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تدوين�المالحظات،�ونجاح�الطالب
ثم�ة أدلة بحثية كثيرة تتناول كيفية فهم الطالب المفاهيم 
والمحت�وى ف�ي الكت�ب المدرس�ية. وق�د ط�ّورت ش�ركة 
المالحظ�ات  كراس�ة   )Glencoe/McGraw Hill(
التفاعلي�ة لطالب العلوم بناًء على ه�ذه األدلة البحثية، التي 
تش�ير إل�ى أّن الط�الب يحتاجون إل�ى معرفة كيفي�ة تدوين 
المالحظات، وكيفية اس�تعمال المخططات البيانّية، وتعّلم 
المف�ردات، وتطوي�ر مه�ارات التفكي�ر ع�ن طري�ق الكتابة 

وصواًل إلى تحقيق التفوق األكاديمي المنشود.

إّن قدرة الطالب على تدوين المالحظات وتنظيمها تدّل 
على مدى تقّدمهم في المدرس�ة؛ فق�د أظهر كّل من بيفرلي 
وبروبس�ت وجراهام وش�و)2003م( أّن اس�تفادة الطالب 
م�ن خلفيتهم المعرفية وكيفية تدوينهم المالحظات، يجعل 
أداءه�م في االمتحانات أفضل. لق�د الحظ بوك )1974م( 
أّن تدوين المالحظات ُيعّد مهارة مهمة للنجاح في الدراسة 
الجامعي�ة، إذ تعم�ل المالحظ�ات المدونة عل�ى الورقة في 
تطوير االس�تيعاب، وفهم المحتوى )جانس�ك، 1981م(. 
وه�ذه الكراس�ة أداة يس�تطيع الطالب اس�تعمالها للوصول 
إل�ى ه�ذا النجاح. كم�ا أوّد - عزيزي المعل�م - إطالعك 

على بعض مميزات هذا الكتاب قبل أن تبدأ بالتدريس.

نظام�كورنل�لتدوين�المالحظات
أواًل: س�ُتالحظ أّن صفحات هذه الكراسة قد نظمت في 
عمودين؛ مّما يس�اعد الطالب على تنظيم أفكارهم. ونظام 
العمودين هذا مبني على نظام كورنل لتدوين المالحظات، 
وق�د ُطّور ه�ذا النظام في جامعة كورن�ل. وقد وجد كّل من 

فاي�ر، وموريس، وليبرمان )2000م( أّن هذا النظام ُيحّس�ن 
الق�درة على الفه�م، إضافة إلى دوره في رف�ع قيم عالمات 

االختبار.

إن العم�ود األيم�ن من الصفح�ة، ُيبرز األفكار الرئيس�ة 
ومفردات الدرس، ويساعد الطالب على إيجاد المعلومات، 
وتحديد المراجع في كتبهم بس�رعة. كما يس�تطيع الطالب 
اس�تعمال هذا العمود إلعداد الرس�وم التي تس�اعدهم على 
�ا. أّم�ا العم�ود األيس�ر من  تذّك�ر معلوم�ات ال�درس بصريًّ
الصفحة، فيس�تطيع الطالب اس�تعماله لكتاب�ة المالحظات 
التفصيلي�ة ع�ن األف�كار الرئيس�ة ومفرداته�ا. وتس�اعدهم 
مالحظ�ات هذا العمود في التركيز على المعلومات المهمة 
في الدرس. وحين يش�عر الطالب باالرتياح تجاه استعمال 
ه�ذا النظام، فبالتأكيد س�يجدونه أداة مهمة تس�اعدهم على 

تنظيم المعلومات.

مات�التخطيطية اأهمية�الُمنظِّ
مات  ثانًي�ا: تحتوي هذه الكراس�ة على الكثير م�ن الُمنظِّ
التخطيطي�ة الت�ي تس�اعد الط�الب عل�ى رؤي�ة المعلومات 
ا، كما تس�اعدهم على تلخي�ص المعلومات،  المهم�ة بصريًّ

ومن َثّم تذّكر المحتوى. 

آم�ل – عزي�زي المعل�م - أن تش�ّجع الط�الب عل�ى 
م�ات التخطيطي�ة؛ ألّنها ستس�اعدهم على  اس�تعمال الُمنظِّ

فهم ما يقرؤون.

