مًعا، �اأحا�ُل تكبيَر �سورِة 
ُد ال�سعوباِت التي ُتواجُهني. قطعِة الفليِن بقدٍر اأكبَر، �اأحدِّ

�ُص ال�سريحَة الجاهزَة لمقطع من الفليِن با�ستخداِم العد�سِة المكبِّرِة، �اأقارُنها بقطعِة الفليِن  اأقارُن اأتفحَّ  3 

ال�سابقِة، �اأبيُِّن الفرَق بيَنُهما.

اأَرى،  �ُص ال�سريحَة الجاهزَة با�ستخداِم قوِة التكبيِر ال�سغَرى للمجهِر المركب، �اأ�سُف ما  األحُظ اأتفحَّ  4 

ُر ذلَك با�ستخداِم قوِة تكبيٍر اأعلَى. �اأر�سُمه. اأكرِّ

اأ�صتخل�ُص النتائَج
ُر البياناِت ما المعلوماُت التي كْنُت اأ�ستغني عنها مقابَل ر�ؤيِة تفا�سيَل اأكثَر تحَت المجهِر المركب  اأف�صِّ  5 

عنَد تكبيِر عيِّنِة الفليِن اأكثَر فاأكثَر؟

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ِف على خاليا عيناٍت اأخَرى؟ اأعيُد اال�س��تق�ساَء با�س��تخداِم عيناٍت  ه��ْل يمكُنن��ي ا�س��تخداُم المجه��ِر المركب للتعرُّ

ْلُت اإليها. مختلفٍة ��سرائَح جاهزٍة مختلفٍة. اأقارُن بيَن م�ساهداتي، ثّم اأ�سارُك زمالِئي في النتائِج التي تو�سّ

• قطعٍة مَن الفّلنِي
تنِي • عد�ستنِي مكِبّ

•  �سريحٍة جاهزٍة ملقطٍع مَن 
الفلنِي

• جمهٍر مرّكٍب

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ
كيَف تنتظُم اأج�شاُم املخلوقاِت احليِة؟

املفرداُت
اخلليُة

الن�شيُج

الع�شُو

اجلهاُز احليويُّ

العن�شُر

ُب املرَكّ

مهارُة القراءِة
التتاُبُع

�لأوُل

�لأخرُي

�لتايل







كيَف اكُت�صَفِت اخلالَيا؟
ُن املخلوقاُت احليُة مجيُعها مْن خليٍة أو أكثَر. واخلليُة هَي الَوحدُة  تتكوَّ
، وهَي أصغُر جزٍء فيِه قــادٍر عىل احلياِةِ.  األساســيُة للمخلوِق احليِّ
ومعظُم اخلاليا ال يمكُن مشاهدُتا بالعنِي املجردِة. لذلك كاَن اخرتاُع 

ِف اخلالَيا. املجهِر بدايَة الطريِق لتعرُّ

وقْد كاَن العاِلُ اإلنجليزيُّ روبرت هوك أوَل َمْن شاهَد اخلليَة، وهَو أوُل 
َمْن أطلَق عليها اسَم اخلليِة. ويف عاِم 1665م قاَم بصنِع جمهٍر، واستخدَمُه 
لفحِص رشحيٍة رقيقٍة مَن الفلنِي، فاســتطاَع أْن يشاهَد جدراَن نسيِج 
ٌة  ُتشــبُه خاليا النحِل. ا صناديُق صغريٌة مرتاصَّ الفلنِي، ووصَفها بأنَّ

وجاَء بعَد روبرت هوك بوقٍت قصرٍي تاجٌر  هولنديٌّ ُيدَعى ليفنهوك، 
كاَن أوَل َمِن استطاَع أْن يشــاهَد خملوقاٍت حيًة وحيدَة اخلليِة بمجهٍر 
قاَم بصنِعه. وكانْت قوُة تكبرِيه أكرَب تســَع مراٍت مْن قوِة تكبرِي جمهِر 

روبرت هوك. 

ا�شتطاَع روبرت هوك اأْن ي�شاهَد خاليا الفلنِي مبجهٍر 
ا ال�شورُة عن  ي�شبُه املجهَر الذي عن ي�شاِر ال�شورِة.اأمَّ
اليم��نِي فه��َي خلالَيا الفّلنِي، وقد اأُخذْت با�ش��تخداِم 
ى املجهَر االإلكرتوينَّ املا�ش��َح،.  نوٍع من املجاهِر ي�ش��مَّ

ا. ولُه قوُة تكبرٍي عاليٍة جدَّ

خاليا الفلنِي حتَت املجهِر 
االإلكرتوينِّ املا�شِح
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ُر نظريِة اخلليِة تطوُّ
الحَظ ليفنهوك العديَد مَن املخلوقاِت احلّيِة بمجهِره، 
وكاَن يرُسُم كلَّ اكتشاٍف جديٍد يراُه باملجهِر. وأظهَرْت 
بعُض رســوماتِه تفاصيــَل دقيقــًة للبكترييا واخلمريِة 
وخاليــا الدِم. وقــد ازداَد فهُمنا لرتكيــِب اخلليِة عرَب 

ِم صناعِة املجاهِر وحتسينِها.  السننِي مَع تقدُّ

ويف عاِم 1831م اكتشــَف العالُ اإلسكتلنديُّ روبرت 
براون نــواَة اخلليِة النباتيِة. كذلَك اهتــمَّ العالُ األملاينُّ 
شــاليدن بدراســِة خالَيا النباتاِت حتَت املجهِر. ويِف 
ُن  عام 1838م استنتَج شاليدن أنَّ مجيَع النباتاِت تتكوَّ
مْن خالَيا. وبعَد سنٍة اكتشــَف ثيودور شفان أنَّ مجيَع 
ُن مْن خالَيا أيًضا. وقاَم العاملاِن براون  احليواناِت تتكوَّ
وشفان مًعا بوضِع نظريِة اخلليِة، مستعيننَِي بأعامِل هوك 

وليفنهوك. 

اخلالَيا واملخلوقاُت احلّيُة
ُن مــْن خالَيا. وبعُض  املخلوقاُت احلّيــُة مجيُعها تتكوَّ
ُن أجســاُمها مــْن خليــٍة  املخلوقــاِت احليــِة تتكــوَّ
ى خملوقاٍت وحيدَة اخلليــِة. فالبكترييا  واحدٍة وتســمَّ

الفولفك���ِس  م�ش��تعمرُة  حتت��وي  ق��د 
على اأكرَث مْن 500 خليٍة، ولكِلّ خليٍة 
ُك االأ�ش��واُط بات�ش��اٍق  �ش��وٌط، وتتح��َرّ

 .لدفِع امل�شتعمرِة يف املاِء

البامي�شيوم خملوٌق وحيُد 
اخلليِة يعي�ُس يف املاِء.

تت�شمُن نظريُة اخلليِة ثالَث اأفكاٍر رئي�شةٍ:
ُن مْن خليٍة اأو اأكرَث.  •  جميُع املخلوقاِت احليِة تتكوَّ

•  اخلالَيا هي الوحدُة االأ�شا�شيُة للرتكيِب 
والوظيفِة يف املخلوقاِت احليِة جميِعها. 

• َتنتُج اخلاليا عْن خاليا موجودٍة . 

نظريُة الخليِة

والرباميسيوُم واليوجلينا مجيُعها خملوقاٌت وحيدُة اخلليِة.

ُن أجســاُمها مْن   أّما املخلوقاُت العديدُة اخلالَيا فتتكوَّ
أكثَر مْن خليٍة، وقد حيتــِوي بعُضها عىل بالينِي اخلاليا 
التي تقوُم بوظائَف متخصصٍة، وجســُم اإلنساِن أيًضا 
ُن اجللــَد واألعصاَب  مكــّوٌن مْن خاليــا خمتلفٍة، تكوِّ

والدَم والعضالِت .

 اأخترُب نف�صي
نظريِة  َر  تطوُّ يبنُي  زمنيًّا  ا  خطًّ ُع. اأر�شُم  اأتتبَّ

اخلليِة.

جماهَر  تطويِر  اأهميُة  الناقُد. ما  التفكرُي 
ذاِت قوِة تكبرٍي عاليٍة؟
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ما م�صتوياُت التنظيِم يف املخلوقاِت 
احليِة؟

تشــبُه اخلاليا إىل حدٍّ ما َلبِناِت البناِء، وتسمُح جمموعُة 
اخلالَيا مًعا للمخلوِق احليِّ بأداِء مجيِع الوظائِف احليويِة. 

يتكوُن املخلوُق احليُّ الوحيــُد اخلليُة من خليٍة واحدٍة 
تقوُم بجميِع األنشــطِة الرضوريِة للبقاِء عىل قيِد احلياِة 
ا يف املخلوقاِت املتعددِة اخلالَيا فتقوُم كلُّ  والتكاثــِر. أمَّ
خليٍة بوظيفٍة خاصٍة. وتقوُم جمموعُة اخلالَيا املتشــاهبِة 

مًعا بالوظيفِة نفِسها، وتشّكُل نسيًجا.

ُن أجســاُم احليواناِت غالًبا مْن أربعِة أنواٍع رئيسٍة  تتكوَّ
ُن مْن  ، الذي يتكوَّ مَن األنســجِة، هي: النسيُج العضيلُّ
ُك املوادَّ يف اجلهاِز  ألياٍف حُتّرُك العظاَم وتضخُّ الدَم وحترِّ
. والنســيُج الضامُّ ومنه العظاُم والغضاريُف  اهلضميِّ
والدهوُن والدُم. والنسيُج العصبيُّ الذي ينقُل رسائَل 
يف اجلسِم. وأخرًيا النسيُج الطالئيُّ الذي يغطِّي أجزاَء 
اجلسِم الداخليَة، وطبقَة اجللِد اخلارجيَة، والطبقَة التي 

 . تبطُِّن باطَن اخلدِّ واجلهاَز اهلضميَّ

الأع�صاُء والأجهزُة احليويُة
ل األعضاَء. تنتظُم األنسجُة يف أجساِم املخلوقاِت احليِة لتشكِّ

العضــُو جمموعٌة مْن نســيجنِي خمتلفــنِي أْو أكثَر، تعمُل 
مًعــا للقياِم بوظيفٍة حمددٍة. واجللُد أكرُب عضٍو يف جســِم 
اإلنساِن، والقلُب عضٌو آخُر يعتمُد يف وظيفتِه عىل نسيٍج 
. ومَن األمثلِة األخَرى  عضيلٍّ ونسيٍج عصبيٍّ ونسيٍج ضامٍّ

عىل األعضاِء يف احليواناِت الدماُغ والعنُي والرئُة. 

وللنباتــاِت أيًضا أعضــاٌء؛ ويقــوُم كلٌّ منها بوظائَف 
حيويٍة خمتلفٍة.ومْن هذِه األعضاِء اجلذُر، ومْن وظائفِه 
امتصاُص املاِء واألمالِح املعدنيِة مَن الرتبِة، والســاُق 
الذي من وظائفِه دعُم النباِت ومحُل األوراِق واألزهاِر، 
والورقُة أيًضا عضٌو، ومْن وظائفِها القياُم بعمليِة البناِء 
ا الزهــرُة فهَي عضُو التكاثــِر اجِلنيسِّ يف  ، أمَّ الضوئيِّ

بعِض أنواِع النباتاِت.

 ملاَذا يختلُف مظهُر كلِّ ن�شيٍج عِن االآخِر؟
اإر�شاٌد: ما �لوظيفُة �لتي يقوُم بها كلُّ ن�صيٍج؟

اأقراأُ ال�صورَة 

اأنواُع الأن�صجِة

ن�شيٌج ع�شليٌّ

ن�شيٌج �شامٌّ

ن�شيٌج ع�شبيٌّ

ن�شيٌج طالئيٌّ
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القلُب والرئتاِن

ُل جمموعُة األعضاِء التي تعمُل مًعا ألداِء وظائَف  تشكِّ
ُن جســُم املخلوِق احليِّ  ا. ويتكوَّ حمددٍة جهــاًزا حيويًّ
املتعدِد اخلاليا غالًبا مــْن جمموعٍة مَن األجهزِة احليويِة 
تقوُم بأداِء الوظائِف األساسيِة للحياِة. فجهاُز الدوراِن 
ُن مَن القلِب واألوعيِة  مثاًل يف جســِم اإلنســاِن يتكوَّ
الدمويِة والدِم، ويقوُم بوظيفِة نقِل األكســجنِي واملوادِّ 
الغذائيِة إىل اخلاليا، والتخلُِّص من الفضالِت. ويعتمُد 
جسُم اإلنساِن عىل الرئتنِي وبقيِة أعضاِء اجلهاِز التنفيسِّ 

للحصوِل عىل األكسجنِي بشكٍل كاٍف.

 اأخترُب نف�صي
يف  توَجُد  التي  التنظيِم  م�شتوياُت  ُع. ما  اأتتبَّ

معظِم املخلوقاِت احلّيِة املتعددِة اخلالَيا؟

التفك��رُي الناقُد. م��اَذا يح��دُث ل��و مْل يوج��ْد 
؟ اأحُد االأجهزِة يف املخلوِق احليِّ

المقارنُة بيَن الخاليا 
في ن�صيٍج حيوانيٍّ

ُن �أنو�ًعا مختلفًة مَن �لأن�صجِة   1  �لخاليا �لتي تكوِّ
ي  ف��ي �لمخلوقاِت �لحّي��ِة �لمتعددِة �لخاليا توؤدِّ

عل��ى  معلِِّم��ي  م��ْن  �أح�ص��ُل  وظائ��َف مح��ددًة. 

�ص��ريحٍة جاه��زٍة ل��كلٍّ م��َن �لأن�ص��جِة �لتالي��ِة: 

 ، و�لع�صل��يِّ  ، و�ل�ص��امِّ  ، و�لع�صب��يِّ  ، �لطالئ��يِّ

��ا ورقًة قيا�ُص��ها 29×21�ص��م، ثمَّ  و�أط��ِوي طوليًّ

م�ص��تطيالٍت  �أربع��َة  َل  لت�ص��كِّ ��ا  عر�صيًّ �أطِويه��ا 

�أ�صتخدُمها في تدويِن مالحظاِتي. 

م��َن  لن��وٍع  �ص��ريحٍة  عل��ى  األحُظ. �أح�ص��ُل   2 

�لأن�ص��جِة، و�أكتُب ��ص��َمها في �أوِل م�ص��تطيٍل في 

ها، و�أر�صُم في  �صتعمُل �لمجهَر لفح�صِ
َ
�لورقِة. �أ

�لم�ص��تطيِل ما �ص��اهْدُته، و�أكتُب �أيَّ مالحظاٍت 

ع��ْن خاليا �لن�ص��يِج �أث��اَرِت �هتماِم��ي. �أكّرُر ما 

قْم��ُت ب��ِه م��َع �ل�ص��ر�ئِح �لث��الِث �لمتبقي��ِة، م��َع 

مالحظِة ��صتخد�ِم م�صتطيٍل و�حٍد لكلِّ نوٍع مَن 

خاليا �لأن�صجِة. 

اأقارُن. �أر�جُع ر�صومي �لأربعَة. ما بع�ُص خ�صائ�صِ   3 
كلِّ ن��وٍع م��َن �لخالي��ا؟ هْل �أ�ص��تطيُع تحديَد كلِّ 

نوٍع مَن �لخالَيا؟ �أكتُب مالحظاٍت �إ�صافيًة على 

�لر�صِم، مَع �أ�صماِء �لأجز�ِء �لتي �أ�صتطيُع تحديَدها. 

�ُص  اأ�صتنتُج. لماذ� يتخ�صَّ  4 
�لأطباُء في �لأمر��ِص 

�لت��ي ت�صيُب نوًعا 

مَن �لأع�صاِء �أو 

�لأن�صجِة؟ 

القلب

الرئتان

االأوعيُة 
الدمويُة
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 �شورٌة جمهريٌة للدهوِن يف خاليا دهنيٍة لدى االإن�شاِن.










 






ناُت خالَيا الإن�صاِن باُت املوجودُة يف اخلاليامكوِّ العنا�صُر واملركَّ
هنــاَك العديُد مَن املرّكباِت التي توَجــُد يف اخلاليا كلِّها. منها 
نٌة مَن الكربوِن واهليدروجنِي  الكربوهيدراُت وهي مرّكباٌت مكوَّ

ُد الكربوهيدراُت اخلالَيا بالطاقِة. واألكسجنِي، وتزوِّ

ٌن مَن الكربوِن واهليدروجنِي واألكسجنِي،  والدهوُن مرّكٌب مكوَّ
ُر طاقًة أكرَب من الكربوهيدراِت؛ وذلَك  وُتتزُن الدهــوُن وحترِّ

بسبِب تركيبِها.

نــٌة مــَن الكربــوِن واهليدروجنِي  والربوتينــاُت مرّكبــاٌت مكوَّ
واألكسجنِي والنيرتوجنِي، وهي رضوريٌة لنموِّ اخلاليا وجتديِدها. 

نٌة مَن األكسجنِي والكربوِن  باٌت مكوَّ واألمحاُض النوويُة مركَّ
واهليدروجنِي والنيرتوجنِي والفوسفوِر،  وهَي تساعُد اخلالَيا 
عىل بناِء بروتيناِتا. وهذِه املرّكباُت جمتمعًة تساعُد اخلالَيا عىل 

القياِم بوظائِفها احليويِة.

 اأخترُب نف�صي
ُع. ما الوحداُت البنائيُة للمرّكباِت كلِّها؟ اأتتبَّ

التفكرُي الناقُد. كيَف ي�شبُه املرّكُب الن�شيَج؟

ن��اِت  رب��َع مكوِّ ت�ش��ّكالِن  اللت��اِن  املادت��اِن  م��ا 
خليِة االإن�شاِن؟

اإر�شاٌد: �أحاوْل جمَع بع�ِص �لن�صِب �ملئويِة مًعا.

اأقراأُ ال�صكَل 

ما املوادُّ املوجودُة يف جميِع املخلوقاِت 
احلّيِة؟

ُن مْن ُجَســْياَمٍتٍ دقيقٍة  مجيُع األشــياِء مْن حولِنا تتكوَّ
ى الذراِت. وهناَك أكثُر مْن 100 نوٍع مَن الذراِت،  ُتسمَّ
ولكلِّ نوٍع خصائُصه التي متيُِّزه. والعنرُص مادٌة نقيٌة ال 
ُن العنرُص  يمكُن جتزئُتها إىل موادَّ أبســَط منْهــا. ويتكوَّ
الواحد مْن نوٍع واحٍد مَن الذّراِت هلا الرتكيُب نفُســه. 
ُب  ويمكُن للعنارِص أْن تتحــَد لتكّوَن املرّكباِت. وامُلَركَّ

اٍد كيميائيٍّ بنَي عنرصيِن أو أكثَر.  ُن باحتِّ مادٌة تتكوَّ
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
تن���صُّ نظري��ُة اخللي��ِة عل��ى �أنَّ 

نٌة  جمي��َع �ملخلوقاِت �حلّي��ِة مكوَّ

م��ْن خالَي��ا، و�أنَّ �خلالي��ا ه��َي 

�لوح��د�ُت �لأ�صا�ص��يُة  يف �لبناِء 

و�لوظيفِة يف �ملخلوقاِت �حليِة.

م�ش��توياُت التنظيِم �خلم�صُة يف 
�ملخلوق��اِت �حلّي��ِة ه��ي �خلالَيا 

و�لأن�ص��جُة و�لأع�صاُء و�لأجهزُة 

و�ملخلوقاُت �حلّيُة.










 




 العنا�ش��ُرِ  م��و�دُّ نقي��ُة ميك��ُن �أْن

�ملركب��اِت.  لتك��ّوَن  مًع��ا  تتَّح��َد 

ويوَجُد �لعديُد منها يف �خلاليا.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
ن��ة يف �ل�ص��كل �أخّل���صُ فيها م��ا تعَلّْمُته ع��ن نظرّيِة  �أعم��ُل مطوّي��ًة كاملبيَّ

�خللّيِة.

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
ي  املفرداُت. جمموع��ُة �خلالَي��ا �ملت�ص��ابهِة �لت��ي ت��وؤدِّ  1 

ى ................................... �لوظيفَة نف�َصها ُت�صمَّ

اأتتبع. �أعمُل خمطًطا يبنُي ت�صل�صَل م�صتوياِت �لتنظيِم   2 

يف �ملخلوقاِت �حليِة. 

�لأوُل

�لأخرُي

�لتايل

ي �كت�صاُف تقنياٍت جديدٍة  التفكرُي الناقُد. كيَف يوؤدِّ  3 

�إىل تطّوِر علِم �لأحياِء وتقّدِمه؟ 

م��َن  �مل��اُء  اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيحَة. يتك��ّوُن   4 

ُف �ملاَء؟ �لهيدروجنِي و�لأك�صجنِي. كيَف �أ�صنِّ

ذرٌةب.مرّكٌباأ.
خليٌةد.عن�شٌرج�.

اأختاُر الإجابَة ال�صحيحَة. ما �لقلُب؟  5 

جهاٌزب.ن�شيٌجاأ.
خملوٌق حيٌّد.ع�شٌوج�.

. كيَف تنتظ��ُم �أج�صاُم �ملخلوقاِت  ال�صوؤاُل الأ�صا�ص��يُّ  6 

�حليِة؟ 

الكتابُة التف�صرييُة
�أكت��ُب فق��رًة �أف�ص��ر فيها مل��اذ� يحتاُج ج�ص��ُم �لإن�ص��اِن �إىل مرّكباٍت، 

منها �لربوتيناُت، و�لأحما�ُص �لنوويُة، و�لدهوُن، و�لكربوهيدر�ُت؟

الأجهزُة احليويُة
َف وظائَف �أح��ِد �لأجهزِة يف ج�ص��مي. ماذ�  �أ�ص��تخدُم �ملكتب��َة لأتع��رَّ

ي وظيفَتُه بطريقٍة منا�صبٍة؟  يحدُث لو �أَنّ هذ� �جلهاَز ل يوؤدِّ

َحُة  الُعُلوُمالُعُلوُم  َوالِكَتاَبُةَوالِكَتاَبُة َحُةالُعُلوُم َواْل�صِّ   الُعُلوُم َواْل�صِّ
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مهارُة ال�صتق�صاِء: املالحظُة
حتاُط كلُّ خليٍة بغشاٍء أو غطاٍء رقيٍق يســمُح للغذاِء بالدخوِل إَليها، 
ويســمُح للفضالِت باخلــروِج منَها. وَيعــرُف العلــامُء الكثرَي مَن 
املعلوماِت حوَل طريقــِة عمِل اخلالَيا، ولكنَّهــم َيطَمحوَن دائاًم إىَل 
معرفِة املزيــِد. وأوُل طريقٍة للمعرفِة هــَي مالحظ��ُة اخلالَيا يف أثناِء 
حدوِث انتقاِل املاِء باخلاصيِة األســموزيِة . َما الِذي حيدُث للخالَيا 
ُك املاُء مْن منطقــٍة ذاِت تركيِز أمالٍح منخفٍض إىَل منطقٍة  عنَدما يتحرَّ

ذاِت تركيِز أمالٍح مرتفٍع؟

 اأتعلَُّم
فِه. ومَن  ًة أو أكثَر لتحديِد شيٍء َما أو لتعرُّ عنَدما األحُظ أستعمُل حاسَّ
المهمِّ تسجيُل مالحظاتِي أْو أيِّ قياســاٍت أخَرى َقد أجريُتها. ومَن 
. وبهذِه  المستحَســِن تنظيُم هذِه البياناِت في جدوٍل أو رســٍم بيانيٍّ

الطريقِة أستطيُع مشاهدَة المعلومات المتوافرة في لمحٍة واحدٍة.
ُب  اأجرِّ

املواد والأدوات دورقاِن اأو كاأ�صاِن مَن البال�صتيِك، ورُق تن�صيٍف، �صريحتاِن 
مَن البطاط�ِس، م�صطرٌة مرتيٌة، ماٌء، ملعقٌة، ملٌح، �صكٌر، بطاقَتا فهر�ٍس، �صاعِة 

اإيقاف.

 1  ُألصُق عىَل الكأِس األوَل عبارَة )ماٌء عذٌب(، وعىَل الكأِس 

األخَرى )ماٌء مالٌح(.

 2  أضُع كلَّ رشحيِة بطاطٍس عىَل ورقِة تنشــيٍف، وأرسُم خطًّا 

حوهَلا.

 3  أوجُد قياَس ُقطِر كلِّ رشحيٍة مَن البطاطِس إىل أقرِب ملمرٍت، 

ٌح. ُل القيَم يف اجلدوِل كاَم هَو موضَّ وأسجِّ

 4  أصــبُّ املاَء العذَب يف كلِّ كأٍس، ثــمَّ أضيُف 3 مالِعَق مَن 

امللِح إىل الكأِس التي حتمُل عنواَن )ماٌء مالٌح(.

خالَيا البطاط�ِس حتَت املجهِر

5اخلطوة

2اخلطوة
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 5  أضُع رشحيــَة بطاطٍس يف قــاِع كلِّ كأٍس، ُثمَّ 

أغطِّي الكأَس ببطاقِة فهرٍس، ثمَّ أترُك الكأسنِي 
ِمْن دوِن حتريٍك عرشيَن دقيقًة.

 6  ُأخرُج رشحيَة البطاطِس مْن كلِّ كأٍس، وأضُعها 

فوَق الرسِم الِذي رســمُته مْن قبُل، ثمَّ أقيُس 
ُقطَر كلِّ رشحيٍة. ماَذا األحُظ؟

ُل يِف اجلدوِل املالحظاِت والقيَم اجلديدَة   7  أسجِّ

عىَل قطِر كلِّ رشحيٍة.
ُق  اأطبِّ

 1  ماَذا األحُظ عىَل رشحيِة البطاطِس التِي ُوضعْت 

يف كأِس املاِء العذِب؟

 2  ماَذا األحُظ عىَل رشحيِة البطاطِس التِي ُوضعْت 

يف كأِس املاِء املالِح؟

 3  أضُع رشحيــًة مْن رشائِح البطاطِس مرًة أخَرى 

يف كلِّ كأِس. وأغطِّــي الكأَس ببطاقِة فهرٍس، 
وأترُكها 24 ســاعًة، ثم ُأخرُج الرشحيَتنِي مَن 
الكأســنِي، وأقيُس ُقْطــَر كلٍّ منُهاَم، وأضيُف 

القيَم اجلديدَة إىل اجلدوِل.

 4  أقارُن القيَم اجلديدَة بالقيِم التِي حصلُت عليَها 

مْن قبُل. ماَذا أستنتُج بناًء عىَل مالحظاِت؟

ُعهــا إَذا وضعُت إحَدى   5  ما النتيجــُة التي أتوقَّ

رشائِح البطاطِس يف الــكأِس التِي حتتِوي ماًء 
ماحلًا، بيناَم وضعُت رشحيَة البطاطِس األخَرى 
ُذ هذِه التجربَة  يِف كأِس حتتِوي ماًء وسكًرا؟ أنفِّ
ثمَّ األح��ُظ ما حيدُث. َمــا املعلوماُت اجلديدُة 

التِي أتعلَُّمها ِمْن مالَحَظاِت؟

حمتوياُت 
الكاأ�ِس

ٌ عذبٌ ماٌءٌٌٌ

ماءٌ مالحٌ

وقت القيا�س

يف البدايِة

بعَد 20 دقيقًة

بعَد 24 �صاعًة

يف البدايِة

بعَد 20 دقيقًة

بعَد 24 �صاعًة

مالحظاِتي قطر ال�صريحة
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الخليُة النباتيُة الخليُة النباتيُة 
والخليُة الحيوانيُةوالخليُة الحيوانيُة

الثاِني الدر�ُس 

الخالَيا هَي الوحداُت البنائيُة االأ�شا�شيُة للحياِة. وتقوُم الخاليا بوظائَف 
مح��ددٍة لم�ش��اعدِة المخلوق��اِت الحيِة على العي���ِس، مثَل ه��ذا ال�شفدِع، اأو 
نب��اِت عد���ِس الم��اِء. كي��َف يمك��ُن المقارن��ُة بي��َن تركي��ِب الخلي��ِة النباتي��ِة 

والخليِة الحيوانيِة؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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فيَم تختلُف الخاليا النباتيُة عِن الخالَيا الحيوانيِة؟
الهدُف 

الخالَي��ا ه��ي الوح��داُت البنائي��ُة االأ�شا�ش��يُة ف��ي المخلوق��اِت الحي��ِة جميِعه��ا. 
كي��َف اأق��ارُن بي��َن الخالي��ا النباتي��ِة والخالي��ا الحيوانيِة؟ اأفح���ُس خاليا مْن 

حيواناٍت ونباتاٍت، واأحّدُد اأوجَه الت�شابِه واأوجَه االختالِف بيَن النوعيِن. 

الخطواُت
(، ماأخوذًة مْن  ُر �ش��ريحًة رطب��ًة لورق��ِة نب��اٍت االإلودي��ا )نب��اٍت مائ��يٍّ  1  اأح�شِّ

ِع قطرِة ماٍء على �ش��ريحٍة زجاجيٍة، ثمَّ اأ�ش��تخدُم  قمِة النباِت، وذلَك بو�شْ
الملق��َط لن��زِع ورق��ٍة مْن نباِت االإلوديا، واأ�شُعها ف��وَق قطرِة الماِء، واأ�شُع 

فوَقها غطاَء ال�شريحِة. 

اأالحُظ اأفح���ُس الورقَة با�ش��تخداِم القوِة ال�شغ��َرى للمجهِر مرّكًزا على   2 

ُن مالحظاِتي حوَل خليٍة واحدٍة. ثم اأ�شتخدُم القوَة  اأطراِف الخالَيا، واأدوِّ
الكب��َرى للمجه��ِر الأفح���َس مرك��َز الخلي��ِة، واأر�ش��ُم م��ا اأ�ش��اهُد. ث��م اأعي��ُد 
العد�ش��َة ال�ش��يئيَة ال�شغَرى اإلى مكاِنها فوَق ال�ش��ريحِة، واأنزُع ال�ش��ريحَة 

عْن من�شدِة المجهِر.

��رًة لخالي��ا  األاحُظ اأعي��ُد الخط��وَة الثاني��َة م�ش��تخدًما �ش��ريحًة مح�شّ  3 

باطِن الخدِّ بداًل مْن ورقِة االإلوديا. 

اأ�صتخل�ُس النتائَج
االإلودي��ا  خالَي��ا  بي��َن  االخت��الِف  واأوج��َه  الت�ش��ابِه  اأوج��َه  اأقارُن اأ�ش��ُف   4 

 . وخالَيا باطِن الخدِّ

اأف�ّش��ُر البياناِت: كيَف اأف�ّش��ُر بع�س اأوجَه الت�ش��ابِه واالختالِف بيَن هذِه   5 

الخاليا؟ 

اأكثَر اأ�صتك�صُف
 اأفح�ُس �شرائَح مح�شرًة لعيناِت خالَيا اأخَرى. هْل تت�شاَبُه الخالَيا الجديدُة 

مَع خالَيا نباِت االإلودَيا اأو مَع خالَيا باطِن الخدِّ عنَد االإن�شاِن؟ ولماَذا؟ 

•  �شريحٍة جمهريٍة 
• قطارٍة
• ملقٍط

•  ورقِة نباِت كاالإلوديا اأِو الب�شِل
• غطاِء �شريحٍة

• ماٍء
• جمهٍر مركٍب

• �شريحٍة حم�شرٍة خلاليا 
• باطِن خدِّ االإن�شاِن

1اخلطوة

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:

ال�صتك�صاف 33



اخلليُة احليوانيُة

ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ
كيَف تقوُم اخلاليا بالعملياِت احليويِة؟ 

املفرداُت
النقُل ال�شلبيُّ

االنت�شاُر
اخلا�شيُة االأ�شموزيُة

البناُء ال�شوئيُّ
التنف�ُس اخللويُّ

النقُل الن�شُط 

مهارُة القراءِة
التلخي�ُس

�خلال�صُة







كي��َف اأق��ارُن ب��َن اخلالَي��ا النباتي��ِة واخلالَي��ا 
احليوانيِة؟ 

تتكون كلُّ خليٍة من جمموعٍة مَن األجــزاِء تعمُل مًعا بوصِفها وحدًة 
واحدًة. وعىل الرغِم ِمْن أنَّ اخلاليا النباتيَة واخلالَيا احليوانيَة هلام أجزاٌء 
مشرتكٌة إال أنَّ هناَك بعَض االختالفاِت بينَُهام. أبحُث أواًل يف األشياِء 

املشرتكِة بينَُهام. 

لكلِّ خليٍة غشــاٌء بالزميٌّ حييُط هبا، وُيعطيها شكَلها املميَز، ويسمُح 
بدخوِل املوادِّ وخروِجها مَن اخلليِة. وهذا الغشــاُء البالزميُّ يشــبُه 

اجلداَر الذي حييُط بمصنٍع ليحمَيُه. 

ٍم يف اخلليِة، حيُث تنّظُم  معظُم اخلاليا هلا نواٌة تعمُل بوصِفها مركَز حتكُّ
التفاعالِت الكيميائيَة فيها، وتزُن املعلوماِت الرضوريَة النقساِم اخلليِة. 
ا كبريٌة، ولوُنا داكٌن. وَيسهُل رؤيُة نواِة اخلليِة باستعامِل جمهٍر بسيٍط؛ ألنَّ

وحتتوي النواُة عىل معظِم املعلوماِت الوراثيِة للخليِة، التي حتّدُد كيَف 
تقوُم اخلليُة بنَْسِخ نفِسها. ويوجُد يف النواِة أرشطٌة طويلٌة مَن األمحاِض 
النوويِة ُتسّمى الكروموسوماِت، تزُن املعلوماِت الالزمَة لتنفيِذ كافِة 

األنشطِة وحتفُظها؛ لنقِلها إىل خالَيا النسِل اجلديِد.  

ك��������������لُّ خ�������ل�������ي�������ٍة يف    
ج�شِم طائِر الببغاِء   
حت��������������ت��������������وي ع������ل������ى   
التي تظهُر الرتاكيِب       

كِل.     يف ال�شَّ

الفجوُة

ال�شبكُة 
االإندوبالزميُة

االأج�شاُم املحلَّلُة

ال�شيتوبالزُم

الكرومو�شوماُت

الرايبو�شوم
اأج�شام جوجلي

النواُة

امليتوكندريا

الغ�شاُء 
البالزميُّ
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يوجُد بنَي النواِة والغشــاِء البالزميِّ مادٌة تشــبُه اهلالَم 
ى الســيتوبالزَم، وحيتِوي عىَل كميــٍة كبريٍة مَن  تســمَّ
املــاِء. ويوجُد فيه أيًضا أجزاُء اخلليــِة الداخليُة واملوادُّ 
الكيميائيــُة، ولكلٍّ منهــا وظائُف حمــددٌة. ويمتدُّ يف 
الســيتوبالزِم أيًضا نظاُم النقِل يف اخلليــِة، حيُث يقوُم 

بنقِل املوادِّ الالزمِة إليها. 

وامليتوكندريــا مصدُر طاقِة اخلليِة. وهَي أجســاٌم عىل 
، ويتمُّ فيها  شــكِل عيصٍّ تقوُم بعمليِة التنفــِس اهلوائيِّ
حتّوُل املــوادِّ الكيميائيِة يف الغذاِء إىل طاقٍة تســتعملُها 
اخلليــُة. واخلالَيا التي حتتــاُج إىل الطاقِة باســتمراٍر ـ 
ومنها خالَيا عضالِت القلــِب ـ حتتوي عىل ألوٍف مَن 

امليتوكندريا. 

أّما الفجواُت فهَي تراكيُب تشــبُه الكيــَس، تزُن املاَء 
والِغــذاَء، كام تقوُم بخــزِن بعِض الفضــالِت قبَل أْن 
تتخلََّص منها. والفجواُت يف اخلليِة النباتيِة أكرُب منها يف 

اخلليِة احليوانيِة. 

تركيُب اخلليِة النباتيِة
ويوجــُد يف اخلاليا النباتيِة تراكيُب ومــوادُّ كيميائيٌة ال 
 ، توجُد يف اخلاليــا احليوانيِة، ومنها: اجلــداُر اخللويُّ

والبالستيداُت اخلرضاُء، والكلوروفيُل. 
 . أّما اجلداُر اخللويُّ فطبقٌة صلبٌة حتيُط بالغشاِء البالزميِّ
ويدعُم هذا اجلــداُر اخلليَة النباتيَة، ويعطِيها شــكَلها، 

وحيِميها مَن الظروِف البيئيِة.

وتوجُد البالســتيداُت اخلــرضاُء يف أوراِق العديِد مَن 
النباتاِت وســيقاِنا، وتقوُم بصنِع الغذاِء؛ إْذ متتصُّ طاقَة 
 ، ى الكلوروفيَلَ الضوِء عْن طريِق صبغٍة خرضاَء  فيَها ُتسمَّ

وهذه الصبغُة هَي التِي ُتكسُب النباتاِت لوَنا األخرَض.

 اأخترُب نف�صي
اأخّل�ُس. ما وظيفُة الفجواِت يف اخلليِة؟

التفك��رُي الناقُد. اأق��ارُن ب��نَي وظائ��ِف الغ�ش��اِء 
البالزميِّ واجلداِر اخللويِّ يف اخلليِة النباتيِة.

اخلليُة النباتيُة

ه��ذِه  يف  اخلالي��ا   
تركي��ٌب  له��ا  الزه��رِة 
ي�شبُه الرتكيَب املو�شَح 

يف ال�شكِل املجاوِر.

االأج�شاُم املحللُة

الكرومو�شوماُتال�شيتوبالزمالفجوُة
ال�شبكُة االإندوبالزميُة

امليتوكندريا

الرايبو�شوماُت

اأج�شاُم 
جوجلي

البال�شتيدُة اخل�شراُء
اجلداُر اخللويُّ

الغ�شاُء البالزميُّ

النواُة

ما الرتاكيُب التي توجُد خارَج النواِة يف اخلليِة النباتيِة؟
اإر�شاٌد. �أحّدُد موقَع �لنو�ِة، و�أتفح�ُص �لرت�كيَب ِمْن حوِلها.

اأقراأُ ال�صكَل 
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اخلا�صيُة الأ�صموزيُة ؟ ما النقُل ال�صلبيُّ
يدخُل املخبــَز كلَّ يوٍم موادُّ خمتلفــٌة، حيُث ُتَلُط هذِه 
ُع، وُيتخلَُّص  املوادُّ وتعَجُن وتَبُز، ثمَّ يغلَُّف املنَتُج ويوزَّ

مَن النفاياِت. 

هْل يعمُل جسِمي بطريقٍة مشــاهبٍة؟ تقوُم خالَيا الدِم 
باســتمراٍر بتزويِد خالَيا اجلســِم بالغذاِء واألكسجنِي 
وموادَّ أخَرى للقياِم بنشــاطاِتا احليويــِة، ويف الوقِت 
نفِســه يقوُم الدُم بنقِل الفضالِت الناجتــِة ـ ومنها ثاين 
أكسيِد الكربوِن ـ بعيًدا عِن اخلليِة. ومَع ذلَك ال يدخُل 
الــدُم إىل اخلاليا! فكيَف تنتقُل املــوادُّ التي حتتاُج إليَها 
خالَيا جســمي؟ وكيَف يتمُّ التخلــُص مَن الفضالِت 

وطرُحها خارَج اخلليِة؟ 

النت�صاُر

يكوُن تبادُل جزيئاِت املاِء متزًنا يف النباتاِت ال�شليمِة.  

النقُل الســلبيُّ هو حركــُة املوادِّ عرَب أغشــيٍة مْن دوِن أْن 
 ، تســتخدَم طاقَة اخلليِة. وهناَك نوعاِن من النقِل السلبيِّ
 ، اعتــامًدا عىَل نوِع املادِة التي تنتقُل عرَب الغشــاِء البالزميِّ
مها: االنتشــاُر، واخلاصيُة األسموزيُة.وكالمها رضوريٌّ 

وأسايسٌّ للخاليا احليِة.

واالنتشاُر عمليُة انتقاِل املوادِّ ـ ومنها السكُر واألكسجنُي 
وثاين أكســيِد الكربوِن ـ عرَب الغشاِء البالزميِّ مْن منطقِة 
الرتكيــِز املرتفِع إىل منطقــِة الرتكيِز املنخفــِض مْن دوِن 
احلاجِة إىل طاقٍة. وهذِه العمليُة تشــبُه وضَع نقطِة حرٍب يف 
كأٍس فيها ماٌء؛ إذ تنترُش جسيامُت احلرِب مَن املناطِق األكثِر 
تركيًزا إىل املناطِق األقلِّ تركيًزا مْن دوِن أْن حتتاَج إىل طاقٍة. 

واخلاصيُة األسموزيُة هي انتقاُل جزيئاِت املاِء عرَب الغشاِء 
، وينتقُل املاُء مثَل باِقي املوادِّ مَن املناطِق التي يكوُن  البالزميِّ
 . تركيُزُه فيها أكــرَب إىل املناطِق التي يكوُن تركيُزه فيها أقلَّ
وبذلك يمكُن القوُل إن اخلاصيَة األسموزيَة عمليُة انتشاٍر 

للامِء فقْط. 

 اأك�شجني

غ�شاٌء بالزميُّ

بعد

قبل
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يذبُل النباُت عنَدما يفقُد جزيئاِت ماٍء اأكرَث مّما يح�شُل عليها.   

افرتْض أنَّ ماًء وجليرسواًل قد ُفصل أحُدمها عْن اآلخِر 
بغشــاٍء رقيٍق فإنَّ جســيامِت املاِء تنتقُل بفعِل اخلاصيِة 
األســموزيِة إىل اجلليرسول، مْن جانِب الغشــاِء الذي 
فيه تركيُز املــاِء مرتفٌع إىل اجلانِب اآلخِر الذي يكون فيه 
تركيُز املاء منخفًضا. وهذِه العمليَة ال تســتهلُك طاقًة. 

وتستمرُّ عمليتا االنتشــاِر واخلاصيَِّة األسموزيِة إىل أْن 
يتساَوى تركيُز املوادِّ عىل جانَبِي الغشاِء، وعنَدها تتوقُف 
عمليَتا االنتشاِر واخلاصيَِّة األسموزيِة، وحيدُث االّتزاُن.

ويكــون النبات ســلياًم إذا كاَن يف حالِة اتــزاٍن، وذلَك 
عنَدمــا يكوُن دخوُل املــاِء إىل خالَيــاُه وخروُجه منَها 
ا إَذا كاَن خروُج املاِء من خالياه  بكمياٍت متســاويٍة. أمَّ
أكثَر من دخولِِه إليها فإنَّ أجزاَء اخلليِة الداخليَة تنكمُش، 
 ، وينكمُش الغشــاُء البالزميُّ مبتعًدا عِن اجلداِر اخللويِّ

فيذبُل النباُت. 

النت�صاُر والخا�صيُة الأ�صموزيُة
 كاأ�ًصا بماٍء د�فٍئ، و�أ�صُع فيه كي�َص 

ُ
اأجّرُب �أمالأ  1 

�صاٍي �صغيًر�، و�أ�صيُف �إليه ملعقًة مَن �لرمِل. 

األحُظ. �أحّرُك �لكاأ���ص ع��دة ثو�ٍن، ثم �أترُكه   2 

م��ْن دوِن تحري��ٍك م��دَة 15 دقيق��ًة. م��ا ل��وُن 

َع �للوُن في �لكاأ�ِص بالت�صاِوي؟  �لماِء؟ وهْل َتوزَّ

ُن البياناِت. �أرفُع كي�َص �ل�صاِي مَن �لكاأ�ِص،  اأدوِّ  3 

و�أ�صُعه على من�ص��فٍة ورقي��ٍة. و�أنظُر بدقٍة �إلى 

�لم��اِء �ل��ِذي ف��ي �لكاأ���ِص. ه��ْل هن��اَك �أور�ُق 

�ص��اٍي طافي��ٌة في �لم��اِء؟ �أفتُح كي���َص �ل�ص��اِي 

. هْل يوجُد رمٌل في �لكي�ِص؟  بالمق�صِّ

اأف�ّص��ُر البياناِت. م��ا �ل��ِذي �نتق��َل م��ْن كي���ِص   4 

�ل�صاِي و�إلْيه؟ كيَف تعرُف �أنَّ هذ� قْد حدَث؟ 

اأ�ص��تنتُج. ما �لِذي حّدَد حركَة �لجزيئاِت �إلى   5 

د�خ���ِل �لكي�ِص و�إل���ى خارِجه. ماَذ� �أتوق���ُع �أْن 

يحدَث للماِء لو بقَي كي�ُص �ل�صاِي د�خَله مدًة  

طويلًة؟ 

 اأخترُب نف�صي
اأخل�ُس. ماذا يحدُث خالَل اخلا�شيِة االأ�شموزيِة؟ 

التفك��رُي الناقُد. كي��َف يو�ش��ُح العن��ُب والزبي��ُب 
حالَة االتزاِن؟ 
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؟  �ُس اخَلَلويُّ ؟ وما التنفُّ ما البناُء ال�صوئيُّ

البناُء ال�صوئيُّ
عنَد إعداِد الكعِك ُتلُط مكّوناُتهـ  ومنها الدقيُق ومسحوُق 
اخلَبِْز )مسحوُق اخلمريِة( والســكُر والبيُض ـ مًعا. وعنَد 
ُل  وضِعها يف الفرِن تســبُِّب احلرارُة حدوَث تفاعالٍت حتوِّ
هذِه املكّوناِت إىل كعٍك. وبطريقٍة مشــاهبٍة حتدُث عمليُة 
. وعمليُة البناِء الضوئــيِّ التي حتدُث يف  البنــاِء الضوئــيِّ
النباتاِت وبعِض املخلوقاِت احليِة األخَرى تستخدُم طاقَة 
الشمِس إلنتاِج غذاٍء عىل شــكِل سكِر اجللوكوِز. واملوادُّ 
ا  املتفاعلُة يف هذِه العمليِة هي ثايِن أكسيِد الكربوِن واملاُء. أمَّ
املوادُّ الناجتُة عْن العمليِة فهَي سكُر اجللوكوِز واألكسجنُي. 
وتتحكُم الطاقُة الشمســيُة يف ســرِي عمليِة البناِء الضوئيِّ 
كلِّها. ومتّثُل املعادلُة التاليُة خالصَة التفاعالِت الكيميائيِة 

هلذِه العمليِة بالكلامِت:
ثان اأك�صيد الكربون +ماء  �صكر اجللوكوز + الأك�صجن�شوء

وتتمُّ عمليُة البناِء الضوئيِّ داخَل البالستيداِت اخلرضاِء. 
وهَي تراكيُب مميزٌة حتتِوي عىَل صبغِة الكلوروفيِل اخلرضاِء، 
وتقوُم بالتقاِط الطاقِة الشمســيِة التي ُتســتعَمُل يف عمليِة 
، وُيزُن ســكُر اجللوكــوِز الناتُج عْن هذِه  البناِء الضوئيِّ
، وُيطرُد األكســجنُي بوصِفه  العمليِة داخَل املخلوِق احليِّ
 . فضالٍت ناجتًة عْن عمليِة البناِء الضوئيِّ إىل الغالِف اجلويِّ

البناُء ال�صوئيُّ والتنف�ُس

طاقُة
ال�صم�ِس

اأك�صجُن

 بال�صتيدٌة
خ�صراُء

جلوكوُز

خليٌة نباتيٌة

ماٌء

ثان اأك�صيِد
الكربوِن

ال�صم�ُس

م��ا امل��وادُّ الت��ي يحت��اُج اإليه��ا النب��اُت للقي��اِم بعملي��ِة 
؟ البناِء ال�شوئيِّ

اإر�شاٌد: �أ�صعُة �ل�صم�ِص لي�صْت مادًة.

اأقراأُ ال�صكَل 

البن�اُء ال�ص�وئ�يُّ
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البناء ال�صوئيالبناُء ال�صوئيُّ والتنف�ُس
ثاين اأك�شيد الكربون +ماء  �شكر اجللوكوز + االأك�شجني�شوء

يحدُث فقْط في الخاليا التي فيها بال�شتيداٌت خ�شراُء
يحتاُج اإلى ال�شوِء

وَرِة ُجُلوُكوز اَقُة في �شُ ُن الطَّ ُيَخزَّ
ينتُج االأك�شجيَن

ي�شتعمُل الماَء الإنتاِج الغذاِء
ي�شتعمُل ثاني اأك�شيِد الكربوِن

عمليُة التنف�ِس
جلوكوز + اأك�شجني  ثاين اأك�شيد الكربون + ماء + طاقة

تحدُث في معظِم الخاليا
تحدُث في ال�شوِء اأو في الظالِم

تحّرُر الطاقة مَن الغذاِء
تحّرُر الطاقة مَن الجلوكوِز

ت�شتهلُك االأك�شجيَنَ
ينتُج عنها الماُء

ينتُج عنها ثاني اأك�شيِد الكربوِن

ُر التنف�ُس والتخمُّ
تســتخلُص النباتــاُت واحليواناُت الطاقَة مَن ســكِر 
، وخالَل  ى التنفَس اخللــويَّ اجللوكــوِز بعمليٍة ُتســمَّ
هــذِه العمليِة تقــوُم اخلاليا بتحليِل الســكِر وإطالِق 
الطاقِة. ويتطلُب حــدوُث التنفِس اخللويِّ يف النباتاِت 
ى هذا  واحليوانــاِت وجــوَد األكســجنِي. لذا ُيســمَّ
. وتستعمُل اخلاليا األكسجنَي  التنفَس اهلوائيَّ التنفُس 
لتحليِل السكِر إلطالِق طاقٍة يمكُن استخداُمها للقياِم 
بالنشاطاِت احليويِة. وَينتُج عْن هذِه العمليِة املاُء وثاين 
أكسيِد الكربوِن بوصِفِهام فضالٍت، وَتستخدُم النباتاُت 

 . هذِه الفضالِت مرًة أخَرى يف عمليِة البناِء الضوئيِّ

هناَك نــوٌع آخُر مــن التنفــِس اخللويِّ ال َيســتعمُل 
. وأكثُر عملياِت  ى التنفَس الالهوائيَّ األكسجنَي، ُيسمَّ
التنفِس الالهوائيِّ شــيوًعا هَي التخّمــُر. وهَي عمليٌة 
مرتبطٌة مَع إنتاِج الغذاِء وحفظِه، وِمْن ذلَك إنتاُج اللبِن 

الرائِب. 

حتدُث عمليــُة التنفــِس الالهوائيِّ يف مجيــِع اخلاليا، 
 . عنَدما ال تستطيُع اخلليُة القياَم بعمليِة التنفِس اخللويِّ
وحيدُث هذا عنَد ممارســِة التامريِن الرياضيِة املجهدِة. 
ورغَم أنَّ الشــخَص يتنفُس )شهيًقا وزفرًيا( برسعٍة يف 
أثناِء هذِه التامريِن إال أنَّ األكســجنَي ال يصُل إىل مجيِع 
ِر.  اخلاليا. ويتمُّ إطالُق الطاقِة عْن طريِق عمليِة التخمُّ
ى محَض الالكتيِك،  ِر فضالٍت ُتسمَّ وُتنتُج عمليُة التخمُّ
الذي يسبُِّب ارتفاُع تركيِزه يف العضالِت اإلحساَس بألٍ 

يف العضالِت أِو اإلعياِء.

 اأخترُب نف�صي
اأخّل�ُس. فيَم يختلُف النقُل الن�شُط عِن النقِل 

؟ ال�شلبيِّ

التفك��رُي الناقُد. ما اأث��ُر التماري��ِن الريا�شيِة 
املجهدِة يف اجل�شِم؟ 
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 . تبتلُع االأميبا الغذاَء عْن طريِق اإحاطِته بجيٍب مَن الغ�شاِء البالزميِّ  

تشــمُل عمليَتا االنتشــاِر واخلاصيَِّة األســموزيِة نقَل 
مــوادَّ مْن منطقــِة تركيــٍز مرتفــٍع إىل منطقــِة تركيٍز 
منخفــٍض، وال يتطلُب هذا أْن َتســتخدَم اخلليُة طاقًة. 
ومَع ذلَك هنــاَك بعُض املوادِّ تنتقــُل أحياًنا مْن منطقِة 
الرتكيــِز املنخفِض إىل منطقِة الرتكيــِز املرتفِع. وعنَدما 
 حيتــاُج انتقاُل املــوادِّ عرَب األغشــيِة إىل طاقــٍة حيدُث
نقٌل نِشــٌط. ومْن ذلَك حاجُة اخلليــِة إىل الطاقِة؛ لنقِل 
األمالِح املعدنيــِة واملــوادِّ الغذائيِة إىل داخــِل اخلليِة 
وخارِجها. فاخلليــُة العصبيُة حتتاُج إىل النقِل النشــِط 
ا حتتاُج إىل النقِل  لضخِّ البوتاسيوِم داخَل اخلليِة، كام أنَّ

النشِط لضخِّ الصوديوِم خارَجها.

ا، لذا ال  ولكــنَّ هناَك بعَض املــوادِّ حجُمها كبرٌي جــدًّ
تستطيُع أنَّ مترَّ يف خالِل الغشــاِء البالزميِّ للخليِة عْن 
؛ ولذلَك تقوُم هذِه  طريِق النقِل النشِط أِو النقِل السلبيِّ
اخلاليا هبضــِم املوادِّ الكبريِة مثِل الربوتيناِت والبكترييا 
ى  ، وتكويِن جيٍب حوهَلا. وُتسمَّ بإحاطتِها بغشاٍء بالزميٍّ
هذه العمليُة البلعمَة، كام يف طريقِة ابتالِع األميبا لغذاِئها 

وخملوقاٍت حيٍة أخَرى وحيدِة اخلليِة كذلَك.

يف النق��ِل الن�ص��ِط ل بدَّ للَخاَلي��ا �أْن ت�ص��تهلَك �لطاقَة لتحري��ِك �ملو�دِّ 
خالَل �لغ�صاِء �لبالزميِّ مَن �ملناطِق ذ�ِت �لرتكيِز �ملنخف�ِص �إىل �ملناطِق 

ذ�ِت �لرتكيِز �ملرتفِع.

 اأخترُب نْف�ِصي
�ُس: كيَف تتخلَّ�ُس اخلليُة مَن الف�شالِت؟  اأخلِّ

الن�شُط  النقُل  يكوُن  قْد  الناقُد. ملاَذا  التفكرُي 
ا للخليِة؟ مهمًّ

ما النقُل الن�صُط؟ 

يحدُث النقُل الن�شط عَب اأغ�شيٍة متال�شقٍة �شليمٍة.

اإحاطة الغذاء

ابتالع الغذاء
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
�أج��ز�ٍء  م��ْن  اخلالَي��ا  ُن  تتك��وَّ

عديدٍة، لكٍلّ منها دوُره ووظيفُته 

يف �لن�صاطاِت �لتي حتافُظ على 

�حلياِة. 

تنتق��ُل �مل��و�دُّ مَن �خللي��ِة و�إليها 

االنت�ش��اِر. وتنتق��ُل  ع��ن طري��ِق 

�لأغ�ص��يِة  ع��رَب  �مل��اِء  جزيئ��اُت 

�لبالزمي��ِة عن طريِق اخلا�شيِة 

االأ�شموزيِة.

طاقُة
ال�صم�ِس

اأك�صجُن

خلي��ة 
نباتية

تق��وُم  عملي��ٌة  ال�شوئ��يُّ  البن��اُء 
فيه��ا �لنبات��اُت ب�صن��ِع �لغذ�ِء. 

والتنف�ُس اخللويُّ عمليٌة ت�صتعمُل 
فيها �خلليُة �لطاقَة.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
يف  ن��ِة  كاملبيَّ مطوي��ًة  �أعم��ُل 

�ل�ص��كل �أخّل�ُص فيها ما تعلْمُته 

ع��ِن �خلالي��ا، و�نتق��اِل �مل��و�دِّ 

 ، منه��ا و�إليها، و�لبناِء �ل�صوئيِّ

ع��ن طري��ِق �إكم��اِل �لعب��ار�ِت، 

وكتاب��ِة تفا�صي��َل د�عم��ٍة عل��ى 

�لوجِه �لد�خليِّ للمطويِة.

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
ُب �نتقاَل �ملو�دِّ مْن منطقِة  املفرداُت �لعمليُة �لتي ت�ص��بِّ  1 

�لرتكي��ِز �ملنخف���صِ �إىل منطقِة �لرتكي��ِز �لعايِل، ولكْي 

ى .................................... حَتدَث حتتاُج �إىل طاقًة ت�صمَّ

اأخّل�ُس. �أ�ص��ُف كي��َف تق��وُم �خلالي��ا �لنباتي��ُة ب�صن��ِع   2 

�لغذ�ِء؟

�خلال�صُة

التفك��رُي الناقُد. ملاذ� يعاين �ص��خ�ٌص م��ا ِمْن �أمٍل يف   3 

ًة طويلًة؟ ع�صالِت �ل�صاِق بعَد �أْن يرك�َص مدَّ

اأختاُر الإجاب��َة ال�صحيحَة. عنَدَما يكوُن تركيُز   4 

�ملادِة مت�صاوًيا على جانَبي �لغ�صاِء �لبالزمّي فاإنَّ �ملاّدَة 

تكوُن يف حالِة: 

اأ�شموزيٍةب.تخّمٍراأ.
اتزاٍند.انت�شاٍرج�.

��ا يِل��ي ُيعدُّ  اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيح��َة. �أيٌّ ممَّ  5 

مركَز �لطاقِة يف �خلليِة؟

نظاُم النقِلب.امليتوكندريااأ.
الفجواُتد. جداُر اخلليِةج�.

. كيَف تقوُم �خلالي��ا بالعملياِت  ال�ص��وؤاُل الأ�صا�ص��يُّ  6 

�حليويِة؟ 

اخلياُل العلميُّ
ل��و ُطل��َب �إيلَّ �أْن �أكوَن مدي��ًر� لعملياِت خليٍة حيو�ني��ٍة �أو خليٍة نباتيٍة 

��ُم دخ��وَل �مل��و�دِّ �إىل �خللي��ِة و�لتخل���صِ م��ن  ، فكي��َف �أنظِّ
ٍ
م��دَة ي��وم

 .
ِ
�لف�صالِت؟ �أكتُب و�صًفا خمت�صًر� لعمِلي يف هذ� �ليوم

ر�صُم اخلليِة
ِة بثالثِة �أبع��اٍد �أظهُر فيه �لرت�كيَب  �أر�ص��ُم خمطًط��ا للخليِة �حَليو�ِنيَّ

�لتي تعّلْمُتها، و�أكتُب �أ�صماَءها وو�صًفا خمت�صًر� لدوِرها يف �خلليِة.  

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ  الُعُلوُمالُعُلوُم  َوالِكَتاَبُةَوالِكَتاَبُة

ماٌء

ثان اأك�صيِد
الكربوِن

بال�صتيدٌة
خ�صراُء

جلوكوُز
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 ا�صتق�صاٌء مبنيٌّ 

؟  ما التنف�ُس اخللويُّ
ُن فر�صّيًة اأكوِّ

التنفُس اخللويُّ عمليٌة تقوُم هبا اخلاليا لتحويِل جزيئاِت الغذاِء إىل 
طاقٍة وثاين أكسيِد الكربوِن، َتستخِدُمها الستمراِر أداِء وظائِفها 
احليويِة. املخلوقاُت الوحيدُة اخلليِة ومنها البكترييا َتستخدُم 
هذِه الطاقَة لتنظيِم تدفِق املوادِّ مَن اخلليِة وإليها، ولالنتقاِل من 
مكاٍن إىل آخَر، وألداِء العديِد مَن الوظائِف األخرى. وبعُض 
املخلوقاِت احليِة َتســتخدُم التنفَس اخللويَّ ِمْن دوِن احلاجِة 

إىل وجوِد األوكسجنِي.

كيَف يمكنُني قيــاُس معدِل التنفِس اخللــويِّ يف اخلمريِة؟ 
أكتُب اإلجابَة عىل شكِل فرضيٍة عىل النحِو اآلت: »إذا كانْت 
خاليا اخلمريِة تقوُم بتكســرِي جزيئاِت الســكِر، فإنَّ رسعَة 

إنتاِج الفقاعِة سوَف..................«. 

اأخترُب فر�صيَِّتي
َةَ البالســتيكيَة بمحلوِل اخلمــريِة، واملاِء   1   أمــُأ املاصَّ

والســكِر، ثمَّ ألفُّ حوهلا ســلًكا طوُلُه 10سم؛ ليمثَل 
ثقاًل إلبقاِء املاصِة حتَت سطِح املاِء.

 2  أمُأ أنبوَب االختبــاِر إىل منتصِفِه باملــاِء، ثمَّ أضيُف 

مخَس قطراٍت من بروموثايموِل األزرِق.

 3  اأحذر. أســتخدُم املقصَّ لقصِّ 2.5 سم من طرِف 

املاصِة. مما يسمُح للامِء بتغطيِة املاصِة.

أمســُك املاصَة مــْن طرفِها العلــويِّ وأضُعهــا يف أنبوِب   4 

االختباِر، ثمَّ أضيُف ماًء إىل األنبوِب حتى يغمَر املاصَة.

1اخلطوة

2اخلطوة

4اخلطوة

3اخلطوة

ماٍء

�صكٍر

خميرٍة

ما�صتيِن

قطارٍة

�أنابيِب �ختباٍر

كا�صِف بروموثايموِل �لأزرِق

مق�صٍّ

�صاعِة �إيقاٍف

�صلٍك معزوٍل طوُله 10 �صم

اأحتاُج اإلى
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��ُل أســجُل كْم فقاعًة تظهُر خالَل 10 دقائَق،   5  اأتوا�صَ

وأسجُل أيَّ تغرٍي يف اللوِن يطرُأ يف أنبوِب االختباِر.

أكرُر اخلطواِت من 1 إىل 5 مرًة أخرى،. وأسجُل نتائجي.  6 

اأ�صتخل�ُس النتائَج
اأ�صتنتُج. ملاذا يعدُّ تكراُر اخلطواِت من 1 إىل 5 مفيًدا؟  7 

اأ�ص��تنتُج.  حملوُل اخلمريِة حيتوي عىل مخريٍة وســكٍر   8 

وماٍء. ما دوُر اخلمريِة يف إنتاِج الفقاعاِت؟

اأ�ص��تنتُج. إذا قامِت اخلاليا بتكســرِي جزيئاِت السكِر   9 

إلنتــاِج الطاقِة وثاين أكســيِد الكربــوِن، فمْن أيَن 
جاءِت الفقاعاُت التي تكونْت يف أثناِء التجربِة؟

ٌه   ا�صتق�صاٌء موجَّ

؟ ما الذي يوؤثُر يف �صرعِة التنف�ِس اخللويِّ
ُن فر�صّيًة اأكوِّ

، فإذا  هناَك عوامُل كثريٌة تؤثُر يف رسعــِة التنفِس اخللويِّ
قمُت بالركــِض أو ركوِب الدراجِة اهلوائيِة، فســأبدُأ يف 
أخِذ نفٍس عميٍق بشــكٍل متواصٍل. كيــَف يمكنُني زيادُة 
رسعِة التنفــِس اخللويِّ يف اخلمريِة؟ أكتــُب إجابتي عىل 
 شــكِل فرضيٍة عىل النحِو التايل: "إذا تغريْت بيئُة اخلمريِة 

بتغرِي ..........، فإنَّ رسعَة التنفِس اخللويِّ ستزداُد".

اأخترُب فر�صيَِّتي
أصمُم جتربًة لزيــادِة رسعِة التنفِس اخللــويِّ للخمريِة. 
أكتُب املوادَّ التي أحتاُج إليها واخلطواِت التي ســأتبُعها، 

وأسّجُل مالحظاِت ونتائِجي.

��ُر: اأتب��ُع خط��واِت الطريقِة  اأتذكَّ
العلميِة.

أطرُح سؤااًل

أكّوُن فرضيًة

أخترُب فرضيتي

أستخلُص النتائَج

اأ�صتخل�ُس النتائَج
 ُ هل كانِت النتائُج التــي توصلُت إليها تدعُم فرضيتي؟ أفرسِّ

؟ ذلك. ما العوامُل التي أثرْت يف رسعِة التنفِس اخللويِّ

 ا�صتق�صاٌء مفتوٌح 
؟  ما الذي يمكُن أن أتعلَمــُه أيًضا حوَل التنفِس اخللويِّ
عىل ســبيِل املثاِل: ما الفرُق بنَي التنفــِس اهلوائيِّ الذي 
يتطلُب وجوُد األكســجنِي والتنفــِس الالهوائي الذي 
حيدُث مْن دوِن وجوِد األكسجنِي؟ أصمُم جتربًة لإلجابِة 

عْن هذِه األسئلِة.

 أنظُم جتربتي بحيُث أخترُب متغرًيا واحًدا فقط، أو عنرًصا 
واحــًدا يتمُّ تغيرُيه. أكتُب جتربتــي لتتمكَن املجموعاُت 

األخرى مْن إكامهِلا مْن خالِل اتباِع اخلطواِت.



ٌر ملّخ�ٌس م�صوَّ
جميُع �ملخلوقاِت  الدر�ُس االأوُل: 
�حلّيِة تتكّوُن مْن خليٍة و�حدٍة �أو 

�أكرَث.

�خلالَيا  ُن  تتكَوّ الثاني:  الدر�ُس 
مًعا  تعمُل  خمتلفٍة  تر�كيَب  مْن 

 بالعملياِت �حليويِة. 
ِ
للقيام

ُم اأفكاري  اأنظِّ
ل�ص��ُق �ملطوي��اِت �لتي عمْلُتها يف كلِّ در���صٍ على ورقٍة كب��ريٍة مقّو�ٍة. 

ُ
�أ

�أ�صتعنُي بهذِه �ملطوياِت على مر�جعِة ما تعّلْمُته يف هذ� �لف�صِل. 
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اأكمُل كالًّ مَن اجلمِل التاليِة باملفردِة املنا�صبِة:
التنّف�س اخللوّي

الع�شو 
االنت�شار 

النقل ال�شلبيِّ 
العن�شر
الن�شيج 

 1  ................................... هــو نســيجاِن خمتلفــاِن أو أكثُر 

يعمالِن مًعا للقياِم بوظيفٍة حمددٍة. 

 2  اخلاصيــُة األســموزيُة واالنتشــاُر نوعاِن من 

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

ُل فيها   3  العمليــُة التــي تقوُم هبــا اخلليُة وحتــوِّ

اجللوكــوَز إىل طاقٍة تســتعمُلها يف األنشــطِة 
ى .................................... احليويِة ُتسمَّ

 4  املادُة النقيُة التي ال يمكُن جتزئُتها إىل موادَّ أبسَط 

ى .................................... منها ُتسمَّ

التي تقوُم بالوظيفِة نفِســها   5  اخلاليا املتشــاهبُة 

تشّكُل ................................... .

 6  عمليُة انتقاِل املوادِّ مْن منطقــِة الرتكيِز املرتفِع 

إىل منطقِة الرتكيِز املنخفِض من دوِن احلاجِة إىل 
طاقٍة هَي ................................... .
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اأجيُب عِن الأ�صئلِة التاليِة: 
اأتتبُع. مراحَل تطوِر نظريِة اخلليِة.  7 

؟  اأُخّل�ُس. ماذا حيدُث خالَل التنفِس اخللويِّ  8 

أْن  يمكُن  كيــَف  ُح  التو�صيحيُة. أوضِّ الكتاب��ُة   9 

تكوَن عمليُة البناِء الضوئيِّ معاكســًة متاًما لعمليِة 
. ِس اخللويِّ التنفُّ

األحُظ. كيَف أميُز بنَي خليٍَّة نباتيٍَّة وخليٍَّة حيوانيٍَّة؟    10 

التفك��رُي الناقُد. هل أتوقــُع نموَّ أنواٍع خمتلفٍة مَن   11 

النباتاِت عىَل شاطِئ البحِر؟ أعلُل إجابتِي. 

اأف�ّصُر البياناِت. ما نوُع النقِل السلبيِّ الذي حيدُث   12 

يف الشكِل أدناُه؟ 

 اأك�شجني

الغ�شاء البالزمي

بعد

قبل

اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيح��َة: ما العمليُة التي   13 

تظهُر يف الشكل أدناُه؟
طاقة

ك�صجُنال�صم�ُس
اأ

 بال�صتيدة
خ�صراء ماٌء

نقٌل نشٌطب.نقٌل سلبيٌّاأ.
ٌرد.بناٌء ضوئيٌّج�. تمُّ

.  اخلليُة أصغــُر جزٍء يف املخلوِق  �ص��واٌب اأْم خط��اأٌ  14 

احلــيِّ يمكنُه القياُم بالعمليــاِت احليويِة. هْل هذِه 
العبارُة صحيحٌة أم خاطئٌة؟ أفرّسُ إجابتِي.

 

 15  فيَم تشرتُك مجيُع املخلوقاِت احليِة؟

النت�سارُ واخلا�سيُة الأ�سموزيُة
اله��دُف: تنتقُل املوادُّ واملاُء مــْن خالَيا النباِت وإليها 
باالنتشــاِر واخلاصيِة األســموزيِة. أالحُظ املوادَّ التي 

تنتقُل من خاليا النباِت وإليها.
ماذا اأعمُل؟

أقطُع حبَة بطاطٍس نصفنِي متساوينِي، ثمَّ أعمُل حفرًة . 1
يف كلِّ نصٍف بحيُث تكوُن احلفرتاِن متساويتنِي.

أضُع يِف إحَدى احلفرتنِي ملعقــًة َصغريًة مَن امللِح . 2
، ويِف الثانيِة ملعقَة ماٍء صغــريًة، وأترُكهام  اجلــافِّ

نصَف ساعٍة.
ا يِف احلفرِة األوىَل؟ وهْل . 3 ُع. هْل يبَقى امللُح جافًّ  أتوقَّ

ُ كميُة املاِء يِف احلفرِة الثانيِة؟ تتغريَّ
اأُحلُِّل َنتاِئِجي

أكتُب فقرًة أحلُِّل فيَها نتائِجــي مبينًا عمليَة النقِل 
التِي حدثْت يِف كلِّ نصٍف مْن حبِة البطاطِس.
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اأختاُر الإجابَة ال�صحيحَة: 

أوُل ما شاهَدُه ليفنهوُك حتَت املجهِر  1 

الخليُة.أ. 
المخلوقاُت الوحيدُة الخليِة.ب. 
نواُة الخليِة.ج. 
مخلوقاٌت عديدُة الخاليا.د. 

التاليِة ليســْت جزًءا مْن نظريِة  أيُّ الفقراِت   2 
اخلليِة؟

جميُع المخلوقاِت الحيِة تتكّوُن مْن خليٍة أ. 
أو أكثَر.

الخليُة وحدُة البناِء األساسيِة للمخلوقاِت ب. 
الحيِة.

الخليــُة تتكّوُن مَن العديِد مــَن العناصِر ج. 
والمركباِت.

َتنتُج الخاليا عْن خاليا موجودٍة.د. 
الوحيــِد اخلليِة عْن  تتلُف خليــُة املخلوِق   3 

ا: خاليا املخلوقاِت العديدِة اخلاليا يف أنَّ

خليٌة حيٌة.أ. 
لها نواٌة واحدٌة فقْط.ب. 
تؤّدي مجموعًة مَن الوظائِف المتخصصِة.ج. 
نتجْت عْن خليٍة موجودٍة.د. 

النسيُج الذي ينقُل رسائَل اجلسِم هَو النسيُج:  4 

.أ.  الطالئيُّ
.ب.  العصبيُّ
.ج.  العضليُّ
.د.  الضامُّ

أيُّ العباراِت التاليِة تصُف التنظيَم الصحيَح   5 
للامدِة؟

المركُب ◄ الذرُة    ◄ العنصُرأ. 
الذرُة      ◄ العنصُر ◄ المركُبب. 
العنصُر   ◄ الذرُة     ◄ المركُبج. 
المركُب ◄العنصُر   ◄ الذرُةد. 

أدرُس شــكَل اخلليِة احليوانيِة، وأجيُب عِن   6 
السؤاِل الذي يليه.

للخليِة احليوانيِة  الوراثيــِة  املعلوماِت  معظُم   
موجودٌة يف: 

الميتوكندريا.أ. 
السيتوبالزِم.ب. 
الفجوِة.ج. 
 النواِة.د. 

منوذُج اختباٍر
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أقارُن بنَي النبتتنِي يف الشكِل أدناُه:  7 

أيُّ احلاالِت التاليِة قد تكوُن السبَب يف ذبوِل   
النبتِة )ب( مقارنًة بالنبتِة )أ(؟

كميُة الماِء التي فقدْتها النبتُة أكثُر مْن كميِة أ. 
الماِء التي امتّصْتها مَن التربِة.

النبتُة مســاويٌة ب.  فقدْتها  التــي  الماِء   كميُة 
لكميِة الماِء التي امتّصْتها.

كميُة الماِء التي فقدْتها النبتُة أقلُّ مْن كميِة ج. 
الماِء التي امتّصْتها.

 النبتُة لم تتعّرْض لضوٍء كاٍف المتصاِص د. 
الماِء.

؟ ما املادتاِن الناجتتاِن عْن عمليِة البناِء الضوئيِّ  8 

ثاني أكسيِد الكربوِن وسكُر الجلوكوِز.أ. 
األكسجيُن والماُء.ب. 
الماُء وثاني أكسيِد الكربوِن.ج. 
سكُر الجلوكوِز واألكسجيُن.د. 

اأجيُب عِن الأ�صئلِة التاليِة: 
. أقارُن بنَي التنّفِس اهلوائيِّ والتنّفِس الالهوائيِّ  9 

10 أوضــُح لماذا لم يكِن النــاُس يعرفوَن عْن وجوِد 
الخاليا قبَل اكتشــاِف المجهِر؟ ثــمَّ ألّخُص أهمَّ 
النتائــِج التي توّصَل إليها العلمــاُء روبرت هوك 

وليفنهوك وبراون.

المرجُعال�صوؤاُلالمرجُعال�صوؤاُل
124225
326-25426
528634
737-36838
9391025-24
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الف�صُل الثاِن

   كيف َتنُقُل المخلوقاُت 
الحيُة ال�صفاِت اإلى اأبناِئها؟

.............................. 
الدر�ُس الأوُل 

كيَف ُتنتُج اخلليُة خاليا جديدًة؟

الدر�ُس الثاِن  
كيَف تنتقُل ال�صفاُت مَن الآباِء اإىل الأبناِء؟

اخلليُة والوراثُة
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  مفرداُت الفكرِة العامِة

دورُة اخلليِة
ع��م��ل��ي��ٌة م�����س��ت��م��رٌة ل��ن��م��وِّ اخل��اَي��ا 

وانق�ساِمها وتعوي�ِض التالِف منها.

النق�صاُم املت�صاِوي
 
ِ
انق�ساُم نواِة اخلليِة يف اأثناِء انق�سام

اخلليِة اإىل خليتنِي متماثلتنِي.

  
  

 
   

   
   

   
  
  

  


  
 

 
  

ُف النق�صاُم املن�صِّ
اخللويِّ  االنق�ساِم  م��َن  خ��ا���ضٌّ  ن��وٌع 

ت��ن��ت��ُج ع��ن��ُه اخل���اي���ا ال��ت��ن��ا���س��ل��ي��ُة 

عدِد  ن�سِف  على  منها  كلٌّ  ويحتوي 

الكرومو�سوماِت املوجودِة يف اخلليِة 

االأمِّ ويف غرِيها مَن اخلايا.

الوراثُة
االآباِء  مَن  املوروثِة  ال�سفاِت  انتقاُل 

اإىل االأبناِء.

ال�صفُة ال�صائدُة
ِة  احلَيّ املخلوقاِت  يف  وراث��ي��ٌة  �سفٌة 

متنُع �سفًة اأخَرى مَن الظهوِر.

اللِة خمّطُط ال�صُّ
فاِت يف  ال�سِّ ِلتتبُِّع  ُي�ستعمُل  ُمّطٌط 

العاِئلِة، ودرا�سِة االأمناِط الِوراثيِة.
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الدر�ُس الأوُل

انق�ساُم الخالَياانق�ساُم الخالَيا

يب��داأُ ال�ضف��دُع حياَت��ُه، كم��ا ف��ي الحيوان��اِت كلَِّها، م��ْن خليٍة واح��دٍة. يمكُن 
ا اأعلى للحجِم الذي يمكُن اأن تنمَو اإليِه  للخاليا اأْن تنمَو، ولكنَّ هناَك حدًّ

؟ الخليُة. فكيَف تنمو خليٌة واحدٌة لت�ضبَح �ضفدًعا مكتمَل النموِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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كيَف ت�صبُح الخليُة الواحدُة عدَة خالَيا؟
الهدُف

؟ لمعرف��ِة المزي��ِد ع��ْن ه��َذا  ��ا مكتم��َل النم��وِّ كي��َف ت�ضب��ُح خلي��ٌة واح��دٌة مخلوًق��ا حيًّ
��ُن خالَي��ا ف��ي مراح��َل مختلف��ٍة مَن  المو�ض��وِع اأفح���ُس ع��دًدا م��َن ال�ض��رائِح الِت��ي تبيِّ

، تلَك العمليِة الِتي توؤدِّي اإَلى اإنتاِج الَمزيِد مَنَ الخالَيا. االنق�ضاِم الخلويِّ

الخطواُت 
األحُظ. اأفح�ُس ال�ضريحَة االأولى بقوِة التكبيِر ال�ضغَرى للمجهِر المركِب،   1 

واأ�ضتخدُم ال�ضابَط الكبيَر لروؤيِة الخاليا ب�ضورٍة وا�ضحٍة. واأ�ضتخدُم ال�ضابَط 
تكبيٍر  قوَة  م�ضتخدًما  به  قمُت  ما  ُر  اأكرِّ و�ضوًحا.  اأكثَر  الروؤيِة  لجعِل  ال�ضغيَر 
التي  الخاليا  من  عيناٍت  واأر�ضُم  اأالحُظها،  التي  التفا�ضيَل  اأ�ضّجُل  اأكبَر. 

�ضاهدُتها على بطاقاِت الفهر�ضِة. واأكّرُر هذِه العمليَة لكلِّ �ضريحٍة. 

ُد اأّي الخاليا تبدو  . اأحدِّ اأتوا�صُل. اأقاِرُن ما ر�ضْمُته بر�ضوِم زمالئي في ال�ضفِّ  2 

واأناق�ُس ذلَك  ها يمرُّ بمراحَل مختلفٍة،  واأيُّ المرحلِة نف�ِضها مَن االنق�ضاِم،  في 
مَع اأحِد زمالِئي.

اأحذُر عندما اأق�سُّ اأ�ضكاَل الخاليا التي ر�ضمُتَها، واأجمُع االأ�ضكاَل  اأ�صّنُف.   3 

ر�ضومي  اأقارُن  ثم  واحدٍة،  مجموعٍة  في  نْف�ِضها  االنق�ضام  بمرحلة  تمرُّ  التي 
. اأُقرُر مَع زمالِئي في ال�ضفِّ عدَد مجموعاِت ال�ضوِر  بر�ضوِم زماَلئي في ال�ضفِّ

التي تمثُل مراحَل االنق�ضاِم.
اأ�صتخل�ُس النتائَج

بالت�ضل�ضِل علَى  واأل�ضُقها  ر�ضًما يمثُل كلَّ مرحلٍة مْن مراحِل االنق�ضاِم   4  اأختاُر 

بالمخطِط  واأحتفُظ  االنق�ضاِم،  مراحَل  يبيُِّن  مخطٍط  لعمِل  كرتونيٍة؛  لوحٍة 
ال�ضتخداِمه مرجًعا خالَل هَذا الدر�ِس.

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ه��ْل يمك��ُن مالحظ��ُة المراح��ِل نف�ِض��ها ف��ي الخالَي��ا النباتي��ِة والخالَي��ا الحيوانيِة؟ 
ُب ذلَك،  عي. واأجرِّ ُتَرى، في اأيِّ اأجزاِء النباِت تحدُث؟ اأ�ضّمُم ا�ض��تق�ضاًء الختباِر توقُّ

ي في النتائِج. واأ�ضارُك زمالَء �ضفِّ

•  �ضرائَح جاهزٍة تبنُي 
االنق�ضاَم اخللويَّ

• جمهٍر مرّكٍب
• لوحٍة كرتونيٍة

• مق�سٍّ 
• �ضريٍط ال�ضٍق �ضّفاٍف

• بطاقاِت فهر�ٍس بي�ضاَء
1اخلطوة

3اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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دورُة اخلليِةِ

ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ
كيَف ُتنتُج اخلليُة خاليا جديدًة؟

املفرداُت
َدورُة اخلليِة

الكرومو�ضوُم

االنق�ضاُم املت�ضاِوي

) ٌر )احليواُن املنويُّ م�ضيٌج مذكَّ

م�ضيٌج موؤنٌَّث )الُبَوي�ضُة(

بُة )الالقحُة( اخلليُة املخ�ضّ

) ُف )االختزايلُّ االنق�ضاُم املن�ضِّ

مهارُة القراءِة
التتاُبُع

االأوُل

االأخرُي

التايل







َما َدورُة اخلليِة؟
ُن املخلوقاُت احليُة مجيُعها مْن خليٍة واحدٍة أْو أكثَر. وتنُمو اخلاليا  تتكوَّ
ها متوُت  . وبعَد أْن يكتمَل نموُّ لفرتٍة زمنيٍة حمددٍة، ثمَّ تتوقَُّف عِن النموِّ
بعُض اخلالَيا، وينقســُم بعُضها اآلخُر لينتَج خالَيا جديدًة لتعويِض 
ى هذِه العمليُة املســتمرُة مَن النموِّ واالنقســاِم  اخلالَيا امليتِة. وُتســمَّ

والتعويِض دورَة اخلليِة. 

قْد تكوُن دورُة اخلليِة رسيعًة أْو بطيئًة. ويعتمُد ذلَك عىل نوِع املخلوِق 
احليِّ ونوِع النســيِج الــذي توجُد فيه اخلليُة. فاخلليــُة البكترييُة مثاًل 
تستطيُع أْن ُتنتَج خليتنِي جديدتنِي كلَّ 20 دقيقًة، واخلليتاِن اجلديدتاِن 
ُتنتجاِن أربَع خاليا جديدٍة، وهكذا، وخالَل ســاعاٍت قليلٍة تستطيُع 

خليٌة واحدٌة أْن تنتَج مالينَي اخلالَيا.  

من�������وُّ اخل�����الي�����ا وان����ق���������ض����اُم����ه����ا ع���م���ل���ي���ت���اِن 
م�ضتمرتاِن، وهما مرحلتاِن مْن دورِة اخلليِة.

يقوُم ج�ضُم االإن�ضاِن با�ضتبداِل جميِع خالَيا الدِم احلمراِء كلَّ 120 يوًما تقريًبا.
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داُت حجِم اخلليِة حمدِّ
تنُمو اخلالَيا إىل أحجاٍم خمتلفٍة. ومعظُم اخلالَيا صغريٌة 
ا ال يمكُن مشــاهَدُتا إالَّ باملجهــِر. وهناَك عوامُل  جدًّ
ُد حجَمَها. ومْن  متعددٌة متنُع استمراَر نموِّ اخلليِة، وحتدِّ
هذِه العوامِل النسبُة بنَي مساحِة الغشاِء البالزِمي وحجِم 
اخلليِة. فكلُّ خليٍِّة حتتاُج إىل األكسجنِي والسكِر وموادَّ 
مغذيٍة أخَرى. وجيُب أْن تتخلََّص اخلليُة مَن الفضالِت. 

 . وهذِه املوادُّ جيُب أْن مترَّ عرَب الغشاِء البالزميِّ

وكلَّام نمِت اخلليُة ازداَد حجُمها، وازدادْت كميُة املوادِّ 
. لذلَك ال بدَّ  التِي حتتاج إىل تباُدِلا مَع الوسِط اخلارجيِّ
أْن يقابَل الزيادَة يِف حجِم اخلليِة زيادٌة يف مساحِة الغشاِء 
. إالَّ أنَّ الغشاَء البالزميَّ ينُمو بمعدٍل أقلَّ من  البالزميِّ
نموِّ حجِم اخلليِة، فتصبُح مســاحُة الغشــاِء غرَي كافيٍة 
حلصوِل اخلليِة عىل املوادِّ التِي حتتاُج إليها، أو لتخلُِّصها 
مَن الفضالِت التي تنتُجهــا، لذلَك تتوقَُّف اخلليُة عِن 

 . النموِّ

مر�ُس ال�صرطاِن ودورُة اخلليِة 
تعمُل بعُض الربوتيناِت واملوادُّ الكيميائيُة يف املخلوقاِت 
احليِة عىل نموِّ اخلاليا وانقساِمها. وعنَدما حيدُث خلٌل 
قْد يســبُِّب مشــكالٍت خطريًة. ومْن هذِه املشكالِت 
مــرُض الرسطاِن. حيــدُث هذا املــرُض عنَدما ال يتمُّ 
ها. وقد يؤدِّي النموُّ  السيطرُة عىل انقساِم اخلالَيا وُنموِّ
عاٍت  ِن جتمُّ ِن األوراِم، أو تكوُّ الرسيُع للخالَيــا إىل تكوُّ
ُد حياَة  طاِن تدِّ َ للخالَيا الرسطانيِة. وبعُض أنواِع الرسَّ

اإلنساِن. 

 اأخترُب نف�صي
ُع. اأكتُب مراحَل دورِة حياِة اخلليِة.  اأتتبَّ

ينمَو  اأْن  ميكُن  اخلليَّتنِي  الناقُد. اأيُّ  التفكرُي 
املكعبُة  اخلليُة  اأِم  املنب�ضطُة  اخلليُة  اأكرَب:  حجُمها 

ُح اإجابِتي.  ال�ضكِل؟ اأو�ضّ

اخلليُة  َتظهُر  االإلكرتوينِّ  باملجهِر  اأُخذْت  التي  ال�ضورِة  هذِه    يف 
االأكولُة بلوٍن اأرجواينٍّ وهَي تلتهُم خليًة �ضرطانيًة ذاَت لوٍن اأ�ضفَر. 

اخلليُة االأكولُة خليُة دٍم بي�ضاُء.
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ما النق�صاُم املت�صاِوي؟
توَجــُد داخَل نــواِة اخلليِة أرشطٌة صغــريٌة، حتمُل يف 
ى  داخِلهــا تفاصيَل كاملًة عــن املخلوِق احليِّ تســمَّ
الكروموســوماِت. ومعظُم خالَيا اإلنساِن حتتِوي عىل 
46 كروموســوًما. فهْل إَذا انقسمِت اخلليُة إىل جزَأيِن 
بالتساِوي ستحتِوي كلُّ خليٍة جديدٍة عىَل نصِف العدِد 
األصيلِّ مَن الكروموســوماِت؟ لو حدَث ذلَك لسبََّب 

مشكالت خطريًة جلميِع أنواِع اخلالَيا. 

ا َما حيدُث فهَو أنَّ اخلليَة ُتضاِعُف كروموســوماِتا  أمَّ
حتَّى يكوَن لَدهيا جمموعٌة ثانيٌة مماثلٌة، ثم تنقسُم اخلليُة. 
ُن خليتاِن متامثلتاِن، يف نواِة كلٍّ منهام جمموعٌة  وعندئٍذ تتكوَّ
العمليُة  ى هذِه  الكروموســوماِت. وُتســمَّ  كاملٌة مَن 

االنقساَم املتساوَي. 

النق�صاُم املت�صاِوي يف النباتاِت 
واحليواناِت

حيدُث االنقســاُم املتســاِوي عنَد أيِّ عمليِة انقساٍم يف 
ى اخلالَيا اجلسميَِّة،  ٍ مْن خالَيا اجلســِم ُيســمَّ نوٍع معنيِّ
ومنهــا خالَيا اجللــِد، وخالَيا العظــاِم، وخالَيا الدِم 
البيضاُء وخاليا العضــالِت. ويف عاِم 1879م الحَظ 
العاملُ األملاينُّ والرت فليمنــج خالَيا يف أطواٍر خمتلفٍة مَن 
االنقســاِم عْن طريِق إضافِة صبغٍة إىل رشحيٍة خليٍَّة، ثمَّ 

رسَم ما شاهَدُه باملجهِر. 

عنَدمــا تبدُأ اخلليُة اجلســميُة يف االنقســاِم إىل خليتنِي 
متامثلتــنِي تتضاعُف الكروموســوماُت داخَل اخلليِة، 
ُثمَّ تبدُأ يف االصطفاِف لتكويــِن جمموعتنِي منفصلتنِي 
ومتامثلتــنِي من الكروموســوماِت يف اخلليِة. ثم تنتقُل 

متماثلتاِن؛  احليوانيتنِي  اخلليتاِن  هاتاِن 
نف�ِضها  الوراثيِة  املادِة  من  اأُنتجَتا  الأنَّهما 

لتقوَما بالوظيفِة نف�ِضها. 