اإىل املعلم

عزيزي�معلم�االأحياء:
إّن أكب�ر التحدي�ات التي س�تواجهها مع بداية كّل عام دراس�ي جديد، هي ح�ّث الطالب على قراءة كت�اب األحياء المقرر.إن 
الن�ص الغن�ي بالمعلومات عادة ما يربك الطالب؛ مّما يجعلهم أقّل رغبة في القراءة، وأكثر ال مباالة بتعلمهم؛ لذا فإن كراس�ة 
المالحظات التفاعلية هذه ستس�اعد الطالب على اس�تعمال كتبهم المقررة بفاعلية أكثر، وهم على أبواب تعّلم  موضوعات 

علم األحياء.
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تطوير�المفردات�المبنية�على�البحث
ثالثً�ا: س�ُتالحظ أّن هناك تركيًزا على عرض المفردات، 
والت�دّرب عليها في كراس�ة المالحظ�ات التفاعلية. وحين 
يع�رف الط�الب معاني المفردات المس�تخدمة في مناقش�ة 
المعلوم�ات، تصب�ح قدرته�م على فه�م ه�ذه المعلومات 
أفض�ل. كما أّن امتالكهم مخزوًنا جّي�ًدا من المفردات يزيد 
من فرص نجاحهم في المدرسة. لقد وجد الباحثان مارتينو 
وهوفم�ان )2002م( ف�ي أثن�اء بحوثهم�ا ح�ول الط�الب 
المتفوقي�ن أّن ق�درة الط�الب عل�ى التعّل�م تتحّس�ن عندما 

تكون مفرداتهم جّيدة.

ُترّكز هذه الكراس�ة عل�ى تعليم الكلم�ات الالزمة لفهم 
محت�وى الكت�اب المدرس�ي. كم�ا أّنه�ا ُتب�زر المف�ردات 
األكاديمي�ة العاّمة التي يحتاج إليها الطالب ليكونوا قادرين 

على فهم مضمون أّي كتاب.

موجهات�الكتابة،�وتدوين�المالحظات
أخي�ًرا: يحتوي هذا الكتاب على أنواع عدة من التمارين 
الكتابي�ة. والكتاب�ة أداة مفي�دة تس�اعد الط�الب عل�ى فهم 
المعلومات المقدمة، كما تس�اعدهم على تقويم ما تعلموه. 
وس�تالحظ – عزي�زي المعل�م - أّن العدي�د م�ن التمارين 
الكتابي�ة تحتاج م�ن الطالب إل�ى التدرب عل�ى المهارات 
الت�ي يمتلكها الق�ّراء الجّيدون. فالق�ّراء الجيدون هم الذين 
يربط�ون بي�ن حياته�م والكت�اب، ويتوقع�ون ما س�يحدث 
فيم�ا س�يقرؤون الحًقا. فهم يطرحون أس�ئلة حول كّل من: 
المعلوم�ات، والمؤل�ف، والكت�اب. ويس�توضحون ع�ن 
المعلوم�ات واألف�كار، ويتبّص�رون فيم�ا يقدم�ه الكت�اب. 
أض�ف إلى ذلك أّن الق�ّراء الجيدين يلخص�ون المعلومات 
م�ة، ويربطونه�ا بغيره�ا، ويس�تخلصون النتائ�ج م�ن  المقدَّ

الحقائق واألفكار.

لق�د ُصّمم�ت ه�ذه الكراس�ة لمس�اعدة الط�الب على 
فه�م المعلومات ف�ي حصة األحياء. كما س�تكون أداة قيمة 
تزودهم بالمهارات التي يس�تطيعون استخدامها في حياتهم 

العملية. مع تمنياتي لكم بعاٍم دراسيٍّ موّفق.

المؤلف

دوجالس فيشر
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اإر�شادات لتدوين املالحظات

إّن مالحظات�ك هي تذكير لما تعّلمته داخل الصف. ويس�اعدك تدوي�ن المالحظات على النجاح في فهم مادة األحياء. وفيما 
يأتي قائمة بالنصائح التي ستساعدك على كتابة المالحظات الصفية بصورة أفضل:

ا - ما تعرفه مسبًقا •• اس�أل عن المفهوم الذي س�يقوم المعلم بش�رحه في الصف قبل بدء الحصة الصفية، وراجع - ذهنيًّ
عن هذا المفهوم.

كن مس�تمًعا نش�ًطا، ورّكز على ما يقوله المعلم، واس�تمع إلى المفاهيم العاّمة، وانتبه جّيًدا للكلمات واألمثلة والرس�وم ••
التي ُيرّكز عليها المعلم.

اكتب مالحظاتك على نحٍو مرّكز وواضح قدر اإلمكان، علًما أّن الرموز واالصطالحات التالية ستس�اعدك على تقصي ••
المالحظات وتدوينها.

رمز�االخت�ضارالكلمة�اأو�التركيبرمز�االخت�ضارالكلمة�اأو�التركيب

+باإلضافة إلى...وغير ذلك

≈تقريًبا≠ال يساوي

=يساوي<أكبر من

∴إذن>أصغر من

اس�تعمل النجمة)★( أو العالمة )*( للداللة على المفاهيم المهمة، وضع عالمة س�ؤال )؟( بجانب أّي شيء ترغب في ••
السؤال عنه.

شارك في المناقشات الصفية، واطرح األسئلة.••

صّمم رسوًما أو صوًرا ُتساعدك على توضيح المفاهيم.••

عند حّل أّي مثال، اكتب بجانب كّل خطوة ما تحتاج إليه في حّل المسألة، مستعماًل كلماتك الخاّصة.••

راجع مالحظاتك في أقرب وقت بعد انتهاء الدرس، ثّم نّظم المفاهيم الجديدة ولّخصها، مستوضًحا عن الغامض منها.  ••

حماذير تدوين املالحظات

ال تكتب كّل كلمة ، بل رّكز على األفكار والمفاهيم الرئيسة.••
ال تستخدم مالحظات غيرك؛ فقد ال تعني  لك شيًئا.••
ال تعبث، فذلك ُيشّتت ذهنك عن اإلصغاء بعناية للشرح.••
ال تفقد التركيز، وإاّل ستفقد القدرة على تدوين المالحظات الصحيحة.••
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    التاريخ    ال�شم

تركيب الخلية ووظائفها
قبل اأن تقراأ

استخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأشياء حول »ماذا أعرف؟« عن الخاليا في العمود األول، وقائمة أخرى بأسئلةحول  »ماذا 
أريد أن أعرف؟« عن الخاليا في العمود الثاني. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

تصور أنك أصبحت صغيًرا إلى درجة تمكنك من دخول خلية. صف ما الذي يمكنك مالحظته داخل الخلية.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 
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تركيب الخلية ووظائفها
1 - 1 التراكيب الخلوية والع�شيات 

ت�شفح  القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب س�ؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم. 

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف التنظيم. 
الرتكيب املنتظم للخاليا يف املخلوق احلي. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة. 
ال�شيليلوز، ويوفر  البالزمي، ويتكون من  بالغ�شاء  الذي يحيط  النباتات  ال�شلب يف  اجلدار 

الدعم واحلماية للخلية. 

ع�شية ذات غ�شاء مزدوج، تلتقط الطاقة ال�شوئية وحتّولها اإىل طاقة كيميائية من خالل 

البناء ال�شوئي. 

بروزات �شغرية ت�شبه ال�شعريات لها دور يف حركة اخللية. 

يف  اخللية  ع�شيات  لعمل  م�شاحات  توفر  حيث  الربوتينات،  األ��ي��اف  من  داعمة  �شبكة 

ال�شيتوبالزم. 

غ�شاء مرن، ميتاز بخا�شية النفاذية الختيارية التي ت�شاعد على التحكم يف املواد الداخلة 

واخلارجة من اخللية. 

جمموعة من الرتاكيب التي تنت�شر داخل اخللية، وتقوم بوظائف حمددة. 

خا�شية للغ�شاء البالزمي ت�شمح له بتنظيم مرور املواد من اخللية واإليها. 

وينزلق  ثابت،  ب�شكل  مكونات تتحرك  من  وما يحتويه  البالزمي  الغ�شاء  اأن  يو�شح  منوذج 

بع�شها فوق بع�ض داخل طبقة اللبيدات املزدوجة.  