54ال�صرُح والتف�صيُر   



كلُّ جمموعٍة مــَن الكروموســوماِت إىل أحــِد طريَفِ 
اخلليِة. وعنَدما تنقســُم اخلليُة إىل خليتــنِي جديدتنِي 
يٍة جديدٍة عىل جمموعٍة كاملٍة من  حتتِوي كلُّ خليٍة جسمَّ
الكروموســوماِت املامثلِة متاًما لكروموسوماِت اخلليِة 

األصليِة.

ومتــرُّ اخلاليــا النباتيُة واخلالَيــا احليوانيُة باالنقســاِم 
املتســاوي. ولكن بســبِب وجوِد جداٍر خلويٍّ حوَل 
ُن صفيحٌة خلويٌة تشــبُه امتداًدا  اخلليــِة النباتيِة تتكــوَّ
للجــداِر اخللويِّ تفصُل بني اخلليتنِي اجلديدتنِي. أّما يف 
اخلاليا احليوانيِة فإنَّ الغشاَء البالزميَّ يضيُق إىل الداخِل 

مْن وسِط اخلليِة.

وَينتُج عن االنقســاِم املتساِوي يف كلٍّ من اخلليِة النباتيِة 
واخلليِة احليوانيِة خليتاِن متاثُل كلٌّ منُهام اخلليَة األصليَة.

 اأخترُب َنْف�صي
اأتتبُع. ما اخلطوُة االأوىل يف االنق�ضاِم املت�ضاوِي؟

القِط  ج�ضِم  خالَيا  الناقُد. حتتِوي  التفكرُي 
على 38 كرومو�ضوًما. ما عدُد الكرومو�ضوماِت 
يف كلٍّ مَن اخلليتنِي اجلديدتنِي الناجتتنِي عنَد 

اكتماِل االنق�ضاِم املت�ضاوي؟

وعنَد  ب��و���ض��وٍح،  ال��ن��واُة  ت�ضاَهُد   1 
يت�ضاعُف  املت�ضاِوي  االنق�ضاِم  ب��دِء 
ع������دُد ال���ك���روم���و����ض���وم���اِت يف ن�����واِة 

اخلليِة.

مرئيًة،  الكرومو�ضوماُت   2  ت�ضبُح 
ويبداأُ الغالُف املحيُط بالنواِة يف 

التال�ضي.

 3  ت�ضطفُّ اأزواُج الكرومو�ضوماِت 
عنَد و�ضِط اخلليِة.

الكرومو�ضوماِت  اأزواُج   4  تنف�ضُل 
، وت����ب����داأُ  ��ه��ا ع����ن ب���ع�������سٍ ب��ع�����ضُ
احلركَة يف اجتاهنِي مت�ضادَّيِن، 

وت�ضتطيُل اخلليُة.

ُن غالٌف نوويٌّ حوَل كلِّ    5  يتكوَّ
 جمموعٍة مَن الكرومو�ضوماِت. 
بعد ذلك ينق�ضُم ال�ضيتوبالزُم، 

وُينتُج خليتنِي، ثم تبداأُ كلُّ خليٍة يف 
االنق�ضاِم.

النق�صاُم املت�صاِوي

املرحل��ِة  يف  للكرومو�ض��وماِت  يح��دُث  م��اَذا 
االأخريِة مْن مراحِل االنق�ضاِم املَت�ضاِوي؟

اإر�ضاٌد اأقارُن بنَي ترتيِب الكرومو�سوماِت وموقِعها 
يف اخلطوتنِي 4 و 5.

اأقراأُ ال�صكَل 
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ُف؟  ما النق�صاُم املن�صِّ
َتنتُج املخلوقــاُت احليُة بالتكاثِر. وتتكاثــُر املخلوقاُت 
ا يف معظِم  الوحيدُة اخلليِة عن طريِق انقســاِم اخلليِة. أمَّ
احليواناِت والنباتاِت فتّتحُد كروموسوماٌت مَن األبويِن 

 . ى التكاثَر اجلنيسَّ مًعا يف عمليٍة ُتسمَّ

ويف هــذا النوِع مــَن التكاثِر ُينتُج كلٌّ مــَن األِب واألمِّ 
ى اخلليُة اجلنسيـــُة الذكـــــريُة  خاليا جنســيًة. وُتسمَّ

ا،  (، وهو صغرٌي جدًّ املشــيَج املذكـــــَر )احليواَن املنويَّ
وقادٌر عــىل احلركِة ذاتيًّــا. أّما اخلليُة اجلنســيُة األنثويُة 
ى املشــيَج املؤنــَث )البويضَة(، وهــَي أكرُب مَن  فُتســمَّ
، وال تتحّرُك ذاتيًّا. وتّتحُد هاتاِن اخلليتاِن  احليواِن املنويِّ
جْيُوَت أِو الالقحَة(.  ى الزَّ نا خليًة خمَصبًة )تســمَّ مًعا لتكوِّ

وتنُمو اخلليُة املخصبُة فتصبُح خملوًقا حيًّا جديًدا. 
حتتِوي معظُم خالَيا جسِم اإلنساِن عىل 46 كروموسوًما. 
فإَذا كاَن عدُد الكروموسوماِت يف املشيِج املذكِر 46 ويف 
املشــيِج املؤنِث 46 كروموسوًما، فامذا يمكُن أْن حيدَث 

عنَدما يندجماِن مًعا؟ هل حتتِوي اخلليُة املخصبُة اجلديدُة 
عىل92 كروموسوًما، وهو ضعُف العدِد الذي جيُب أْن 

يكوَن يف كلِّ خليٍة؟

إنَّ اخلليــَة املخصبــَة ال حتتِوي فعاًل عــىل ضعِف عدِد 
الكروموســوماِت املوجودِة يف اخلليــِة العاديِة. ويرجُع 
ذلــَك إىل أنَّ كالًّ مَن املشــيِج املذكِر واملشــيِج املؤنِث 
َف  ى ااَلنقَساَم املنصِّ يتكّوناِن بفعِل انقســاٍم خلويٍّ ُيسمَّ
( ، حيُث تنقســُم النواُة مرتــنِي، فينتُج أربُع  )االختزايلَّ
خاليا جنســيٍة جديــدٍة يف نواة كلٍّ منها نصــُف العدِد 
األصيلِّ مَن كروموســوماِت اخلليِة األصليِة. وكلُّ خليٍة 
جنسيٍة يف اإلنساِن حتتوي عىل 23 كروموسوًما. ويّتحُد 
املشيُج املذكُر مَع املشيِج املؤنِث لتكويِن اخلليِة املخصبِة، 
التي حتتِوي عىل 46 كروموســوًما، فتشبُه بذلَك اخلليَة 
األصليَة األمَّ عنــَد ِكال األبويِن. ونتيجــًة لذلَك ينتقُل 
إىل االبِن كروموســوماٌت مْن ِكال األبويِن، وتنتقُل إليِه 

صفاٌت وراثيٌة مَن األبويِن. 

  
  

 
   

   
   

   
  
  

  


  
 

 
   ن�ضُخ  يتمُّ  ِف  املن�ضّ االنق�ضاِم  مَن  املبكرِة  االأطواِر  خالَل 

يحدُث  الالحقِة  االأطواِر  ويف  وت�ضاعُفها.  الكرومو�ضوماِت 
انق�ضاماِن للخليِة، وتنتُج اأربُع خاليا، يف كٍلّ منها ن�ضُف العدِد 

االأ�ضليِّ مَن الكرومو�ضوماِت، مقارنًة باخلليِة االأ�ضليِة.

ُف النق�صاُم املن�صّ
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 املقارنُة بنَي النق�صاِم 
ِف املت�صاِوي والنق�صاِم املن�صّ

َف.  االنقســاُم املتساِوي يشــبُه نوًعا َما االنقســاَم املنصِّ
وكالمها يبدأ يف النواِة، وبعَد مضاعفِة الكروموســوماِت 
تكوُن اخلاليا يف ِكال االنقسامنِي أكثَر مَن اخلاليا األصليِة. 

ومَع ذلــَك، فهناَك فروٌق واضحٌة بنَي نوعي االنقســاِم. 
وأكثُر الفــروِق أمهيــًة أنَّ اخلاليا الناجتَة عْن االنقســاِم 
املتســاِوي حتتِوي عىَل العدِد نفِســه مْن كروموسوماِت 
ِف فتحتِوي اخلليُة  ا يف االنقســاِم املنصِّ اخلليِة األصليِة. أمَّ
الناجتُة عىل نصِف العدِد األصيلِّ مَن الكروموســوماِت. 
ِف،  ولكي يتحّقَق ذلَك حيدُث انقساماِن يف االنقساِم املنصِّ
بينام حيدث انقساٌم واحٌد يف االنقساِم املتساِوي. ومْن ذلَك 
أيًضا أنَّ عدَد اخلالَيا الناجتِة يف االنقساِم املتساِوي خليتاِن 
جديدتاِن، يف حنِي يكوُن يف االنقساِم املنّصِف أربُع خاليا 

جديدٍة. 

النق�صاُم الُمت�صاِوي
 
ِ
 1  اأتفّح�ُض مجموعَة �سوٍر مختلفٍة الأطواِر االنق�سام

الُمَت�ساِوي. واأ�ستعمُل الر�سوَم التي ر�سمُتَها في 

ن�ساِط اأ�ستك�سُف اإْن وجدْت. 

اأقارُن. اأدّق��ُق جي��ًدا ف��ي كلِّ �س��ورٍة اآخ��ًذا في   2 

 الُمت�س��اِوي. ف��اإذا 
ِ
االعتب��اِر اأط��واَر االنق�س��ام

كانِت ال�سوُر مْن الطوِر نف�ِسه اأ�سُعها مًعا. 

اأ�صّنُف م��ا المجموع��ُة الت��ي تنتم��ي اإليه��ا كلُّ   3 

�س��ورٍة؟ اأ�س��ُع ال�سوَر في فئ��اِت المجموعاِت 

ا لتو�سيِح ذلَك.  المنا�سبِة، واأكوُن م�ستعدَّ

اأف�ّصــُر البياناِت. اأعم��ُل �سم��َن مجموع��ٍة م��َن   4 

زماِئ��ي لترتي��ِب ال�س��وِر بح�س��ِب اأطواِره��ا. 

واأكت��ُب تعريَف كِلّ طوٍر، و�س��روحاٍت عنُه، مَع 

ر�سٍم تو�سيحيٍّ .

 اأخترُب نف�صي
ِف. اأتتبُع. اأبنّيُ اأطواَر االنق�ضاِم املن�ضِّ

التفكــرُي الناقُد. م��ا اأهمّي��ُة اأْن ُيخت��زَل ع��دُد 
الكرومو�ضوماِت يف بع�ِس اخلاليا اإىل الن�ضِف؟
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العمُر املتوقُع ومدُة احلياِة

اأطوُل مدِة حياٍةمعدُل العمِر المتوقُعالمخلوُق الحيُّ

72 يوًما15-30 يوًماذبابُة المنزِل

29 �ضنًة12 �ضنًةالكلُب

34 �ضنًة15 �ضنًةالقطُّ

50 �ضنًة20 �ضنًةالدلفيُن

62 �ضنًة25 �ضنًةالح�ضاُن

اأكثُر مْن 100 �ضنٍة100 �ضنًةال�ضلحفاُة

250 �ضنًة100 �ضنٍةق�ضُب ال�ضكِر

ال�ضنوبُر ذو 
اإذ يقدر عمرها باأربعة حتى 7000 �ضنٍةالمخاريِط ال�ضوكيِة

اآالف و�ضبعمائة عاما

ما مّدُة احلياِة؟ 
كام يوجُد للخليــِة دورُة حياٍة، فإنَّ املخلوقاِت احليَة لا 
دوراُت نموٍّ وتكاثٍر، ثمَّ متوُت. ومراحُل نموِّ املخلوِق 
احليِّ تكّوُن دورَة حياتِه. وتشتمُل دورُة حياِة احليواِن عىل 
 الوالدِة والنضج والتكاثِر والرِم واملوِت. يقول تعاىل: 
زب ٹ   ٹ   ٹ   ڤ   رب نــوح. وأطوُل فرتٍة زمنيٍة 
ى مدَة احلياِة.  يعيُشها املخلوُق يف أفضِل الظروِف ُتسمَّ
ومدُة حياِة املخلوِق احليِّ صفٌة مشرتكٌة بنَي أفراِد نوِعه. 
ومــن ذلَك مثــاًل أنَّ النباتاِت احلوليَة نباتــاٌت زهريٌة 
مّدُة حياِتا ســنٌة تقريًبا. ونباَت الصنوبِر ذو املخاريِط 

الشوكيِة لُه مدُة حياٍة أكثُر من 7000 سنٍة. 

ُع له هــو مقداُر الزمِن الذي سيعيُشــه  والعمــُر املتوقَّ
. وخيتلُف مقداُر العمِر املتوقِع للمخلوِق  املخلوُق احليُّ

احليِّ اعتامًدا عىل الظروِف التي يعيُشها.

وتؤثُر الظروُف البيئيُة يف العمِر املتوقِع، ومنها توافُر 
كميِة الغذاِء واملاِء. لكنَّ هذِه العوامَل ال تؤثُر يف مدِة 
احليــاِة. ومثاُل ذلَك، فإن متوســط العمر للناس يف 
ِة حوايل 73 سنًة، ولكنَّ مدَة  عوديَّ اململكِة العربيَِّة السُّ
احلياِة التي قْد يعيُشها اإلنساُن ال يعلمها إال اهلل، فقْد 

متتدُّ إىل أكثَر مْن 100 ســنٍة. يقول تعاىل: زب ں   
ہ     ہ    ہ    ۀ    ۀ    ڻ    ڻ    ڻ    ں   

ھ   ھ رب األعراف.

 اأخترُب نف�صي
اأتتبُع. اأر�ُضُم دورَة حياِة االإن�ضاِن.

الغذاِء  توافِر  اإىل  الناقُد. باالإ�ضافِة  التفكرُي 
واملاِء، ما العوامُل االأخَرى التي توؤثُر يف العمِر 

؟ املتوقِع للمخلوِق احليِّ

كْم مرًة ي�ضاِوي اأطوُل مدِة حياٍة لكلٍّ مْن هذِه 
َل العمِر املتوقِع َلُه؟  املخلوقاِت احليِة معدَّ
اإر�ضاٌد: اأق�سُم اأطوَل مدِة حياٍة لكلِّ ملوٍق 

حيٍّ على معدِل العمِر املتوقِع لُه. 

اأقراأُ اجلدوَل
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
من��وَّ  اخللي��ِة  دورُة  ��ُن  تت�سَمّ

اخلليِة وانق�ساَمها.

عملي��ٌة  املت�ض��اِوي  االنق�ض��اُم 
لتنت��َج  اخللي��ُة  فيه��ا  تنق�س��ُم 

خليتاِن متماثلتاِن.

  
  

 
   

   
   

   
  
  

  


  
 

 
  

عملي��ٌة  ��ُف  املن�ضِّ االنق�ض��اُم 
كلُّ  خاَي��ا،  اأرب��ُع  عنه��ا  ينت��ُج 

خلي��ٍة حتت��ِوي على ن�س��ِف عدِد 

اخللي��ِة  يف  الكرومو�س��وماِت 

االأ�سليِة. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اأعمُل مطوّيًة كاملبيَّنة يف ال�س��كل اأخّل�ُض فيها ما تعلَّْمُته 

 اخلليِة. 
ِ
حوَل انق�سام

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
 
ِ
واالنق�س��ام النم��وِّ  م��َن  امل�س��تمرُة  املفردات العملي��ُة   1 

ى ................................... والتعوي�ِض ُت�سَمّ

ِف مراحل   املن�سِّ
ِ
اأتتبُع. فيَم ت�س��بُه مراح��ل االنق�س��ام  2 

 املت�ساوِي، وفيَم تختلُف؟
ِ
االنق�سام

التفكــرُي الناقُد. في��َم تت�س��اَبُه اخلاَي��ا الناجت��ُة عِن   3 

، وفيم تختلُف؟  ِف عِن اخلايا االمِّ  املن�سِّ
ِ
االنق�سام

اأختــاُر الإجابــَة ال�صحيحَة. اأط��وُل ف��رٍة زمني��ٍة   4 

يعي�ُسها املخلوُق احليُّ يف اأف�سِل الظروِف هَي: 

دورُة اخلليِةب.مدُة احلياِةاأ.
ُعج�. دورُة احلياِةد.العمُر املتوَقّ

اأختاُر الإجابَة ال�صحيحَة.  ما عدُد الكرومو�سوماِت   5 

املوجودِة يف اخلليِة اجلن�سيِة عنَد االإن�ساِن؟

23ب.12اأ.
92د.46ج�.

. كيَف ُتنتُج اخلليُة خايا جديدًة؟  ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ  6 

اأح�صُب منوَّ اخلليِة
 حمراَء تقريًبا كلَّ ثانيٍة. ما 

ٍ
ُينتُج ج�سُم االإن�ساِن 2.3 مليون خليِة دم

 التي ينتُجها يف دقيقٍة واحدٍة؟  
ِ
عدُد خايا الدم

ِع اأبحث يف العمِر املتوقَّ
ِع لاإن�س��اِن يف اململكِة العربيِة  اأبحُث كيَف تغرَي متو�س��ُط العمِر املتوقَّ

ال�سعوديِة قدمًيا وحديًثا، وما �سبُب هذا التغرِي؟  

اُت َيا�ِضيَّ اُتَواْلرِّ َيا�ِضيَّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْلرِّ
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قراءٌة علميٌة

ُع    60الإثراُء والتو�صُّ

وهَب اللُه للمخلوقاِت الحيِة القدرَة على السيطرِة على نموِّ خالياُه وانقساِمها؛ حيُث تتحّكُم 
مجموعُة عوامَل في دورِة الخليِة. فالخليُة تنمو وتنقســُم وقــْد تتوّقُف عن النموِّ وفَق دورٍة 

منتظمٍة ال تؤّثُر في سالمِة الخاليا المجاورِة. 

ولكْن قْد يحدُث خلٌل في السيطرِة على العوامِل التي تتحّكُم في دورِة الخليِة، فتمرُّ الخاليا 
ي النموُّ الســريُع  بسلســلٍة ال نهائيٍة من االنقســاماِت تحدُث بصورٍة غيِر منتظمٍة. وقْد يؤدِّ
ى األوراَم الســرطانيَة. وهذه األوراُم تحدُث في  ِن تجّمعاٍت للخاليا ُتســمّ للخاليا إلى تكوُّ

ُد حياَته. أجساِم العديِد من المخلوقاِت الحيِة، ومنها اإلنساُن، وقْد تهدِّ

ويمكُن القوُل إنَّ السرطاَن مصطلٌح يشمُل مجموعًة واسعًة مَن األمراِض تتمّيُز بنموِّ الخاليا 
، ولدْيها القدرُة على اختراِق أنســجِة الجسِم وتدميِر السليِم  وانقساِمها بشــكٍل غيِر طبيعيٍّ

منها. ويمكُن للسرطاِن االنتشاُر في جميِع أنحاِء الجسِم. 

ال�صرطاُن: َخَلٌل يف دورِة اخلليِةال�صرطاُن: َخَلٌل يف دورِة اخلليِة
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 اأكتُب عْن
ال�صبب والنتيجة

ملاذا تكــوُن انقســاماُت اخلاليا وفــَق دورٍة . 	
منتظمٍة؟ 

ما الذي يســبب خلاًل يف السيطرِة عىل انقساِم . 	
اخلليِة؟ 

ال�صبُب والنتيجُة
أفّكُر يف األســباِب التي تؤدِّي إىل حدوِث  	

ظاهرٍة أْو حدٍث ما.

ما اآلثاُر الناجتُة عْن وقوِع تلَك األسباِب؟ 	

أطلق اليونان تســمية الســرطان على هذه األمراض 
تشــبيًها لها بســرطان البحِر ومقدرتِه علــى التحرِك 
بســرعٍة وفي جميِع االتجاهاِت مْن دوِن أْن ُيحسَّ بِه 

أحٌد.

ا عْن أســبابِه فال يوجُد سبٌب محدٌد لحدوِث خلٍل  أمَّ
في انقساِم الخاليا واإلصابِة  بالسرطاِن، إال أنَّ األطباَء 
الحظوا زيادًة في عدِد المصابيَن بيَن األشخاِص الذين 
ضــوَن لعوامَل معينٍة؛ مثــِل التدخيِن، والتلّوِث،  يتعرَّ
وتناوِل أنواٍع معينٍة مَن الموادِّ الغذائيِة المعلبِة بشكٍل 

. مستمرٍّ

واألمراُض السرطانيُة في ُمجمِلها أمراٌض غيُر ُمعِديٍة، 
َوال تنتِقُل ِمْن شخٍص إلى آخَر. َوال ُيوجــــُد - حتى 

اآلَن - ما ُيثبُت أنَّها تنتقُل بالوراثِة.

وعلى الرغِم ِمْن أنَّ هذا المرَض ُيعدُّ ِمْن أكثِر األمراِض 
بِة للوفاِة إال أنَّ احتماالِت الشفاِء منُه آخذٌة في  المســبِّ
االزدياِد باستمراٍر في معظِم األنواِع؛ بفضِل التقّدِم في 

ِر عْن هذا المرِض وأسبابِِه. أساليِب الكشِف المبكِّ

وقْد أنشــئِت العديُد مــَن المراكــِز المتخصصِة في 
الكشــِف عْن هذا المرِض وعالِجِه في العاَلِم، وفي 
ِة َتنتشُر العديُد مَن المراكِز  ــعوديَّ ِة السُّ المملكِة العربيَّ
ها مركُز  المتقدمــِة لعالِج هــذا المرِض، وِمــْن أهمِّ
ِه لألوراِم وأمراِض الكبِد في ُمستشَفى  الَملِك عبُداللَّ
الَملِك فيصٍل التَّخصصيِّ ومركِز األبحاِث الذي ُيعدُّ 
أكبَر ِمرفٍق طّبــيٍّ لعالِج األوراِم فــي منطقِة الخليِج 

 . العربيِّ



الثاني الدر�ُس 

الِوَراثُة وال�سفاُتالِوَراثُة وال�سفاُت

ها. هْل حدَث ذل��َك م�ضادفًة، اأَم اأنَّ اهلَل  مَّ بب��ِة في ال�ضورِة ُت�ْض��ِبُه اأُ غ��اُر الدِّ �ضِ
تعاَلى جعَل ال�ضفاِت تنتقُل من االآباِء اإلى االأَبناِء؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الُخطواُت 
ف��اِت  لَن��ي ليتع��ّرَف اأيُّ ال�ضِّ  1  اأَطُل��ُب اإل��ى اأَح��ِد ُزمالِئ��ي اأَْن يتاأمَّ

ُل  اأُ�ض��جِّ ث��َمّ   ، ل��ديَّ المقابل��ِة موج��ودٌة  ��وِر  ال�ضُّ ف��ي  الّظاِه��رِة 
فَة التي اأتَّ�ضُف بها في َجدوٍل.  ال�ضِّ

ُر الُخطوَة ال�ضاِبقَة.   2  اأَتبادُل االأَدواَر مَع َزميِلي، ثمَّ اأكرِّ

بَنتائ��ِج  َواأُقاِرُنه��ا   ، ��فِّ ال�ضّ عل��ى  َنتاِئج��ي  اأََتوا�ضُل. اأَعِر���ُس   3 

 . ُل الّنتائَج في لوحِة ال�ضفِّ ُزمالِئي، َواأُ�ضجِّ

مّثُله��ا  َواأُ  ، ال�ض��فِّ لوح��ِة  بيان��اِت  البياناِت. اأَ�ض��تعمُل  اأُف���ّسُر   4 

ِبر�ضٍم بيانيٍّ باالأعمدِة.

اأَ�صتخل�ُس النتائَج
يمثُِّل كلَّ �ضفٍة مَن  الذي  الك�ضَر  اأ�صتخدُم الأرقاَم. اأَكتُب   5 

. ال�ضفاِت الموجودة في ال�ضفِّ

ُر اأكثَر؟   6  اأَيُّ ال�ضفاِت تتكرَّ

فاٌت �ضاِئعٌة اأكثُر مْن غيِرها؟ وِلماذا؟  اأ�ضَتنتُج. هْل هناَك �ضِ  7 

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ق��اِرُن نَتاِئج��ي بَنتائِج مجموعاِت التالمي��ِذ؟ اأ�ضُع مخّطَط  كي��َف اأُ

تجربٍة الأتمّكَن مَن االإجابِة عْن هذا ال�ضوؤاِل.

• اأوراٍق بي�ضاَء
• اأقالِم ر�ضا�ٍس

�ٌس اإىل اخللِف اإبهاٌم م�ضتقيٌماإبهاٌم مقوَّ

�ضحمُة اأذٍن غرُي ملتحمٍة �ضحمُة اأذٍن ملتحمٌة

ل�ضاٌن غرُي قادٍر علَى االلتفاِف ل�ضاٌن قادٌر علَى االلتفاِف

فاِت التي َيرُثها الإن�صاُن؟ ما بع�ُس ال�صِّ
الَهدُف

ل��كلِّ �َض��خ�ٍس خوا���سُّ ج�ْض��ميٌة تمّي��ُزُه. وعل��ى الرغ��ِم م��ن ذل��َك هن��اَك �ضف��اٌت عدي��دٌة 
اأَح��ِد  ُم�ض��اِبهٍة ل�ضف��اِت  ف��اٍت  اأتحلَّ��ى ب�ضِ ي�ض��ترُك فيه��ا االأ�ض��خا�ُس المختلف��وَن. فه��ْل 
فاِت ُزمالِئي، واأَ�ْض��تعمُل الَمعلوم��اِت التي ح�ضْلُت عليها  ُل �ضِ ؟ اأتاأمَّ ��فِّ ُزمالِئ��ي ف��ي ال�ضّ

فاِت اأَكثُر ُظهوًرا وَتكراًرا. الأعِرَف اأَيُّ ال�ضِّ

اأحتاُج اإلى:
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ما الوراثُة؟
لــَت يف  لعّلــك جتوَّ

فأبرصَت  احلدائِق،  إحَدى 
املختلفِة  بألواِنــا  األزهــاَر 

اجلميلِة. ولعلَّك الحظَت أيًضا 
اختالَف ألواِن عيوِن زمالِئك. 

ألواِن األزهــاِر والعيوِن  إن اختالَف 
 يعوُد إىَل السبِب نفِسِه، وهَو عامُل الوراثِة .

الوراثُة تعنِي انتقــاَل الصفاِت الوراثيِة مَن 
اآلباِء إىل األبناِء.

وتنطبُق مبادُئ الوراثِة عىل املخلوقاِت احلّيِة مجيِعها؛ فبعُض خواصِّ 
النباتاِت ـ ومنها لوُن الزهرِة، وطوُل النباِت، وشكُل البذوِر ـ صفاٌت 
موروثــٌة. الصفُة املوروثُة  صفــٌة تنتقُل من اآلبــاِء إىل األبناِء. ومَن 
عِر والعيوِن، ومالمُح الوجِه،  الصفاِت املوروثِة يف اإلنســاِن لوُن الشَّ
َر يف ســلوِك  وحتــى طريقُة الضحِك. لكنَّ هْل يمكُن للوراثِة أْن تؤثِّ

؟ بعُض السلوِك ـ ومنُه الغرائُز ـ صفاٌت موروثٌة. املخلوِق احليِّ

الغريزُة ســلوٌك ومهاراٌت تولُد مع اإلنســاِن أو احليــواِن، وال يتمُّ 
ُم العنكبوُت مثاًل  اكتســاُبا؛ أْي أنا سلوٌك غرُي مكتســٍب. هْل يتعلَّ
كيَف ينســُج هذِه الشــبكَة املعّقدَة، أْم أنَّ مهارَة بناِء الشــبكِة غريزٌة 

 بناُء  العنكبوِت لل�ضبكِة �ضلوٌك غريزيٌّ موروٌث

ــِر  ــ ــائ ــ ــِر مــــــهــــــارُة ط ــ ــائ ــ مــــــهــــــارُة ط
بــنــاِء  يف  بــنــاِء احلــبــاك  يف  احلــبــاك 
ــلـــوٌك  ــصـ ــِه �ـ ــ ــصِّ ــ ــ� ــ ــلـــوٌك ع ــصـ ــِه �ـ ــ ــصِّ ــ ــ� ــ ع

غريزيٌّ موروٌث.غريزيٌّ موروٌث.

تنتقُل ال�ضفاُت املوروثُة مَن االآباِء 
اإىل االأبناِء. 

ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ
كيَف تنتقُل ال�ضفاُت مَن االآباِء اإىل االأبناِء؟

املفرداُت
الوراثُة

ال�ضفُة املوروثُة

الغريزةُ 

ال�ضفُة املكت�َضبُة

اجلنُي

ال�ضفُة ال�ضائدُة

َيُة ال�ضفُة املتنحِّ

اَللِة  ُط ال�ضُّ ُمطَّ

حاِمُل ال�ضفِة 

بيعيُّ االنتخاُب الطَّ

مهارُة القراءِة
حقيقٌة اأم راأٌي؟

راأٌيحقيقٌة
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  مهارُة اللعِب بالكرِة عنَد 
الدلفنِي �صلوٌك مكت�صٌب

موروثٌة؟ نعْم، هَي غريزٌة، متاًما كام يولُد صغاُر اإلنساِن 
ِس. وكام  سوَن مْن دوِن حاجٍة إىل تعّلِم طريقِة التنفُّ يتنفَّ
خترُج أفــراُخ الطيوِر مْن البيِض ولــدى كلِّ نوٍع منها 
ه، وكام هو احلاُل أيًضا  مهارٌة وطريقٌة خمتلفٌة يف بناِء ُعشِّ
ــاِذ بيوِتا مَن األشــجاِر واجلباِل.   لــدى النحِل يف اختِّ

ڈ   ڈ  ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک    زبڎ   
ک   ک     گ   گ   گرب النحــل. فســبحاَن 
مْن هداَها وألَمها إىل فِعِل ذلَك، وأودَع فيها ويف غرِيها 

مَن املخلوقاِت ما يفيُدها مْن صفاٍت غريزيٍة. 

وهناَك سلوٌك مكتســٌب غرُي موروٍث، وهَو ما يكتسُبُه 
اإلنســاُن أو احليواُن مْن خالِل املامرسِة واخلربِة. فمثاًل 
تعلُُّم علٍم مَن العلوِم أو مهارٍة مَن املهاراِت، كمهارِة لعِب 
كرِة القدِم سلوٌك مكتسٌب. ولعلََّك شاهْدَت الدالفنَي 
وهَي تلعُب الكرَة بكلِّ مهارٍة واقتداٍر. والصفُة املكتسبة 
ال تورُث مْن أبويِن، بْل ُتكتســُب بالتعلُِّم والتدريِب. 
وتســاعُد القدرُة عىل التَّعلُِّم عــىل املحافظِة عىل البقاِء 
واالستجابِة بشكٍل أفضَل للتغرياِت التي حَتدُث يف البيئِة.

وتؤثُر البيئُة يف الصفاِت املكتَسبِة بُطرٍق عدٍة، فمثاًل كميُة 
املاِء التي ُيسَقى با النباُت تؤثُر يف طولِِه. وكميُة الغذاِء 
التي ُتطعُمها لصغاِر القطِط تؤثُر يف أحجاِمها، وممارسُة 
األلعاِب الرياضيِة ُتكسُب الشخَص مهاراٍت رياضيًة. 

والصفاُت املكتسبُة ال ُتنَقُل إىل األفراِد الناجتِة اجلديدِة. 
ولو ُكرَس  غصُن شــجرٍة فإنَّ هــذا ال يؤّثُر يف الصفاِت 
التي ســتنقُلها الشــجرُة إىل أفراِدها الناجتــِة، بْل تنمو 

أغصاٌن جديدٌة لألفراِد اجلديدِة. 

 اأخترُب نف�صي
َحقيقٌة اأْمراأٌي؟ التَّنف�ُس وَحركُة اجُلفوِن �ُضلوٌك 
َموروٌث. فهْل هِذِه اجُلملُة َحقيقٌة اأْم جمّرُد راأٍي؟

التفكرُي الناقُد. بعَد اأْن يخرَج الطائُر احلّباُك 
مْن بي�ضِتِه يف حديقِة احليواِن ُيو�َضُع يف َقَف�ٍس 
مَن  نوٍع  اأَيُّ  ويكرَب.  لَينمَو  احلّناِء  طائِر  مَع 

االأع�ضا�ِس �َضيبِني هذا الطاِئُر؟ ومِلاذا؟ 
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فاُت؟  ُث ال�صِّ كيَف ُتورَّ
فــاِت التي نرُثها عــْن آباِئنَا؟ ملاذا  َمــا الذي حَيُكُم الصِّ
ُيشبُه َبعُض األشــخاِص أحَد اآلباِء وال يشبُه اآلَخَر؟ 
َف  َف اإِلجابَة عْن هذيِن الســؤالنِي جيُب أْن أتعرَّ ألتعرَّ
نتائَج جتارِب العامِلِ ِجرجيوِر مندِل الذي اكتشَف املبادَئ 

األساسيَة لعلِم الوراثِة.

ِء عام   بدَأ ِجرجيــوُر مندُل جَتارَبــُه عىل َنباِت الَبــازالَّ
1856م، حيُث قاَم بِتلقيِح َنباتاٍت ذاِت ِصفاٍت خُمتلفٍة، 
فاُت. واستعمَل ِجرجيوُر  والَحَظ كيَف ُتوَرُث هِذِه الصِّ
ا ُتنتُج الُبذوَر برِسعٍة، مما  مندُل البازالِء يف أبحاثِه؛ ألنَّ

يسهُل تتبَُّع ِصفاِتا مْن جيٍل إىل آخَر. 

ــَل ِجرجيوُر منــدُل إىل أنَّ الصفاِت امَلوروثَة  وقْد توصَّ
َتنتقُل مَن اآلباِء إىل األَبناِء خــالَل عمليِة التَّكاُثِر. وأنَّ 
ــُم فيهاِ عامــالِن؛ َعاِمٌل مَن  ُكلَّ ِصفــٍة َموروثٍة يتحكَّ
ِن اجليناِت. وحَيتِوي اجِلنُي  األِب، وآخُر مَن األمِّ يســامَّ
املوروثِة. وخُتزُن  الكيميائيِة للصفــِة  املعلومــاِت  عىَل 

اجِليناُت عىل الُكروموسوماِت. 

والحَظ ِجرجيوُر مندُل يف أثناِء جتاربِه وجوَد أشــكاِل 
صفاٍت وراثيٍة تطَغى عىل أخــَرى. فِعنَدما قاَم بتلقيِح 
بازالَء أرجوانيِة األزهاِر مَع بازالَء بيضاِء األزهاِر جاَء 
مجيُع األبناِء بأزهاٍر أرجوانيــِة اللوِن. فامذا حدَث إذْن 
لصفِة األَزهاِر البيضاِء؟! َوعنَدمــا قاَم ِجرجيوُر مندُل 
بِتلقيِح َنباَتْ بــازالَء أرجوانيَِّي األزهاِر مْن أبناِء اجليِل 
األوِل َظهرْت ِصفــُة األزهاِر البيضاِء َمــرًة ُأْخرى يف 
اجليِل الثايِن. إنَّ صفَة األزهــاِر البيضاِء مل ختتِف، وإنَّام 
َل  منَعْتها مَن الظهوِر صفُة األزهاِر األرجوانيِة. وتوصَّ
جرجيور مندل إىل أنَّ ُكلَّ صفٍة لا َشــْكٌل ساِئٌد وشكٌل 

. والصفُة الســائدُة صفٌة مَتنُع صفــًة أخَرى مَن  ُمَتنَــحٍّ
الظُّهوِر. ومْن هذِه الصفــاِت يف نباِت البازالِء البذوُر 
امللساُء، واألزهاُر األرجوانيُة،  والقروُن اخلرضاُء. أّما 
يُة فهَي صفٌة حَتُجُبها صفٌة ســائدٌة. ومَن  الصفــُة املتنحِّ
الصفاِت املتنّحيِة يف نباتاِت البــازالِءِ البذوُر املجّعدُة، 

واألزهاُر البيضاُء ، والقروُن الصفراُء. 

وإذا كاَن النبــاُت حيمــُل جنَي الصفِة الســائدِة وجنَي 
ى نباًتا هجينًا.  يِة فإنَّ هذا النباَت ُيسمَّ الصفِة املتنحِّ

وقد مثََّل العلامُء الصفاِت بَأنواِعها بِاستعامِل احلُروِف، 
حيُث ُيمثُِّل احلرُف الكبرُي الصفَة الســائدَة، واحلرُف 
الصغرُي الصفــَة املتنّحيَة. َفمثاًل يف نباِت  البازالِء ُيرَمُز 
لصفِة األزهاِر األرجوانيِة باحلرِف )P( َبينام ُيرَمُز لصفِة  

 .)p( األزهاِر البيضاِء باحلرِف

�صفاُت نباِت البازلِء

�صفٌة متنحيٌة�صفٌة �صائدٌة

بذوٌر متجّعدٌةبذوٌر مل�ضاُء

اأزهاٌر بي�ضاُءاأزهاٌر اأرجوانيٌة

قروٌن �ضفراُءقروٌن خ�ضراُء
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ِجيُل الآباِء

زهرٌة َزهرٌة بي�ضاُء
اأرجوانيٌة

الجيُل الأوُل

الجيُل الثاني

َجميُعها اأرجوانيٌة
ppPP

Pp

pp

Pp

Pp

Pp

PP

Pp

Pp

ِء تلقيُح البازلَّ

الأزهاُر البي�ضاُء 
فٌة ُمتنحيٌة �ضِ

الأزهاُر الأرجوانيُة 
فٌة �ضاِئدٌة �ضِ

ِلاذا ُمثلِت الأزهاُر الأرجوانيُة يف اجليِل الأوِل 
باحُلروِف  Pp؟

اإِْر�شاٌد: ما �صكَل ال�صفِة التي َيتِلُكها الآباُء؟

اأقراأُ ال�ضكَل

ال�ضفاُت الَموروثُة
َرِة في الذُّ

لٌة  كلُّ َحبِة ُذَرٍة هَي َبذرٌة ُمنف�صِ

انتقلْت اإليها ال�صفاُت الوراثيُة، 

. بتِة الأمِّ كاللوِن َمثًل، من النَّ

رِة. ماذا األحُظ؟ 1  األحُظ. اأنظُر اإلى ُكوِز الذُّ

ُل  2 اأُعدُّ الحبوَب ال�صوداَء في ُكوِز الذرِة، واأ�صجِّ

َعَددها.

3 اأعدُّ الحبوَب ال�صفراَء، واأ�صجُل َعَدَدها.

4  اأُف�ّضُر البيانات. اأي لوٍن عدُد حبوبِه اأكثُر؟

يٌة؟  5 هْل �صفُة الحبوِب ال�صوداِء �صائدٌة اأم ُمتنحِّ
ُر اإجابتي. اأف�صِّ

ا؛ ألهنا  و اكتشافاُت جرجيوَر مندَل يف الوراثِة مهمٌة جدًّ
ُد  َتنطبُق عىل َجيِع امَلخلوقاِت احليِة. فاجِليناُت التي ُتدِّ
شكَل َشحمِة األُذِن وَشْكَل اإِلهباِم لدى اإلنساِن مثًل 
. ومن الطبيعيِّ أن تظهَر  َلا َشــْكٌل َســاِئٌد، وآَخُر ُمتنَحٍّ
الصفاُت الســائدُة أكثَر مــن الصفــاِت امُلتنحيِة التي 

ُيَجُب ظهوُرها بتأثرِي الصفاِت السائدِة .

 اأخترُب نف�ضي
لوُن  بازلَء  نباِت  تلقيُح  َراأٌي. متَّ  اأم  َحقيقٌة 
اأبي�ُض،  اأزهــارِه  لـوُن  بــاآخـَر  اأرجــوانـــٌي  اأزهــــاِره 
فنتَج عــْن هذا التلقيِح نباُت بازلَء لوُن اأزهاِرِه 
اأرجــوايّن. الأزهــاُر البي�شاُء اأجمُل مَن الأزهاِر 

الأرجوانيِة. هْل هذِه العبارُة حقيقٌة اأْم راأٌي ؟ 

حــمراُء  زهرٌة  لديَّ  كـــاَن  الّناِقُد: اإذا  ْفكرُي  التَّ
�شتنتُج  التي  الأزهاِر  لوِن  معرفُة  ُيكُنني  فهْل 

عنها؟ اأف�ّشُر اإجابتي.
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ُع ال�صفاِت الوراثيَة؟  كيَف نتتبَّ
فاِت التي َتُكُمها اجِليناُت َيْســهُل ُرؤيُتها،  َبعــُض الصِّ
ــعِر. وهنــاَك ِصفاٌت ُأْخــرى َتُكمها  ومنها لوُن الشَّ
اجليناُت ال ُيمكنُــَك ُرؤيُتها؛ فبعُض األفــراِد حيملوَن 
ِصفاٍت غرَي ظاِهرٍة. فكيــَف ُيمكُن مثاًل لوالِديِن َلدهياِم 
زاٌت أْن ينجَبا طِفاًل ليَس َله َغاّمزاٌت؟ ُيمكنَُك معرفُة  َغامَّ
اللِة،  اإلجابِة عْن هذا الســؤاِل باســتخداِم ُمطَِّط السُّ
فاِت يف العاِئلِة، ودراسِة  وهَو ُمطٌَّط ُيستعمُل لِتتبُِّع الصِّ

األنامِط الِوراثيِة.
وُيظِهُر امُلخّطُط اآلباَء واألبناَء، وتربُط اخلُطوُط األُفقيُة 
اآلباَء مًعــا. أّما اخلُطوُط العموديُة فرتبُط اآلباَء باألبناِء. 
كام ُيرمــُز إىل الذكوِر يف امُلخّطِط بامُلربعــاِت، وُيرمُز إىل 
اإلنــاِث بالدوائــِر. ويف امُلخّطِط التايل متّثــُل املربعاُت 
والدوائــر امللونُة األفراد الذين تظهــر عليهم الصفاِت 
الســائدَة ومُتثُِّل املربعاُت والدوائُر ذاُت اخللفيِة البيضاِء 

األفراد الذين تظهر عليهم الصفاِت املتنحيَة.
ُيمكنَُك رؤيُة أنَّ ِكال األبويِن لُه َغاّمزاٌت، ولكنَّهام حَيمالِن 
جنَي الصفِة امُلتنّحيِة. واحلاِمُل للصفِة هَو الشخُص الذي 

ورَث ِجنَي الصفِة ولكنَّ الصفَة ال َتظهُر عليِه شكلًيا.

؟ بيعيُّ ما االنتخاُب الطَّ
ُيعرُف االنتخاُب الطَّبيعــيُّ بأنَّه عمليُة تكيُِّف الكائناِت 
تي  احليَِّة يف بيئٍة معينٍة بفضِل امتالِكها بعُض اخلصائِص الَّ
مُتّكنها من العيِش يف تلَك البيئِة أكثَر من غريَها، وُتعرُف 
امِت التَّكيفيَِّة، وغالًبا ما تكوُن  هذه اخلصائُص باسِم السِّ
تي متتلُك هذه الساَمت أكثَر قدرٍة عىل البقاِء  الكائناُت الَّ

والتَّكاثِر.

ــامِت التَّكيفيََّة عند تكاثرَها   تتوارُث الكائناُت احليَُّة السِّ
عرَب األجياِل، وُيعزُز االنتخاُب الطبيعيُّ من انتقاِل هذه 
ِع الكائناِت احليَِّة، وظهوُر  امِت، وُيؤدي أحياًنا إىل تنوُّ السِّ
أنواٍع جديدٍة ذاِت ســامٍت جديدٍة، وهو ما ســاعَد عىل 

ِع احلياِة عىل األرِض. تفسرِي تنوُّ
ومن األمثلــِة الواقعيَِّة لتأثرِي االنتخــاِب الطبيعيِّ عىل 
احليوانــاِت عصافــرُي غاالباغوس حيــُث كانْت ذاَت 
ى  مناقرَي كبريٍة وتتالءُم مع الوفــرِة يف البذوِر التي تتغذَّ
عليها ومَع حجمَها وكانْت تعيُش بشكٍل أفضٍل خالَل 
تي كانْت تتســُم هبا البيئُة ثمَّ اختلَف  أوقاِت األمطاِر الَّ
ْت   املناُخ وأصبَح يتَّسُم باجلفاِف ومع مرور األجيال تغريَّ
أشكاُل مناقرِي العصافري لتكوَن أصغَر لتتكيَف مع البيئِة 

حيُث كاَن أداُء العصافرِي 
غــريِة  ذاِت املناقــرِي الصَّ
البذوِر  التقاِط  يف  أفضُل 
نــادرًة  أصبحْت  تــي  الَّ

وصغريَة احلْجِم.