بروتني ينقل املواد اأو الف�شالت عرب الغ�شاء البالزمي. 

بروزات اأطول من الأهداب لها دور يف حركة اخللية. 

تكون  بحيث  ترتتب  املف�شفرة،  الدهون  جزيئات  من  تتكون  التي  البالزمي  الغ�شاء  طبقة 

الروؤو�ض القطبية للخارج والذيول غري القطبية للداخل. 




التنظيم



الجدار الخلوي

 البالستيدات الخضراء

الهدب

الهيكل الخلوي

الغشاء البالزمي

العضيات

النفاذية االختيارية
النموذج الفسيفسائي 

المائع

البروتين الناقل
السوط

طبقة الدهون المفسفرة 
المزدوجة



11  الف�شل 1: تركيب الخلية ووظائفها

    التاريخ    ال�شم

1-1 التراكيب الخلوية والع�شيات )يتبع(






قارن  بين الخاليا الحقيقية النوى والبدائية النوى بوضع خصائصها التالية في المخطط أدناه 

• عضياتها محاطة بغشاء مزدوج.• البكتيريا.

• مخلوق حي عديد الخاليا.• تحوي عضيات.

.DNA • مخلوق حي وحيد الخلية.• تحوي سالسل مزدوجة مرتبة من 

• عضياتها غير محاطة لغشاء مزدوج.• تحوي نواة.

  ع�شياتها غري حماطة  •
بغ�شاء مزدوج.

 البكترييا. •

  حتوي خيوط من  •
.DNA

 حتوي ع�شيات. •
  خم��ل��وق ح��ي وحيد  •

اخللية.

  ع�شياتها حماطة  •
بغ�شاء مزدوج.
  حتوي نواة. •

  خملوق حي عديد  •
اخلاليا.

خاليا حقيقية النوى كالهماخاليا بدائية النوى

نموذج   اعمل نموذج لخلية عديدة النوى، وحدد االجزاء عليها. 

اقبل جميع النماذج املعقولة. يجب اأن يحدد الطالب الغ�شاء البالزمي، النواة، ع�شية 

  اأو اأكرث من الع�شيات. 

الأنواع الأ�شا�شية 
للخاليا

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب12
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 7

يف الأحياء

حلل كيف تساعد خصائص الخاليا عديدة النوى المميزة على قيامها بالعديد من العمليات الحيوية المعقدة..
اقبل جميع الإجابات املعقولة. تق�شيم داخل اخللية اإىل مناطق ي�شمح باأداء عمليات حيوية خمتلفة تتعاون فيما بينها لإمتام 

عملية معقدة، ومنها انتاج الربوتني وتعديله 

لخ�ص
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    التاريخ    ال�شم

1-1 التراكيب الخلوية والع�شيات )يتبع(






حّلل  ما الذي يمكن أن يحدث إذا لم يكن الغشاء البالزمي اختياري التنفيذ. ادعم إجابتك 
اقبل التحليالت املعقولة جميعها. عينة اإجابة: قد يوؤدي ذلك اإىل تدمري اخللية ب�شبب 

عدم خروج الف�شالت منها ودخول جزيئات غري منا�شبة اإليها. 
حّدد  خمس طرائق يتعامل من خاللها الغشاء البالزمي مع المواد.

اإبقاء اجلزيئات يف اخلارج

ال�شماح للجزيئات بالدخول يف اأي وقت 

ال�شماح بدخول اجلزيئات يف اأوقات حمددة فقطيتعامل الغشاء مع

ال�شماح بدخول اجلزيئات بكميات حمددة فقطالمواد من خالل

طرد الف�شالت خارج اخللية

اعمل نموذًجا   للدهون المفسفرة المزدوجة، وعنون جميع أجزائها. صف كيف تعمل 
الدهون المفسفرة ليصبح الغشاء مائًعا. 

ن جمموعة  اقبل الإجابات املعقولة جميعها. تكوِّ

نحو  وتتجه  اجل��زيء.  يف  قطبيًّا  راأ�ًشا  الفو�شفات 

اخللية. خارج  املائية  البيئة  مع  للتفاعل  اخلارج 

وتتجه الذيول غري القطبية لالأحما�ض الدهنية 

الغ�شاء  بع�ًشا)لأن  بع�شها  وتقابل  الداخل  نحو 

يتكون من طبقتني( وبعيًدا عن املاء خارج اخللية. 