 اأخترُب نف�صي
حوَل  ور�أًيا  َحقيقًة  َراأٌي؟ �أُعِطي  اأْم  حقيقٌة 

خمّطِط �ل�ساللِة. 

��ِط �أدناُه، هْل ميكُن  التفكييُر الناقُد. يف �ملُخطَّ
�أطف��ااًل  ُينِج��َب  �أْن  َغّم��از�ٍت  ب��دوِن  ِل�س��خ�ٍص 

ِبغّماز�ٍت؟

ُمطُط ال�صاللِة

ابٌنابٌن

االأمُّاالأُب

ابنٌةابنٌة

ِجيُل االأبويِن

ِجيُل االأبناِء

از�ٌت؟  �أيُّ �الأبناِء لي�َص له َغمَّ
؟ �إِْر�ساٌد: ماذا ُيثُل اللوُن البنف�سجيُّ

اأقراأُ ال�صورَة

َغمازاٌت
فٌة �ساِئدٌة( )�سِ

بدون غمازات
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
ف��اِت  الِوراث��ُة ه��ي انِتق��اُل ال�سِّ

بناِء. 
َ
مَن االآباِء اإىل االأ

ِجيُل الآباِء

زهرٌة َزهرٌة بي�صاُء
اأرجوانيٌة

الجيُل الأوُل

الجيُل الثاني

َجميُعها اأرجوانيٌة
ppPP

Pp

pp

PpPp

Pp

Pp

Pp

فاِت  َوجَد جريجوُر مندُل اأنَّ ال�سِّ

يَة  فاِت املُتنحِّ َنُع ال�سِّ ال�ضائدَة مَتْ
هوِر.  مَن الظُّ

حامُل��و ال�ضف��اِت ميكُنه��م نق��ُل 
اأبناِئه��م  اإىل  ال�سف��ِة  جين��اِت 

ال�سف��َة  اأنَّ  م��ْن  الرغ��ِم  عل��ى 

وُي�س��اعُدنا  عليه��م.  تظه��ُر  ال 

��اللِة على درا�س��ِة  ُط ال�ضُّ ُمطَّ
اأمناِط الوراثِة. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
اأعمُل مطوّيًة كاملبيَّنة يف ال�س��كل اأخّل�ُض فيها ما تعّلْمُته 

عِن ال�سفاِت والوراثِة. واأذكُر حقيقًة عْن كلِّ مو�سوٍع.  

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفِكّ
ى  املُفرداُتُ تتحّكُم يف ال�سفاِت َتراكيُب يف اخلليِة ُت�سمَّ  1 

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

حقيقــٌة اأْم راأٌي؟ َيّدع��ي َزميل��ي اأَنّه بالتدري��ِب مُيكُن   2 

الأيِّ �َس��خ�ضٍ اأْن َيثنَي ل�س��اَنه. فهْل هِذه حقيقٌة اأْم راأٌي؟ 

ُر اإجابِتي.  ف�سِّ
ُ
اأ

التفكرُي الناقُد. ملاذا ين�سُح االأطباُء باأْن يخ�سَع حاملو   3 

جيناِت املر�ِض للفحو�ساِت قبَل اأن يتزوجوا؟  

اأختاُر الإجابــَة ال�صحيحَة. العوام��ُل التي و�سَفها   4 

ُم يف �سفاِت املخلوقاِت احلّيِة هي:  جريجوُر مندُل وتتحكَّ

مطُط ال�ضاللِةب.اجليناُتُاأ.
الغريزُةد.الغ�ضاُء اخللويُّج�.

اأختــاُر الإجابــَة ال�صحيحــَة. اأيٌّ مّم��ا يلي �ُس��لوٌك   5 

مكت�َسٌب ؟

ُه.اأ. ن�ضُج العنكبوِت �ضبكَتُه.ب.بناُء الطائِر ع�ضَّ
�ُس الطفِلد.لعُب الدلفنِي بالكرِةج�. َتنفُّ

. كيَف تنتقُل ال�سفاُت م��َن االآباِء  ال�صــوؤاُل الأ�صا�صــيُّ  6 

اإىل االأبناِء؟

الأمرا�ُس الوراثيُة
 ،)

ِ
اأبح��ُث يف بع���ضِ االأمرا�ِض الوراثيِة مث��ِل الِهيُموِفيِلَيا )نزِف الَدم

��ه، ونتائجِه، وطريق��ِة الوقاية  ، واأعرا�سِ واأكت��ُب تقري��ًرا عن املر���ضِ

ِمنُه.

جيناُت الإن�صاِن
ُر اأِو املوؤنُث يف االإن�ساِن على 20000 جنٍي تقريًبا  يحتوي امل�سيُج املذكَّ

حممول��ٍة عل��ى 23 كرومو�س��وًما متلًف��ا. م��ا ع��دُد اجلين��اِت الت��ي 

؟ 
ٍ
يحمُلها كلُّ كرومو�سوم

َحُة َحُةالُعُلوُم َواْل�ضِّ اُت  الُعُلوُم َواْل�ضِّ َيا�ِضيَّ اُتَواْلرِّ َيا�ِضيَّ   الُعُلوُمالُعُلوُم  َواْلرِّ
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الكتابُة التو�صيحيُة
الكتابُة التوضيحيُة اجليدُة

ُح  	 ُتعطِــي معلومــاٍت توضِّ
. العمليُةِ

َتعــرُض اخلطــواِت التــي  	
نّظمْت بطريقٍة منطقيٍة.

واضحًة  	 تفاصيــَل  ُتعطــي 
سهلَة املتابعِة.

َتربُط الكلامِت باملكاِن والزماِن؛  	
جلعِل العمليِة واضحًة.

حت�سنُي املنتجاِت الزراعيِةحت�سنُي املنتجاِت الزراعيِة

اأح��ِد  م��ْن  ال��ذرِة  �ض��رابُة  ُتن��زُع 
ال�ضالالِت ل�ضماِن حدوِث التلقيِح 

مَن ال�ضاللِة االأخَرى

يج��ُد املزارع��وَن عنَد جم��ِع حما�سيِلهم اأَنّ بع�َض النباتاِت حتم��ُل �سفاٍت؛ يرغبوَن يف 

زيادِتها؛ لزيادِة قيمِة املحا�سيِل، كما يجدوَن يف بع�ِض املحا�سيِل �سفاٍت يعملوَن على 

التخل���ضِ مْنه��ا. ويظه��ُر التنوُُّع  يف ال�سف��اِت عنَد حدوِث تلقيٍح  ب��نَي اأفراٍد مْن نباٍت 

يحمل��وَن جين��اِت �سفاٍت �س��ائدٍة، واأف��راٍد اآخريَن من النباِت نف�ِس��ه يحمل��وَن جيناِت 

�سفاٍت متنحيٍة؛ حيُث يتمُّ تركيُز ال�سفاِت املرغوبِة يف النباتاِت  بعمليٍة خا�سٍة جتمُع 

بنَي �سفاٍت مرغوبٍة من كلٍّ من النبتِة االأمِّ والنبتِة االأِب.

كيَف ميكُن اأْن يقوَم مزارٌع بتح�سنِي �سفاٍت معينٍة لنباِت الذرِة؟

ي ال�سفَّ االأوَل  . ن�سمِّ  اأواًل: يقوُم املزارُع بزراعِة هذه النباتاِت مْن �ُسالتنْيِ متلفتنْيِ

)ال�س��الَة اأ( وال�س��فَّ االآخَر )ال�س��الَة ب(. وبع��َد نحِو 55 يوًما جنُد اأنَّ كلَّ �س��الٍة 

ابَة الذرِة اخلا�سِة بها )جزٌء من نباِت الذرِة م�س��وؤوٌل عْن  مَن النباِت قد اأنتجْت �ُس��رَّ

ابِة  اإنت��اِج حب��وِب اللق��اِح يف اجلزِء الذكريِّ م��َن النباِت(. ثمَّ يقوُم املزارُع باإزالِة �ُس��رَّ

ال��ذرِة مَن ال�س��الِة )اأ(؛ لي�سمَن تلقيَح هِذِه النباتاِت م��ْن حبوِب اللقاِح التي تنتُجها 

ال�سالُة )ب(.

يف اليوِم 60 يت�س��كُل اجلزُء االأنثويُّ مَن الذرِة، وهي حبيباٌت على �س��كِل �سفوٍف على 

كوز الذرِة.

. حيُث يتمُّ حتريُر  ، وهَو يحدُث ب�سكٍل طبيعيٍّ اخلطوُة التاليُة، ُت�سمى التلقيَح اخللطيَّ

حبوِب اللقاِح مَن ال�سالِة )ب( يف الهواِء، فتقُع على اأفراِد ال�سالِة )اأ(. 

 ، وعنَد ح�ساِد نباتاِت الذرِة، يكوُن املح�سوُل قْد حمَل �سفاٍت حم�ّسنٍة مَن ال�سالتنْيِ

وُت�ستخدُم هذِه احلبوُب بذوًرا لزراعِة حما�سيِل الذرِة املح�ّسنِة يف املوا�سِم التاليِة. 

           

 اأكتُب عْن
الكتابة التو�صيحية

أختاُر حمصواًل سواٌء أكاَن مَن الفواكِه أم مَن أزهاٍر فيها بعُض الصفاِت املرغوبِة، 
وأكتُب تقريًرا أوضح فيه كيَف يمكُن زيادُة هذِه الصفاِت يف املحصوِل.

�ضرابُة الذرِة

كتابٌة علميٌة
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ٌر ملّخ�ٌص م�صوَّ
اخلالَيا  تتكاثُر  ُل:  الأوَّ ْر���ُس  ال��دَّ

.  اخللويِّ
ِ
باالنق�سام

ْر�ُس الثاني: َتتحّكُم ال�سفاُت  الدَّ
التي َتنتِقُل مَن االآباِء اإىل االأبناِء 

يف �سكِل االأبناِء َو�ُسلوِكهم.  

ُم �أفكاري  �أنظِّ
األ�سييُق املطوّييياِت التييي عمْلُتها يف كلِّ در�ييسٍ على ورقٍة كبييرٍة مقّواٍة. 

واأ�ستعنُي بهذِه املطوياِت عَلى مراجعِة ما تعّلْمُتُه يف هذا الف�سِل. 

مر�جعُة �لف�صِل �لثاِن 

�أُْكِمُل ُكلًّ مَن �جُلمِل �لتاليِة باملفردِة �ملنا�ِصبِة:
�سفًة �سائدًة

اجلنِي
اخلليُة املخ�سبُة

ِف النق�ساِم املن�سِّ
دورُة اخلليِة

الوراثَة 

ى ............................ . فاِت مْن جيٍل إىل آخَر ُيسمَّ  1  انتقاُل الصِّ

 2  ينتُج عْن ................................... أربُع خاليا جديدٍة.

 3  ُتَمُل املعلوماُت الكيميائيـــُة للصفـــِة املوروثـِة 

عـىل ................................... .

 4  الِصفُة الوراثيُة التــي َتنَُع ِصفًة ُأخرى مَن الظهوِر 

ى ................................... . ُتسمَّ

 5   ................................... عمليٌة مســتمرُة من النموِّ واالنقساِم 

إلنتاِج خاليا جديدٍة وتعويِض اخلاليا امليتِة.

 6  ................................... َتنتُج عِن اتاِد مشيٍج مذّكٍر مَع مشيٍج 

مؤّنٍث.
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الَيِة: اأُجيُب َعِن ْالأَ�ْسِئَلِة التَّ
التتابُع. أصُف بالرتتيِب أطواَر االنقساِم املنّصِف.  7 

الكتابُة التو�سيحيُة. أوّضُح كيَف ينتُج عْن االنقساِم   8 
املتساوي خليتاِن متامثلتاِن وراثيًّا. 

األحُظ. كيَف أرى اخلليَة وأدرُس مكوناِتَا؟  9 

التفكييُر الناقُد. إذا كاَن للطفــِل َأَبوان حيمالِن اجلنَي   10 
الساِئَد لعيوٍن ُبنّيِة اللوِن، فهْل يكوُن للطفِل عيوٌن ُبنيٌة 

أيًضا؟ أفّسُ إجابتي. 

اأ�سييتعمُل الأرقاَم. ما عدُد خاليا البكترييا التي تنتُج عن   11 
4 خاليا بعَد انقســاِمَها انقساًما متســاوًيا مرًة واحدًة 

فقْط؟ 

اأختيياُر الإجابييَة ال�سحيحييَة: مــا العمليتاِن اللتاِن   12 
يظهُرمها الشكُل؟

االنتشاُر والبناُء الضوئيُّب.اإلخصاُب واالنقساُم�أ.
ُفد.النموُّ وانقسام اخلليةجـ. اإلخصاب واالنقساُم املنصِّ

حيَحة. حافظْت بعُض املخلوقاِت  اخرْت الإجابَة ال�سَّ  13 
نََها مْن  احليَِّة عىل نفِســَها من االنقراِض، ما الَِّذي مكَّ

ذلَك؟

التَّنافُس عىل الغذاِء. أ - 

. االنتخاُب الطَّبيعيُّ ب - 

اهلجرُة إىل أماكَن جديدٍة. ج - 

. د -  محايُة النِّظاِم البيئيِّ

.  اكتشــَف مندُل وجــوَد اجليناِت يف  �سييواٌب اأْم خطاأٌ  14 
خاليا املخلوقاِت احليِة. هِل هــذِه العبارُة صحيحٌة أم 

ُ إجابتي. خاطئٌة؟ أفسِّ

فاُت العائلِة �صِ
الهييدُف: أتعّرُف الصفاِت املوروثَة يف عائلتِي أْو عائلِة 

أحِد أصدقاِئي. 

ماذا اأعمُل؟
	 . .  أمجُع ُصوًرا ُتْظِهُر ثالثَة أجياٍل يف العائلِة عىل األقلِّ

أحاوُل إجياَد ُصوٍر ألكثَر مْن شخٍص يف كلِّ جيٍل. 
وإذا أمكَن، أختاُر صوًرا تظِهُر أشخاًصا أعامُرهم 

متقاربٌة. 

َف الّصفاِت اجلســديَة التي . 	 َأنظُر إىل الُصوِر ألتعرَّ
َيمِلُكها كلُّ َشخٍص. 

فاِت املشــرتكَة للعائلِة يف قائمٍة، وأذكُر . 	 َأَضُع الصِّ
َمْن يشرتُك فيها. 

اأُحلُِّل َنتاِئِجي
ُأراجُع صفاِت األشــخاِص يف اجليِل األخرِي. من 

أيَن وِرثوا كالًّ مْن هِذِه الصفاِت؟

�سواٌب اأْم خطاأٌ.  تنوُع الصفاِت الوراثيِة يساعُد أفراَد   15 
النوِع الواحِد عىَل البقــاِء والتكاثِر. هِل هذِه العبارُة 

ُ إجابتي. صحيحٌة أم خاطئٌة؟ أفسِّ

 

 16  كيَف تنقــُل املخلوقاُت احليُة الصفاِت 

إىل أبناِئها؟ 



منوذُج اختباٍر
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اأختار الإجابة ال�صحيحة: 

أيُّ العملياِت التاليِة تؤدي إىل انقساِم اخلليِة إىل   1 
؟ خليتنْيِ متطابقتنْيِ

 االنقساُم المنّصُف.أ. 
اإلخصاُبب. 
االنقساُم المتساوي.ج. 
.د.  التكاثُر الجنسيُّ

أدرُس الشكَل التايَل، وأجيُب عِن السؤاِل الذي   2 
يليِه:

الجيُل الثانيالجيُل األوُلاآلباُء

أزهاٌر أرجوانيٌة

أزهاٌر بيضاُء

أزهاٌر أرجوانيٌة

إذا كانْت صفُة األزهاِر األرجوانيِة ســائدًة، فام   
صفاُت األزهــاِر التي أتوّقــُع ظهوَرها إذا تمَّ 

تلقيُح أفراِد اجليِل األوِل تلقيًحا ذاتيًّا؟

جميُعها أرجوانّيٌة.أ. 
جميُعها بيضاُء. ب. 
بعُضها أرجوانيٌّ وبعُضها أبيُض.ج. 
جميُعها أرجوانّيٌة فاتحٌة.د. 

إذا كاَن عدُد الكروموسوماِت يف خاليا احلصاِن   3 
32 كروموسوًما، فام عدُد الكروموسوماِت يف 

املشيِج املذكِر لذا احليواِن؟

8أ. 
16ب. 
32ج. 
64د. 

اخلليُة املخصبُة َتنتُج بسبِب:  4 

انقساِم الخاليا الجنسيِة. أ. 
اندماِج الخاليا الجنسيِة. ب. 
انقساِم الخاليا الجسميِة. ج. 
اندماِج اخلاليا اجلسميِة.د. 

اأجيُب عِن الأ�صئلِة التاليِة: 
يبنّيُ الشكُل التايل دورَة حياِة اخلليِة.  5 

مــا التغرّياُت الظاهرُة يف الشــكِل عىل اخلليِة يف   
أثنــاِء دورِة حياِتا؟ وملاذا ال تســتمرُّ اخلليُة يف 

؟ النموِّ

منوذُج اختباٍر
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قاَم مزارٌع بإجراِء عمليــِة تلقيٍح لنباِت البازالِء  	6 
باستخداِم بذوٍر ملســاَء، وعنَد نموِّ املحصوِل 
وجــَد أن بذوَر بعِض النباتــاِت الناجتِة جمّعدٌة، 
وبذوَر النباتاِت األخَرى ملساُء. كيَف ظهرِت 

البذوُر املجّعدُة يف النباتاِت؟

أدرُس الشكَل التايَل، وأجيُب عِن السؤاِل الذي  	7 
يليه:

ما عدُد األبناِء الذيَن تظهُر عليهْم صفُة شــحمِة   
األذِن امللتحمِة، وما عدُد األبنــاِء الذيَن تظهُر 
عليهــْم صفُة شــحمِة األذِن غــر امللتحمِة؟ 
ملاذا ظهَر تنوٌع يف صفــاِت جيِل األبناِء؟ أفرس 

إجابتي.

المرجُعال�س�ؤاُلالمرجُعال�س�ؤاُل
154266
356456
552667-66
768

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل �لإجاب��ِة عل��ى �لأ�س��ئلة؛ حت��ى �أع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

ا. 	للحياِة،	ومناف�ٌس	عامليًّ اأنا	طالٌب	معدٌّ

رُب �أتدَّ

َز  �أع��زِّ حت��ى  �لأ�س��ئلة؛  ع��ن  �لإجاب��ِة  خ��اِل   م��ن 
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما �كت�سبُتُه من مهار�ت.

ا. 	للحياِة،	ومناف�ٌس	عامليًّ اأنا	طالٌب	معدٌّ

منوذُج اختباٍر

74 مراجعُة	الف�سِل	الثاِني



َعَلى �لرغِم مْن �أنَّ �لنباتاِت لي�َس لَها ع�ضالٌت �إلَّ �أنَّها َعَلى �لرغِم مْن �أنَّ �لنباتاِت لي�َس لَها ع�ضالٌت �إلَّ �أنَّها 
قادرٌة عَلى �لقياِم بحركاٍت كثيرٍة. هذِه �لنبتُة لَها قادرٌة عَلى �لقياِم بحركاٍت كثيرٍة. هذِه �لنبتُة لَها 
�أور�ٌق عجيبٌة ت�ضطاُد �لح�ضر�ِت �لِتي تقُف عليَها.�أور�ٌق عجيبٌة ت�ضطاُد �لح�ضر�ِت �لِتي تقُف عليَها.

�ْلَوْحَدُة �لّثاِنَيُة

عملياُت �لحياِة



�لف�ضُل �لثالُث

   َما عملياُت �لحياِة �لتي تحُدُث 
في �لنباتاِت و�لمخلوقاِت 

�لحّيِة �لدقيقِة؟

.............................. 
�لدر�ُس �لأوُل 

ما �أجز�ُء �لنباتاِت؟ وكيَف تقوُم ِبَوظاِئفَها؟

�لدر�ُس �لثاِن  
فيَم تت�ضاَبُه �ملخلوقاُت �حليُة �لدقيقُة، وفيَم  

تختلُف؟

�حلية�حليِة ِ  و�ملخـلـوقـاتو�ملخـلـوقـاِت ِ  �لنبـاتـات�لنبـاتـاِت ِ  يفيف   �حلياة�حلياِة ِ  عملياتعملياُت ُ 
�لدقيقة�لدقيقِةِ
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  مفرد�ُت �لفكرِة �لعامِة

�لبذرُة
 ،

ٍ
تركيٌب يحتوي على نباٍت �صغرٍي نام

وتقوُم بتخزيِن الغذاِء.

�لبناُء �ل�ضوئيُّ
عملي��ٌة تقوُم به��ا النباتاُت وخملوقاٌت 

اأ�ص��عَة  ت�ص��تخدُم فيه��ا  اأخ��َرى،  حي��ٌة 

ال�صم���ِس لإنتاِج الغذاِء يف �صورِة �ُصّكِر 

اجللوكوِز.

P6_UAC01_L2_005A_SC07

�لتلقيُح
عمليُة انتقاِل حبوِب اللقاِح مَن املُتِك 

اإىل املي�َصِم يف الأزهاِر. 

�ملخلوُق �حليُّ �لدقيُق
بالعنِي  ُي��َرى  ل  ��َه��ِريٌّ  ِمْ خملوٌق حيٌّ 

دِة. املجرَّ

�لن�ضطاِر �لثنائيِّ
ينق�صُم  الالجن�صيِّ  التكاثِر  مَن  ن��وٌع 

فيِه املخلوُق احليُّ اإىل خملوقنِي حّينِي 

جديديِن متماثلنِي.

�لتربعُم
�ص��كٌل مْن اأ�ص��كاِل التكاثِر الالجن�صيِّ 

تتكاَث��ُر ب��ِه بع���سُ الفطري��اِت ، ومنها 

اخلمريُة.
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الدر�ُس الأوُل

عملياُت الحياِة عملياُت الحياِة 
في النباتاِتفي النباتاِت

تحتاُج النباتاُت - مثُلها مثُل بقيِة المخلوقاِت الحّيِة الأخَرى- اإلى الغذاِء 
لتعي���َش. ِم��ْن اأي��َن تح�ش��ُل النباتاُت - ومنه��ا نباُت التيِن ال�ش��وكيِّ في هذه 

ال�شورِة - علَى غذاِئها؟ وكيَف تح�شُل على طاقِتها؟

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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كيَف يوؤّثُر �ل�ضوُء في �لنباتاِت؟
ُن فر�ضيًة �أكوِّ

تحتاُج النباتاُت اإلى ال�شوِء لكْي تنمَو. فماذا يحدُث لأوراِق نباٍت اإذا قْمُت بتغطيِة 
اأج��زاٍء منه��ا لمن��ِع و�ش��وِل ال�ش��وِء اإل��ى تل��َك الأج��زاِء؟ اأدّوُن اإجابت��ي علَ��ى �ش��كِل 

فر�شيٍة: "اإَذا لْم ي�شِل ال�شوُء اإَلى بع�ِش اأجزاِء الأوراِق في نباٍت فاإَن ...".

�أختبُر فر�ضيَِّتي
ي اأجزاًء لع��دِة اأوراٍق مْن نباٍت   1  اأ�ش��تخدُم قطًع��ا م��ْن رقائ��ِق الألومني��وِم، واأغطِّ

، واأثّبُت الرقائَق بم�شابِك الورِق، ثمَّ اأغ�شُل يديَّ بعَد ذلَك. حيٍّ

��ي عل��ى الأق��لِّ اأرب��َع اأوراٍق مختلفٍة م��ْن اأوراِق  �ضــتخدُم �لمتغير�ِت. اأغطِّ  2 اأ

النباِت بالطريقِة نف�ِشها.

 3  اأ�ش��ُع النب��اَت بالق��رِب م��َن النافذِة، بحيُث ت�شُله كمي��اٌت كافيٌة مَن ال�شوِء، 

ثمَّ اأ�شقيِه بح�شِب الحاجِة.

�ُش كلَّ ورقٍة،  ُب. بع��َد م��روِر ي��وٍم واحٍد، اأنزُع رقائ��َق الألومنيوِم، واأتفحَّ  4 �أجرِّ

واأدّوُن مالحظاتي، واأعيُد رقائَق الألومنيوِم بلطٍف اإلى اأماكِنها، واأتابُع مالحظَة 
��ا م��دَة اأ�ش��بوٍع، عل��ى اأْن اأُعي��َد تثبي��َت رقائ��ِق الألومني��وِم بلط��ٍف ف��ي  الأوراِق يوميًّ
اأماكِنه��ا ف��ي كلِّ م��رٍة. كيَف تختلُف المناط��ُق المغطاُة برقائِق الألومنيوِم في كلِّ 

ورقٍة عِن المناطِق الأخَرى غيِر المغطاِة؟

�أ�ضتخل�ُس �لنتائَج
 5 �أف�ّضــُر �لبياناِت. األح��ُظ التغي��راِت بع��َد م��روِر ي��وٍم واح��ٍد، ث��مَّ بع��َد مروِر 

يوميِن، ثمَّ بعَد مروِر اأ�ش��بوٍع. واأبيُِّن كيَف يوؤّثُر كلٌّ مَن الظالِم وال�شوِء في نموِّ 
الأوراِق.

�أكثَر �أ�ضتك�ضُف
ماذا يحدُث اإذا اأ�شبَحِت الأوراُق غيَر مغطاٍة؟ اأنزُع الرقائَق عِن الأوراِق، واأ�شتمرُّ 
ُن النتائَج التي تو�شْلُت اإليها،  في �شقايِة النباِت ومراقبِته مدَة اأ�شبوٍع اآخَر. واأدوِّ

. فِّ واأ�شارُك بها زمالِئي في ال�شَّ

• رقائِق األومنيوم
•  نباٍت حيٍّ اأوراقُه كبريٌة 

َوكثرَيٌة 
• ِم�ْشبِك ورٍق

• ماٍء

1�خلطوة

3�خلطوة

�أحتاُج �إلى:
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اأجزاُء ال�ساِق

ال�س�ؤاُل الأ�سا�سيُّ
ما اأجزاُء النباتاِت؟ وكيف تقوُم بوظائِفها؟ 

املفرداُت
ال�ساُق
اجلذُر

البناُء ال�س�ئيُّ
التكاُثُر
الَبْذرُة

التلقيُح

مهارُة القراءِة
املقارنُة

االختالُف الت�شابُهاالختالُف







ما اأهميُة اجلذوِر وال�سيقاِن للنباتاِت؟ 
ُر كيَف يتمُّ تزويُد الشقِق السكنيِة باملاِء يف البناياِت املرتفعِة. يصُل  أفكِّ
، ثم ينتقُل َعْبَ أنابيَب إىل كلِّ دوٍر. وينتقُل املاُء  املاُء إىل الدوِر األريضِّ
يف النباتاِت الوعائيِة بطريقٍة مشاهبٍة لذلَك؛ حيُث متتصُّ جذوُر النباِت 
املاَء مَن الرتبِة، ويرتفُع يف السيقاِن ليصَل إىل أعَل األغصاِن. وتستعمُل 
ى اخلشَب، يقوُم بنقِل املاِء  النباتاُت نوعني مَن )األنابيِب(، األوُل ُيسمَّ
ى الّلحاَء،  واألمالِح املعدنيِة مَن الرتبِة إىل أعل. والنوُع اآلخُر يســمَّ
وينقُل الغذاَء من األوراِق إىل أسفَل وإىل سائِر أجزاِء النباِت. وهناَك 

ى الكامبيوَم. طبقٌة مَن اخلالَيا تفصُل بنَي اخلشِب واللِّحاِء ُتسمَّ

والســيقاُن تراكيُب ُتبِقي النباَت حمافًظا عل قواِمه، وحتمُل األوراَق. 
وبعُض الســيقاِن ليِّنٌة، ومنها ســيقاُن األزهاِر. بينام السيقاُن اخلشبيُة 
قاسيٌة وقوّيٌة، وحتميها طبقٌة مَن القلِف. وبعُض النباتاِت ختزُن الغذاَء 
يف ســيقاِنا. ومنها  قصُب الســكِر، وبعُضها ختزُن املاَء يف ســيقاِنا، 

ومنها الصّباُر.

الكامبيوُم
اخل�شُب
اللحاُء

�ساٌق خ�سبيٌة نٌة �ساٌق ليِّ
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�جلذوُر
اجلذوُر جزٌء مــَن النباِت يثبُِّت النبــاَت يف الرتبِة، وخيزُن 
الغذاَء، ويمتصُّ املاَء واملــوادَّ املغّذيَة مَن الرتبِة عْن طريِق 
الشعرياِت اجلذريِة املتفّرعِة مَن اجلذِر. وتعمُل الشعرياُت 
اجلذريُة عَل زيادِة مســاحِة سطِح اجلذوِر، وبذلَك تسمُح 
للنباتــاِت بامتصــاِص كمياٍت أكَب مَن املــاِء واألمالِح. 
وهناَك القلنســوُة، وهي طبقٌة قاســيٌة حَتمي قّمَة اجلذوِر 

وَتسمُح َلَََََََا باخرتاِق الرتبِة. 

بعــُض أنواِع اجلــذوِر، َومنها اجلذوُر الوتديــُة، تنُمو إىل 
ا اجلذوُر الليفيُة فتنُمو قريبًة  أعامٍق كبريٍة يف الرتبِة. أمَّ
مْن سطِح الرتبِة، وتكوُن عل شكِل شبكٍة كبريٍة. 

عنَدما متتــصُّ اجلذوُر املاَء يــزداُد الضغُط داخَل 
اجلذِر، ويندفُع املاُء يف الســاِق يف اجتاِه األوراِق. 
وخالَل عمليِة النتِح تقــوُم النباتاُت بإخراِج املاِء إىل 
الغــالِف اجلويِّ عْن طريِق األوراِق، وكلَّــام فقَد النباُت املاَء 
عْن طريِق النتِح دخَل املاُء مَن اجلذوِر إىل اخلشِب َعْبَ الساِق. 

احلزازياُت والرسخســياُت نباتاٌت ال حتتِوي عَل جذوٍر 
ــا تثبُِّت نفَســها يف مكاٍن واحٍد  حقيقيــٍة، ومع ذلَك فإنَّ
ى أشباَه اجلذوِر،  عَر ُتســمَّ باســتخداِم تراكيَب تشبُه الشَّ

وهَي تستطيُع امتصاَص املاِء مْن حوِلا.

 �أخترُب نف�ضي
�أقارُن. كيَف ت�شاعُد اجلذوُر وال�شيقاُن على انتقاِل 

املاِء واملوادِّ املغذيِة يف النباِت؟ 

�شيقاٌن طويلٌة،  �لتفكرُي �لناقُد. لنباِت الرنج�ِش 
ولأ�شجاِر البلوِط �شيقاٌن خ�شبيٌة. ما امل�شرتُك بنَي 

هذيِن النوعنِي مَن ال�شيقاِن؟ 

1  يدخُل املاُء واألمالُح مَن الرتبِة إىل الشعرياِت 

اِن خالَل القرشِة إىل اخلشِب.  اجلذريِة، ثمَّ َيُمرَّ

2  يسّبُب النتُح ســحَب املاِء واألمالِح إىل أعل 

عَب الساِق، ثمَّ إىل األوراِق. 

3  يدخُل املاُء واألمالُح األوراَق وتنتقُل إىل كلِّ 

خليٍة فيَها. 

4  َتســتخدُم خاليا األوراِق املاَء وثايَن أكســيِد 

الكربوِن مَن الواِء لصنِع السكِر. 

كيَف ينتقُل املاُء مْن جذوِر النباِت اإىل �صاِقه؟ 

�إر�ضاٌد: اأّتبُع م�صاَر الأ�صهِم الزرقاِء.

�أقر�أُ �ل�ضكَل 

1

2

3

4

الق�شرُة

اخل�شب

كيَف تنتِقُل �ملو�دُّ خالَل �لنباِت؟
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كيَف تعمُل �أور�ُق �لنباتاِت؟  
لألوراِق أشــكاٌل وأحجاٌم خمتلفٌة؛ فقْد تكوُن األوراُق 
بسيطًة تتكوُن مْن أوراٍق أحاديٍة، ومنها أوراُق العنِب، أو 
مركبًة تنمو يف جمموعاٍت، ومنها أوراُق شجِر الكستناِء، 

وقْد تكوُن إبريَة الشكِل، ومنها أوراُق شجِر الصنوبِر.

ى الطبقُة اخلارجيُة مَن الورقــِة البرشَة، وتكوُن  ُتســمَّ
مغطَّاًة بطبقٍة مْن مادٍة شــمعيٍة. تســاعُد هــذِه الطبقُة 
النباتاِت الدائمَة اخلرضِة ـ ومنها أشــجاُر الصنوبِر - 
عل منِع فقداِن الكثرِي مــَن املاِء، وخصوًصا يف فرتاِت 

. الطقِس البارِد أو احلارِّ

وحتــوي طبقُة البرشِة املوجودُة عل الســطِح الســفيلِّ 
ى الثغوَر. وحييُط  ا ُتســمَّ لألوراِق ُفتحاٍت صغريًة جدًّ
بكلِّ ثغٍر خليتاِن حارســتاِن تضبطاِن كميَة الواِء التي 
تدخــُل إىل الورقِة، وكميَة املاِء التــي تفقُدها. وعنَدما 
حيتــوي النباُت عل كميٍة كبريٍة مَن املــاِء تنتفُخ اخلاليا 
احلارســُة فتســبُِّب فتَح الثغوِر، بينام ُتغلُق هذِه الثغوُر 
عنَدما ترتفُع درجُة احلرارِة لتقليــِل كميِة املاِء املفقوِد؛ 
حيُث تفقُد النباتاُت يف عمليِة النتِح عَب الثغوِر كمياٍت 
كبــريًة مَن املاِء قد تصُل إىل 99% مــْن كميِة املاِء الذي 

ه جذوُرها. متتصُّ

اأ�شعُة 
ال�شم�ِش

الأدمُة

العرقُ
الثغُر

اخلاليا احلار�شُة

دخوُل ثاين اأك�شيد الكربوِن 
)بناء �شوئّي(

خروُج املاِء والأك�شجنِي

الب�شرُة الُعلَيا

البال�شتيداُت اخل�شراُء

الب�شرُة ال�شفلَى

ورقٌة ب�شيطٌة

ورقٌة مركبٌة

حتمُل العروُق املاَء والأمالَح املعدنيَة اإىل 
ت�شنُعه  الذي  الغذاَء  وحتمُل  الأوراِق؛ 

الأوراُق اإىل �شائِر اأجزاِء النباِت.

الن�شُل هو اجلزُء الرئي�ُش مَن الورقِة.

العنُق يربُط بنَي الورقِة والغ�شِن.

�أجز�ُء �لورقِة
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البناُء ال�ضوئيُّ
البناُء الضوئيُّ عمليٌة تقوُم هبا النباتاُت وخملوقاٌت حيٌة 
أخَرى، ُيســتخدُم فيها ضوَء  الشمِس إلنتاِج الغذاِء يف 

صورِة ُسّكِر اجللوكوِز.

ى  حتــدُث عمليُة البنــاِء الضوئــيِّ يف تراكيَب ُتســمَّ
البالســتيداِت اخلرضاَء، التي توجُد بشــكٍل رئيٍس يف 
أوراِق النباتاِت. َتســتخدُم البالستيداُت اخلرضاُء ثايَن 
أكسيِد الكربوِن واملاَء والطاقَة الشمسيَة إلنتاِج الغذاِء 
عَل شــكِل ســكِر جلوكوز، وَينتُج أيًضا األكسجنُي 
الِذي ُيعدُّ فضالٍت لعمليِة البناِء الضوئيِّ ليتمَّ التخلُُّص 

منُه يف اهلواِء.

يبَقى بعُض اجللوكوِز املنَتِج يف األوراِق، وينتقُل الباقي 
عرَب اللحاِء إىل السيقاِن واجلذوِر؛ حيُث ُيستخدُم جزٌء منُه 
يف العملياِت احليويِة التي يقوُم هبا النباُت وُيزُن الباقي. 
نُة  ى حيواٌن عل نباٍت تصبُح الطاقُة املخزَّ وعنَدما يتغذَّ
يف اجللوكوِز وسائِر مكّوناِت النباِت متاحًة هلذا احليواِن.

اأوراُق النباتاِت
 اأجمُع اأوراَق نباتاٍت متنوعٍة.   1 

اأالحُظ. اأتفح�ُص كلَّ ورقٍة بعد�سٍة مكبِّرٍة، واأ�سّجُل    2 

ا�سَم كلِّ تركيٍب يمكُنني مالحظُته.

بعمِل  اأقوُم  النباِت،  ورقِة  فوق  بي�ساَء  ورقًة   3  اأ�سُع 

طبعٍة باأقالِم التلويِن لورقِة النباِت.

اإلى  الأوراَق  اأ�سّنُف  الطبعاِت  اأ�ضّنُف. با�ستخداِم    4 

ب�سيطٍة ومرّكبٍة، واأحّدُد اأ�سماَء اأجزاِء كلٍّ منها.

 5  اأ�ستخدُم لونيِن مْن اأقالِم التلويِن؛ اأحُدُهما لتتّبِع 

الغذاِء  �سيِر  خطِّ  لتتبِع  والثاني  الماِء،  �َسيِر  خطِّ 
عبَر العروِق. 

 اأخترُب نف�ضي
بُة،  اأقارُن. فيَم تت�سابُه الأوراُق الب�سيطُة واملركَّ

وفيَم تختلُف؟

يختلَف  اأْن  ميكُن  الناقُد. كيَف  التفكرُي 
التي تنمو يف مناطَق غزيرِة  النباتاِت  النتُح يف 
مناطَق  يف  تعي�ُص  التي  النباتاِت  عن  الأمطاِر 

نادرِة الأمطاِر؟
ى عليِه. تنتقُل الطاقُة التي خزنْت يف النباِت اإىل الأرنِب الِذي يتغذَّ
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كيَف تتكاَثُر �لنباتاُت؟ 
تقوُم مجيُع املخلوقاِت احليِة بعمليِة التكاُثِر، وهي إنتاُج 
أفراٍد مَن النوِع نفِســه. حيدُث التكاثُر بعدِة طرٍق، منها 
، وفيــِه يتمُّ إنتاُج خملــوٍق حيٍّ جديٍد  التكاثــُر اجلنيسُّ
ٍر مَع مشــيٍج مؤنٍَّث. أّما التكاثُر  باندماِج َمشــيٍج مذكَّ
الالجنــيسُّ فهو إنتــاُج خملوٍق حيٍّ جديٍد باســتخداِم 
نــوٍع واحٍد مَن اخلاليــا. وتتكاثُر بعــُض املخلوقاِت 

تعاىَل: قاَل  مًعا.  بالطريقتنِي  احليِة 

 يس. 

�لتكاُثر يف �لنباتاِت �لَبذريِة
البــذرُة تركيٌب خيــزُن الغذاَء، وفيه نبــاٌت صغرٌي غرُي 
. وعنــَد تواُفِر الظروِف املناســبِة تنمو  مكتمــِل النموِّ
ُن الُبذوُر؟َأقرُأ  البــذرُة، وَينتُج نباٌت جديٌد. أيَن تتكــوَّ

ِن  األشــكاَل يف هاتنِي الصفحتنِي ألفهــَم عمليَة تكوُّ
البذوِر. 

؛  تتكاَثُر النباتــاُت الَبْذريُة عن طريــِق التكاُثِر اجلنيسِّ
حيُث يندمُج امَلِشيُج املذكُر مع املشيِج املؤنِث. ويوَجُد 
املشيُج املذكُر داخَل حبوِب اللقاِح التي يتمُّ إنتاُجها يف 
ا املشيُج املؤنَُّث فيوَجُد داخَل املِْبَيِض.  ُمْتِك األزهاِر. أمَّ
واملِْبَيُض جزٌء منتفٌخ يقُع حتَت امليســِم. وُيسّمى انتقاُل 
حبوِب اللقاِح مَن املتِك إىل امليسِم التلقيَح. وينتُج عْن 
ِر مع املشيِج املؤنَِّث.  عمليِة االنتقاِل اندماُج املشيِج املذكَّ

، وفيِه  ى التلقيــَح الذايتَّ والتلقيُح نوعاِن: األوُل ُيســمَّ
تنتقُل حبــوُب اللقاِح مَن امُلتِك إىل امليســِم يف الزهرِة 
، وفيِه تنتقُل  ى التلقيَح اخللطيَّ نفِســها. والثاين ُيســمَّ
حبوُب اللقاِح مْن متِك زهرٍة إىل ميســِم زهرٍة أخَرى. 
ى املخلوقاُت احليُة التي تنقُل حبوَب اللقاِح مْن  وُتسمَّ

حاِت، ومنها الطيوُر واحلرشاُت.  زهرٍة إىل أخَرى امُلَلقِّ

: ميكُن للتلقيِح اأْن يحدَث بنَي زهرتنِي اأو  التلقيُح اخللطيُّ
اأكرَث على نباتاٍت منف�شلٍة. ويف هذِه احلالِة تنتقُل حبوُب 

اللقاِح مْن زهرٍة اإىل ميا�شِم اأزهاِر نباٍت اآخَر.

: يحدُث التلقيُح عنَدما تنتقُل حبوُب اللقاِح  التلقيُح الذاتيُّ
مَن املتِك اإىل املي�شِم يف الزهرِة نف�ِشها. هذِه الزهرُة تلّقُح 
ذاتيًّا؛ لأنَّ حبوَب اللقاِح تنتقُل مْن متِكها اإىل مي�شِمها.

حبوُب اللقاِح
املتُك املي�شُم

القلُم

املبي�ُش

�لتلقيُح

84�ل�ضرُح و�لتف�ضيُر   



عنَدما تســقُط حبُة اللقاِح عل امليسِم ينُمو أنبوٌب منُه، 
وتنتقُل حبُة اللقاِح يف هــذا األنبوِب لتصَل إىل ِمبيِض 
الزهرِة، حيُث يوجُد املشيُج املؤنَُّث، ثمَّ يندجماِن مًعا يف 
ى اإلخصاَب. وتنُمو الَبذرُة مْن الُبَوْيضِة  عمليٍة ُتســمَّ

املخصبِة )الالقحِة(. 

إذا نمِت البذوُر قريًبا مَن النباتاِت التي أنتَجْتها حيدُث 
ا  تنافٌس شــديٌد عل الغذاِء واملاِء وضوِء الشــمِس. أمَّ
إَذا نمْت بعيــًدا عنها فإنَّ فرصَتها يف البقاِء تكوُن أكَب. 
وتنترُش البذوُر بعيًدا عــِن النباتاِت التِي أنتجْتها بطرٍق 
ووســائَط عدٍة؛ فقد تنتقُل البذوُر عن طريِق الريِح، أو 
تلتصُق بَشعِر احليواناِت أْو فراِئِها، وقْد تأكُل احليواناُت 
البــذوَر ثمَّ مترُّ يف جهاِزها الضمــيِّ وخترُج إىل الرتبِة. 
وهبذِه الطــرِق تنتقُل البذوُر إىل أماكــَن جديدٍة وتنُمو 

فيَها.

 

�لتكاثُر يف �لنباتاِت �لالَبذريِة 
بعُض النباتاِت ليَس لـَــها بذوٌر، وتنُمو هذِه النباتاُت 
مَن األبواِغ بداًل من البــذوِر، واألبواُغ خاليا يمكنُها 
أْن تنمــَو فتصبَح نباتــاٍت جديدًة، وتنتــُج يف حمافَظ 
قاســيٍة حلاميتِهــا مَن العوامــِل اخلارجيــِة. وباملقارنِة 
بالبذوِر، ال حتتوي األبواُغ عل الغذاِء الذي يستخدُمه 
ه. وُتنتِــُج النباتاُت  النبــاُت الصغــرُي يف أثنــاِء نمــوِّ
الالوعائيــُة ـ ومنهــا احلزازياُت ـ األبــواَغ. وبعُض 
النباتاِت الوعائيِة أيًضا تســتخدُم األبــواَغ يف التكاثِر. 