وبذا ت�شكل حاجًزا يكون �شطحه اخلارجي  ذائًبا 

يف املاء، و�شطحه الداخلي غري ذائب يف املاء.  

 

 

 

 

يجب اأن ت�شبه الأ�شكال تلك املوجودة 
15 ال�شفحة  ال��ط��ال��ب  ك��ت��اب  يف 

وظيفة الغ�شاء 
البالزمي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب13
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 8

يف الأحياء

تركيب الغ�شاء 
البالزمي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب14
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 8-9

يف الأحياء



13  الف�شل 1: تركيب الخلية ووظائفها

    التاريخ    ال�شم

1-1 التراكيب الخلوية والع�شيات )يتبع(






قارن  بين السيتوبالزم والهيكل الخلوي بتعريف كل منهما. 

الهيكل الخلويال�شيتوبالزم
البالزمي  الغ�شاء  داخل  �شائلة  �شبه  مادة 

والع�شيات، وتتم فيه عمليات اخللية.
األياف بروتينية طويلة   �شبكة داعمة من 
وتثّبت  �شكلها،  وتعطيها  اخللية  تدعم 

الع�شيات يف مكانها. 

حّدد   اكتب اسم التركيب الخلوي أمام الوظيفة التي يقوم بها.

تنظ�م عمليات الخلي�ة؛ تحتوي عل�ى DNA الخلية؛ تخزن النواة
المعلومات الالزمة لنمو الخلية، ووظيفتها، وتكاثرها

غشاء مزدوج يحيط بالنواةالغالف النووي

يساعد على صنع البروتيناتالرايبو�شوم

تنتج الرايبوسومات داخل النواةالنوية

مواقع الرتباط الرايبوسومات، يمكن أن تكون ملساء أو خشنة ال�شبكة الإندوبالزمية

تعدل وتفرز وتغلف البروتينات لنقلها خارج الخليةجهاز جوجلي

منطقة تخزين محاطة بغشاء داخل الخليةالفجوة

حويصلة تحوي مواد تهضم أو تحلل العضيات التالفةاللي�شو�شوم

تركيب يقع بالقرب من النواة يعمل في أثناء انقسام الخليةاملريكز

ل جزيئات السكر إلى طاقة قابلة لالستخدامامليتوكوندريا  تحوِّ

تلتق�ط الطاقة الضوئية وتحوله�ا إلى طاقة كيميائية من خالل البال�شتيدة اخل�شراء
البناء الضوئي

يوفر دعًما للخاليا النباتيةاجلدار اخللوي

زوائد تس�اعد على حركة الخلية أو حركة المواد على امتداد الأهداب والأ�شواط
سطح الخلية

ال�شيتوبالزم والهيكل 
اخللوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب17
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 10

يف الأحياء

تراكيب اخللية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب19-26
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 10-14

يف الأحياء
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    التاريخ    ال�شم

1-1 التراكيب الخلوية والع�شيات )يتبع(






قارن  بين أجزاء الخلية في المجموعات الثالث التالية.

اجلدار اخللوي
البال�شتيدة اخل�شراء

الهيكل اخللوي
ال�شبكة الإندوبالزمية

جهاز جوجلي
امليتوكندريا
النواة

الغ�شاء البالزمي
الرايبو�شوم
الفجوة

املريكز
الأهداب
الأ�شواط
اللي�شو�شوم

الخاليا النباتية 
الخاليا النباتية فقط

والحيوانية
الخاليا الحيوانية 
والطالئعيات فقط

ب  الخطوات التي تصف بناء البروتين بإكمال لوحة التدفق التالية. رتِّ

.DNA ينقل المعلومات من    RNA 

  النواة.  الرايبو�شوم   و  RNA  يغادر كل من  

يعمل  RNA• والرايبوسوم مًعا لصنع البروتين  على سطح ال�شبكة الإندوبالزمية. 

مقارنة اخلاليا
الع�شيات عندما تعمل

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب27
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 14

يف الأحياء

أنشئ وِصْف نموذًجا لتركيب الخلية ووظيفتها.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. يجب اأن تذكر الإجابات اأجزاء خلوية حمددة واأدوارها. 

 

اربط



15  الف�شل 1: تركيب الخلية ووظائفها

    التاريخ    ال�شم






تركيب الخلية ووظائفها
2-1 كيمياء الخلية 

ت�شفح   القسم2 من هذا الفصل ، واكتب حقيقتين تعلمتهما من خالل قراءتك للعناوين 
وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف اإلنزيم.
بروتني ي�شّرع من معدل التفاعل الكيميائي.  

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة. 
مركب �شغري  يكّون الربوتني، ويتكون من: كربون، نيرتوجني، اأك�شجني، وهيدروجني ، واأحياًنا 

كربيت. 

جزيئات �شخمة تتكون من ارتباط جزيئات ع�شوية اأ�شغر. 

جزيئات كبرية معقدة تخزن املعلومات الوراثية وتنقلها. 

فو�شفات  وجمموعة  ب�شيط  �شكر  من  تتكون  النووي،  احلم�ض  من  متكررة  فرعية  وحدة 

وقاعدة نيرتوجينية. 

جزيئات مكونة من وحدات متكررة من مركبات مت�شابهة اأو قريبة الت�شابه ت�شمى الوحدات 

الأ�شا�شية )مونومريات( ترتبط مًعا ب�شل�شلة من الروابط امل�شرتكة )الت�شاهمية(. 

مادة تقلل طاقة التن�شيط التي يتطلبها بدء التفاعل الكيميائي.  

موقع ارتباط املادة املتفاعلة مع الإنزمي. 

احلد الأدنى من الطاقة الالزمة حلدوث التفاعل الكيميائي. 




اإلنزيم



 الحمض األميني

الجزيئات الكبيرة
الحمض النووي

النيوكليوتيد

البوليمر

المحفز
الموقع النشط
طاقة التنشيط
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    التاريخ    ال�شم






2-1 كيمياء الخلية )يتبع(

قارن  بين المركب العضوي والمركب غير العضوي.
غري  مركب  الكربون  على  يحتوي  ل  والذي  ع�شوي،  فهو  الكربون  على  يحتوي  مركب  اأي 

ع�شوي. 

اعمل نموذًجا  لذرة كربون، وَعْنِوْن جميع أجزائها. اس�تخدم أحد األجزاء المشار إليها 
لتوضح باختصار لماذا يمكن لذرة الكربون أن تكّون مركبات عضوية متنوعة.

يف  الكربون  ذرة  النموذج  ي�شبه  اأن  يجب 
 كتاب الطالب، مع حتديد العناوين: النواة،
الأول  الطاقة  وم�شتويي  والإلكرتونات،   

والثاين.

ثمانية،  من  بدًل  اإلكرتونات  اأربعة  حتوي 
م�شرتكة  رواب��ط  تكوين  على  ي�شاعد  مما 

ينتج عنها جزيئات يف �شورة �شال�شل.

قارن   بين تركيب ووظائف المجموعات األربع الرئيسة للجزيئات الحيوية الكبيرة بإكمال 
الجدول التالي.

الوظيفةالتركيبالمجموعة
أحماض أمينية تتكون من الكربون، الربوتينات

واألكس�جين،  والنيتروجي�ن، 
والهيدروجين، وأحياًنا الكبريت.

ن��ق��ل امل������واد؛ ت���زي���د ���ش��رع��ة 
ا،  التفاعل؛ تعطي دعًما تركيبيًّ

تكّون الهرمونات.

ن��ي��وك��ل��ي��وت��ي��دات ت��ت��ك��ون من األحماض النووية
ال���ك���رب���ون، وال���ن���ي���رتوج���ني، 
والأك�������ش���ج���ني، وال��ف��و���ش��ف��ور 

والهيدروجني.

ت��خ��زن امل��ع��ل��وم��ات ال��وراث��ي��ة 
وتنقلها.

ال����ك����رب����ون، ال���ه���ي���دروج���ني، الكربوهيدرات
والأك�شجني بن�شبة ذرة اأك�شجني 
وذرتي هيدروجني لكل ذرة كربون.

دعًم�ا  توف�ر  الطاق�ة،  تخ�زن 
تركيبيًّا.