 �أخترُب نف�ضي
بالأبواِغ  التكاثِر  عمليُة  تختلُف  �أقارُن. فيَم 

عن التكاثِر بالبذور يف النباتاِت؟ 

يحُدَث  اأْن  ميكُن  الِذي  �لناقُد. ما  �لتفكرُي 
حاُت  املُلِقّ اختفِت  لو  البذريِة  النباتاِت  لبع�ِش 

فجاأًة؟

2  ينم��و اأنب��وُب اللقاِح ع��َر القلِم 
، حت��ى  اإىل اأ�ش��فَل نح��َو املِبي���شِ

ي�شَل اإىل الُبَوْي�شِة.

1  عنَدما ت�ش��قُط حبُة لقاٍح على ال�ش��طِح 
الل��زِج للمي�ش��ِم يب��داأُ اأنب��وُب اللق��اِح يف 

. النموِّ
ع��َر  املذّك��ُر  امل�ش��يُج  3  ينتق��ُل 
اأنب��وِب اللق��اِح حت��ى ي�ش��َل اإىل 
في��ِه  ويندم��َج  املوؤّن��ِث،  امل�ش��يِج 

ُبه(.  )يخ�شِ

�لإخ�ضاُب

املي�شُم

م�شيٌج موؤّنٌث
املبي�ُش

حبوُب اللقاِح

اأنبوُب اللقاِح

القلُم
اأنبوُب اللقاِح
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دورُة حياِة نباٍت حز�زٍيّ

ما دور�ُت حياِة بع�ِس �لنباتاِت؟ 
احلزازيــاُت والرسخســياُت نباتاٌت ال َبذريــٌة تتكاثُر 

باألبواِغ. 
متــرُّ دورُة حياِة احلزازياِت والرسخســياِت بمرحلتنِي 
رئيســتنِي. وخالَل إحــدى هاتــني املرحلتني حيدُث 
ى  ؛ حيُث ُينتُج النباُت األبواَغ. وتسمَّ التكاثُر الالجنيسُّ
هِذه املرحلُة الطوَر البوغــيَّ وقد حيتاُج النباُت إىل نوٍع 

واحٍد مَن اخلاليا ليتكاثَر. 

ا املرحلُة األخــرى يف دورِة حياِتا فهَي َطوُر التكاُثِر  أمَّ
. وحيتاُج  ى هِذه املرحلُة الطوَر اجلاميتيَّ اجلنيسِّ وتســمَّ
النباُت فيِه إىل َمشيٍج مذّكٍر ومشيٍج مؤّنٍث لكْي يتكاثَر. 
ى العمليُة املســتمرُة لالنتقاِل مْن مرحلِة التكاثِر  وُتسمَّ
اجلنــيسِّ إىل مرحلِة التكاثِر الالجنــيسِّ ظاهرَة تعاقِب 
األجياِل. وهنــاَك أنواٌع عديدٌة مــَن النباتاِت مترُّ هبذِه 

الظاهرِة.

اأيَن ميكُن اأْن اأجَد الأبواَغ يف النباتاِت احلزازيِة 
التي تنُمو علَى هَذا اجلذِع؟

اإر�شاٌد: اأحّدُد الأماكَن التي تنت�صُر منها الأبواُغ.

�أقر�أُ �ل�ضكَل

ذكٌر

اأنثى

بوي�شٌة

فرٌع اأنثويٌّ

حزاٌز ورقيٌّ

فرٌع ذكريٌّ

نباٌت حزازيٌّ جديٌد

حمفظُة اأبواٍغ

بوي�شٌة خم�شبٌة

اأبواٌغ

ينُمو  حزازيٌّ  نباٌت 
فوَق جذِع �شجرٍة
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مقارنُة النباتاِت الَبذريِة
النباتاُت املغطاُة البذوِر والنباتاُت املعّراُة البذوِر نوعاِن 
مَن النباتاِت الوعائيــِة البذريِة. تتكاثُر النباتاُت املغطاُة 
ا النباتاُت املعّراُة البذوِر  البذوِر عن طريِق أزهاِرها. أمَّ
فليَس هلَا أزهــاٌر، وهَي ُتنتُج بذَروها يف خماريَط، ومنها 

خماريُط نباِت الصنوبِر. 

اُة البــذوِر هَي أقدُم النباتاِت البذريِة عَل  النباتاُت املعرَّ
ســطِح األرِض؛ حيُث ظهرْت قبَل 250 مليوَن سنٍة، 
وانتــرشْت عنَدما كانِت الديناصــوراُت منترشًة. بيناَم 
ظهــرِت النباتاُت املغطَّــاُة البذوِر بعَدهــا بنحِو 100 

مليوِن سنٍة.

وبعُض النباتاِت املعّراِة البذوِر صغريٌة، وبعُضها أشجاٌر 
ُل هذِه النباتاُت معظَم غاباِت شامِل قارِة  كبريٌة. وتشــكِّ

ا وأمريكا الشاملّيِة.  أوربَّ

الفاكهــُة واخلرَضاواُت واحلبــوُب ومعظم املكرساِت 
ا الصنوبُر  التي نأكُلها ُتنتُجها نباتاٌت مغطَّاُة البذوِر. أمَّ
الذي نأكله فهَو بــذوِر نباتاٍت معراِة البــذوِر وتنتُجُه 

أنواٌع  معينٌة مْن أشجاِر الصنوبر.ِ

خماريُط لنباِت ال�صنوبِر   
ذي املخاريِط ال�صوكّيِة

 اأخترُب نف�سي
احلزازياِت  حياِة  دوراُت  تختلُف  فيَم  اأقارُن.  

اِة البذوِر؟ عْن دوراِت حياِة النباتاِت املعرَّ

مثااًل  االأبواِغ  اإنتاُج  ُيَعدُّ  الناقُد. ملاذا  التفكرُي 
؟  على التكاثِر الالجن�صيِّ

قد تعي�ُض بع�ُض اأنواِع ال�صنوبِر ذي املخاريِط 
اآالف  باأربعة  عمرها  يقدر  اإذ  ال�صوكيِة 

و�صبعمائة عاما.

اِة البذوِر دورُة حياِة النباتاِت املَُعرَّ

خمروٌط ذكرٌي

خمروٌط 
اأنثويٌّ

كي�ٌض جنينيٌّ

خماريٌط 
ملقحٌة

نوبٍر بذوٌر �صَ

بادرٌة
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تبيُع حمالُّ اخَل�شراواِت اأنواًعا خمتلفًة مَن الفواكِه واخل�شراواِت.

كيَف تخزُن �لنباتاُت �لغذ�َء؟
ِق. مجيُع الفواكِه واخلرَضاواِت تأيت مَن النباتاِت التي تلتقُط الطاقَة  أالحُظ قسَم اخلرضاواِت يف أثناِء التسوُّ
الشمسيَة وختزُنا عل هيئِة غذاٍء. فالبطاطا احللوُة والشمندُر والُفجُل واجلزُر مجيُعها تنتُجها نباتاٌت ختزُن 

الغذاَء يف جذوِرها. يف حنِي أنَّ البطاطَس وقصَب السكِر والزنجبيَل ختزُن الغذاَء يف سيقاِنا.

نا  وعنَدما َنرشُب الشــاَي أو نأكُل اخلرضاواِتـ  ومنها الســبانُخ واخلسُّ وامللفوُفـ  فإنَّ
نأكُل أوراَق النباتاِت. أّما القرَنبِيُط والبوكيل فهام أزهاٌر تؤكُل يف العادِة. 

ومــَن البذوِر التي يأكُلهــا الناُس الفاصولياُء والــذرُة واألرُز والعدُس 
واحلمُص والقمُح والقهوُة، والشــوكوالتُة. ومتتاُز بذوُر النباتاِت يف 

ا حتتوي عــل نباٍت غرِي مكتمِل النموِّ  ا؛ ألنَّ ا مغّذيٌة جدًّ العــادِة بأنَّ
وغذاِئه املخّزِن فيها.

 �أخترُب نف�ضي
الغذاَء  وال�شبانِخ  اجلزِر  نباتاُت  تخزُن  �أقارُن. كيَف 

بطرٍق خمتلفٍة؟

ا  �لتفكرُي �لناقُد. ملاذا ُتعدُّ النباتاُت م�شدَر غذاٍء مهمًّ
للعديِد مَن املخلوقاِت احلّيِة؟

كلٌّ مْن ثماِر وبذوِر القرِع مغّذيٌة
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التَّقويُم 89

ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ
تق��وُم اجل��ذوُر بتثبي��ِت النباِت 

وامت�صا���صِ املاِء واملوادِّ املغذيِة 

مَن الرتبِة. اأّما ال�ص��اُق فتدعُم 

وامل��وادَّ  امل��اَء  وتنق��ُل  النب��اَت، 

املغّذيَة. 

م��َن  الطاق��َة  الأوراُق  تلتق��ُط 

ُن الغ��ذاَء بعمليِة  ال�صم���ِص وتك��وِّ

 . البناِء ال�صوئيِّ

تق��وُم النباتاُت بعمليِة التكاثِر 

ه��ذِه  وبع���صُ  دٍة،  متع��دِّ بط��رٍق 

ُن  النباتاِت تنتُج البذوَر التي تكوِّ

كلٌّ منها نباًتا جديًدا. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
ن��ة يف ال�ص��كل، واأكم��ُل العب��اراِت  ��ًة كاملبيَّ اأعم��ُل مطوَيّ

ال��واردَة فيها، ث��مَّ اأ�صيُف تفا�صيَل تتعلَّ��ُق بكلِّ جزٍء مْن 

اأجزاِء النباِت اأو العملياِت املبينِة. 

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
املف��رداُت.  م��ا الرتكي��ُب الذي يدع��ُم النب��اَت ويحمُل   1 

اأوراَقُه؟

اأقارُن بْيَ طريقِة ح�صوِل كلٍّ مَن النباتاِت واحليواناِت   2 

على الغذاِء؟

الختالُف الت�صابُهالختالُف

 

التفكرُي  الناقُد. كيَف تختلُف دورُة حياِة نباٍت َبذريٍّ   3 

؟ عْن دورِة حياِة نباٍت حزازيٍّ

النحل��ِة يف  دوَر  ال�صحيح��َة. اإنَّ  اأخت��اُر الإجاب��َة   4 

ى البذوِر هو:  عمليِة تكاثِر نباٍت مغطَّ

منتٌجب.�سانع �لع�سِل�أ.
ملقٌحد.ناقٌل لبذوِرجـ.

اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيحَة. خالَي��ا النب��اِت الت��ي   5 

ى: ميكُنها اأْن تنمَو فت�صبَح نباًتا جديًدا كاماًل ُت�صمَّ

ذ�تيَة �لتلقيِحب.�لنباتاِت �لالوعائيَة�أ.
�لأبو�َغد.مغطاَة �لبذوِرجـ.

. ما اأجزاُء النبات��اِت؟ وكيَف تقوُم  ال�صوؤاُل الأ�صا�ص��يُّ  6 

بوظاِئفها؟ 

ٍة كتابُة ق�صّ
ح��دَث البناُء ال�صوئيُّ يف م�صنٍع بدًل م��ْن اأوراِق النباتاِت؟  م��اذا لو 

بّي���ُن فيه��ا كيَف ميكُن اأْن يعم��َل هذا امل�صنُع، 
ُ
اأكت��ُب ق�صًة ق�صريًة اأ

وكيَف ميكُن تغليُف الغذاِء، وتخزيُنه، و�صحُنه.

خمّططاُت النقِل
 النقِل يف نباٍت وعائيٍّ وعملياِت 

ِ
اأر�صُم �صكلِي اأقارُن فيهما بَي نظام

النقِل يف ج�صِم الإن�صاِن، واأقارُن كيَف يتمُّ نقُل املاِء واملوادِّ الغذائيِة، 

والف�صالِت يف كلتا احلالتِي؟

  الُعُلوُم َواْلَفنُّالُعُلوُم َواْلَفنُّ  الُعُلوُمالُعُلوُم  َوالِكَتاَبُةَوالِكَتاَبُة
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ُف النباتاُت مَع الأماكِن التي تعي���ُس فيها. فعلى �ص��بيِل املثاِل، يف  ِ البيئِة واملُن��اِخ؟ تتكيَّ م��اذا يح��دُث للنبات��اِت عنَد تغ��ريُّ

اُر املياَه ال�صحيحَة يف ال�صاِق. ويف املناطِق الغزيرِة الأمطاِر يكوُن لبع�ِس اأوراِق  بَّ ال�صحراِء احلاّرِة واجلاّفِة، يخزُن ال�صَّ

. ٌة، لتتخّل�َس مْن هطِل الأمطاِر الغزيرِة ب�صرعٍة، ومتنَع الفطرياِت والبكترييا مَن النموِّ الأ�صجاِر ميزاٌت خا�صَّ

قْد توؤثُر التغرياُت املناخيُة يف اأماكِن منوِّ النباتاِت. در���َس العلماُء كيَف تهاجُر النباتاُت - على مَدى اآلِف ال�ص��ننَي - اأو 

ِ درجاِت احلرارِة. ِ التدريجيِّ ملعّدِل �صقوِط الأمطاِر، اأو تغريُّ تنتقُل اإىل اأماكَن جديدٍة ب�صبِب التغريُّ

معظُم النباتاِت متجّذرٌة بقوٍة يف الأر�ِس، بحيُث ل ميكُنها التحّرُك. ولكْي تتكاثَر وتنت�صَر يف بيئاٍت جديدٍة وهَب َلها اهلُل 

قدرًة عَلى ن�ص��ِر بذوِرها اأو حبوِب اللقاِح بو�ص��ائَل متنوعٍة يف مناطَق بعيدٍة عِن املناطِق التي تنُمو فيها، مما ي�ص��اعُدها 

 على املناِخ. 
ُ
عَلى البقاِء، على الرغِم مَن  التغرياِت التي تطراأ

بع���سُ النبات��اِت، مثَل الهندب��اِء، تعتمُد على الرياِح لتوزيِع بذوِرها. كلُّ بذرٍة مْن ب��ذوِر الهندباِء تت�صُل بخيٍط. وعنَدما 

. تهبُّ الرياُح فاإنَّها حتمُل اخليوَط كاأنَّها مظاّلٌت �صغريٌة ملوقٍع جديٍد قد يبتعُد م�صافاٍت كبريًة عن موقِع النبتِة الأمِّ

بع�ُس البذوِر َتْعَلُق بجلوِد احليواناِت اأو فراِئها، اأو بري�ِس الطيوِر، فتنقُلها م�صافاٍت كبريًة قبَل اأن ت�صقَط وَتْنُبَت جذوُرها 

يف الأر�ِس. وقد تاأكُل الطيوُر الثماَر وتطرُي م�صافاٍت بعيدًة، ثم َتْخُرُج البذوُر مَع ف�صالِتها.

 اجل��ذوُر يل��زُم اأن ت�ص��قَط الب��ذوُر يف منطق��ٍة تتوافُر فيه��ا ظروٌف منا�ص��بٌة لنموِّ هذا الن��وِع مَن النبات��اِت، مثل 
َ
ولتن�ص��اأ

هجرُة النباتاِتهجرُة النباتاِت

بذور الهندباِء
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�لفكرُة �لرئي�ضُة و�لتفا�ضيُل
الفكرُة الرئيســُة ُتعطي القارَئ فكرًة عامًة  	

. عْن مضموِن النصِّ

الفكرَة  	 تدعُم  التفاصيُل واحلقائُق واألمثلُة 
الرئيسَة.

 �أكتُب عْن
�لفكرة �لرئي�ضة و�لتفا�ضيل

، ثمَّ أســتخدُم المنّظــَم التخطيطيَّ  أقرُأ النصَّ
الســتخالِص الفكرِة الرئيسِة والتفاصيِل التي 

يعرضها النص حول طرق انتقال البذور. 

الرتب��ِة وامل��اِء واأ�ص��عِة ال�صم���ِس، وق��د يك��وُن املن��اُخ اأك��َر 

مالَءمًة لنموِّ النباِت. فعَلى �ص��بيِل املثاِل قْد ت�صقُط البذوُر 

عَل��ى قمِة جب��ٍل حيُث تكوُن احل��رارُة مالِئمًة للنب��اِت اأكَر 

م��َن املنطق��ِة الت��ي ج��اءِت الب��ذوُر مْنه��ا. كي��َف ميك��ُن اأْن 

َر ا�ص��تخداماُت الإن�ص��اِن املختلف��ُة لالأرا�صي يف انتقاِل  توؤثِّ

َم العلم��اُء برامَج ومناذَج حا�ص��وبيًة  ب��ذوِر النبات��اِت؟ �صَمّ

��ِع كيَف تهاجُر النبات��اُت. تعِر�ُس هذه  ت�ص��اعُدهم على توقُّ

الربام��ُج بعَد تزويِده��ا بالبياناِت كيَف تنتق��ُل البذوُر فوَق 

الأرا�صي الوا�ص��عِة مثِل ال�صحاري وال�ص��هوِل التي مل متتدَّ 

اإليها اأن�ص��طُة الإن�ص��اُن، ث��مَّ تقارُنها بطرِق انتق��اِل البذوِر 

ف��وَق الأرا�صي التي متتدُّ فيها الطرُق ال�ص��ريعُة اأو خطوُط 

ا  ال�ص��كِك احلديدي��ِة اأو امل��زارُع اأو امل��دُن. ويدر�ص��وَن اأي�صً

 ِ ��ُر هذه املن�ص��اآُت يف زي��ادِة درجِة احل��رارِة وتغريُّ كي��َف توؤثِّ

اِت يف هجرِة النباتاِت. املناِخ، واأثَر هذِه التغريُّ

تنقُل الطيوُر بذوَر النباتاِت اإىل اأماكَن بعيدٍة. 



الثاِني الدر�ُس 

عملياُت الحياِة في عملياُت الحياِة في 
ِة  ِة المخلوقاِت الحَيّ المخلوقاِت الحَيّ

الدقيقِةالدقيقِة

باليي��ُن  وهن��اَك  والأغطي��ِة.  والأث��اِث  ال�س��جاِد  ف��ي  الُع��ثُّ  ه��ذا  يعي���ُش 
المخلوق��اِت الحي��ِة الدقيق��ِة تعي���ُش م��ْن حوِل��َك. فم��ا المخلوق��اُت الحيَُّة 

الدقيقُة؟ ومْن اأيَن تاأِتي؟ وكيَف تمّكَنْت ِمَن البقاِء؟

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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ما درجاُت �لحر�رِة �لتي تحفُز نموَّ �لخميرِة؟
ُن فر�ضيًة �أكِوّ

م��ا اأث��ُر درج��ِة الح��رارِة ف��ي نم��وِّ الخميرِة؟ اأكت��ُب اإجابِتي في �ش��ورِة فر�شيٍة على 
النح��ِو التاِل��ي: "اإَذا َنَم��ِت الخمي��رُة ف��ي م��اٍء داف��ٍئ وم��اٍء ب��ارٍد ف��اإنَّ اأف�ش��َل نم��وٍّ 

للخميرة يكوُن في .......".

�أختبُر فر�ضيَِّتي
م��اذا  ��رِة.  المكبِّ العد�ش��ِة  با�ش��تخداِم  ��َة  الجافَّ الخمي��رَة  �ألحُظ: اأفح���ُش   1 

�شاهْدُت؟ وما الِذي �شاعَدني على روؤيِة تفا�شيَل اأكثَر؟

ُب. اأمالأُ الكاأ�شيِن الزجاجيتيِن ب� 125 مل مَن الماِء الدافِئ عنَد درجِة  �أجرِّ  2 

ُك المزيَج حتى  حرارِة 45 ْ���ش، واأ�شيُف 4جم مَن ال�ش��كِر اإلى كلِّ كاأ���ش، واأحرِّ
ي��ذوَب ال�ش��كُر تماًم��ا، ث��مَّ اأكت��ُب كلم��َة )داف��ئ( عل��ى اإح��َدى الكاأ�ش��يِن، وكلم��َة 

)بارد( على الكاأ�ِش الأخَرى. 

�أ�ضتعمُل �لمتغير�ِت. اأ�شُع الكاأ�ش المعنوَنة ب�ِكلمِة )بارد( في وعاٍء فيِه   3 

ماٌء ثِلٌج. ما المتغيُر الم�شتقلُّ والمتغيُر التابُع اللذاَن �شيتمُّ اختباُرُهما في 
هذِه التجربِة؟ 

المزيَج،  ُك  واأحرِّ كاأ�ٍش  كلِّ  في  ِة  الجافَّ الخميرِة  مَن  �شغيرًة  ملعقًة   4  اأ�شُع 

واألحُظ الكاأ�شيِن بعَد 10 دقائَق، واأ�شُف ما اأ�شاهُد. اأيُّ الكاأ�شيِن حدَث فيها 
ٌر اأكثُر؟ تغيُّ

�أ�ضتخل�ُس �لنتائَج
التكبيِر  قّوَتْي  واأ�شتخدُم  كاأ�ش.  كلِّ  و�شِط  مْن  عينٍة  على  �أقارُن. اأح�شُل   5 

العينتيِن  اأيُّ  عينٍة.  كلِّ  نموِّ  لفح�ِش  المركِب  للمجهِر  والكبَرى  ال�شغَرى 
تحتوي على خالَيا خميرٍة اأكثَر؟ 

�أكثَر �أ�ضتك�ضُف
هِل الخميرُة قادرٌة على اإنتاِج غذاِئها، اأم اأنَّها تمت�شُّ الموادَّ الغذائيَة مَن الو�شِط 

ُم تجربًة لختباِرها. ُن فر�شيًة، واأُ�شمِّ الِذي تعي�ُش فيه؟ اأكوِّ

ٍة فوريٍة • خمريٍة جافَّ
ٍة • عد�شٍة مكِرّ

• كاأ�شنِي زجاجّيتنِي
ٍج • خمباٍر مدَرّ

• ماٍء دافٍئ
• ميزاٍن

• مقيا�ِش درجِة احلرارِة
• �شكٍر 

•  ملعقٍة
•  ق�شيَبْي حتريٍك 

بال�شتيكينْي
• وعاٍء فيِه ماٌء َثِلٌج

• �شاعِة اإيقاٍف
• قّطارتنِي

•  �شرائَح جمهريٍة واأغطيِة 
�شرائَح

• جمهٍرمركٍب

5�خلطوة

3�خلطوة

�أحتاُج �إلى:
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�ل�ضوؤ�ُل �لأ�ضا�ضيُّ
فيَم تت�شابُه املخلوقاُت احليُة الدقيقُة، وفيَم 

تختلُف؟ 

�ملفرد�ُت
املخلوُق احليُّ الدقيُق

وحيُد اخلليِة

الن�شطاُر الثنائيُّ

القرتاُن  

الترُعُم

مهارُة �لقر�ءِة
ال�شتنتاُج

ماذا اأ�صتنتُج؟ماذا اأعرُف؟اإر�صاٌد







َما �ملخلوقاُت �حلّيُة �لدقيقُة؟
دِة،   املخلوُق احليُّ الدقيــُق خملوٌق حيٌّ جمهريٌّ ال ُيــَرى بالعنِي املجرَّ
وُيســتخدُم مصطلُح امليكروباِت لوصِف املخلوقاِت احليِة الدقيقِة. 
ُن  واملخلوقــاُت احلّيُة الدقيقُة يمكُن أْن تكوَن وحيدَة اخلليِة، أْي تتكوَّ
دُة اخلالَيا،  أجســاُمها ِمْن خليٍة واحــدٍة، كاَم يوَجُد منَها أنــواٌع متعدِّ

وتتكّوُن أجساُمها مْن أكثَر مْن خليٍة. 

اُت �ملجهريُة �لُفطريَّ
ــُة العفَن واخلمــريَة، وهي ـ مثــُل بقيِة  اُت املجهريَّ تشــمُل الُفطريَّ
الُفطرياِت ـ ال تســتطيُع صنَع غذاِئها بنفِسها، وبداًل مْن ذلَك متتصُّ 
املوادَّ املغّذيَة مَن الوســِط الذي تعيُش فيِه. بعــُض أنواِع الفطرياِت 
املجهريِة مألوفٌة، ومنها اخلمريُة التي تستخَدُم يف صنِع اخلبِز، وبعُضها 
ُيستخَدُم يف صنِع بعِض أنواِع اجلبِن. يف عاِم 1859م اكتشَف لويس 
ى اخلمريُة عل  باستور كيَف تؤّثُر خالَيا اخلمريِة يف اخلبِز؛ َحيُث تتغذَّ
نًة فقاقيَع مْن غاِز ثاين أكسيِد الكربوِن تسبُِّب  َنَشــا دقيِق القمِح مكوِّ

انتفاَخ عجينِة اخلبِز.

 وُتستخَدُم بعُض أنواِع الفطرياِت  املجهريِة يف صناعِة األدويِة لعالِج 
األمراِض. 

وهناَك أنواِع مَن الفطرياِت املجهريِة تسبُِّب األمراَض، 
فعَل ســبيِل املثاِل، هناَك أنواٌعِ تعيُش عَل ســطِح 
جســِم اإلنســاِن ويف داخلِه مْن دوِن أْن تسبَِّب 
لــه أًذى، ولكْن إذا توافرْت ظروٌف مناســبٌة 
ــا تتكاثُر  ـ ومنهــا احلــرارُة والرطوبُة ـ فإنَّ
ُمعديًة  والتهاباٍت  أمراًضا  وتسبُِّب  برسعٍة، 
تصيُب  اجللَد ومناطَق بنَي األصابِع، ومْن 

 . َيايضِّ ذلَك مرُض القدِم الرِّ
ي�شتخدُم فطُر البن�شيليوم ل�شناعِة الأدويِة.  
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�لطالئعياُت �ملجهريُة
معظُم الطالئعيــاِت خملوقاٌت حّيٌة دقيقٌة وحيدُة اخلليِة، 
يصُعُب تصنيُفها إىل حيواناٍت أو نباتاٍت. فالطالئعياُت 
الشــبيهُة بالنباتاِت ـ ومنها اليوجلينــا ـ تصنُع غذاَءها 
بنفِسها. والدياتوماُت طالئعياٌت شبيهٌة بالنباتاِت تعيُش 
يف البحرياِت واملحيطاِت، وُتَعدُّ مصدَر الغذاِء الرئيَس يف 

األنظمِة البيئيِة البحريِة. 

والطالئعياُت التي ال تقدُر عل صنِع غذاِئها لا تراكيُب 
تســاعُدها عَل احلركِة للحصوِل عل غذاِئها، فبعُضها 
ى األسواَط. وبعُضها لا  ــوَط ُتسمَّ لُه تراكيُب ُتشبُه السَّ
ُك  ى األهداَب، وهَي تتحرَّ عَر ُتســمَّ تراكيُب ُتشــبُه الشَّ
ا األِميبــا فلَها تراكيُب  جيئًة وذهاًبا مثــَل املجداِف. أمَّ
ى األقداَم الكاذبَة تستخدُمها يف حركتِها عن طريِق  تسمَّ

انقباِضها وامتداِدها. 

�لبكترييا و�لبد�ئياُت
البكترييا خملوقاٌت وحيدُة اخلليِة. وبعُض أنواِع البكترييا 
ضارٌّ يسبُِّب العديَد مَن األمراِض، فهناَك بكترييا كرويٌة 
 ، تسبُِّب التهاَب احللِق. ومعظُم أنواِع البكترييا غرُي ضارٍّ
ومنْهــا البكتريَيا العصويٌةُ التي ُتســتعمُل إلنتاِج اللبِن 

الرائِب وغريِه مَن املوادِّ املفيدِة للجسِم.

ــا البدائياُت فهَي خملوقاٌت حيٌة وحيــدُة اخلليِة. وقْد  أمَّ
صنّفُت مْن قبــُل عل أنا أحُد أنــواِع البكترييا، إالَّ أنَّ 
العلامَء اكتشفوا اختالَف صفاِتا الوراثيِة عِن البكترييا. 

�ضخوٌر َتزَخُر باحلياِة

نتجْت هذِه ال�شخوُر عْن م�شتعمراِت بكترييا 
وطحالَب بدائيٍة. ُتَرى اأيَن كانْت تعي�ُش هذِه 

املخلوقاُت يف اأثناِء حياِتها؟ 
ُد اأماكَن هذِه ال�شخوِر التي نتجْت  اإر�شاٌد اأحدِّ

عِن البكتريَيا والطحالِب البدائيِة. 

�أَقر�أُ �ل�ضورَة 

 بعُض البدائياِت تعيُش يف ظروٍف قاســيٍة عَل األرِض 
ال يمكُن لغرِيها مَن املخلوقاِت احليِة العيُش فيَها. 

بعُض أنــواِع البدائيات تعيــُش يف الينابيِع احلارِة التي 
تصُل درجُة حرارِة املاِء فيها إىل درجِة الغلياِن. وبعُضها 
تعيــُش يف بيئاٍت خاليــٍة مَن األكســجنِي بالقرِب من 
فوهــاِت الباكنِي يف قاِع املحيطــاِت. وهناَك بدائياٌت 
تعيُش يف القنواِت الضميــِة للحيواناِت، أو يف أماكَن 

شديدِة امللوحِة. 

 �أخترُب نف�ضي
علَ��ى  بدائي��اٍت  وج��وُد  ُيحَتم��ُل  �أ�ضــتنتُج: هْل 

ُح اإجابِتي. جلِدي؟ اأو�شِّ

�لتفكرُي �لناقُد. هْل توجُد الدياتوماُت بالقرِب 
اأعماِق  يف  اأم  واملحيطاِت  البحرياِت  �شطِح  مْن 

املياِه؟ ملاذا؟

ي�شتخدُم م�شطلُح امليكروباِت لو�شِف املخلوقاِت 
ال�شاّرَة  وَلي�َش  وال�شاّرِة  املفيدِة  الدقيقِة  احليِة 

فقط.
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تســتطيُع املخلوقاُت احليَُّة الدقيقُة -بأمــِر اهللِ تعاىَل- 
التكاثَر برسعٍة ليصبَح عدُدها باملالينِي. كيَف تستطيُع 
أْن تنتَج هَذا العدَد الكبرَي برسعٍة؟ وكيَف اســتطاَعِت 
البقاَء عل قيِد احلياِة مالينَي الســننِي؟ إنَّ اإلجابَة عْن 

هذِه األسئلِة تكُمُن يف طريقِة تكاُثِرها. 

اُت اَلِئِعيَّ �لطَّ
. وهَو نوٌع  تتكاَثُر معظُم الطالئعياِت باالنشطاِر الثنائيِّ
مَن التكاثِر الالجنيسِّ ينقســُم فيــِه املخلوُق احليُّ إىل 
خملوقنِي حّينِي جديديِن متامثلنِي. ومثاُل ذلَك استطالُة 
إىل  وانقساُمه  كروموســوماتِه  وتضاُعُف  الباميسيوِم 

اثننِي.

باالقرتاِن. وهَو عمليٌة جنسيِّة  وقْد تتكاَثُر الطالئعياُت 
تلتحُم فيها املخلوقاُت احليــُة بعُضها ببعٍض، وتتبادُل 
املــادَة الوراثيَة فيام بينَها، ثم ينفصُل بعُضها عن بعٍض، 

 . وينقسُم كلٌّ منَها بعَد ذلَك باالنشطاِر الثنائيِّ

ى  بعُض أنــواِع الطالئعيــاِت تتكاَثُر باألبواِغ وتســمَّ
البوغّياِت. وحتتِوي األبواُغ عــل املادِة الوراثيِة داخَل 
َل الظروِف  غشاٍء حيِميها. وتســتطيُع هذِه األبواُغ حتمُّ
ها فتنُمو.  القاســيِة حتَّى تتهيََّأ ظــروٌف مناســبٌة لنموِّ
وبعــُض أنواِع البوغّياِت حتتاُج إىل جســِم خملوٍق حيٍّ 
آخــَر لتنُمَو داخَله، ومنَها البالزموديوُم الِذي يســبُب 

مرَض املالرَيا.

ُة �لدقيقُة؟   كيَف تتكاَثُر �ملخلوقاُت �حليَّ

�لن�ضطاُر �لثنائيُّ

ماذا يحدُث لهذا الرامي�شيوِم؟ 
�إر�ضاٌد: اأنظُر ماذا يحدُث يف املِنَطقِة الو�شَطى؟ 

�أَقر�أُ �ل�ضورَة 

1 يتمُّ ت�شاُعُف املادِة الوراثيِة.

2 تبداأُ اخلليُة يف النق�شاِم.

3 ينتُج خملوقاِن متماثالِن. 
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�لُفطرياُت 
تتكاَثُر بعُض الفطرياِت - ومنها اخلمريُة - الجنســيًّا 
ُن البعُم بنموِّ بروٍز صغرٍي عل اخلليِة  بالتربُعِم. ويتكوَّ
. وعنَدمــا ينُمو الُبعُم تنقســُم نــواُة اخلليِة األمِّ  األمِّ
انقساًما متســاوًيا، وينتُج عْن ذلَك نواتاِن متامثلتاِن يف 
كروموســوماِتام. وتصبُح إحَدى هاَتنِي النواَتنِي جزًءا 
ُعِم الناِمي، ثمَّ ينفصُل البُعُم، ويصبُح خملوًقا  مَن الُبْ

حيًّا جديًدا. 

وهناَك أنــواٌع أخَرى مَن الُفطريــاِت تتكاَثُر باألبواِغ؛ 
ِة لتباُدِل  ُة مَع اخلالَيا األنثويَّ حيُث تندمُج اخلاليا الذكريَّ
املادِة الوراثيِة وإنتــاِج األبواِغ. وحُتفــُظ هذِه األبواُغ 
داخَل غالٍف، ثمَّ تنترُش منُْه، فإذا سقَطْت يف بيئٍة مناسبٍة 

ا تنُمو وتنتُج فطًرا جديًدا.  ها فإنَّ لنموِّ

�لبكتريَيا 
، ومنها بكتريَيا  تتكاَثُر معظُم البكتريَيا باالنشطاِر الثنائيِّ
)إِي.ُكواَلي( التي تعيُش يف أمعاِء اإلنســاِن. وتتكاَثُر 
بعُض أنواِع البكترييا باالقــرتاِن؛ حيُث تّتصُل خلّيتاِن 
مًعا، وتنتقُل املادُة الوراثيُة مْن إحداُها إىل األخَرى، ثم 

تنفصُل اخلليتاِن إحداها عن األخَرى وتنقسامِن.

 �أخترُب نف�ضي
�أ�ضــتنتُج. عنَدما يح��دُث الترُع��ُم، ه��ْل ي�ش��بُه 

املخلوُق اجلديُد اأ�شلَُه؟

�لتفكرُي �لناقُد. فيَم يختلُف الن�شطاُر الثنائيُّ 
عْن القرتاِن )التزاُوِج(؟

تتكاَثُر خالَيا هذه اخلمريِة بالترُعِم.   

  �شورٌة لبكترييا حتَت املجهِر الإلكرتوينِّ ُتظهُر كيَف تنتقُل 
املعلوماُت الوراثيُة عَر ج�شٍر يربُط هذِه البكترييا يف اأثناِء 

تكاُثِرها بالقرتاِن.
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ما عفُن �خلبِز؟
لعيلِّ شــاهْدُت مرًة زغًبا ينُمو عل قطعٍة ِمَن اخلبِز. إنَّ 
هذا الزغَب األسوَد هَو عفُن اخلبِز. وأبواُغ هذا العفِن 
ا  ا، ولكنَّها إذا ســقَطْت يف بيئٍة مناسبٍة فإنَّ صغريٌة جدًّ
تنُمو رسيًعا. وتعدُّ البيئُة الدافئُة الرطبُة الوســَط املثايلَّ 

لنموِّ هذا العفِن.

ى اخليوَط  ُب عفُن اخلبــِز مْن ُخيوٍط دقيقٍة ُتســمَّ يرتكَّ
الُفطريَة. تنترُش هذِه اخليوُط لتغطَِّي مساحًة كبريًة، وهَي 
تشبُه يف ذلَك جذوَر النباتاِت. وبعُض اخليوِط الفطريِة 
تنُمو إىل أســفَل لتثبيِت العفِن عل اخلبــِز. وتفرُز هذِه 
ُل امتصاَص املوادِّ الغذائيِة.  اخليوُط موادَّ كيميائيًة تسهِّ
ى إنزيامٍت. ويسبُِّب  واملوادُّ التي يفرُزها بروتيناٌت ُتسمَّ

اإلنزيُم ترسيَع حدوِث التفاعالِت الكيميائيِة. 

وهناَك خيوٌط ُفطريٌة تنمو إىل أعَل. وحتتوي هذه اخليوُط 
عل تراكيَب مســؤولٍة عْن تكويِن األبواِغ، التي تتحّرُر 
ها، وهذا يمّثُل التكاثَر الالجنيسَّ يف  بعَد أْن يكتمَل نموُّ
دورِة حياِة الفطِر. وحيدُث التكاثُر اجلنيسُّ عنَدما يندمُج 

ناِن أبواًغا جديدًة.  خيطاِن فطرّياِن مًعا، ويكوِّ

 �أخترُب نف�ضي
على  العفَن  الإنزمياُت  ت�شاعُد  �أ�ضتنتُج. كيَف 

ه�شِم الطعاِم؟

�لتفكرُي �لناقُد. كيَف ميكُن اأْن تكوَن الإنزمياُت 
مهمًة لن�شاطاٍت اأخرى غرِي اله�شِم؟

نموُّ �لعفِن
بالم��اِء،  خب��ٍز  قطع��َة  ��ُب   1  اأرطِّ

واأ�شُعها داخَل كي�ٍش بال�شتيكيٍّ 
ذات��يِّ الغل��ِق. اأغلُق الكي���َش 
واأ�شُع��ه ف��ي م��كاٍن مظل��ٍم 

دافٍئ عدَة اأياٍم. 

واألح��ُظ  ��رًة،  �ألحُظ. اأ�ش��تخدُم عد�ش��ًة مكبِّ  2 

 قطعَة الخبِز، واأفح�ُش كلَّ تركيٍب. 
 اأحذُر. ل اأفتُح الكي�َش.

راِت  ُن �لبيانــاِت. اأدّوُن مالحظاِت��ي ح��وَل التغيُّ �أدوِّ  3 

واأكت��ُب  �ش��اهْدُتُه،  م��ا  واأر�ش��ُم  الخب��ِز.  عل��ى قطع��ِة 
اأ�شماَء اأجزاِء عفِن الخبِز الظاهرِة. 

راِت في قطعِة  �أف�ّضُر �لبياناِت. ما الِذي �شبََّب التغيُّ  4 

الخبِز؟

�أ�ضــتنتُج. ما م�ش��دُر العف��ِن ال��ذي نَم��ا عل��ى قطعِة   5 

الخبِز؟

اأعلى  ال�شوداُء  البقُع 
اخليوِط الفطريِة هي 
 .اِفُظ الأبواِغ حَمَ
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ٌر �ٌس م�ضوَّ ملخَّ
�لدقيقُة  �حليُة  �ملخلوقاُت 
عل��ى  ت�ص��تمُل  �جلر�ثيــُم  �أو 
ومعظ��ِم  الفطري��اِت  بع���سِ 

البكترييا، وه��ي خملوقاٌت حّيٌة 

دِة.  ل ُترى بالعنِي املجرَّ

تت�ك�����اَث������ُر املخ�����لوقاُت احل�ّي���ُة 

ا بالن�ضــطاِر  الدقيقُة لجن�ص��يًّ

، والتربع��ِم، وتكوي��ِن  �لثنائــيِّ
الأبواِغ. وتتكاثُر جن�صيًّا بالتزاُوِج 

)القرتاِن(. 

ُن عفــُن �خلبِز م��ن كتلٍة  يتك��وَّ

كبريٍة مَن اخليوِط الفطريِة. 

ُم �أفكاري  �أنظِّ
ن��ة يف ال�ص��كل  اأعم��ُل مطوي��ًة كاملبيَّ

ع��ِن  تعّلْمُت��ه  م��ا  فيه��ا  ���سُ  اأخلِّ

املخلوقاِت احل��ّي���ِة الدقيقِة بكتابِة 

الداخل��يِّ  الوج��ِه  عل��ى  فق��راٍت 

للمطويِة.

ُر و�أحتّدُث و�أكتُب �أفكِّ
��اِن  �ملفرد�ُت. العملي��ُة الت��ي يلتح��ُم فيِه��ا خملوق��اِن حيَّ  1 

ويتبادلِن املادَة الوراثيَة مًعا ت�صّمى ................................... .

َف العلماُء البدائياِت قدمًيا على اأنَّها  �أ�ضــتنتُج. ملاَذا �صنَّ  2 

بكترييا؟

ماذا اأ�صتنتُج؟ماذا اأعرُف؟اإر�صاٌد

�لتفكــرُي �لناقُد. م��ا اأهمي��ُة ق��درِة املخلوق��اِت احلي��ِة   3 

املجهريِة على التكاثِر جن�صيًّا ول جن�صيًّا؟

��ا ياأت��ي ل ُيَعدُّ  �أختــاُر �لإجابــَة �ل�ضحيحــَة. اأيٌّ ممَّ  4 

؟ �صكاًل مْن اأ�صكاِل التكاُثِر الالجن�صيِّ

الن�شطاُر الثنائيُّب.الترعُماأ.
تكويُن الأبواِغد.القرتاُنج�.

�أختــاُر �لإجابَة �ل�ضحيحَة. ما الرتكيُب الذي يفرُز   5 

الإنزمياِت يف عفِن اخلبِز؟

املغازُلب.الأبواُغاأ.
اخليوُط الفطريُةد.اجلذوُرج�.

احلي��ُة  املخلوق��اُت  تت�ص��اَبُه  . فيَم  �لأ�ضا�ضــيُّ �ل�ضــوؤ�ُل   6 

الدقيقُة، وفيَم تختلُف؟

�لكتابُة �ملقنعُة
ُ اأهميَة دوِر البكتريَيا النافعِة، معّزًزا كتابتي باأمثلٍة  اأكت��ُب مقاًل يبنيِّ

ٍة.  تو�صيحيَّ
ٍ
عليها، و�صوِرها ور�صوم

�أعمُل مل�ضًقا 
ي الآثاَر ال�ص��لبيَة والإيجابيَة للمخلوق��اِت احليِة الدقيقِة يف  اأ�ص��تق�صِ

�صحِتي. واأعمُل مل�صًقا اأعر�ُس فيِه املعلوماِت التي اأكت�صُفها. 

َحُة  الُعُلوُمالُعُلوُم  َوالِكَتاَبُةَوالِكَتاَبُة َحُةالُعُلوُم َواْل�صِّ   الُعُلوُم َواْل�صِّ



اعتق��َد العلم��اُء �ش��ننَي طويل��ًة اأنَّ احلي��اَة عل��ى 
الأر���ِش تعتم��ُد علَ��ى �َش��وِء ال�شم���ِش. ولكنَّه��م 
اكت�شُفوا يف �شبعينياِت القرِن املا�شي خملوقاٍت 
حيًة تعي�ُش يف قاِع املحيطاِت، فال ت�شُلها اأ�شعُة 
ال�شم�ِش. وعندئٍذ اأخَذ العلماُء يت�شاءلوَن كيَف 
تعي���ُش ه��ذِه املخلوق��اُت يف ق��اِع املحي��ِط، حي��ُث 

الرودُة والظالُم الدام�ُش. 

خ��وٍر من�شه��رة  ُن باط��ُن الأر���ِش م��ْن �شُ يتك��وَّ
تندف��ُع عل��ى هيئ��ِة لب��ٍة، وحتت��ِوي عل��ى كمي��ٍة 
كبريٍة مَن الكريِت الذي ت�شتخدُمه البدائياُت 
ى املوق��ُع ال��ذي تندفُع  يف �شن��ِع غذاِئه��ا. وُي�ش��مَّ
منه هذِه الالبُة يف قاِع املحيِط الفوهاِت املائيَة 

َة.   احلارَّ

�لكتابُة �ملقنعُة
خصائُص الكتابِة املقنعِة اجليدِة:

ُرها مدعوَمًة  	 ُم الفكرَة الرئيسَة وتطوِّ تقدِّ
باحلقائِق والتفاصيِل. 