تخزن الطاقة، تكون الستيرويدات، معظمها كربون وهيدروجنيالدهون
تشكل حواجز عازلة للماء.

الكيمياء الع�شوية 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب29
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 15

يف الأحياء

اجلزيئات الكبرية 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب30-34
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 16-19

يف الأحياء



17  الف�شل 1: تركيب الخلية ووظائفها

    التاريخ    ال�شم






2-1 كيمياء الخلية )يتبع(

قّوم  عدد الذرات لكل عنصر في الصيغة  العامة التالية للكربوهيدرات.

(CH2O)6 

     6         أكسجين :       12         هيدروجين:       6       كربون:
                1:2:1                نسبة الكربون، والهيدروجين، واألكسجين: 

   نوع الكربوهيدرات: �شكر اأحادي/ �شكر ب�شيط

�شف  األحماض النووية بملء المخطط التالي. 

الوحدات المكونة للنيوكليوتيدات
�شكر الرايبوزالقاعدة النيرتوجينيةالفو�شفات

وظيفة DNA: يخ��زن التعليمات جميعها 
للمخلوق الحي لينمو، ويتكاثر، ويتكيف.

وظ�يف�����ة RNA: ي�شتخدم المعلومات 
المخزنة في•DNA• في �شنع البروتينات. 

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب35-36 
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 16-19

يف الأحياء

ح�دد مثالين من األطعمة تحتوي على كميات كبيرة من الجزيئات الكبيرة التالية: الكربوهيدرات، والدهون، 
والبروتينات. وإذا احتجت إلى مساعدة، فاقرأ الملصقات على األطعمة.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها.توجد الكربوهيدرات يف املعكرونة، والبطاط�ض، والفاكهة. وتوجد الدهون يف الدهن احليواين 

والزيوت النباتية. وتوجد الربوتينات يف اللحوم والبقوليات.   

 اربط
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    التاريخ    ال�شم






2-1 كيمياء الخلية )يتبع(

لّخ�ض   الخصائص الرئيسة لإلنزيم بإكمال المنظم التالي.

مركبات

الهدف: تزيد �شرعة التفاعالت تتكون من: بروتين
الكيميائية في العمليات الحيوية

إعادة االستخدام: نعم، ل ت�شتهلك 
في اأثناء التفاعل 

يتأثر نشاطها بعوامل منها: درجة 
الحرارة، pH، والمواد الأخرى

كم نوًعا من التفاعالت تساهم 
فيها؟ واحد

حّلل   كيف يعمل اإلنزيم بإكمال الفقرة التالية؟
    �شكلها   الم�ادة و   حجم لك�ي ترتبط م�ادة متفاعلة مع إنزيم معي�ن، يجب أن يكون 
متطابقي�ن مع الموقع الن�شط لإلنزيم. وفي اإلنزيم – المادة المتفاعلة المعقدة، تتكس�ر 
الرواب�ط الكيميائي�ة في المواد المتفاعل��ة ، وتتكون روابط جدي��دة. وينتج عن التفاعل 

  بعد ذلك.   الإنزيم بين اإلنزيم ومادته المتفاعلة نواتج يحررها 

الإنزميات 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب34-35

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 18
يف الأحياء

حلل دور المواد المحفزة في التفاعالت الكيميائية.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. مواد تقلل طاقة التن�شيط التي يتطلبها بدء التفاعالت الكيميائية. بع�ض املحفزات تزيد 

من �شرعة التفاعل الآف املرات. وبدون املحفزات، مل يكن مبقدور العلماء بناء عنا�شر جديدة، واإجراء تفاعالت نووية، وغري 

ذلك. 

 لّخ�ص
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الربط مًعا

اعم�ل ش�بكة مفاهيمي�ة تبين األف�كار الرئيس�ة والتفاصيل المهمة ال�واردة في هذا الفص�ل، والعالقات بي�ن الحقائق التي 
تعلمتها.

تلميح: قد تجد أنه من األس�هل عمل قائمة بالحقائق أو الموضوعات التي تود تضمينها أواًل، ثم تقرر بعدها كيف س�يتم 
ربطها في الشبكة.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

لّخ�ص
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الطاقة الخلوية
قبل اأن تقراأ

قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة أدناه؟ اقبل الإجابات المعقولة جميعها
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة..
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة..