ُم معلوماٍت مهمًة حوَل املوضوِع. 	 تقدِّ

تلّخُص املعلوماِت مْن مصادَر متنوعٍة. 	

تستخدُم أدواِت الربِط، ومنها: ُثم، و،  	
بعد، لذلك. 

تســتخلُص نتائَج مبنيًة عــل احلقائِق  	
واملعلوماِت املقدمِة.

احلياُة ف�ي 
الأعماِق

بع�ُش اأنواع 
الديداِن

كتابٌة علميٌة
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 �أكتُب عْن
�لكتابُة �ملقنعــُة: أكتُب تقريًرا يوّضُح كيَف تساعُد البدائياُت 
املخلوقاِت احليَة يف قاِع املحيِط عل احلياِة. جيُب أْن تبدَأ الكتابُة 
ُم  بدايًة مشــوقًة للقارِئ، وأْن يكوَن هدُفهــا واضًحا. لذا أقدِّ
َرها مدعوَمًة باحلقائِق. وأستخدُم بدقٍة  الفكرَة الرئيســَة وتطوُّ
تفاصيَل داعمًة وكلامٍت وأســامًء وضامئــَر وصفاٍت لوصِف 
املوضــوِع وتوضيِحــه. وأســتعنُي يف بحثي بكتــٍب ومواقَع 

إلكرتونيٍة، وأخلُّص نتائجي يف نايِة التقريِر.

ا�ش��تخدَم  الفوه��اُت  ه��ذِه  اكُت�ش��فْت  وعنَدم��ا 
لدرا�ش��ِتها،  رًة  مط��وَّ واأجه��زًة  اأدواٍت  العلم��اُء 
تعي���ُش  اأنَّ هن��اَك خملوق��اٍت حي��ًة  فاكت�ش��ُفوا 
بالق��رِب منه��ا. وِمْن هذِه املخلوق��اِت الديداُن 
وحت��ى  البح��ِر،  وبل��ُح  وال�ش��رطاناُت  واملح��اُر 
ه��ذِه  م��ْن  العدي��ُد  ا�ش��تطاَع  وق��ِد  الأ�ش��ماُك. 
املخلوق��اِت العي���َش يف ه��ذِه الأنظم��ِة البيئي��ِة 
باعتماِده��ا عل��ى البدائي��اِت، وه��َي خملوق��اٌت 
حّي��ٌة دقيقٌة َت�ش��تخدُم م��وادَّ كيميائيًة يف �شنِع 
غذاِئها، ول تعتمُد على اأ�شعِة ال�شم�ِش، بعك�ِش 
الأنظم��ِة البيئي��ِة عل��ى الياب�ش��ِة الت��ي تعتم��ُد 

الفوهاُت على اأ�شعِة ال�شم�ِش. 
املائيُة احلارُة

ُع    �لإثر�ُء و�لتو�ضُّ 101
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ٌر �ٌص م�صوَّ ملخَّ
للنباتاِت  ُل:  وَّ الأَ ْر����ُص  ال���دَّ
تراكيُب تقوُم بوظائَف حمددٍة. 

ت�����ش��ت��خ��دُم ال��ن��ب��ات��اُت اأ���ش��ع��َة 

ال�شم�ِس يف �شنِع غذاِئها.

املخلوقاُت  الثاِني:  ر���ُص  ال��دَّ
بالعنِي  ُت��َرى  ال  الدقيقُة  احلّيُة 

بع�َس  ��ُن  وت��ت�����ش��َمّ امل����ج����ّردِة، 

الُفطرياِت، وبع�َس الطالئعياِت 

ومعظَم البكترييا.

ُم اأفكاري  اأنظِّ
��اِت التي عمْلُتها يف كلِّ در���سٍ على ورق��ٍة كبريٍة مقّواٍة.  ل�ش��ُق املطوَيّ

ُ
اأ

واأ�شتعنُي بهذِه املطوياِت على مراجعِة ما تعَلّْمُتُه يف هذا الف�شِل.  
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اأُْكِمُل ُكلًّ مَن اجُلمِل التاليِة باملفردِة املنا�ِصبِة:
التلقيَح

امليكروبات
البذرُة

التربعُم
وحيدة اخلليِة

االن�شطاُر الثنائيُّ

 1  املخلوقاُت احليُة الدقيقُة )امليكروباُت( قد تكوُن 

متعددَة اخلاليا، وقْد تكوُن .................................................... .

 2  البكترييا مثــاٌل عىل املخلوقاِت احليــِة الدقيقِة 

أو .................................................... .

التكاثِر  شــكٌل مــْن أشــكاِل   ...............................................  3 

الالجنيسِّ ُيالحُظ يف اخلمريِة .

 4   .................................................... تركيــٌب فيه نباٌت صغرٌي غرُي 

، وخيتزُن الغذاَء.  مكتمِل النموِّ

 5  انتقاُل حبــوِب اللقاِح مَن امُلتِك إىل امليســِمِ يف 

ى .................................................... . األزهاِر ُيسمَّ

 6   .................................................... تكاثــٌر الجنيسٌّ ينقســُم فيِه 

املخلوُق إىل خملوقنِي حّينِي جديديِن متامثلنِي.
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الَيِة: �أُجيُب َعِن �لأَ�ْضِئَلِة �لتَّ
�أقارُن. مــا أوُجُه الشــَبِه وأوُجــُه االختالِف بنَي   7 

؟ التلقيِح الذايتِّ والتلقيِح اخللطيِّ

�لكتابُة �لتو�ضيحيُة. أوّضُح كيَف يتمُّ نقُل املوادِّ   8 

الغذائيِة واملاِء واألمالِح يف النباِت؟

�ألحُظ. ما املخلوقاُت التِي َتظهُر عَل قطعِة خبٍز   9 

رطبٍة إَذا وضعْت يف مكاٍن معتٍم؟

�لتفكــرُي �لناقُد. ملاَذا ال تصنَُّف الطالئعياُت التي   10 

تصنُع غذاَءها بنفِسها من النباتاِت؟

�أ�ضــتنتُج. أقرُأ خمطَط دورِة نبــاٍت حزازيٍّ كام هَو   11 

ٌ أدناُه، وأستنتُج ماذا جيُب أْن حيدَث للبويضة  مبنيَّ
ِن األبواِغ؟ قبَل تكوُّ

ذكر

اأثنى
بوي�شة

فرع اأنثوي

حزاٌز ورقيٌّ

نبات حزازي جديد

حمفظُة اأبواٍغ

بوي�شة خم�شبة

اأبواغ

فرع ذكري

.  تتكاَثُر مجيــُع أنواِع املخلوقاِت  �ضــو�ٌب �أْم خطــاأٌ  12 

احليــِة املجهريِة تكاُثًرا الجنســيًّا. هــِل العبارُة 
ُ إجابتي. صحيحة أْم خاطئٌة؟ أفرسِّ

�أيَن ُيحفُظ �خلبُز؟
�لهدُف: حتديُد أفضِل األماكِن ملنِع نموِّ العفن.

ماذ� �أعمُل؟
أضُع ثالَث قطٍع مَن اخلبِز يف ثالثِة أكياٍس وأغلُقها. . 	

أضُع كلَّ كيٍس يف مــكاٍن مظلٍم عند درجِة حرارِة 
خمتلفٍة عِن اآلخِر. 

ــُع. أيُّ قطِع اخلبــِز ينُمو عليَهــا العفُن أكثَر . 	 أتوقَّ
ُن  ما يمكــُن؟ أالحُظ األكيــاَس كلَّ يــوٍم، وأدوِّ

مالحظايِت يف جدوِل بياناٍت. 
�أحلُِّل نتائِجي

�أختــاُر �لإجابــَة �ل�ضحيحــَة: ما العمليُة احليويُة   13 

التي َتظهُر يف الصورِة؟

ٌس َخَلويٌّب.بناٌء ضوئيٌّ�أ. تنفُّ
ُعٌمجـ. انشطاٌر ثنائيٌّد.َتَبْ

 

 14  مــا عمليــاُت احلياِة التــي حتدُث يف 

النباتاِت واملخلوقاِت احليِة الدقيقِة؟ 

أيُّ قطــِع اخلبِز نــاَم عليَها العفُن أكثــَر؟ وما أفضُل 
األماكِن التي حُيفُظ فيها اخلبُز ملنِع نموِّ العفِن عليِه؟





�أختاُر �لإجابَة �ل�ضحيحَة: 

ُل الشكَل التايَل واجتاَه األسهِم. أتأمَّ  1 

 أيُّ األسهِم املبّينِة يف الرسِم جيُب أن يكوَن يف االجتاِه 
؟ املعاكِس لتمثيِل عملّيِة البناِء الضوئيِّ

األكسجين.أ. 
 ثاني أكسيِد الكربوِن.ب. 
ضوُء الشمِس.ج. 
املاُء.د. 

اُت اجلْذرّيُة النباَت عل  ــَعرْيَ كيَف تســاعُد الشُّ  2 
امتصاِص املاِء؟

تمتدُّ فــي التربِة إلــى أعمــاٍق أكبَر مَن أ. 
األعماِق التي تصُل إليها الجذوُر.

تحِمي قمَة الجذِر.ب. 
تصُل بيَن الجذِر والساِق.ج. 
تزيُد مْن مساحِة سطِح الجذِر.د. 

يمثُل الشكُل التايل بعَض أجزاِء الزهرِة.  3 

املي�شُم

القلُم

املبي�ُش

املتُك

أيُّ األجــزاِء املبّينِة يف الشــكِل ُينتــُج حبوَب   
اللقاِح؟

المتُك.أ. 
الميسُم.ب. 
القلُم.ج. 
المبيُض.د. 

أيُّ أنــواِع التكاثِر اجلنيسِّ تلتحُم فيِه املخلوقاُت   4 
بينَها  الوراثيــَة  املــادَة  الدقيقــُة وتتبادُل  احليُة 
ثــمَّ ينفصُل بعُضهــا عْن بعٍض إلمتــاِم عمليِة 

االنقساِم؟

التكاثُر باألبواِغ.أ. 
.ب.  االنقساُم الثنائيُّ
 التبرعُم.ج. 
االقتراُن.د. 

منوذُج اختباٍر

104 مر�جعُة �لف�ضِل �لثالِث



؟ َيايضِّ أيُّ أنواِع املخلوقاِت احليِة الدقيقِة يسّبُب مرَض القدِم الرِّ  5 

الفطرياُت المجهريُة.أ. 
 الطالئعياُت المجهريُة.ب. 
البدائياُت.ج. 
البكتيريا.د. 

�أجيُب عِن �لأ�ضئلِة �لتاليِة: 
أدرُس الشكَل الذي يبنّيُ أجزاَء الورقِة.  6 

الب�شرُة ال�شفلَى

الأدمُة

اخلاليا الثغُر
احلار�شُة

الب�شرُة 
الُعلَيا

البال�شتيداُت
 اخل�شراُء

العرقُ

؟  ما أهمّيُة الثغوِر والخاليا الحارسِة في الورقِة؟ وكيَف تعمُل على حمايِة النباِت في الطقِس الحارِّ

؟ وملاذا؟ ا الجنيسٌّ ، وأيُّ أيُّ طرِق تكاُثِر املخلوقاِت احليِة الدقيقِة جنيسٌّ  7 

�لمرجُع�ل�ضوؤ�ُل�لمرجُع�ل�ضوؤ�ُل
173271
374486
584672
787-86
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الف�صُل الرابع

الت��ي  الحيوي��ُة  الوظائ������ُف     م��ا 
توؤّديه��ا الأجه��زُة الحيوي��ُة ف��ي 

الإن�صاِن والحيواناِت؟

.............................. 
الدر�ُس الأوُل 

�ِس  كيَف تتمُّ عملياُت اله�صِم والإخراِج والتنفُّ
والدوراِن يف كلٍّ مَن الإن�صاِن واحليواناِت؟

الدر�ُس الثاِن  
كيَف تعمُل  اأجهزُة اجل�صِم مًعا لت�صمَح باحل�صوِل 

على الطاقِة واحلركِة وال�صتجابِة للبيئِة؟

عملياُت الحياِة في الإن�سان والحيواناِت عملياُت الحياِة في الإن�سان والحيواناِت 
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  مفرداُت الفكرِة العامِة

الَه�صُم
قطٍع  �إىل  وجتزئته  �لغذ�ِء  تفكيِك  عمليُة 

و�أجز�ٍء �سغريٍة ت�ستعمُلها �خلليُة. 

�ُس التنفُّ
ع��م��ل��ي��ُة �إط�����اِق �ل��ط��اق��ِة �مل��خ��ت��زن��ِة يف 

يف  �خلليِة  يف  وحت��دُث  �ل��غ��ذ�ِء،  جزيئاِت 

وجوِد �لأك�سجنِي.

الدوراَن
ح���رك���ُة م�����و�دَّ م��ه��م��ٍة م��ث��ِل �لأك�����س��ج��نِي 

و�ل��ف�����س��اِت د�خ���َل �جل�سِم  و�جل��ل��وك��وِز 

وخاِله.

اجلهاُز الهيكليُّ
 و�لأوتاِر 

ِ
ُن مْن جمموعِة �لعظام جهاٌز يتكوَّ

وتعطيِه  �جل�سَم  حتِمي  �لتي  و�لأرب��ط��ِة 

. �سكَله �خلارجيَّ

اجلهاُز الع�صبيُّ
على  �لفقارياِت  يف  ي�ستمُل  �لذي  �جلهاُز 

�ل��دم��اِغ و�حل��ب��ِل �ل�����س��وك��يِّ و�لأع�����س��اِب 

. و�أع�ساِء �حل�سِّ

الهرموُن
اُء يف  مادٌة كيميائيٌة تفرُزها �لغدُد �ل�سمَّ

، وتعمُل على تغيرِي �أن�سطِة �جل�سِم.
ِ
�لدم
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الدر�ُس الأوُل

اله�ضُم والإخراُج اله�ضُم والإخراُج 
والتنف�ُس والدوراُنوالتنف�ُس والدوراُن

تحتاُج اأجهزُة الحا�سوِب وال�سياراُت والأجهزُة الأخَرى التي ن�ستعمُلها في 
حياِتنا اإلى الطاقِة لتعمَل. ما اأوجُه ال�س��بِه بيَن الحيواناِت وهذِه الآلِت؟ 
وكي��َف يح�س��ُل الحي��واُن، كحيواِن البانَدا في ال�س��ورِة اأعالُه، على حاجِته 

َن مَن العي�ِش؟ مَن الماِء والطاقِة؟ وكيَف ي�ستخدُمهما لكْي يتمكَّ

رابط الدر�ش الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأتوقُع
اإذا ا�ستخدْمُت الورَق لعمِل نموذٍج يبيُن كيَف تقوُم الأمعاُء الغليظُة بامت�سا�ِش 
الم��اِء ف��اأيُّ اأن��واِع ال��ورِق اأخت��اُر ليقوَم بامت�سا�ِش م��اٍء اأكثَر؟ كي��َف يمكُن تمثيُل 

عي. نموذٍج لالأمعاِء الغليظِة؟ اأكتُب توقُّ

ِعي  اأختبُر توقُّ
 1   اأح��ذُر. اأقط��ُع كلَّ ن��وٍع م��َن ال��ورِق اإلى اأ�س��رطٍة بالحجِم نف�ِس��ه، ثمَّ اأثِني 

ِج.  هذِه الأ�سرطَة بحيُث يمكُن اإدخاُلها في المخباِر المدرَّ

ُن ف��ي الج��دوِل الرق��َم  َج اإل��ى منت�سِف��ه بالم��اِء، واأدوِّ  2  اأم��الأُ المخب��اَر الم��درَّ
الذي ي�سيُر اإلى م�ستَوى الماِء فيِه. 

 3  اأُدخ��ُل اأح��َد اأَ�س��رطِة ال��ورِق اإل��ى المخب��اِر المدرِج، بحيُث ينغم��ُر ن�سُفه في 
الماِء، واأترُكه فيه مدَة دقيقٍة. 

الم�صتوى الأوُل نوُع الورِق
للماِء

الم�صتوى النهائيُّ 
للماِء

الكميُة التي تمَّ 
ها امت�صا�صُ

ُل في الجدوِل   4  بع��َد م��روِر الدقيق��ِة، اأخرُج �س��ريَط ال��ورِق مَن الماِء، واأ�س��جِّ
( للماِء في المخباِر. واأح�سُب كميَة  الم�س��تَوى الجديَد )الم�س��تَوى النهائيَّ
ها. ثمَّ اأكرُر التجربَة مَع كلِّ نوٍع مَن الورِق مبَتدًئا  الماِء التي تمَّ امت�سا�سُ

بالخطوِة الثانيِة. 

اأ�صتخل�ُس النتائَج
اأ�صتنتُج. اأيُّ اأنواِع الورِق امت�شَّ اأكبَر كميٍة مَن الماِء؟ اأف�ّسُر �سبَب ذلَك ح�سَب   5 

اعتقاِدي. ما الخ�سائ�ُش التي ي�سترُك فيها الورُق مَع الأمعاِء الغليظِة؟

اأكثَر اأ�صتك�صُف
ُم  م��ا العوام��ُل الأخ��َرى الت��ي توؤث��ُر ِف��ي عملي��ِة اله�سِم ويمك��ُن اختباُره��ا؟ اأ�سمِّ

ُذها، ثمَّ اأ�ساِرُك زمالِئي في النتائِج التي اأح�سُل عليها.  تجربًة واأنفِّ

• مق�شٍّ  اأحذُر
• منا�سَف ورقيٍة مَن الألياِف

• منا�سَف ورقيٍة عاديٍة
• ورِق جتليٍد

•  ورِق طباعٍة خا�شٍّ 
باحلا�سوِب.

ٍج • خمباٍر مدرَّ
• ماٍء 

• �ساعِة اإيقاٍف

3اخلطوة

كيَف ت�صاعُد الأمعاُء الغليظُة على عمليِة اله�صِم؟ 

2اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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الطاقُة مَن الغذاِء

ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ
كيَف تتمُّ عملياُت اله�سِم والإخراِج والتنّف�ِش 

والدوراِن يف كلٍّ مَن الإن�ساِن واحليواناِت؟  

املفرداُت
اله�سُم 

الإخراُج

�ُش  التنفُّ

الدوراُن

متغريُة درجِة احلرارِة

ثابتُة درجِة احلرارِة

مهارُة القراءِة
امل�صكلُة واحللُّ

�مل�سكلُة

�حللُّ

�خلطو�ُت نحَو �حللِّ







ما اله�صُم؟ وما الإخراُج؟
ا تســتخلُص الطاقــَة مَن الغذاِء.  مْن خصائِص املخلوقاِت احلّيِة أنَّ
فاملخلوقاُت احليُة التــي تقوُم بعمليِة البناِء الضوئــيِّ تصنُْع غذاَءها 
بنفِسها. أّما معظُم املخلوقاِت احلّيِة األخَرى فتحصُل عىل غذاِئها مَن 
البيئِة املحيطِة هبا. ولكلِّ حيواٍن طريقُتــه يف ابتالِع الغذاِء، وتفكيِكه 
إَل أجزاٍء بسيطٍة، والتخلِص مَن الفضالِت. أحصُل عىل الطاقِة عنَد 
تناُوِل وجبَة طعاٍم، وحتصُل املواِش عىَل الطاقِة مَن األعشــاِب التِي 
تأكُلها، ومتتصُّ بعُض املخلوقاِت احليِة البحريِة غذاَءها بســهولٍة من 

الوسِط الِذي تعيُش فيه للحصوِل عىل الطاقِة. 

وتكوُن عمليُة اهلضِم للحيواناِت التي تبتلُع غذاَءها هي اخلطوَة األوَل 
نحــَو حصوهِلا عىل الطاقِة املختزنِة يف هذا الغــذاِء. اهلضُم عمليٌة يتمُّ 
فيها ابتالُع الغذاِء وتفكيُكه إل أجزاٍء ومركباٍت بسيطٍة يمكُن للخالَيا 
االســتفادُة منَها. وعنَدما يتمُّ تفكيُك الغذاِء إل موادَّ بسيطٍة ينتقل إل 

اخلالَيا يف أنحاِء اجلسِم املختلفِة.

 واإلخــراُج عمليٌة يتمُّ فيَها ختليُص اجلســِم مــَن الفَضالِت. وهذه 
ِم اخلالَيا واألنســجِة إذا  الفضالُت ال قيمَة هلا، وقد تؤدِّي إل تســمُّ

بقيْت يف اجلسِم.  

كيَف تكوُن البي�سُة م�سدَر طاقٍة لالأفَعى؟ 
اإر�س��اٌد: �أنظُر �إىل �لأفَع��ى وق��ِد �بتلع��ِت �لبي�سَة. 

ماذ� يحدُث للبي�سِة؟

اأقراأُ ال�صورَة 
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الالفقارياُت
تســتخدُم الالفقاريــاُت طرائَق عدًة هلضــِم الطعاِم 
والتخلِص من الفضالِت. فاإلسفنجياُت تستخلُص 
يِه ممَّا فيِه، عنَد  غذاَءهــا من املوادِّ العالقِة يف املاِء وتصفِّ

مروِره خالَل الثقوِب يف أجساِمها. 

ويف أنــواٍع أخَرى مــَن الالفقاريــاِت - ومنها 
الالســعاُت والديــداُن املفلطحــُة - يدخــُل 

الغذاُء إل جتويٍف هضميٍّ يف جســِم احليواِن مْن 
ُفتحــٍة خاصٍة؛ حيُث تقوُم خاليــا متخصصٌة يف هَذا 
التجويِف هبضِم الغذاِء وامتصاِص املوادِّ املغذيِة، ثمَّ 

يتمُّ التخلُص مَن الفضالِت عرَب الفتحِة نفِسها. 

بعــُض األجهــزِة اهلضميــِة يف أنــواٍع أخــَرى من 
ُن من أنبوبنِي، أحُدمها يمرُّ يف اآلخِر،  الالفقارياِت تتكوَّ
ولدودِة األرِض هــَذا النوُع مَن األجهــزِة اهلضميِة، 
وهلَذا اجلهــاِز يف دودِة األرِض مثــاًل فتحتاِن، واحدٌة 
البتالِع الغذاِء، واألخــَرى للتخلُِّص مَن الفضالِت. 

الفقارياُت
خلــَق اهللُِ عزَّ وجلَّ للحيواناِت األكثــِر تعقيًدا أجهزُة 
نُة  املكوِّ الرتاكيــُب  ُع  وتتنــوَّ أكثــُر ختصًصــا،  هضٍم 
َن مَن التعامــِل مَع األغذيِة  ألجهزِتــا اهلضميِة لتتمكَّ
املختلفــِة. فتتغذى األرانــُب واألبقــاُر والفيلُة مثاًل 
عىل النباتاِت، لَذا يكوُن هلا أســناٌن قــادرٌة عىل طحِن 
الغــذاِء النبايتِّ جيًدا، كام أنَّ أجهزَتــا اهلضميَة حتتِوي 
النباتيِة.  عىَل بكتريَيا تســاعُد عىل هضــِم األنســجِة 

ويف اإلنســاِن حيدُث اهلضُم يف الفــِم واملعدِة واألمعاِء 
الدقيقــِة؛ وتقوُم األمعــاُء الدقيقُة بامتصــاِص املوادِّ 

الغذائيِة ونقِلها إل الــدِم. ويتمُّ التخلُص مَن الفضالِت 
خارَج اجلسِم بعمليِة اإلخراِج. وكذلَك تعمُل الكليتاِن 
والرئتــاِن والكبــُد واجللــُد عــىل ختليِص اجلســِم مَن 

الفضالِت.

 اأخترُب نف�ِصي
. كي��َف حلَّ��ْت اأجه��زُة اله�س��ِم يف  م�ص��كلٌة وحلٌّ

احليواناِت م�سكلَة ه�سِم الطعاِم؟ 

الإخ��راِج  عملي��ُة  ُتَع��دُّ  الناقُد. مل��اَذا  التفك��ُر 
عمليًة مهمًة للحيواِن؟

جهاُز اله�صِم

ي��ح��لِّ��ُل احل��م�����ُش واإن������زمٌي يف امل��ع��دِة 
وحتلُِّل  �سغريٍة.  دق��ائ��َق  اإىل  ال��غ��ذاَء 
تفرُزها  ال��ت��ي  اله�سميُة،  ال��ع�����س��ارُة 
ال������غ������دُد ال���ه�������س���م���ي���ُة، ال�����روت�����َن 

والن�سوياِت والدهوَن.

لدودِة الأر�ِش جهاٌز 
ه�سميٌّ عبارة عن اأنبوب 
داخل اأنبوب، ميرُّ الغذاُء 
خالَله وُيه�سُم، ومتت�شُّ 

املوادُّ الغذائيُة منُه 
بو�ساطِة الدِم.

�لفُم

�ملريُء

�لكبُد

�حلوي�سلُة

�لقان�سُة

�ملعدُة
ِمعًى

�لبنكريا�ُس

�لأمعاُء 

�لغليظُة

�لأمعاُء 

�لدقيقُة
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�ُس؟ ما التنفُّ
بعــَد أن تتــمَّ عمليُة اهلضــِم، جيُب حتريــُر الطاقِة مْن 
جزيئــاِت الطعاِم. ويف احليواناِت وســائِر املخلوقاِت 
احليِة األخَرى تكوُن جزيئاُت الطعاِم الناجتُة عْن عمليِة 
هضِم النشــوياِت هي اجللوكوز، وهو ســكٌر بسيٌط. 
والتنفُس عمليــُة إطالِق الطاقــِة املخَتزنِة يف جزيئاِت 
اجللوكوز. وحتدُث هذِه العمليــُة يف اخلاليا  يف وجوِد 
األكسجنِي. ومجيُع املخلوقاِت احلّيِة ـ ومنها النباتاُت ـ 
تقوُم بعمليِة التنفِس للحصوِل عىل طاقتِها مَن الغذاِء. 

وُيستخدُم مصطلُح التنفِس امليكانيكي أيًضا للداللِة عىل 
ُد اجلسَم باألكسجنِي  عمليَتي الشهيِق والزفرِي؛ فالشهيُق يزوِّ
الرضوريِّ إلطالِق الطاقِة مَن الغذاِء. والزفرُي يساعُد اجلسَم 
عىل التخلِص مَن الفضالِت، ومنَها ثاِن أكسيِد الكربوِن واملاِء 
. والرئتاِن عضواِن من  ِس اخللويِّ الناجتاِن عن عمليِة التنفَّ
، وظيفُتهام تزويُد اجلسِم باألكسجنِي  أعضاِء اجلهاِز التنفيسِّ
الذي يوزُع إل اخلاليا. والتخّلُص من ثان أكسيِد الكربوِن.

الالفقارياُت
ِة ـ ومنها  ــا بعُض الالفقارياِت ذاِت األجســاِم الطريَّ أمَّ
الديــداُن املفلطحــُة ـ فالتنفــُس لدهيا عمليٌة بســيطٌة 
لتبادِل الغازاِت عن طريِق االنتشــاِر. ولكْي يتمَّ انتشاُر 
األكسجنِي عرَب األنسجِة احلّيِة ال بدَّ أْن تكوَن سطوُحها 
يَداِن يف أماكَن  رطبًة. وهلذا الســبِب تعيُش كثرًيا من الدِّ

رطبٍة. 

وحتتاُج احليوانــاُت األكرُب حجاًم إل أعضاٍء متخصصٍة 
للتنفِس. وتتفاوُت أجهزُة وأعضاُء التنفِس بنَي البسيِط 

إَل املعقِد، لكنَّها مجيًعا تقوُم بالوظيفِة نفِسها. 

ت�ساعُد عمليُة التنف�ِش على اإطالِق الطاقِة 
مَن الغذاِء لهوؤلِء املت�سابقَن. 

احللزوُن
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وتســتخدُم الالفقاريــاُت ـ ومنهــا الرخويــاُت 
والقرشيــاُت وبعُض الديــداِن ـ خياشــيَم غنيًة 
باألوعيــِة الدمويــِة، تنترُش قرَب ســطِح جســِم 
احليــواِن، ويتمُّ تبــاُدُل الغازاِت عــن طريِق هذِه 
ــا يف معظــِم العناكِب فيتــمُّ تبادُل  األوعيــِة.  أمَّ
الغازاِت عن طريِق رئاٍت تشبُه صفحاِت الكتاِب. 
ِع داخَل  ا احلــرشاُت فلَها أنابيُب شــديدُة التفرُّ أمَّ
ُل شبكًة  الُقَصْيباِت. وهي تشكِّ ى  أجساِمها ُتســمَّ
ــُل اهلواَء الغنيَّ باألكســجنِي إل كلِّ خليٍة يف  توصِّ
جسِم احليواِن.والتخّلص من ثان أكسيِد الكربوِن.

الفقارياُت
تعيُش  الفقارياِت، وهَي حيواناٌت  مَن  الربمائياُت 
ها  يف املاِء عنَدما تكوُن صغريًة، وعنَدما يكتمُل نموُّ
تعيُش عــىَل اليابســِة. تتباَدُل صغــاُر الربمائياِت 
الغازاِت بوســاطِة اخلياشــيِم واجللــِد. ومعظُم 
الربمائياِت عنَد بلوِغها تســتخدُم الرئاِت وتستمرُّ 

يف استخداِم جلِدها لتبادَل الغازاِت. 

وهنــاَك ثالُث طوائــَف مَن احليوانــاِت الفقاريِة 
تســتخدُم الرئاِت بصورٍة رئيسٍة يف التنفِس. فجلُد 
الزواحِف امُلغطَّى باحلراشــِف ال يســمُح للهواِء 
بالنّفاِذ منُْه، لذا تستخدُم هذِه الزواحُف الرئاِت يف 

تنفِسها. وكذلك الطيوُر والثديياُت. 

ويف اإلنســاِن يدخُل اهلواُء عرَب الفــِم واألنِف إل 
البلعوِم، ثــمَّ إل احلنجرِة، فالقصبِة اهلوائيِة، ثمَّ إل 
عاِن إل ُشــَعيباٍت  الشــعبتنِي اهلوائيتنِي اللتنِي تتفرَّ
، حتى تنتهــَي بأكياٍس صغريٍة  هوائيٍة أدقَّ فــأدقَّ
ى احلويصــالِت اهلوائيــَة، وعندها حيدُث  تســمَّ
تبادُل الغازاِت بنَي الدِم واهلــواِء الذي يدخُل إل 

�صيُّ يف الإن�صاِن اجلهاُز التنفُّ

مْن اأيَن يدخُل الهواُء اإىل ج�سِم الإن�ساِن؟
اإر�ساٌد: �أّتبُع م�ساَر دخوِل �لهو�ِء مَن �خلارِج �إىل 

�لد�خِل، و�لأجز�َء �لتي يدخُل �إليها.

اأقراأُ ال�صورَة 

الأنُف

البلعوُم

احلنجرُة

الفُم
الق�سبُة الهوائيُة
ال�سعيبُة الهوائيُة

احلوي�سلُة 
الهوائيُة

ال�سعُب 
الهوائيُة

الرئُة

ع�سلة احلجاِب 
احلاجِز

 اأخترُب نف�صي
. ملاذا حتتاُج اخلالَيا اإىل الأك�سجِن؟ م�صكلٌة وحلٌّ

عملي��ِة  عل��ى  مث��اًل  الناقُد. اأعِط��ي  التفك��ُر 
ُحها. انت�ساٍر حتدُث يف املطبِخ، واأو�سِّ

احلويصالِت اهلوائيِة مْن خالِل جدراِنا الرقيقِة، حيُث ينقبُض 
التنفِس، الشــهيَق  احلجاُب احلاجُز، وينبســُط لينظَِّم عمليَة 

والزفرَي. 
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ما الدوراُن؟
يعمُل جهــاَزا اهلضِم والتنفِس مًعا للحفاِظ عىَل حيــاِة املخلوقاِت احليِة. 
فاهلضُم يوفُر ســكَر اجللوكوز للخالَيا، والتنفُس يوفُر األكسجنَي الالزَم 

لتحويِل السكِر إل طاقٍة تستخدُمها اخلليُة للقياِم بأنشطتِها احليويِة. 

ال ُبــدَّ للحيواناِت العديدِة اخلالَيا أْن تكوَن قــادرًة عىَل نقِل املوادِّ الغذائيِة 
واألكســجنِي إل مجيِع خالَياَها، وأْن تكوَن قادرًة أيًضا عىل التخلُِّص مَن 
الفضالِت. فالدوراُن هَو حركُة املوادِّ املهمِة ومنَها األكسجنُي واجللوكوُز 

والفضالُت يف اجلسم.

 ويف احليواناِت نوعاِن مْن أجهزِة الدوراِن، مها: أجهزُة الدوراِن املفتوحُة، 
وأجهزُة الدوراِن املغلقُة. يف أجهــزِة الدوراِن املفتوحِة ـ كام يف املفصلياِت 
والرخوياِتـ  يدفُع القلُب الدَم مبارشًة إل أنسجِة اجلسِم؛ ليتمَّ تبادُل املوادِّ 
مَع اخلاليا مبارشًة. أّما يف أجهزِة الدوراِن املغلقِة - كام يف الفقارياِت - فيتمُّ 
دفُع الدِم خالَل شــبكٍة مَن األوعيِة الدمويِة ال يمكنُه مغادرُتا. ويف هذِه 
احلالِة يتمُّ تبادُل املوادِّ مَع األنسجِة عن طريِق انتشاِرها عرَب جدراِن األوعيِة 
ِق الدِم يف اجتاٍه  الدمويِة. وتعمُل صامماٌت خاصٌة يف هذِه األجهزِة  عىل تدفُّ

واحٍد ملنِعِه مَن التّدفِق يف اجتاٍه خاطٍئ.

درجُة حرارِة اجل�صِم
العديُد من النشاطاِت احليويِة يف أجساِم احليواناِت ال تتمُّ إال يف درجاِت 
حرارٍة حمددٍة. ففي احليواناِت املتغــرِة درجِة احلرارِة تتغرُي درجُة حرارِة 
جسِم احليواِن تبًعا للتغرِي يف درجِة حرارِة اهلواِء أو املاِء املحيِط بأجساِمها. 
فالثعابنُي مثاًل تستدفئ بالشمِس، أو حتفُر يف الرتبِة أو حتَت الصخور لتربَد. 
الربمائياُت والزواحُف ومعظُم األســامِك مَن احليوانــاِت املتغريِة درجِة 
ا الثديياُت والطيوُر فهي مَن احليواناِت الثابتِة درجِة احلرارِة .  احلرارِة. أمَّ
وتّتصُف هذِه احليواناُت بثباِت درجاِت حرارِة أجساِمها حتَّى لو تغريْت 
درجُة حرارِة الوســِط املحيِط هبا. وقد وهــَب اهللُ تعاَل هلذِه املخلوقاِت  
وسائَل خمتلفًة للمحافظِة عىل ثباِت درجِة حرارِة أجساِمها، فإَذا ارتفعْت 
درجُة حرارِة هذِه احليواناِت فإنَّه يمكنُها التخلُص مَن احلرارِة الزائدِة عرَب 
اجللِد وإفراِز العرِق. وملنِع فقداِن احلرارِة تستخدُم هذِه احليواناُت بعَض 
، أو ختزيِن طبقاٍت  وســائِل العزِل احلراريِّ كالفرِو، كام يف الدبِّ القطبيِّ
مَن الدهوِن حتَت اجللِد، كام يف بعِض احليتاِن التي تعيُش يف املياِه الباردِة. 

أبســُط أشــكاِل الــدوراِن حيدُث 
بوســاطِة عمليِة االنتشــار؛ِ حيُث 
أنابيَب يف أجســاِم  املاُء عرَب  يتدفُق 
الالفقاريــاِت الطريــِة، ومنها هذا 
واجللوكوز  املاَء  فتنقُل  اإلســفنُج، 

والفضالِت يف اجلسِم.

هلذِه اجلــرادِة جهاٌز دوراينٌّ مفتوٌح؛ 
ُك الدُم مبــارشًة مَن  حيــُث يتحــرَّ
الدُم  ثمَّ جيمُع  إل األنسجِة،  القلِب 
اجليوَب،  ى  تسمَّ خاصٍة  فتحاٍت  يف 

ويعوُد إل القلِب.

احليواناُت التي تستخدُم اخلياشيَم، 
ومنهــا هذِه الســمكُة، هلــا جهاٌز 
الدُم  فيــه  يتحرُكُ  مغلــٌق،  دوراينٌّ 
يف دورٍة بســيطٍة مــن القلــِب إل 
اجلسِم،  إل خاَليا  ومنَها  اخلياشيِم، 

ثمَّ يعوُد إل القلِب.

للثدييات - ومنها هَذا القطُّ - رئاٌت 
دورتنِي  يف  الــدُم  ويمــرُّ  للتنفِس. 
مغلقتنِي يف جهاِز الــدوراِن، ينتقُل 
الــدُم يف الــدورِةاألوَل بنَي القلِب 
ــا الدورِة الثانيِة فينتقُل  والرئتنِي. أمَّ
الدُم مَن القلِب إل باِقي أجزاِء اجلسِم.
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نموذٌج ل�صماٍم ِفي الوريِد
عنَد  ��ا  �أف��ق��يًّ ��ا  ���س��قًّ  1  �أق���ط���ُع 
�لكرتونيِّ  �لأنبوِب  منت�سِف 

يبلُغ ن�سَف عر�ِس �لأنبوِب.

ا طوله 1.5 �سم،   2  �أقطُع �سقًّ
و�أ�سفَل  �لأوِل  �ل�سقِّ  مقابَل 

منُه بنحِو  0.6 �سم. 

�ل��ورِق  مَن  قطعتيِن   3  �أق�سُّ 
�أح���َد  منهما  ك���لٌّ  ت��ن��ا���س��ُب 

دخُل كاًّ منُهما 
ُ
�ل�سقيِن، و�أ

كما  �لمنا�سِب،  �ل�سقِّ  ف��ي 

ُب �أطر�َف  في �ل�سكِل. و�أهذِّ

�لأنبوَب،  تغلُق  بحيُث  �لعلويِّ  �ل�سقِّ  في  �لورقِة 

ولكْن يمكُنها �لحركُة ر�أ�سيًّا. ثمَّ �أق�سُّ �لورقَة 

، بحيُث تكوُن  �لتي �ساأُدخُلها في �ل�سقِّ �ل�سفليِّ

 . جزئيٍّ ب�سكٍل  �لأن��ب��وِب  في  لتدخَل  عري�سًة 

بجو�نِب  ل��اأور�ِق  �لخارجيَة  �لأط��ر�َف  ُت  و�أثبِّ

�لأنبوِب.

مْن  ف��وٍل  �أو  فا�سولياَء  ب��ذوَر  األحُظ. �أ�سقُط   4 
و�أج��ّرُب  تمرُّ خ��اَل��ُه.  و�أدُع��ه��ا  �لأن��ب��وِب  �أعلى 

�إ�سقاَطها مَن �لطرِف �لآخِر، ثمَّ �أف�ّسُر �لنتائَج. 

وعمِل  تركيِب  بيَن  �ل�سبِه  �أوجَه  اأ�صتنتُج. �أبّيُن   5 
�لأوردِة في ج�سمي وبيَن �لنموذِج �لِذي عملُتُه.

فّواز: نورة، أشعُر بأّن حرارَة ِجْسمي ُمرتفعٌة.
ْل يا أخي كاّمدَة املاِء َوَضْعها عىل َرأِسَك. ُنورة: َتفضَّ

فّواز: نورة، هْل َتعَلمنَي أنَّ درَجَة َحرارَة اجلْسِم الّطبيعيِّ
           o 37 مئويٍة؟

ُنورة مندهشة: َوَمْن أْخرَبَك َذلَك؟
ي أْخرَبْتني بَذلَك. فّواز: ُأمِّ

حاور ابنَك يف أسباِب ارتفاِع درجِة حرارِة ِجسمِه.

ن�صاط اأ�صري
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َوراُن والتنف�ُس  الدَّ

2

3 3

4

1

ِل  ُق الدُم غرُي املوؤك�سِج )غرُي املحمَّ يتدفَّ
بالأك�سجِن( اإىل القلِب.

بالأك�سجِن(  ُل  )املحمَّ املوؤك�سُج  الدُم  ُق  يتدفَّ
اإىل القلِب، ثم ُي�سخُّ اإىل �سائِر اأجزاِء اجل�سِم.

1

ُي�سخُّ الدُم غرُي املوؤك�سِج اإىل الرئتِن.
2

ثاِن  مْن  الرئتِن  يف  الدُم  يتخل�ُش 
ُل بالأك�سجِن. اأك�سيِد الكربوِن وُيحمَّ

3

4

الدورُة الدمويُة
تبدُأ الدورُة الدمويُة يف اإلنســاِن وغــرِيِه مَن الثديياِت 
ِل  عنَدمــا َيُضخُّ القلُب الدَم غرَي املؤكســِج )غرَي املحمَّ
باألكســجنِي( إل الرئَتنِي. ويف الرئِة داخَل احلويصلِة 
اهلوائيةِ يتمُّ تبادُل الغازاِت، حيُث ينتقُل األكسجنُي مْن 
جتويِف احلَُويصالِت إل الدِم، ويف الوقِت نفِســه ينتقُل 
ثان أكسيِد الكربوِنـ  وهو مْن فضالِت عمليِة التنفِسـ  
إل جتويِف احلويصلِة اهلوائيِة، ثمَّ إل خارِج اجلسِم مَع 

هواِء الزفرِي.

ويعوُد الدُم املؤكســُج إل القلِب، حيــُث ُيَضخُّ إل مجيِع 
ُل  أجزاِء اجلســِم، وعنَدما يصُل إل األمعــاِء الدقيقِة حُيمَّ
ُل باملوادِّ الغذائيِة  باملوادِّ الغذائيِة. وهذا الدُم املؤكسُج املحمَّ
ينتقــُل إل مجيِع أجزاِء اجلســِم عرَب أوعيــٍة دمويٍة، حتى 
ى الشــعرياِت، فتنتقُل  يصَل إل أوعيٍة دمويٍة دقيقٍة ُتســمَّ
املوادُّ الغذائيُة واألكســجنُي عرَب جدراِنــا الرقيقِة ليصَل 

إل اخلاليا.وتقــوُم اخلالَيا بتمريِر فضالِتــا عرَب جدراِن 
الشــعرياِت الدمويِة إل الدِم. ويصبُح الدُم غرَي مؤكسٍج، 

وينتقُل مرًة أخرى إل القلِب، وتستمرُّ هذِه العمليُة.

 اأخترُب نف�صي
. ملاَذا ي�سعُر مت�سلُِّقو اجلباِل ال�ساهقِة  م�صكلٌة وحلٌّ

بالإرهاِق والتعِب؟

مْن  التنف�ِش جزٌء  الناقُد. هْل جهاُز  التفكُر 
ْح ذلَك. جهاِز الإخراِج؟ و�سّ

اأيَن ُي�سخُّ الدُم غرُي املوؤك�سِج؟ 
اإر�ساٌد: ي�سرُي �للوُن �لأحمُر �إىل �لدِم �ملوؤك�سِج، 
ا �للوُن �لأزرُق في�سرُي �إىل �لدِم غرِي �ملوؤك�سِج. �أَمّ

اأقراأُ ال�صكَل
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ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ
 حتلي��ُل �لغ��ذ�ِء �إىل م��و�دَّ ميكُن 

��ا  فهو تخلي�ُس  ��س��تخد�ُمها. �أمَّ

�جل�سِم مَن �لف�ساِت.

 ي�س��اعُد عل��ى �إط��اِق �لطاق��ِة 

م��ْن جزيئ��اِت �لغ��ذ�ِء يف وج��وِد 

�لأك�سجنِي.

 ه��و حركُة �مل��و�دِّ �ملهم��ِة )مو�دَّ 

غذ�ئي��ٍة �أو ف�س��اٍت( يف ج�س��ِم 

�حليو�ِن. 

ُم اأفكاري  اأنظِّ
�ل�س��كِل  يف  ن��ِة  كاملبيَّ �أعم��ُل مطوي��ًة 

�أخّل���سُ فيها ما تعّلْمُته ع��ِن �له�سِم 

�ِس و�لدور�ِن، و�أكمُل �لعبار�ِت،  و�لتنفُّ

و�أ�سي��ُف بع���سَ �لتفا�سي��ِل �لد�عمِة 

لكلِّ عنو�ٍن د�خَل �ملطويِة.  

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
املفرداُت. حرك��ُة �مل��و�دِّ خاَل ج�س��ِم �حليو�ِن ُت�س��ّمى   1 

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

حت�س��ُل  . كي��َف  وحلٌّ م�ص��كلٌة   2 

�لفقارياُت على �لأك�سجنِي وتوزُعه 

على خايا �جل�سِم؟

التفك��ُر الناقُد. م��ا مي��زُة �أْن يك��وَن �حلي��و�ُن ثاب��َت   3 

درجِة �حلر�رِة؟

اأختاُر الإجاب��َة ال�صحيحَة. �ملخلوقاُت �حليُة �لتي   4 

ت�ستخدُم �خليا�سيَم و�جللَد يف تنف�ِسها هي :

الرمائياتب.الطيوراأ.
الأ�سماكد.الثديياتج�.

اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيحَة. جهاُز �ل��دور�ِن �لذي   5 

يدفُع �لدَم مبا�سرًة يف �أن�سجِة �حليو�ِن هَو:

جهاُز الدوراِن املغلُقب.جهاُز النت�ساراأ.
جهاُز الدوراِن املفتوُحد.اجلهاُز الداعميُّج�.

. كيَف تتمُّ عملياُت �له�سِم و�لإخر�ِج  ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ  6 

�س و�لدور�ِن يف كلٍّ مَن �لإن�ساِن و�حليو�ناِت؟  و�لتنفَّ

�مل�سكلُة

�حللُّ

�خلطو�ُت نحَو �حللِّ

خِّ اآلُة ال�صَّ
 خاَل جهاِز �لدور�ِن 

ِ
�إذ� كاَن �لقل��ُب يق��وُم ب�سخِّ 7500 لرٍت مَن �لدم

 �لت��ي تدوُر يف 
ِ
 �لو�ح��ِد فم��ا كمّي��ُة �لدم

ِ
يف ج�س��ِم �لإن�س��اِن يف �لي��وم

�جل�سِم خاَل �ساعٍة و�حدٍة؟ 

كتاُب اأجهزِة اجل�صِم
�أعم��ُل كتاًبا لل�سفِّ يتعلَُّق باأع�ساِء �حليو�ناِت �لافقاريِة و�لفقاريِة 

و�أجهزِته��ا. و�أر�س��ُم كلَّ ع�س��ٍو �أو جهاٍز، و�أكتُب ��س��َمه على �لر�س��ِم، 

يها.   و�أذكُر �أمثلًة على حيو�ناٍت يوجُد فيها�جلهاُز، و�لوظائَف �لتي يوؤدِّ

يَّاُت يَّاُتَوالْرِّيَا�ضِ   الُعلُوُم َوالَْفنُّالُعلُوُم َوالَْفنُّ  الُعلُوُمالُعلُوُم  َوالْرِّيَا�ضِ
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م�سطرٍة

مخباٍر مدرٍج �سعته 100 مل 

 حمر�َء
ٍ
�سبغِة طعام

قمٍع

كاأ�ٍس با�ستيكيٍة 

�ساعِة �إيقاٍف

�أنابيَب با�ستيكية مت�ساويِة 

�لطوِل ومختلفِة �لأقطاِر.

قطارٍة

كيَف اأقارُن بنَي اأحجاٍم خمتلفٍة مَن الأوعيِة الدمويِة؟ اأحتاُج اإلى
ُن فر�صّيًة اأكوِّ

هناَك  أنواٌع خمتلفٌة مَن األوعيِة الدمويِة التِي تنقُل الدَم مَن القلِب إَل الرئتنِي وســائِر أعضاِء 
ى  اجلسِم، ثمَّ تعوُد بِه إَل القلِب مرًة أخَرى. األوعيُة الدمويُة التِي حتمُل الدَم مَن القلِب تسمَّ
ا الشــعرياُت الرشيانيُة فهَي أوعيٌة دمويٌة  الرشاينَي، وهَي حتمــُل كمياٍت كبريًة مَن الدِم. أمَّ
أصغُر مَن الرشاينِي، لكنَّها حتمــُل أيًضا كمياٍت كبريًة مَن الدِم. يتدفُق الدُم مَن الرشاينِي إَل 
ا، وفيَها يتمُّ تبادُل األكسجنِي وثاِن أكسيِد  الشعرياِت الدمويِة، وهَي أوعيٌة دمويٌة ضيقٌة جدًّ
ِق الدِم فيَها؟ أكتُب  الكربوِن يِف الدِم. كيَف يؤثُر حجــُم كلِّ نوٍع مَن األوعيِة الدمويِة يف تدفُّ

إجابتِي عىَل شكِل فرضيٍة "إذا قلَّ قطُر األوعيِة الدمويِة فإنَّ تدفَق الدِم فيَها ...". 

اأخترُب فر�صيَِّتي
متثُل  البالستيكيُة  الأرقاَم. األنابيُب  اأ�ص��تعمُل   1 

أنواًعا خمتلفًة مَن األوعيِة الدمويِة، أقيُس قطَر 
كلِّ أنبوٍب، وأسجُل نتائَج القياِس.

 2  أمأُل خمباًرا مدرًجا بـ 100 مل ماًء، وأضيُف 

إليِه بضَع قطراٍت مــْن صبغِة الطعاِم احلمراِء 
لتمثَل الدَم.

اأجرُب. أضُع ِقمًعا يف أحِد طريَف األنبوِب ِذي   3 

القطِر األكرِب، وأضُع الطرَف اآلخَر لألنبوِب 
يِف الكأِس.  أســكُب مجيَع املاِء مــَن املخباِر 
املدرِج يف القمِع، وأســتعمُل ساعَة اإليقاف 
لتســجيِل الزمِن الِذي يستغرُقه املاُء ليمرَّ عرَب 

األنبوِب. ثمَّ أعيُد املاَء إِل املخباِر.

الســابقَة  اخلطوَة  ُر  املتغراِت. أكــرِّ اأ�ص��تعمُل   4 

مستعماًل األنبوبنِي األوسَط واألصغَر.

1اخلطوة

2اخلطوة

3اخلطوة
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 5  أصُل األنابيــَب الثالثَة بعَضهــا ببعٍض، بحيُث 

يكوُن األنبــوُب األكرُب يِف األعــىَل، واألصغُر يف 
األسفِل، وأكرُر اخلطوَة الثالثَة.

اأ�صتخل�ُس النتائَج
اأقارُن. َما االختالفاُت التِي الحظُتها بنَي األنابيِب   6 

ا يستغرُق زمنًا أطوَل ملروِر املاِء خالَله؟ الثالثِة؟ أهيُّ

البياناِت. مــاَذا حــدَث عنَدمــا وصلُت  اأف�ص��ُر   7 

األنابيَب بعَضها ببعٍض يف اخلطوِة 5؟

اأ�ص��تنتُج. ما الِذي توضُحــه اخلطوُة 5 عِن الدورِة   8 

الدمويِة يف جسِم اإلنساِن؟

ٌه   ا�صتق�صاٌء موجَّ

؟ كيَف َيعمُل اجلهاُز التنف�صيُّ
ُن فر�صّيًة اأكوِّ

الرئتــاِن يف الفقارياِت تأخذاِن األكســجنَي وخُترجاِن 
ثاِن أكســيِد الكربوِن. وَيضخُّ القلُب الدَم الذي حَيمُل 
الغازاِت نْفِســها يف أجزاِء اجلسِم املختلفِة. كيَف تعمُل 
الرئتاِن يف جســِم اإلنســاِن؟ أكتُب إجابتِي عىل شكِل 
فرضيٍة "بام أنَّ اإلنساَن لُه رئتاِن فال بدَّ أْن تّتصَل الرئتاِن 

باألجزاِء التاليِة لِتقوَما بعملِهام: ............."

اأخترُب فر�صيَِّتي
أصّمُم جتربًة باستخداِم أدواٍت ِمْن بيئتِي لِعمِل نموذٍج 
للرئتنِي. أكتُب املــوادَّ التي أحتاُج إليهــا، واخلطواِت 
التي أّتبُعها. أصّمُم النموذَج، وأســّجُل فيِه مالحظايِت 

ونتائِجي. 

اأ�صتخِل�ُس النتائَج
هْل نتاِئجــي التي توّصلــُت إلْيها َتدعــُم فْرضّيتِي ؟ 
ما األجزاُء الرضوريُة لتقوَم الرئُة يف جســِم اإلنســاِن 

بعمِلها؟

 ا�صتق�صاٌء مفتوٌح 
أبحــُث يف موضوعاٍت أخرى ُيمكُن اســتقصاؤها يف 
، مثــِل: ما الفرُق بنَي قلِب اإلنســاِن  اجلهــاِز الدورانِّ
وقلِب الطيوِر؟ أصّمُم جتربًة لإلجابِة عْن سؤاِل. أنّظُم 
جتربتِــي الختباِر متغــرٍي واحٍد فقْط. أكتــُب خطواِت 
جتربتِي بوضوٍح بحيــُث ُيمكُن ملجموعــٍة أخَرى ِمن 

زمالِئي اتباُع اخلطواِت لتنفيِذها.

��ُر: اأتب��ُع خط��واِت الطريقِة  اأتذكَّ
العلميِة يف تنفيِذ خطواتي.

أطرُح سؤااًل

أكّوُن فرضيًة

أخترُب فرضيتي

أستخلُص النتائَج
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الثاِني الدر�ُس 

الحركُة والإح�سا�ُسالحركُة والإح�سا�ُس

ي�ستطيُع طائُر الببغاِء الطيراَن م�سافًة تزيُد على 700 كلم يوميًّا للبحِث 
عِن الغذاِء. فما الذي يحّرُك اأجنحَتُه؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الع�صالُت؟ كيَف تعمُل 
اأتوّقُع:

 كي��َف ت�س��اعُدني الع�س��الُت علَ��ى الحرك��ِة؟ ماَذا يحدُث عنَدم��ا تنقب�ُش ع�سلٌة 
عي. مرتبطٌة مع عظٍم؟ اأكتُب توقُّ

عي اأختبُر توقُّ
ِة الع�سيِر،  ا عر�سيًّا �سغيًرا في منت�سِف ما�سّ اأعمُل نموذًجا: اأعمُل �سقًّ  1 

بحيُث ي�سهُل ثنُيها في اتجاٍه واحٍد.

 2  اأثّب��ُت قطع��َة معج��وٍن كبي��رًة علَ��ى اأح��ِد طرَف��يِّ الما�س��ِة، وقطع��ًة اأخ��َرى 
اأ�سغَر حجًما على الطرِف الآَخِر.

 3  اأغر�ُش م�سابَك ورٍق في كلِّ قطعٍة وب�سكٍل عموديٍّ كما في ال�سورِة. واأربُط 
خيًطا في الم�سبِك الورقيِّ المثّبِت في القطعِة ال�سغيرِة.

الك��رِة  ال��ورِق المغرو���ِش ف��ي   4  اأ�س��حُب الخي��َط ليم��رَّ م��ْن خ��الِل م�س��بِك 
الكبيرِة.

اأجّرُب. اأ�س��حُب الخي��َط لأمث��َل كي��َف تعم��ُل الع�سلُة، وماذا يح��دُث عنَدما   5 
؟  تنقب�ُش، وماذا يحدُث عنَدما تعوُد اإلى و�سِعها الأ�سليِّ

اأ�صتخل�ُس النتائَج
ها يمّثُل الع�سالِت؟  6  اأيُّ اأجزاِء النموذِج يمّثُل العظاَم، واأيُّ

ُح ذلَك. اأ�ستنتُج. اأيُّ ع�سالِت الج�سِم ت�سبُه هذا النموذَج؟ اأو�سّ  7 

 8  كي��َف تعم��ُل الع�س��الُت؟ وماذا يح��دُث عنَدما تنقب���ُش الع�سالُت وعنَدما 
ُح ذلَك. تنب�سُط؟ اأو�سّ

اأكثَر اأ�صتك�صُف
��ِة؟ اأكت��ُب توقًع��ا، واأخّط��ُط تجرب��ًة  ا ف��ي الما�سّ م��اذا يح��دُث اإذا ل��م اأعم��ْل �س��قًّ

لختباِر ذلَك.

ِة ع�سرٍي • ما�سَّ

• ِمق�شٍّ

• معجوِن اأطفاٍل 

• م�سابِك ورٍق

• خيٍط

4اخلطوة

3اخلطوة

اأحتاُج اإلى:
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اجلمجمُة

الفقرُة

احلو�ُش

الفخُذ
ال�سلُع

ال�صوؤاُل الأ�صا�صيُّ
كيَف تعمُل اأجهزُة اجل�سِم مًعا لت�سمَح باحل�سوِل 

على الطاقِة واحلركِة وال�ستجابِة للبيئِة؟

املفرداُت
اجلهاُز الهيكليُّ

اجلهاُز الع�سليُّ

اجلهاُز الع�سبيُّ

اِء جهاُز الغدِد ال�سمَّ

الهرموُن 

مهارُة القراءِة
التلخي�ُس

�خلا�سُة







؟ ؟ وَما اجلهاُز الع�صليُّ ما اجلهاُز الهيكليُّ
حتتاُج احليواناُت إل االنتقاِل مْن مكاٍن إل آخَر للحصوِل عىل الغذاِء 
أو اهلرِب مــن األعداِء. وللحيواناِت تراكيُب خمتلفٌة تســاعُدها عىل 

احلركِة. 

ُن مْن العظاِم،  الفقارياُت- ومنها اإلنســاُن- هلا جهاٌز هيكيلٌّ يتكــوَّ
، واألربطُة  واألربطِة، واألوتاِر. فالعظاُم نسيٌج صلٌب وخفيٌف وقويٌّ
نســيٌج يربُط العظاَم بعَضها ببعٍض، واألوتاُر نسيٌج يربُط بنَي العظاِم 
والعضالِت. وللجهاِز اهليكيلِّ وظيفتاِن رئيســتاِن: األوَل أنَّ العظاَم 
يف هــَذا اجلهاِز حتمي بعــَض األعضاِء الطرّيِة يف اجلســِم؛ فالقفُص 
ا؛ لكي  الصدريُّ مثاًل حيِمي القلَب والرئتنِي. واجلمجمُة قاســيٌة جدًّ
ا خفيفُة الوزِن؛ لكْي يسُهَل  حتمَي الدماَغ احلساَس مَن اإلصابِة، َكام أنَّ

إبقاُء الرأِس منتصًبا.

�لأع�ساَء يحِمي  �لجهاُز�لهيكليُّ 

�لج�سَم وُيْك�ِسُب  �لطريَة 

. �سك�������َله
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 اأخترُب نف�صي
اأخّل�ُس. ماذا يحدُث لع�سالِت رجِل الأرنِب 

عنَدما يرك�ُش؟

التفكُر الناقُد. الع�س��الُت التي حتّرُك 
اأ�ساب��َع ي��ِدَك موج��ودٌة يف ذراِع��َك، فكي��َف 

ت�ستطيُع اأ�سابُعَك اأْن تتحّرَك؟

ِرْجِل الأرنِب ت�صحُب العظَم   عنَدما تنقب�ُس ع�صلٌة يف 
املرتبَط مَعها. ويف الوقِت نف�ِصه تنب�صُط ع�صلٌة اأخَرى، 

ا ي�صمُح للعظِم باحلركِة. ممَّ

الهيكُل اخلارجيُّ
عل��ى  للمف�سلي��اِت  اخلارج��يُّ  الهي��كُل  يوج��ُد 
ال�سطِح اخلارجيِّ لأج�ساِمها. والهيكُل اخلارجيُّ 
مفا�س��َل  م��ع  مرتب��ٌط  متما�س��ٌك  قا���ٍش  تركي��ٌب 
عن��َد  الهيكل��يِّ  اجله��اِز  عم��َل  ويعم��ُل  متحرك��ٍة. 
الفقاري��اِت كاحلماي��ِة وتوف��رِي الدع��ِم وامل�س��اعدِة 
على احلركِة. اأّما املف�سلّياُت - ومنها اخلناف�ُش - 
ن  فعليه��ا اأْن تتخل���َش مْن هيكِله��ا اخلارجيِّ وتكوِّ

هيكاًل جديًدا حتى تنمَو. 

خنف�ساُء تتخل�ُش من 
هيكلها اخلارجيِّ

والوظيفُة الثانيُة للجهاِز اهليكيلِّ هَي توفرُي هيكٍل صلٍب للجسِم 
لُيكسَب اجلســَم شــكَلُه، وليســاعَدُه عىل احلركِة. والعظاُم 
تتحّرُك بســهولٍة، ولكنَّها ال تستطيُع احلركَة وحَدها، ومصدُر 
.ترتبُط معظُم العضالِت  كها هَو اجلهاُز العضيلُّ القوِة التي حترِّ
مَع العظاِم بأوتاٍر مرنٍة قويٍة. فعنَدما تنقبُض العضالُت تتحرُك 
العظاُم. والعضالُت التي ُتســّبُب احلركــَة تعمُل يف أزواٍج، أو 

جمموعاٍت متقابلٍة.

فعنَدمــا يركُض األرنُب وهَو مَن الفقاريــاِت فإنَّ جمموعًة مَن 
العضالِت تســحُب ِرْجَل األرنِب عالًيا، وتقــوُم العضالُت 

امُلقابِلُة بسحِب رجِل األرنِب إل أسفِل.

عنَدمــا يركُض األرنُب ُترَســُل أوامُر أْو تعليامٌت عىَل شــكِل 
إشــاراٍت كهربائيٍِّة مَن الدماِغ إل العضالِت يف رجلْيِه لتنقبَض 
أْو تنبسَط، فتقوُم العضالُت املنقبضُة بسحِب الوتِر الِذي حيّرُك 
ْجِل، فالعضالُت تقوُم بعمليِة السحِب ال تقوُم بعمليِة  َعْظَم الرِّ
الدفِع أبًدا. ويف املقابِل فإنَّ زوَج العضالِت ينقبُض وينبســُط. 
وعنَدمــا تقوُم عضلــٌة ما باالنقبــاِض تقوُم العضلــُة املقابلُة 
باالنبساِط، وتستمرُّ هذِه العمليُة ما داَم األرنُب يركُض.ويعمُل 
اجلهازاِن اهليكيلُّ والعضيلُّ يف اإلنساِن بطريقٍة متشاهبٍة لعملهام 

يف األرنِب.
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الُغّدتاِن الكظريتاِن 
)فوَق الكلويتِن( 

تفرزاِن هرموَن 
الأدرينالن، وتهّيئاِن 

اجل�سَم حلالِت 
الطوارِئ والإجهاِد.

الع�سالِت،  حركاِت  ينّظُم  الدماُغ. 
من  ت�سُله  التي  املعلوماِت  ويف�سُر 
، وينّظُم وظائَف اأع�ساِء   اأع�ساِء احل�شِّ

اجل�سِم.

احلبُل ال�صوكيُّ 
ميّرُر املعلوماِت من 

الدماِغ واإليِه.

الأع�صاُب. تر�سُل 
معلوماٍت من اأجزاِء 
اجل�سِم املختلفِة اإىل 

الدماِغ. 

 ما الأجهزُة الع�صبيُة؟ 
اِء؟ وما اأجهزُة الُغدِد ال�صمَّ

يشــتمُل اجلهاُز العصبيُّ يف الفقارياِت عىل الدماِغ واحلبِل 
. ويعمــُل اجلهاُز  الشــوكيِّ واألعصــاِب وأعضاِء احلسِّ

ِء الذي يفرُز اهلرموناِت.  العصبيُّ مَع جهاِز الغــدِد الصمَّ
واهلرمونــاُت موادُّ كيميائيٌة تفرُز يف الــدِم مبارشًة وتغرّيُ 

أنشطَة اجلسِم. 

افرتْض أنَّ أرنًبا شاهَد ثعلًبا يركُض يف اجتاِهه لكي يفرتَسُه. تبدُأ 
استجابُة األرنِب عنَدما يَرى الثعلَب. وتقوُم اخلاليا العصبيُة يف 

عينَِي األرنِب بإرســاِل معلوماٍت إل الدماِغ. ويستجيُب الدماُغ 
بإرســاِل أوامَر ينُقُلها اجلهاُز العصبُي إل عضالِت األرجِل يف 

أقلَّ مْن جزٍء مَن الثانيِة ليبدَأ األرنُب الركَض.

ء بإفراِز هرموٍن  ويف الوقِت نفِســه يقوُم جهاُز الغدِد الصامَّ
ى األدرينالني، الذي ُيرّسُع من نبضاِت القلِب  خاصٍّ يسمَّ
ِق إل العضالِت. وحاملا تزداُد نبضاُت  ليزيَد مَن الدِم املتدفِّ
ا للهرِب أو الدفاِع عْن نفِسه. القلِب يصبُح األرنُب مستعدًّ

ماذا يمكُن أْن حيدَث إذا أحسَّ اإلنســاُن بخطٍر يدامُهه 
أو عدٍو يقرتُب منُه؟ يعمُل اجلهاُز العصبيُّ وجهاُز الغدِد 
الصامِء يف جسِم اإلنساِن بطريقٍة مشاهبٍة تقريًبا لعمِلها يف 

جسِم األرنِب. 

 اأخترُب نف�صي
الع�سب��يِّ  اجله��اِز  يف  يح��دُث  اأخّل�ُس. م��اذا 

لالأرنِب عنَدما ي�ساهُد ثعلًبا؟

اإذا  يح��دَث  اأْن  ميك��ُن  الناقُد. م��اذا  التفك��رُي 
ا�ستغرقِت الأوامُر املر�سلُة مَن الدماِغ اإىل ِرْجِل 

الأرنِب دقيقًة؟

اأج��زاء  باق��ي  اإىل  الدم��اغ  اأوام��ر  تنتق��ل  كي��ف 
اجل�سم؟�إر�ساٌد: �أنظُر �إىل �لأجز�ِء �ملت�سلة بالدماِغ 

و�ملنت�سرة يف �جل�سِم.

اأقراأُ ال�صكل
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تكامُل عمِل اأجهزِة الج�صِم
م�ستريًحا.  �أكوُن  عنَدما  ي  نب�سِ اأجرُب. �أقي�ُس   1 
لقيا�ِس �لنب�ِس �أ�سغُط باأطر�ِف �أ�سابِعي برفٍق 

�أ�سعَر  حَتّى  �ل�سكل  ِف��ي  كَما  مع�سِمي،  عَلى 

بالنب�ِس، ثمَّ �أُعدُّ �لنب�ساِت في 30 ثانيًة.

في  ي  نب�سِ و�أقي�ُس  دقيقًة،  مكاني  في   2  �أم�ِسي 
30 ثانيًة، و�أ�سجُل �لنتيجَة. 

في  ي  نب�سِ و�أقي�ُس  دقيقًة،  مكاني  في   3  �أه��روُل 
30 ثانيًة، و�أ�سجُل �لنتيجَة. 

جمعُتها  �لتي  �لبياناِت  ُل  الأرقاَم. �أمثِّ اأ�صتعمُل   4 
في  �لتغيِر  بيَن  �لعاقِة  لتو�سيِح  بيانيٍّ  بر�سٍم 

عدِد �لنب�ساِت و�لن�ساِط �لذي مار�ْسُتُه.

اأ���ص��ت��ن��ت��ُج ك��ي��َف ت���ك���اَم���َل ع��م��ُل   5 
�لجهازيِن �لدور�نيِّ و�لع�سليِّ 

في ج�سِمي؟

كيَف يتكامُل عمُل اأجهزِة ج�صِم 
الإن�صاِن؟

تعمُل أجهزُة اجلســِم يف اإلنســاِن وبعِض احليواناِت 
لبقاِئهــا عىل قيــِد احليــاِة، وجتعُلها قادرًة عــىل القياِم 
بالعملياِت احليويِة املختلفِة، وأنشطتِها املتعددِة. فكيَف 

تعمُل هذِه األجهزُة مًعا؟ 

إنَّ حركــَة اجلســِم تنتــُج عــن انقبــاِض العضالِت 
وانبســاطِها، وتشــّكُل العضالُت يف اجلســِم اجلهاَز 
، ويدعُم اجلهاُز اهليكيلُّ اجلســَم ويكسُبُه شكاًل  العضيلَّ
ا بِه، وحيمي العديَد مْن أعضاِء اجلسِم الداخليِة،  خاصًّ

ومنها القلُب والرئتاِن والدماُغ.

الطعاِم  واجلهــاُز اهلضمــيُّ مســؤوٌل عــْن هضــِم 
وامتصاِصه، ويســاعُده عىل ذلَك أعضاٌء أخَرى، منها 

الكبُد والبنكرياُس واألوعيُة الدمويُة.

واجلهاُز التنفُّيسُّ مسؤوٌل عْن تزويِد اجلسِم باألكسجنِي 
بعمليِة الشــهيِق، وإخراِج ثان أكســيِد الكربوِن واملاِء 

بعمليِة الزفرِي.

ووظيفــُة جهاِز الدوراِن توزيُع الــدِم عىل مجيِع خاليا 
اجلســِم ليحمَل إليها الغذاَء واألكسجنَي وخيّلَصها مَن 

الفضالِت.

واجلســُم يتخلَُّص مــَن الفضالِت عْن طريــِق اجللِد 
؛ حيُث يقوماِن بتنقيِة الدِم وتصفيتِه مَن  واجلهاِز البولِّ

الفضالِت.

أّما اجلهاُز العصبيُّ فهو املسؤوُل عْن تنظيِم مجيِع أنشطِة 
اجلسِم.

 اأخترُب نف�صي
اأخّل�ُس. م��اذا يحدُث للطعاِم يف اجله��اِز اله�سميِّ 

لالإن�ساِن؟

التفك��ري ُالناقُد. م��اذا يح��دُث للع�س��الِت ل��و مل 
تكْن مت�سلًة باأوتاٍر مَع العظِم؟
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كتابٌة علميٌة
ٌر �ٌس م�صوَّ ملخَّ

يعمُل اجله��اُز الهيكليُّ واجلهاُز 

الع�سل��يُّ مًع��ا لتمك��نِي �جل�س��ِم 
مَن �حلركِة.

يعم��ُل اجله��اُز الع�سب��يُّ وجهاُز 

��اِء مًع��ا يف ح��الِت  الُغ��دِد ال�سمَّ
�لطو�رِئ و�لإجهاِد. 

ج�س��ِم  اأجه��زِة  عم��ُل  يتكام��ُل 
بالعملي����اِت   

ِ
للقي���ام الإن�س��اِن 
�حليويِة �ملختلفِة. 

ُم اأفكاِري  اأنظِّ
�أعمُل مطويًة كاملبيَّنة يف �ل�س��كل �أخّل�ُس فيها ما تعّلْمُته 

عِن �جلهاِز �لهيكليِّ و�جلهاِز �لع�سليِّ و�جلهاِز �لع�سبي.

ُر واأحتّدُث واأكتُب اأفكِّ
�ل��دور�ِن،  جه��اُز  يعم��ُل  الرئي�ص��ُة. كيَف  الفك��رُة   1 

و�جله��اُز �لتنف�س��يُّ و�لع�سب��يُّ و�لع�سل��يُّ و�لهيكليُّ مًعا 

على حمايِة �لأرنِب مَن �لثعلِب؟

طري��ِق   ع��ْن  �جل�س��ِم  يف  �لهرمون��اُت  املفرداُت تف��َرُز   2 

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

اأخّل�ُس. كيَف ينظُم �جلهاُز �لع�سبيُّ عمَل �أجهزِة ج�سِم   3 

�لأرنِب مل�ساعدِته عَلى �لتخل�سِ مْن خطٍر يهدُد حياَته؟

�خلا�سُة

التفك��ُر الناقُد. كيَف ت�س��اعُد زيادُة نب�س��اِت �لقلِب   4 

�ملخلوَق �حليَّ عَلى مو�جهِة �خلطِر؟

اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيح��َة. �أيُّ �لأجه��زِة �لآتي��ِة   5 

يوفُر �لقوَة �لازمَة لتحريِك �جل�سِم؟

اجلهاُز الدورانُّب.اجلهاُز الع�سليُّاأ.
اِءد.اجلهاُز الع�سبيُّج�. جهاُز الغدِد ال�سمَّ

اأختاُر الإجاب��َة ال�صحيحَة. �أيٌّ مّما ياأتي لُه هيكٌل   6 

؟ خارجيٌّ دعاميٌّ

الكلُبب.الأرنُباأ.
ال�سمكُةد.اجلندُبج�.

عدُد نب�صاِت القلِب
�إذ� علْم��َت �أنَّ مع��دَل نب�ساِت �لقلِب يف �لدقيق��ِة 80 نب�سًة، فما 

 و�حٍد؟
ٍ
ُل نب�ساِت �لقلِب يف يوم معدَّ

التعاون 
ِهم وتر�ُحِمهم وتعاُطِفهم  قاَل ر�سوُل �هلِل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمَثُل �ملوؤمننَي يف َتو�دِّ

ٌو َتَد�َعى لُه �سائُر �جل�سِد  كمثِل �جل�سِد �لو�حِد؛ �إذ� ��ستَكى منُه ُع�سْ

��ى«. �أكت��ُب مق��اًل ع��ْن �أهمي��ِة �لتع��اوِن يف �ملجتم��ِع  ��هِر و�حُلمَّ بال�سَّ

م�ست�سهًد� باأمثلٍة من تكاُمِل عمِل �أجهزِة �جل�سِم.

يَّاُت يَّاُتَوالْرِّيَا�ضِ   الُعلُوُمالُعلُوُم  َوالْرِّيَا�ضِ
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كتابٌة علميٌة
املحافظُة على ال�صحِة 

 �إلهيٍّ بديٍع؛ حيُث يقوُم كلُّ 
ٍ
تعمُل �أجهزُة ج�س��ِم �لإن�س��اِن بنظام

جهاٍز باأد�ِء وظيفٍة �أْو جمموعٍة مَن �لوظائِف. ويِف �لوقِت نف�ِسِه 

 بوظائِفه��ا. 
ِ
ي�س��اعُد كلُّ جه��اٍز �لأجه��زَة �لأخ��َرى عَل��ى �لقي��ام

��ُة �لإن�س��اِن وحالُت��ه �لبدني��ُة عَلى كف��اءِة �أجهزِة  وتتوّق��ُف �سحَّ

ج�س��ِمه؛ ف��اإَذ� �سُع��َف �أح��ُد ه��ذِه �لأجه��زِة، �أْو قّل��ْت كفاءُت��ه، 

ا   �أ�س��خا�سً
ٍ
َف�ُس��ْرَعاَن َما ت�سعُف �سّحُتُه. ولعلَّنا ن�س��اهُد كلَّ يوم

ع��دًة يعان��وَن  �خلم��وَل، وَيفتق��روَن �إىَل �للياق��ِة �لبدني��ِة، وق��ْد 

ننده�ُس عنَدما ن�ستمُع �إىل �لقائمِة �لطويلِة مَن �لأمر��ِس �لِتي 

يعانوَنه��ا. �إذْن، م��اَذ� ميك��ُن �أْن يفع��َل �لنا���ُس ليحافُظ��و� على 

�سحِتهم؟

الغذاُء املتوازُن
ُد �جل�س��َم بالطاقِة، ومنَها  للغ��ذ�ِء �أنو�ٌع عدي��دٌة؛ فمْنها َما يزوِّ

َم��ا ي�س��اعُد عَلى بن��اِء �خلاَيا، ومْنه��ا ما يِقي م��َن �لأمر��ِس. 

ويحتاُج �لإن�ساُن - بح�َسِب عمِرِه - �إىل تناُوِل �أغذيٍة خمتلفٍة مْن 

هذِه �لأنو�ِع، بكمّياٍت تنا�س��ُب حاجاِت��ه.  ويوّفُر �لغذ�ُء �ملتو�زُن 

لاإن�س��اِن م��ا يحت��اُج �إليِه م��ن فيتامين��اٍت ومع��ادَن وبروتيناٍت 

وكربوهي��در�ٍت وغرِيه��ا. وه��َذ� �لغ��ذ�ُء �ملتن��ّوُع ي�س��اعُدُه عَلى 

ِه لاأمر��ِس  ، كَما يقّلُل م��ْن تعّر�سِ �ملحافظ��ِة عَلى وزٍن طبيع��يٍّ

 �ملرتفِع.
ِ
ريِّ و�سغِط �لدم �ملزمنِة مثل �ل�سكَّ

ممار�صُة التماريِن الريا�صيِة
تتطلَُّب �لتماريَن �لريا�سيَة ��ستخد�َم �لع�ساِت فتزد�ُد قوُتها، 

ه��ا ُتن�ّس��ُط �ل��دورَة �لدمويَة وت�س��اعُد على من��وِّ �لأطفاِل  كم��ا �أنَّ

ب�سورٍة �س��ليمٍة. لكنَّ ممار�س��َة �لتماريِن �لريا�سيِة �لعنيفِة قْد 

ا لاأطفاِل.  ت�سّبُب �ل�سرَر و�لأذى وخ�سو�سً

تن�ّسُط التماريُن الريا�سيُة املنا�سبُة اجل�سَم وجتعُله يتمّتُع ب�سحٍة جيدٍة. 
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نظافُة اجل�صِم
مْن طرِق �ملحافظِة على �جل�س��ِم ��س��تمر�ُر �ملحافظ��ِة على �لنظافِة 

�ل�س��خ�سيِة، ومْن طرِق �ملحافظِة على نظافِة �جل�س��ِم �ل�س��تحماُم 

بامل��اِء و�ل�ساب��وِن؛ حي��ُث ي��وؤدي ذل��َك �إز�ل��ِة �لأو�س��اِخ و�جلر�ثي��ِم 

بِة لاأمر��ِس، و�إز�لِة �لعَرِق وخايا �جللِد �مليتِة. كما �أنَّ ق�سَّ  �مل�سبِّ

�ل�س��عِر و�لأظاف��ِر �لطويل��ِة وتنظيَفه��ا يحمي �جل�س��َم م��َن �لإ�سابِة 

بالأمر��ِس. وزيارُة �ل�سخ�سِ للطبيِب عنَدما ي�سعُر باملر�ِس ت�ساعُد 

على ت�س��خي�سِ �لأمر��ِس وحتديِد �لعاِج �ملنا�س��ِب لها، وبذلَك تتمُّ 

�ملحافظُة على �سحِة �جل�سِم وحمايُته مَن �لأمر��ِس.

النوُم 
يعمُل �لنوُم على �إر�حِة �أجهزِة �جل�سِم، ويحافُظ على �سامِة �جل�سِم 

 على 
ِ
و�لعقِل، ويحتاُج �لأطفاُل يف �لغالِب �إىل ثماين �ساعاٍت مَن �لنوم

ُل �أْن �أناَم مبكًر� و�أ�ستيقَظ مبكًر�. �إنَّ م�ساهدَة �لتلفاِز  ، وُيَف�سَّ �لأقلِّ

�ساعاٍت طويلًة توؤّثُر يف فرت�ِت نوِمي، كما توؤّثُر يف �سامِة �لعيننِي.

ق�ُش الأظفاِر يحمي اجل�سَم من الإ�سابِة بالأمرا�ِش. 

الكتابُة التو�صيحيُة
حتَّى يكوَن عرِض جيًدا:

ُر الفكرَة الرئيســَة مْن خالِل دعِمها  	  أطوِّ
باحلقائِق والتفاصيِل.

 أخلُِّص املعلومـــاِت التِي حصلُت عليَها  	
عٍة. مْن مصادَر متنوِّ

األفكاِر  	 جلعِل  معينًة  مفرداٍت   أســتخدُم 
مرتابطًة.

ــُل إل النتائــــِج، اعتــامًدا عــىَل  	  أتوصَّ
احلقائـــِق واملعلومـاِت التِي مجعُتها.

 اأكتُب عْن
الكتابُة التو�صيحيُة

أقرُأ َنصَّ )املحافظة عىل الصحِة(.

أختاُر أحَد العناويِن الواردِة فيِه، وأبحُث كيَف 
يؤثُر ذلَك يف سالمِة أجهزِة اجلسِم. أكتُب تقريًرا 

يوّضُح نتائَج بحثي.



ٌر ملّخ�ٌس م�صوَّ
ُل: جميُع احليواناِت    ْر�ُش الأَوَّ الدَّ
ل��ه��ا اأج����ه����زٌة واأع�������س���اٌء ت����وؤّدي 

وظائَف حمددًة.

اأج��ه��زُة  ال��ث��ان��ي: تعمُل  ال��در���ُش 
اجل�������س���ِم م���ًع���ا ل���ت���م���ّك���َن���ُه م���َن 
احل�����������س�����وِل ع����ل����ى ال����ط����اق����ِة 
واحل��������رك��������ِة وال�����س����ت����ج����اب����ِة 

للموؤثراِت مْن حوِله.

ُم اأفكاِري  اأنظِّ
�أل�س��ُق �ملطوّي��اِت �لتي عمْلُتها يف كلِّ در���سٍ على ورق��ٍة كبريٍة مقّو�ٍة، 

و�أ�ستعنُي بهذِه �ملطوياِت على مر�جعِة ما تعّلْمُتُه يف هذ� �لف�سِل. 

 

اأُْكِمُل ُكالًّ مَن اجُلمِل التاليِة باملفردِة املنا�ِصبِة:
اجلهاُز الع�سليُّ

�ُش التنفُّ
اِء مَّ جهاُز الغدِد ال�سَّ

الثابتِة درجِة احلرارِة
الإخراُج

اجلهاُز الهيكليُّ

 1  يتحّرُك اجلسُم بفعِل قوٍة ينتُجها ................................................. 

 2  اهلرموناُت موادُّ كيميائيٌة يفرُزها ................................................. 

 3  يســاعُد اجللُد والعرُق عىَل املحافظِة عىل درجاِت 

حرارِة أجساِم احليواناِت ................................................. 

 4  ................................................. عمليٌة يتخلَُّص فيها اجلســُم مَن 

ُنا. الفضالِت التي يكوِّ

العظاِم واألوتاِر  مــَن  ُن  يتكــوَّ  .................................................  5 

واألربطِة.

ِد  ُن اجلســَم مَن التزوُّ  6   ................................................. عمليٌة متكِّ

باألكسجنِي والتخلُِّص مْن ثان أكسيِد الكربوِن.
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الَيِة: اأُجيُب َعِن الأَ�ْصِئَلِة التَّ
امل�صكلُة واحللُّ كيَف يتمُّ تنقيُة الدِم مْن ثان أكسيِد   7 

الكربوِن وتزويُده باألكسجنِي يف جسِم اإلنساِن؟

اأخل�ُس التكامَل يف عمِل اجلهــاِز اهليكيلِّ واجلهاِز   8 

العضيلِّ يف حركِة اجلسِم.

اأقارُن. ما الفرُق بنَي اجلهاِز اهلضميِّ يف الفقارياِت   9 

واجلهاِز اهلضميِّ يف دودِة األرِض؟

التفكُر الناقُد. هْل تســتطيُع السحاِل العيَش يف   10 

املناطِق القطبيِة الباردِة؟ وملاَذا؟

الكتاب��ُة الو�صفيُة. أصُف نوَعْي أجهزِة الدوراِن   11 

يف أجساِم املخلوقاِت احليِة.

.  تتبــاَدُل الربمائياُت الغازاِت مَع  �ص��واٌب اأْم خطاأٌ  12 

البيئِة املحيطِة عــْن طريِق رئاتا فقْط. هِل العبارُة 
ُ إجابتي. صحيحة أْم خاطئٌة؟ أفرسِّ

اأخت��اُر الإجاب��َة ال�صحيح��َة: َمــا اجلهاُز الذي   13 

يمثُِّله الشكُل التال؟

يِسُّب.الدوراِنُّاأ. التنفُّ
العصبيُّد. اهلضِميُّج�.  

تنُّوُع الأجهزِة احليويِة
َع بعِض األجهــزِة احليويِة يف  اله��دُف: أتعــرُف تنــوُّ

احليواناِت.
ماذا اأعمُل؟

أقوُم بزيــارٍة حلديقِة حيوانــاٍت أْو حمميٍة طبيعيٍة، . 	
وأالحُظ أنواًعا خمتلفًة مَن احليواناِت. 

ُن مخســَة . 	 أكتــُب قائمًة هبــذِه احليوانــاِت تتضمَّ
حيواناٍت تشــمُل ثديياٍت وزواحَف ومفصلياٍت. 

وأمجُع صوًرا أْو أرسُم احليواناِت التي اخرتُتا.

عنَدما أعوُد مــَن الرحلِة أبحُث عْن مراجَع علميٍة . 	
تتعلَُّق بخصائــِص هذِه احليوانــاِت، ومعلوماٍت 
فريدٍة عنْها تتضمُن وصًفا هليكِل احليواِن، وجهازِه 

. الدورانِّ

أنظُم الصوَر واملعلوماِت يف مطويٍة، وأعرُضها عىل . 	
زمالئي.

اأحّلُل النتائَج

 

 14  ما أجهزُة اجلسِم التي تساعُد احليواناِت 

عىل البقاِء عىل قيِد احلياِة؟

 هْل هناَك تشــابٌه أو اختالٌف فيام بــنَي األجهزِة
فُتها يف هذِه احليواناِت؟ احليويِة التي تعرَّ

منوذُج اختباٍر
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اأختاُر الإجابَة ال�صحيحَة: 

أيُّ العملياِت اآلتيِة مســؤولٌة عْن حتويِل املوادِّ   1 
الغذائيِة املعّقدِة إل موادَّ بسيطٍة يمكُن للخاليا 

االستفادُة منها؟

التنّفُس.أ. 
 الهضُم.ب. 
الدوراُن.ج. 
اإلخراُج.د. 

يمّثُل الشكُل اآليت بعَض أجزاِء اجلهاِز اهلضميِّ   2 
يف اإلنساِن: 

إلى أيَن يّتجُه الطعاُم بعَد هضِمِه جزئيًّا في المعدِة؟

إَِلى الكبِد.أ. 
إَِلى المريِء.ب. 
إَِلى البنكرياِس.ج. 
إَِلى األمعاِء الدقيقِة.د. 

أيُّ األجهزِة اآلتيِة مسؤوٌل عْن نقِل األكسجنِي   3 
واجللوكوِز والفضالِت يف اجلسِم؟

.أ.  الجهاُز الهضميُّ
.ب.   الجهاُز التنفسيُّ
 جهاُز اإلخراِج.ج. 
 جهاُز الدوراِن.د. 

4    ما العمليُة التي تتمُّ في جســِم الحيواِن إلطالِق 
الطاقِة المختزنِة في جزيئاِت الجلوكوِز؟

التنّفُس.أ. 
 الهضُم.ب. 
 الدوراُن.ج. 
اإلخراُج.د. 

�لفُم

�ملريُء

�لكبُد

�ملعدُة

�لبنكريا�ُس

�لأمعاُء 

�لغليظُة

�لأمعاُء 

�لدقيقُة
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يمّثُل الشكُل التايل بعَض أجزاِء اجلهاِز التنفيسِّ  	5
يف اإلنساِن:

الأنُف

البلعوُم

احلنجرُة

الفُم
الق�صبُة الهوائيُة
ال�صعيبُة الهوائيُة

احلوي�صلُة 
الهوائيُة

ال�صعُب 
الهوائيُة

الرئُة

ع�صلة احلجاِب 
احلاجِز

أيُّ األجزاِء املبّينِة يف الشــكِل ينبســُط وينقبُض  	
لتنظيِم عمليِة التنفِس؟

األنُف.أ. 
الفُم.	. 
القصبُة الهوائيُة.	. 
احلجاُ	 احلاجُز.	. 

أيُّ األجهزِة اآلتيِة يفــرُز اهلرموناِت مبارشًة يف  	6
الدِم؟

.أ.  الجهاُز الهضميُّ
 .	. الجهاُز التنّفسيُّ
 .	. الجهاُز العصبيُّ
الُغدُ	 الصماُء.	. 

اأجيُب	عِن	الأ�سئلِة	التاليِة: 
فيَم خيتلُف جهــاُز الدوراِن املغلــُق عْن جهاِز  	7
الدوراِن املفتوِح، وفيَم يتشاهباِن؟ أنظُم إجابتي 

يف املخطِط التايل:
املفتوحالتشابهاملغلق

كيَف تساعُد الرئتاِن اجلســَم َعَل التخّلِص مَن  	 8
الفضالِت؟

كيَف تقــوُم األنواُع املختلفُة مــَن الالفقارياِت  	9
بعمليِة اهلضِم؟

المرجُعال�س�ؤاُلالمرجُعال�س�ؤاُل
196297
3100499
5986110
71008102
997

رُب �أتدَّ

َز ما  م��ن خ��اِل الإجاب��ِة عل��ى الأ�ص��ئلة؛ حت��ى اأع��زِّ
تعلمُتُه من مفاهيَم وما اكت�صبُتُه من مهارات.

ا. 	للحياِة،	ومناف�ٌس	عامليًّ اأنا	طالٌب	معدٌّ

رُب �أتدَّ

َز  اأع��زِّ حت��ى  الأ�ص��ئلة؛  ع��ن  الإجاب��ِة  خ��اِل   م��ن 
ما تعلمُتُه من مفاهيَم وما اكت�صبُتُه من مهارات.

ا. 	للحياِة،	ومناف�ٌس	عامليًّ اأنا	طالٌب	معدٌّ
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الأدوات العلمية
ُة الَعَد�َسُة الَعْينيَّ

اِبطاِن ال�سَّ

راُع الذِّ

اِغطاِن ال�سَّ

َدُة الِمْن�سَ

الِمْراآُة

القاِعَدُة

املجهُر املركُب
املِْجَهُر: َأداٌة ُتْســَتْخَدُم جمموعُة عدســاٍت لَِتْكبرِي األَْشياِء أو ُصَوِرَها 
ُ املِْجَهُر األَْشــياَء ِمئاِت أو آالَف امَلّراِت. أْنُظُر  لَِتْبُدَو َأْكَبَ َحْجًم. وُيَكبِّ

ُف َأْجزاَء املِْجَهِر امُلْخَتِلَفَة. ْكِل امُلجاِوِر وأَتَعرَّ إىل الشَّ

ُب. اأَْفَح�ُص ُحَبْيباِت املِْلِح اأَجرِّ
ُك املِْرآَة بحيُث َتْعِكُس الّضوَء عىل املِنَْضَدِة. ُأَحرِّ  1 

  اأَْح��َذُر. ال َأقوُم بَِتْوجيِه املِــْرآِة َنْحَو َمْصَدِر ضوٍء َقويٍّ َأو َنْحَو 
ْمِس، فقد ُيَؤّدي ذلَك إىل َضٍر داِئٍم بالعنِي. الشَّ

حَيَة عىل  َأَضُع َبْعــَض ُحَبْيباِت املِْلِح َعىل الّشحَيِة، ُثــمَّ َأَضُع الشَّ  2 

ــُد مْن َأنَّ ُحَبْيبــاِت املِْلِح  ، وَأتَأكَّ املِنَْضــَدِة َوَأَثبُِّتهــا بالّضاِغَطنْيِ
َمْوضوَعٌة بَحيُث ُتقابُل الثَّْقَب امَلْوجوَد يف َوَسِط املِنَْضَدِة.

ُك الضابَِط بِحيُث أَرى  َأْنُظُر ِمْن خالِل الَعَدَســِة الَعينّيِة، َوُأَحــرِّ  3 

تي يمكنُني ُمشاَهَدُتا. ُحبيباِت املِْلِح بُِوُضوٍح، ُثمَّ َأْرُسُم الصوَرَة الَّ

العد�سُة املكربُة
ُن من رؤيِة الكثرِي  َة َلتكبرِي األشياِء بحيُث َنتمكَّ نستعمُل العدسَة امُلكبِّ
مــن التفاصيِل التي ال ُيمكنُنا أن نَراهــا بأعينِنا ُمبارشًة أنظُر إىل بعِض 
حبيباِت امللِح باســتخداِم العدســِة وأرســُم ما أراُه. ومن تطبيقاِت 

العدسِة املِجهُر واملنظاُر.

الكامريا
ُتســتخدم الكامريا يف أثناِء إجراِء جتربٍة أو القياِم بدراسٍة ميدانيٍَّة، فهي 
اِت التي حتدُث خالَل فرتٍة زمنيٍَّة وتسجيِلها.  تساعُد عىل مشاهدِة التَّغريُّ
ا  اِت أحياًنا صعبــًة إذا كانْت رسيعًة جدًّ وتكوُن مشــاهدُة هذِه التَّغريُّ
اِت؛ فدراســُة  ا. وتســاعُد الكامريا عىل مراقبِة هذِه التَّغريُّ أو بطيئًة جدًّ

اِت خالَل فرتٍة زمنيٍَّة. ُن مْن فهِم التَّغريُّ وِر متكِّ الصُّ
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الآلُة احلا�سبُة
بعَد أْخِذ القياســاِت نحتاُج أحياًنا إىل حتليِل البياناِت، وقد يقتِض 

ذلَك إجراَء بعِض احلساباِت.

وُتساِعُدنا اآللُة احلاسبُة عىل إجراِء احلساباِت بدقٍة ورُسعٍة.

ْد مْن أنَّ الَعملياِت احلســابيَة السابقَة قد متْت إزالُتها  مالحظٌة: تأكَّ
من اآللِة.

احلا�سوِب
احلاســوُب أداُة تعلٍُّم رائعٌة، ولُه استعمالٌت 
عدٌة، منهــا كتابــُة َموضــوٍع وطِباعُته عىل 
ورٍق. وُيمكنُُك استعمُل احلاسوِب يف حتليِل 
البياناِت وحَتويِلها إىل َجداوَل أو رسوم بيانيٍة.

كم ُيمكنَُك مْجُع الكثرِي مَن املعلوماِت وَتباُدُلا 
مَع غرِيَك عن طريِق شبكِة املعلوماِت. 

املنظاُر
املنظاُر أداٌة جتعُلنا َنرى األشــياَء البعيدَة فتبدو أقرَب إلينا. ويســتخدُم العلمُء 
املنظاَر ملراقبِة ســلوِك احليواناِت عْن ُبعٍد من دوِن إخافتِها أْو إزعاِجها. وألنَّ 
بعَض احليواناِت خطريٌة اليمكُن االقرتاُب منها فيمكُن مراقبُتها باســتخداِم 

املنظاِر.
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تنظيُم ج�سِم الإن�ساِن
ُن جسُم اإلنســاِن مْن خاليا كســائِر املخلوقاِت  يتكوَّ

احليِة. وهو يتكــّوُن يف احلقيقِة مْن بالينِي اخلاليا 
التي تنتظُم مًعا يف أنسجٍة، والنسيُج جمموعٌة 

مَن اخلاليا املتشاهبِة يف الشكِل تؤدِّي وظيفًة 
دًة. فالعضلــُة القلبّيُة يف القلِب مثاٌل  حمدَّ
ُن األنسجُة بدوِرها  عىل النســيِج. وُتكوِّ
األعضاَء؛ فالقلُب والرئتاِن مثاالِن عىل 
مَن  تعمُل جمموعٌة  وأخرًيا،  األعضاِء. 
لًة اجلهاَز. فمثاًل  األعضاِء مًعا ُمشــكِّ
القلــُب واألوعيــُة الدمويــُة أجزاٌء 
هذِه  وتعمُل   . الــدوراينِّ اجلهاِز  مَن 
األجهــزُة يف جســِم اإلنســاِن مًعا 

للمحافظِة عىل صّحتِه.

اجلهاُز الع�سبيُّ
ال�سيطرُة

جهاُز املناعِة
احلمايُة

�سيُّ اجلهاُز التنفُّ
تبادُل الغازاِت

اجلهاُز الهيكليُّ
الدعامُة

اجلهاُز التنا�سليُّ
التكاثُر

اجلهاُز الع�سليُّ
احلركُة

ّماِء جهاُز الغدِد ال�سّ
التنظيُم وال�سيطرُة

اجلهاُز اله�سميُّ
امت�سا�ُص الطعاِم

غطاُء اجل�سِم )اجللُد(
احلمايُة

اجلهاُز الإخراجيُّ
التخلُّ�ص مَن الف�سالِت

اجلهاُز الدوريُّ
النقُل
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اجلمجمُة

اجلهازاِن الهيكليُّ والع�سليُّ
، يتكّوُن  ى اجلهاَز اليكيلَّ يدعُم اجلســَم جهاٌز ُيســمَّ
مَن العظــاِم. ويعطِي هذا اليكُل اجلســَم شــكَلُه، 
وحيمي بعَض األعضاِء يف اجلســِم، ويعمُل بالتعاوِن 
مَع العضالِت عىل حتريِك اجلســِم. وكلُّ واحدٍة مَن 
العظاِم التي عدُدها 206 يف اليكِل لا حجٌم وشكٌل 
ُل العظاُم الطويلُة  يتناَسُب متاًما مَع عمِلها. فمثاًل تتحمَّ

والقويُة الصلبُة يف الرجلنِي وزَن اجلسِم.

ُن اجلســُم مْن ثالثِة أنواٍع مَن العضالِت هَي:  ويتكوَّ
العضــالُت اليكلّيُة، وعضلُة القلــِب، والعضالُت 
امللســاُء. وتوجُد العضالُت القلبيَّــُة يف القلِب فقْط، 

وهَي تنقبُض لتدفَع الدَم إىل مجيِع أجزاِء اجلسِم.

أّما العضالُت امللساُء فتوجُد يف األعضاِء الداخليِة مَن 
اجلسِم مثَل جداِر األمعاِء وجدراِن األوعيِة الدمويِة.

ُكها  ى العضالُت؛ التي ترتبُط مع العظاِم وحترِّ وُتســمَّ
العظاَم وحترُكها.  العضالِت اليكليَة، حيُث تسحُب 
وتعمُل معظــُم هذِه العضــالِت يف أزواٍج لتحريِك 

العظاِم.

ِد عظُم الَع�سُ

ال�سلُع

الكعربُة
الزنُد

احلو�ُص

الر�سفُة

عظُم الق�صِّ

العموُد الفقريُّ

الرتقوُة

عظُم الفخِذ

الق�سبُة

ال�سظيُة

الع�سلُة القلبيُة

القلُب

الع�سالُت الهيكليُة

الع�سلُة ذاُت 
الراأ�سنِي

الع�سلُة ذاُت الروؤو�ِص الثالثِة

الع�سالُت املل�ساُء

الأمعاُء 
الغليظُة
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اجلهازاِن الدوراينُّ والتنف�سيُّ
ُن جهاُز الدوراِن مَن القلِب، واألوعيِة الدمويِة، والدِم. والدوراُن  يتكوَّ
ياُن الدِم يف أجزاِء اجلســِم. والدُم ســائٌل حيتِوي عىل خاليا الدِم  هَو رَسَ
احلمراِء، وخاليا الدِم البيضاِء، والصفائِح الدمويِة. وحَتمُل خاليا الدِم 
احلمراِء األكســجنَي واملوادَّ الغذائيَة إىل خاليا اجلســِم. كم حتمُل ثايَن 
أكسيِد الكربوِن )CO2( والفضالِت اخللويَة بعيًدا عِن اخلاليا. أّما اخلاليا 

البيضاُء فتقاوُم اجلراثيَم التي تدخُل إىل اجلسِم.

ُن الصفائُح الدمويُة مْن أجزاٍء خلويٍة تساعُد الدَم عىل التخثِر. وتتكوَّ

القلُب عضٌو عضيلٌّ بحجِم قبضِة اليــِد تقريًبا، وحتمُل الشاينُي الدَم 
ُل خاليا  بعيًدا عنُه. بعُض الشايــنِي حتمُل الدَم إىل الرئتنِي، حيُث حتمَّ
الدِم احلمراِء باألكســجنِي، يف حــنَي حتمُل رشاينُي أخــرى الدَم مَن 
الرئتنِي إىل القلِب ثمَّ إىل أجزاِء اجلسِم املختلفِة. أّما األوردُة فتنقُل الدَم 
مْن أجزاِء اجلسِم املختلفِة مرًة أخرى إىل القلِب. وحيمُل الدُم يف أغلِب 
األوردِة الفضالِت التي أنتَجْتها خاليا اجلســِم، كم حيمُل أيًضا القليَل 
مَن األكسجنِي. ويرِسي الدُم مَن الشاينِي إىل األوردِة عَب أوعيٍة دقيقٍة 

ى الشعرياِت الدمويَة. ا ُتسمَّ جدًّ

ى عمليُة احلصوِل عىل األكسجنِي واستخداُمه يف اجلسِم عمليَة  وُتسمَّ
التنفِس. فعنَدما يقوُم الشــخُص بعمليِة االستنشــاِق ُيسَحُب الواُء 
إىل داخــِل الفِم أو األنِف، فينتقُل الواُء إىل أســفَل عن طريِق القصبِة 
ى كلٌّ  الوائيِة. وتتفّرُع القصبُة الوائيُة داخَل الصدِر إىل فرعنِي ُيســمَّ
منُهم شــعبًة هوائيًة. وتتفّرُع كلُّ شــعبٍة هوائيــٍة إىل أنابيَب أدقَّ فأدقَّ 
ى الشــعيباِت الوائيَة. ويف هنايِة كلِّ ُشــعيبٍة هوائّيٍة حويصالٌت  ُتسمَّ
ى احلويصالِت الوائيَة، يتمُّ فيها  التخّلُص  ا ُتسمَّ )أكياٌس( صغريٌة جدًّ

مْن ثاين أكسيِد الكربوِن واحلصوُل عىل األكسجنِي.

الق�سبُة 
احلوي�سالُت الهوائيُة

الهوائيُة

ال�سعيباُت 
الهوائيُة

ال�سريان
القلب

الوريد

ال�سعريات 
الدموية
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اجلهازاِن اله�سميُّ والإخراجيُّ

الضُم عمليٌة يتمُّ فيها حتليُل الغــذاِء وتفكيُكه إىل موادَّ 
بسيطٍة يمكُن للجســِم اإلفادُة منها. ويبدُأ الضُم عنَدما 
يمضُغ الشخُص الطعاَم، وجيّزُئُه أجزاًء صغريًة، ويرطُِّبه 
باللعاِب، فيمرُّ الغذاُء خالَل املريِء إىل املعدِة التي تقوُم 
بمزِج العصاراِت الاضمــِة التي تفرُزها بالغذاِء قبَل أْن 
متــّرَرُه إىل األمعاِء الدقيقِة، حيُث يتــمُّ امتصاُص الغذاِء 
املهضوِم فيها. ويبّطُن الســطَح الداخيلَّ لألمعاِء الدقيقِة 
ا يشبُه كلٌّ منها اإلصبَع، ُتسّمى اخلمالِت  زوائُد دقيقٌة جدًّ
َة؛ حيُث ُيمتــصُّ الغذاُء املهضوُم عَب الســطوِح  املعويَّ
اخلارجيِة لذِه اخلمالِت، وينتقُل منها إىل الدِم الذي يقوُم 
بنقِلها إىل أجزاِء اجلسِم املختلفِة. ويتمُّ امتصاُص املاِء مَن 

الغذاِء غرِي املهضوِم يف األمعاِء الغليظِة.
الفضالِت.  مــَن  اإلخراُج عمليُة ختليِص اجلســِم 
ويقوُم الكبُد بتنقيِة الدِم مَن الفضالِت النيرتوجينيِة، 
وحيّوُلــا إىل مــادِة اليوريا )البولينــا(. وحُتمُل مادُة 
اليوريــا يف الــدِم إىل الُكْليتــنِي للتخلُّــِص منهــا 
وإخراِجها. وحتتوي كلُّ ُكْليٍة عىل ما يزيُد عىل مليوِن 
وحدٍة ُكَلويــٍة )نفرون(. والوحــداُت الكلويُة هي 

الرتاكيُب املكّونُة للُكىَل التي تقوُم بتنقيِة الدِم. 

ويقــوُم اجللُد بدوٍر يف عمليِة اإلخراِج عنَدما يتعّرُق 
الشــخُص؛ حيُث تقوُم غدٌد يف الطبقِة الداخليِة مَن 
ُن بشــكٍل أسايسٍّ مَن  اجللِد بإفراِز العرِق الذي يتكوَّ
املاِء. كــم أنَّ يف العرِق كذلَك كميــاٍت ضئيلًة مَن 
اليوريا واألمالِح املعدنيِة الزائدِة عىل حاجِة اجلسِم.

الفُم
املريُء

الكبُد

املعدُة

البنكريا�ُص
الأم��������ع��������اُء 
ال���دق���ي���ق���ُة

احل���و����س���ل���ُة 
ال�سف�راويُة

الأم��������ع��������اُء 
ال���غ���ل���ي���ظ���ُة

الُكْليتاِن
الكبُد

احلالباِن

املثانُة البوليُة

َمَرى البوِل
)الإحليُل(
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جهاُز املناعِة
يســاعُد جهاُز املناعِة اجلسَم عىل مقاومِة األمراِض؛ 
ٌ اســُمه نخــاُع العظِم األمحُر  حيُث َيمأُل نســيٌج لنيِّ
جتاويَف بعِض العظاِم. ويقــوُم هذا النخاُع بتكويِن 
خاليا الــدِم احلمراِء اجلديــدِة، والصفائِح الدمويِة 
التي تساعُد عىل ختثُِّر الدِم ومنِع النزيِف مَن اجلروِح، 

وخاليا الدِم البيضاِء التي تقاوُم اجلراثيَم. 

وتوجــُد خاليا الدِم البيضاِء يف األوعيِة الدمويِة، ويف أوعيِة 
الليمِف التي تشــبُه األوعيَة الدمويَة، ولكنَّها تنقُل الليمَف 
بدَل الدِم. والليمُف ســائٌل لوُنه أصفــُر فاتٌح، يوجُد حوَل 

خاليا اجلسِم، وحييُط هبا.

وتنّقــي العقُد الليمفيُة الليمَف مَن املوادِّ الضاّرِة التي توجُد 
فيــِه. وتنتُج أيًضا خاليا الدِم البيضاَء كــم هو احلاُل لنخاِع 
العظِم األمحــِر. والعقُد الليمفيُة املنتفخــُة أو املتضّخمُة يف 

منطقِة العنِق دليٌل عىل أنَّ اجلسَم يقاوُم اجلراثيِم.

عقٌد ليمفيٌة

الطحاُل

اأوعيٌة 
ليمفيٌة

عقدٌة 
ليمفيٌة

اأوعيٌة 
ليمفيٌة

الطالُء اخلارجيُّ

العظُم الكثيُف
الأوعيُة الدمويُة

نخاُع العظِم الأحمُر
نخاُع العظِم الأ�سفُر

العظُم الإ�سفنجيُّ
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المناعُة والمر�صُ
ُر يف الوظائِف احليويِة الطبيعيِة  املرُض هو أيُّ يشٍء يؤثِّ
للجســِم. وَتنتُج بعُض األمراِض بسبِب املوادِّ الضاّرِة 
يف البيئِة املحيطِة. وهناَك الكثرُي مَن األمراِض تســبُِّبها 
ا، يمكنُها االنتقاُل  خملوقاٌت حّيٌة دقيقٌة وصغريٌة جــدًّ
ى هذا النوُع مَن األمراِض  مْن شخٍص إىل آخَر. وُيسمَّ

األمراَض امُلعديَة أو الساريَة.

ى املخلوقاُت احلّيُة امُلســبَِّبُة للمرِض مسبِّباِت  وُتســمَّ
ى  املرِض. وقْد تكوُن بكترييا أو فريوســاٍت. وُتســمَّ
ا يمكُن أْن تنتقَل مْن  األمراُض امُلْعِديُة هبذا االسِم ألهنَّ

َن مْن إصابتِه باملرِض.  شــخٍص إىل آخَر. ويمكُن مُلسبِّباِت املرِض أْن تدخَل إىل اجلسِم قبَل أْن تتمكَّ
وعنَدما تدخُل هذِه املخلوقاُت الغازيُة إىل اجلسِم يبدُأ جهاُز املناعِة يف بذِل جهٍد كبرٍي ملقاومتِها.

الأمرا�ُص املعديُة عنَد الإن�ساِن
اجلهاُز املتاأثُرامل�سّبُباملر�ُص
التنّف�سيُّفريو�صالزكاُم

اجللُدفريو�صجدريُّ املاُء
اجللُدفريو�صاجلدريُّ
الع�سبيُّفريو�صال�سلُل

الع�سبيُّفريو�صداُء الكلِب
التنّف�سيُّفريو�صالأنفلونزا
اجللُدفريو�صاحل�سبُة

اله�سميُّ واجللُدفريو�صالنكاُف )اأبو دغيم(
التنّف�سيُّبكتريياال�سلُّ

االع�سليُّبكتريياالكزاُز )التيتانو�ص(
الع�سبيُّبكترييا اأو فريو�صالتهاُب ال�سحايا

اله�سميُّ والإخراجيُّبكترييا اأو فريو�صالتهاُب اجلهاِز اله�سميِّ
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اجلهاُز الع�سبيُّ
يتكّوُن اجلهاُز العصبيُّ مْن جزأيِن، مها الدماُغ واحلبُل الشــوكيُّ 
. وُتشــّكُل مجيُع  اللــذاِن يكّوناِن مًعا اجلهــاَز العصبيَّ املركزيَّ
 . األعصاِب اخلارجِة منُهم اجلهــاَز العصبيَّ الطريفَّ أو اخلارجيَّ
. ويفصُل شــقٌّ عميٌق  واجلزُء األكُب مْن دماِغ اإلنســاِن هو املخُّ
يَِّة األيمَن، عِن نصِف الكــرِة املّخّيِة األيرِس.  نصَف الكــرِة امُلخِّ
وحيتــوي كلٌّ مْن نصفي الكــرِة املخيتنِي األيمــِن واأليرِس عىل 

. مراكِز السيطرِة عىل احلواسِّ

واملخُّ هو جزُء الدماِغ الذي حتدُث فيِه عملياُت التفكرِي. واجلزُء 
اآلَخــُر مَن الدماِغ هو املخيُخ، ويقــُع يف اجلزِء اخللفيِّ منه حتَت 

 . املخِّ

وينّســُق املخيُخ انقباضــاِت العضالِت اليكلّيــِة؛ حيُث تعمُل 
مًعا بتكاُمٍل ويرٍس، كم حيافُظ عىل توازِن اجلســِم. وتربُط الساُق 
، وُيسّمى اجلزُء السفيلُّ منها النخاَع  الدماغيُة مع النخاِع الشوكيِّ
املستطيَل، وهو يضبُط نبَض القلِب، واحلركاِت التنفسيَة، وضغَط 

. الدِم، وانقباَض العضالِت امللساِء يف جداِر اجلهاِز الضميِّ

أّما احلبُل الشوكيُّ فيتكّوُن مْن حزمٍة سميكٍة مَن األعصاِب التي 
حتمُل الرسائَل واإلشاراِت مَن الدماِغ وإليِه. وتتفّرُع األعصاُب 
مَن احلبِل الشــوكيِّ يف اجلســِم لتصَل إىل مجيِع أجزاِئه. ويسيطُر 
احلبُل الشــوكيُّ كذلَك عىل ردوِد الفعِل املنعكســِة. وردُّ الفعِل 
املنعكــِس هو ردُّ فعٍل يقوُم بِه اجلســُم مْن دوِن القياِم بإرســاِل 
الرســائِل أو تلّقيها مَن الدماِغ. فمثاًل عنَدما تلمُس بيِدَك شــيًئا 

ساخنًا، فإنَّك تسحُب يَدَك وتبعُدها عنُه بال تفكرٍي.

الدماُغ
املخُّ

املخيُخ
احلبُل ال�سوكيُّالنخاُع امل�ستطيُل

الأع�ساب
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ج�سُم اخلليِة الع�سبيِة

ال�سعرياُت
الع�سبيُة

الغالُف الدهنيُّ الت�سابُك 
الع�سبيُّ

حموٌر 
اأ�سطواينٌّ

�سياٌل
ع�سبيٌّ

اأجزاُء اخلليِة الع�سبيِة
ُن كلُّ خليٍة عصبيٍة  ى اخلاليا العصبيََّة. وتتكوَّ ُن األعصاُب يف اجلهاِز العصبيِّ مْن خاليا ُتسمَّ تتكوَّ
 . مْن ثالثِة أجزاٍء، هي: جســُم اخلليِة، والشــجرياُت )الزوائُد( العصبيُة، واملحوُر األسطواينُّ
ُع مْن جسِم اخلليِة العصبيِة وحتمُل السياالِت العصبيَة،  فالشجرياُت العصبيُة ألياٌف عصبيٌة تتفرَّ

أو اإلشاراِت الكهربائيَة، نحَو جسِم اخلليِة العصبيِة.

أّما املحوُر األسطواينُّ فهو ليٌف عصبيٌّ حيمُل السّياالِت العصبيَة بعيًدا عْن جسِم اخلليِة العصبيِة. 
، فإن عليِه اجتياَز حّيٍز ضّيٍق للوصوِل  وعنَدما يصُل ســّياٌل عصبيٌّ إىل هنايِة املحوِر األســطواينِّ
إىل اخلليِة العصبيِة التاليِة. وُيســّمى هذا احليُز بنَي خليتنِي عصبيتنِي الشــقَّ التشابكيَّ )التشابَك 

.) العصبيَّ
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راُت )املُنّبه( وال�ستجابُة املوؤثِّ
، واجلهاِز  ، واجلهاِز اليكيلِّ يعمُل كلٌّ مَن اجلهــاِز العصبيِّ
العضيلِّ مًعا ملساعدتَِك عىل التعامِل مَع البيئِة املحيطِة بَك. 
فأيُّ يشٍء يف البيئِة املحيطِة يتطّلُب مَن اجلسِم التعامَل مَعُه 
واالستجابَة لُه ُيسّمى املؤّثَر )املنّبَه(. وُيسّمى تفاعُل اجلسِم 

ا عىل املؤثِر االستجابَة )ردَّ الفعِل(. ردًّ

وهنــاَك ثالثُة أنواٍع مــَن اخلاليا العصبيِة، هَي احلســّيُة، 
واملوصلــُة، واحلركيُة. ويؤدِّي كلُّ نوٍع مــْن هذِه األنواِع 

وظيفًة خمتلفًة ملساعدِة اجلسِم عىل االستجابِة للمؤثراِت.

تستقبُل اخلاليا العصبيُة احلسّيُة املؤثراِت مْن داخِل اجلسِم 
ومَن البيئِة املحيطِة بَك. فاخلاليــا العصبيُة املوصلُة تربُط 
بنَي اخلاليا العصبيِة احلســّيِة واخلاليــا العصبيِة احلركيِة. 
وحتمُل اخلاليا العصبيُة احلركيُة الســياالِت العصبيَة مَن 

اجلهاِز العصبيِّ املركزيِّ إىل أعضاِء اجلسِم والغدِد.

الداخليِة،  اِت  ويســتجيُب اجلســُم للمؤثِّراِت والتغــريُّ
، وينّظُم  بيئَته  باإلضافِة إىل استجابتِه للمؤثِّراِت اخلارجيِةِ
الداخليَة للمحافظِة عىل ظروٍف مناســبٍة للحياِة داخَله. 

وُيسّمى هذا حالَة االتزاِن الداخيلِّ أو الثباَت.

ال�ستجابُة الع�سبّيُة

خلّيٌة ع�سبيٌة مو�سلٌة

خلّيٌة ع�سبّيٌة ح�ّسّيٌة

�سياٌل ع�سبيٌّ

اجللُد

�سياٌل ع�سبيٌّ

�سياٌل 
ع�سبيٌّ

خلّيٌة ع�سبّيٌة حركّيٌة
ع�سلٌة
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احلوا�صُّ

حا�ّسُة النظِر
يدخُل الضوُء املنعكُس عْن جسٍم ما إىل العيننِي، ويسقُط عىل الشبكيِة. فتقوُم خاليا حسّيٌة مستقبلٌة يف الشبكيِة بتحويِل الضوِء 
إىل إشاراٍت كهربائيٍة، أْي سياالٍت عصبيٍة. فتنتقُل هذِه السياالُت العصبيُة خالَل العصِب البرصيِّ إىل مركِز الرؤيِة يف الدماِغ.

1  ينعكُس الضوُء عِن الشجرِة إىل داخِل العيننِي.

2  يمرُّ الضوُء خالَل القرنّيِة والبؤبِؤ يف القزحّيِة.

3   تقوُم عدسُة العنِي بكرِس الضوِء بحيُث يقُع عىل 

شبكّيِة العنِي.

4   تقوُم خاليا حّسّيٌة مستقبِلٌة يف شبكّيِة العنِي بتحويِل 

الضوِء إىل إشاراٍت كهربائيٍة.

5   تنتقُل اإلشــاراُت الكهربائيُة، أْي الســياالُت العصبّيُة، خالَل 

ها. العصِب البرصيِّ إىل مركِز الرؤيِة يف الدماِغ ليفرّسَ

حا�ّسُة ال�سمِع
تدخُل أمواُج الصوِت إىل األذِن وتســّبُب اهتزاَز طبلِة األذِن. فتقوُم خاليا حّســّيٌة مستقبلٌة يف األذِن بتحويِل األمواِج 

الصوتيِة إىل سياالٍت عصبيٍة تنتقُل خالَل العصِب السمعيِّ إىل مركِز السمِع يف الدماِغ.

1  جتمُع األذُن اخلارجيُة )صيواُن األذِن( األمواَج الصوتيَة.

2  تنتقُل هذِه األمواُج عَب القناِة السمعّيِة يف األذِن.

3  تتزُّ طبلُة األذِن.

4  تتُز ثالثُة عظاٍم صغريٍة )ُعظيمٍت(.

5  تتزُّ القوقعُة.

ٌ يف اخلاليا احلّسّيِة املستقبلِة داخَل القوقعِة. 6  حيدُث تغريُّ

7   تنتقُل السّياالُت العصبيُة خالَل العصِب السمعيِّ إىل مركِز السمِع يف الدماِغ.    

املطرقُة ال�سنداُن
الركاُب

القوقعُة

الع�سُب 
ال�سمعيُّ

القنواُت ن�سُف 
الهالليِة

الع�سُب 
الب�سريُّ

ال�سبكيُة
القرنيُة

البوؤبوؤُ

العد�سُة القزحيُة
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حا�ّسُة ال�سمِّ
متّكنُنا حاّسُة الشــمِّ مَن اكتشــاِف املوادِّ الكيميائيِة املوجودِة يف الواِء 
ُس ويدخُل الواُء إىل األنــِف فإنَّ املوادَّ الكيميائيَة  حوَلنــا. فعنَدما نتنفَّ
املوجودَة يف الــواِء تذوُب يف املخــاِط املوجوِد يف اجلــزِء األعىل مَن 
. وعنَدما تالمُس هــذِه املوادُّ الكيميائيُة  األنــِف، أو التجويِف األنفيِّ
اخلاليا احلّسّيَة املستقبلَة يف النسيِج املبّطِن للتجويِف األنفيِّ ترسُل هذِه 
اخلاليا سّياالٍت عصبيًة عَب العصِب الشّميِّ إىل مركِز الشمِّ يف الدماِغ.

 حا�ّسة التذّوِق
عنَدما نأكُل فإنَّ املوادَّ الكيميائيَة املوجودَة يف الطعاِم تذوُب يف اللعاِب 
ِق عىل اللســاِن. وكلُّ حلمِة  الذي حيمُل هذِه املــوادَّ إىل حلمِت التذوُّ
ٍق حتتوي عىل خاليا حســّيٍة مســتقبلٍة يمكنُها اإلحساُس بالطعِم  تذوُّ
. وترســُل اخلاليا املستقبلُة احلسّيُة  ، أو املالِح، أو املرِّ احللِو، أو احلمضِّ
ِق يف الدماِغ؛ حيُث  الســياالِت العصبيَة عــَب عصٍب إىل مركِز التــذوُّ
يمكنُــه حتديُد نوِع الطعِم يف الغذاِء، والــذي يكوُن يف العادِة مزجًيا مَن 

األنواِع األربعِة للطعِم.

حا�ّسُة اللم�ِص
تساعُد اخلاليا احلّسّيُة املســتقبلُة يف جلِد الشخِص عىل حتديِد احلارِّ مَن 
. ويمكنُها كذلــَك أْن متيَِّز امللمَس اخلفيَف  البــارِد، والرطِب مَن اجلافِّ
وِس عىل حجٍر. وكلُّ خلّيٍة حّســّيٍة  للريشــِة مَن الضغِط الناتِج عِن الدَّ
 ، مستقبلٍة ترسُل سياالٍت عصبّيًة عَب أعصاٍب حّسّيٍة إىل النخاِع الشوكيِّ
الذي يرســُل بدوِره الســياالِت العصبّيــَة تلَك إىل مركــِز اللمِس يف 

الدماِغ. 

الب�سلُة ال�سميُة

التجويُف الأنفيُّ

الطعُم املرُّ

الطعُم 
احلم�سيُّ

الطعُم 
املالُح

الطعُم 
احللُو

اأع�ساُب 
ال�سمِّ

ال�سغُط

الب�سرُة

الأدمُة

الأمُلال�ساخُن
اللم�ُصالبارُد
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اِء مَّ جهاُز الُغَدِد ال�سَّ

ى العضُو الذي ينتُج الرموناِت ويفرُزها الغدَة  ُم يف العديِد مْن وظائِف اجلســِم. وُيسمَّ الرموناُت موادُّ كيميائيٌة تتحكَّ
َء. مَّ الصَّ

ُء يف أنحاِء اجلسِم. وكلُّ غدٍة منها ُتنتُج نوًعا واحًدا مَن الرموناِت أْو أكثَر. وكلٌّ مْن هذِه الرموناِت  مَّ ُع الُغدُد الصَّ وتتوزَّ
َ يف مســتوياِت الرموناِت املختلفِة يف  َر فيِه. إنَّ التغريُّ ينتقُل إىل هدٍف معنٍي يف اجلســِم، قْد يكوُن عضًوا أو جهاًزا، ليؤثِّ

ًة إىل األعضاِء أِو األجهزِة املستهدفِة.  اجلسِم يرسُل رسائَل مهمَّ

كم تســاعُد الُغدُد الصّمُء عىل املحافظِة عىل ظروِف بيئٍة صحيٍة مستقّرٍة ومنضبطٍة داخَل اجلسِم. ويمكُن لذِه الغدِد أْن 
ا مَن الرموناِت املختلفِة عنَدما يقلُّ تركيُز أيٍّ منها، أو توقَف إفراَزها عنَدما يزيُد تركيُزها. تفرَز أيًّ

حتَت املهاِد

الغدُة النخاميَُّة

الغدُد اجلار درقّية

الغدُة الدرقيُة

الغدُد الكظريُة 
)فوَق الكلويِة(

البنكريا�ُص

اخل�سيتاِن
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امل�صطلحاُت

148الم�صطلحاُت

�أ

الأبواُغ: خاليا يمكنُها أْن تنمَو فتصبَح نباتاٍت جديدًة، وتكوُن يف حمافَظ قاسيٍة؛ حلاميتِها مَن العوامِل اخلارجيِة.

الإخراُج: التخلُُّص مَن الفضالِت بإخراِجها مَن اجلسِم.

ِر )احليواِن املنويِّ أْو حبِة الّلقاِح( مَع املشيِج املؤّنِث )البويضِة(. الإخ�صاُب: اندماُج املشيِج املذكَّ

القرتاُن )التزاُوُج(: شكٌل مْن أشكاِل التكاُثِر اجلنيسِّ تندمُج فيه املخلوقاُت احلّيُة مًعا أْو ترتبُط مًعا إلمتاِم تبادِل املادِة 
الوراثيِة بينَهام.

النت�صاُر: حركُة اجلزيئاِت مَن املناطِق التي تركيُزها فيَها عاٍل إىل املناطِق التي تركيُزها فيَها قليٌل. 

تِي مُتّكنها من العيِش  بيعيُّ :عمليُة تكيُِّف الكائناِت احليَِّة يف بيئٍة معينٍة بفضِل امتالِكَها بعُض اخلصائِص الَّ النتخاُب الطَّ
يف تلَك البيئِة أكثَر من غريَها

: تكاثٌر الجنيسٌّ ينقسُم فيِه خملوٌق حيٌّ إىل اثننِي. الن�صطاُر الثنائيُّ

النق�صاُم غرُي املبا�صِر: انقساُم نواِة اخلليِة احليِة يف أثناِء انقساِمها إىل خليتنِي متامثلتنِي. 

النق�صاُم املت�صاِوي: انقساُم نواة اخللية إىل خليتنِي متامثلتنِي.

ُف: نوٌع خاصٌّ مَن االنقســاِم اخللويِّ َتنتُج عنُه اخلاليا التناســلّيُة، وحيتــوي كلٌّ منها عىل نصِف عدِد  النق�ص��اُم املن�صِّ
الكروموسوماِت املوجودِة يف اخلليِة األمِّ ويف غرِيها مَن اخلاليا.

ب

البذرُة: تركيٌب حيتوي عىل نباٍت صغرٍي ناٍم، وتقوُم بتخزيِن الغذاِء.

مِس لصنِع غذاِئها يف صورِة  : عمليٌة تستخدُم فيها النباتاُت وبعُض املخلوقاِت احلّيِة األخرى ضوَء الشَّ البناُء ال�صوئيُّ
جلوكوز. 

بُة )الالقحُة(: خليٌة َتنتُج عنَدما يّتحُد مشيٌج مذّكٌر مع مشيٍج مؤّنٍث. الُبَوْي�صُة املخ�صّ

ت
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التربعُم: شكٌل مْن أشكاِل التكاثِر الالجنيسِّ تتكاَثُر بِه بعُض الفطرياِت ، ومنها اخلمريُة.

التكاُثُر: عملّيٌة يستخدُمها املخلوُق احليُّ إلنتاِج املزيِد مْن أفراِد نوِعه. ويمكُن أْن يكوَن التكاُثُر جنسيًّا أو الجنسيًّا.

التلقيُح )يف النباتات(: انتقاُل حبوِب اللقاِح مَن امُلْتِك إىل امليسِم يف الزهرِة. 

التنف�ُس: عمليُة إطالِق الطاقِة املختزنِة يف جزيئاِت اجللوكوز.

: عمليُة دخوِل اهلواِء وخروِجه )الشهيِق والزفرِي(. �س امليكانيكيُّ التنفُّ

: عمليُة إطالِق الطاقِة املختزنِة يف جزيئاِت الغــذاِء وحتريِرها مثل اجللوكوز، وحتدُث يف امليتوكندريا  ���ُس اخَلَل��ِويُّ التنفُّ
داخَل اخلاليا احليِة.

ث

ثابتُة درجِة احلرارِة: نوٌع مَن احليواناِت تتصُف بثباِت درجِة حرارِة أجســاِمها حتى لو تغريْت درجُة حرارِة الوسِط 
املحيِط هبا.

ج

َيَة( مَن الرتبِة. اجلذُر: جزٌء مَن النباِت يثبُِّته يف األرِض، وخيزُن الغذاَء، ويمتصُّ املاَء واألمالَح املعدنيََّة )املوادَّ املغذَّ

: جمموعٌة مَن األعضاِء تعمُل مًعا ألداِء وظيفٍة معيَّنٍة. اجلهاُز احليويُّ

. : اجلهاُز الذي يشتمُل يف الفقارياِت عىل الدماِغ واحلبِل الشوكيِّ واألعصاِب وأعضاِء احلسِّ اجلهاُز الع�صبيُّ

ُكها. : جمموعُة عضالٍت ترتبُط مع أجزاٍء أخَرى مَن اجلسِم وحترِّ اجلهاُز الع�صليُّ

اِء: جهاٌز مسؤوٌل عن إطالِق اهلرموناِت يف الدِم لتنظيِم أنشطِة اجلسِم. مَّ جهاُز الُغَدِد ال�صَّ

. : جمموعُة عظاٍم وأوتاٍر وأربطٍة حتِمي اجلسَم وُتْكِسُبُه شكَلُه اخلارجيَّ اجلهاُز الهيكليُّ

اجلنُي: جزٌء مَن الكروموسوِم يتحّكُم يف صفٍة وراثيٍة معينٍة.

ح
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حامُل ال�صفِة: خملوٌق حيٌّ ورَث جينًا لصفٍة معّينٍة، إال أنَّ هذِه الصفُة ال تظهُر عليِه.

خ

ّيُة الأ�صموزيُة: انتشاُر املاِء خالَل الغشاِء البالزميِّ للخليِة.  اخلا�صّ

اخللّيُة: الوحدُة األساسيُة للحياِة، وهي أصغُر جزٍء يف املخلوِق احليِّ قادٍر عىل احلياِة.

د

الدوراُن: حركُة موادَّ مهّمٍة مثل األكسجنِي واجللوكوِز والفضالِت داخَل اجلسِم. 

دورُة اخلليِة: عملّيٌة مستمّرٌة لنموِّ اخلاليا وانقساِمَها وتعويِض التالِف.

�س

ال�صاُق: تركيٌب يدعُم النباَت وحيمُل أوراَقُه. 

�س

ال�صفُة ال�صائدُة: شكُل الصفِة الوراثيِة الذي خُيِفي الشكَل اآلخَر للصفِة نفِسها.

ي هلذِه  يُة: شكٌل خفيٌّ مْن صفٍة وراثيٍة تظهُر يف الطراِز الشكيلِّ فقْط عنَدما جتتمُع نسختاِن مَن اجلنِي املتنحِّ ال�صفُة املتنحِّ
الصفِة. 

. ُر ظهوُرها باكتساِب اخلربِة أو بتأثرِي البيئِة املحيطِة باملخلوِق احليِّ ال�صفُة املكت�َصبُة: صفٌة يتأثَّ

ال�صفُة املوروثُة: صفٌة تنتقُل مَن اآلباِء إىل األبناِء .
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ع

دٍة. الع�صُو: جمموعٌة مْن نسيجنِي أْو أكثَر تعمُل مًعا للقياِم بوظيفٍة حمدَّ

العن�صُر: مادٌة نقيٌة ال يمكُن جتزئُتها إىل مواَد أبسَط منها.

غ

الغريزُة: سلوٌك ومهاراُت تولُد مَع اإلنساِن أِو احليواِن وال يتمُّ اكتساهُبا.

ك

. الكرومو�صوُم: أرشطٌة صغريٌة، حتمُل داخَلها تفاصيَل كاملًة عن املخلوِق احليِّ

م

ِ درجِة حرارِة بيئتِها املحيطِة. ُ درجُة حرارِة أجساِمها تبًعا لتغريُّ ُة درجِة احلرارِة: نوٌع مَن احليواناِت تتغريَّ متغريِّ

ُ وتتابُع تاريَخ انتقاِل صفٍة ما يف عائلٍة معّينٍة. اللِة: لوحٌة تبنيِّ خمّطُط ال�صُّ

املخلوُق احليُّ الدقيُق: أيُّ خملوٍق حيٍّ ال يمكُن رؤيُته بالعنِي املجّردِة.

مدُة احلياِة: أطوُل فرتٍة زمنيٍة يعيُشها املخلوُق احليُّ يف أفضِل الظروِف.

ُن باحّتاٍد كيميائيٍّ بنَي عنرصيِن أْو أكثَر. املرّكُب: مادٌة تتكوَّ

امل�صيُج املوؤّنُث: اخلليُة التناسلّيُة األنثوّيُة )البويضُة(. 

.) ُر: اخلليُة التناسلّيُة الذكرّيُة )احليواُن املنويُّ امل�صيُج املذكَّ

: دواٌء ُيستخدُم لقتِل البكترييا املسبِّبِة للمرِض مْن دوِن أْن تسبَِّب أيَّ أًذى للعائِل. امل�صادُّ احليويُّ

ا ال يمكُن رؤيُته إال باستخداِم املِجهِر. امليكروُب: خملوٌق حيٌّ صغرٌي جدًّ
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ن

الن�صيُج: جمموعُة خاليا متشاهبٍة تقوُم مًعا بالوظيفة نفِسَها.

: حركُة اجلَُزْيئاِت خالَل الغشاِء اخللويِّ مْن دوِن احلاجِة إىل استخداِم الطاقِة.  النقُل ال�صلبيُّ

، وحتتاُج إىل الطاقِة حلدوثِها.  �ِصُط: عملّيُة انتقاِل املوادِّ خالَل الغشاِء البالزميِّ النقُل النَّ

الن��واُة: اجلــزُء األكرُب مَن اخلليِة الــذي يمكُن رؤيُته بوضوٍح، ولُه ِغالٌف حييُط بِه، ويضبُط أنشــطَة اخلليِة ويســيطُر 
عليها. 

هـ

الهرموُن: مادٌة كيميائيٌة ُتفرُز يف الدِم مبارشًة؛ ألداِء وظيفٍة ما.

اله�صُم: عمليٌة يتمُّ فيها حتليُل الغذاِء وتفكيُكه بعَد ابتالِعه إىل جزيئاٍت صغريٍة يمكُن للخاليا اإلفادُة منها. 

و

وحيدُة اخلليِة: خملوقاٌت حيُة تتكوُن أجسامها مْن خليٍة واحدٍة.

الوراثُة: انتقاُل الصفاِت الوراثيِة من اآلباِء إىل األبناِء.
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