بعد القراءةالطاقة الخلويةقبل القراءة
• يمك�ن للطاق�ة أن تتح�ول من ش�كل إل�ى آخر، ولك�ن ال يمك�ن أن تفنى أو •

تستحدث.
م

• مATP جزيء تستخدمه الخاليا في خزن الطاقة.•

• متحدث عملية البناء الضوئي داخل البالستيدات الخضراء.•

• غيحدث التنفس الخلوي في مرحلتين: التحلل السكري وحلقة كالفن.•

دفتر العلوم

كيف تصل الطاقة إلى الخاليا؟ وكيف تستخدم الخاليا الطاقة؟ اكتب أفكارك الخاصة بك.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها 
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الطاقة الخلوية
1-2 كيف تح�شل المخلوقات الحية على الطاقة؟  






ت�شفح  القسم 1 من هذا الفصل، واكتب قائمة بثالث طرائق رئيسة تستخدم فيها الخاليا 
الطاقة.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

3• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المستوى الغذائي.
كل خطوة يف ال�شل�شلة الغذائية اأو ال�شبكة الغذائية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
وثالث  رايبوز،  و�شكر  اأدينو�شني،  جزيء  من  ويتكون  اخلاليا،  يف  الطاقة  يخزن  جزيء 

جمموعات من الفو�شفات. 

م�شار هدم، يتم فيه حتطيم اجلزيئات الع�شوية لإطالق الطاقة.  

القدرة على اإجناز �شغل. 

جميع التفاعالت الكيميائية يف اخللية. 

درا�شة تدفق الطاقة وحتولها يف الكون. 




المستوى الغذائي




أدينوسين ثالثي 
ATP الفوسفات

التنفس الخلوي

الطاقة

عملية األيض

الديناميكا الحرارية
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1-2 كيف تح�شل المخلوقات الحية على الطاقة؟ )يتبع(






نّظم  اكتب، على األقل ، س�بع عمليات خلوية في جس�مك تتطلب طاقة. اقبل الإجابات 
المعقولة جميعها.

الطاقة في 
عمليات الخلية   

قارن  القوانين حول كيفية تدفق الطاقة، وأعط مثااًل لكل منها.

القانون الثاني في الديناميكا 
الحرارية

القانون الأول في الديناميكا 
الحرارية

نظام  اأي  يف  النتظام  ع��دم  كمية 
تزداد دائًما.

تفنى،  ول  ت�شتحدث  ل  ال��ط��اق��ة 
ولكنها تتحول من �شكل اإىل اآخر.

التعريف

بع�ض الطاقة تتحول اإىل طاقة حرارية 
عند انتقالها يف ال�شل�شلة الغذائية.

يف  املختزنة  الطاقة  اجل�شم  يحول 
الغذاء اإىل طاقة كيميائية.

المثال

رّتب  مسار انتقال الطاقة من الشمس إلى غير ذاتية التغذي.
ت�����ل�����ت�����ق�����ط 
ال����ن����ب����ات����ات 
وذاتية التغذي 
الأخ�����������������رى 
ال���ط���اق���ة م��ن 

ال�شم�ض.

حتول النباتات 
ال������ط������اق������ة 
اإل���������ى ط��اق�����ة 

كيميائية.

الطاقة  تخزن 
يف �شورة غذاء.

امل����خ����ل����وق����ات 
احل��ي��ة ذات��ي��ة 
ال�������ت�������غ�������ذي 
حت�������ش���ل ع��ل��ى 
ه����ذه ال��ط��اق��ة 
عل��ى  بالتغ��ذي 
امل����خ����ل����وق����ات 

الأخرى.

حتولت الطاقة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب48-49
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 20-21

يف الأحياء

عملية الأي�ض 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب50
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 21

يف الأحياء
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1-2 كيف تح�شل المخلوقات الحية على الطاقة؟)يتبع(






قارن  بين مسارات البناء ومسارات الهدم بكتابة خصائص كل منها على شكل فن.

حتليل اجلزيئات 
الكبرية اإىل جزيئات 
�شغرية وحترر الطاقة

جزء من الأي�ض 
يف اخللية

ا�شتخدام الطاقة يف بناء 
جزيئات كبرية من جزيئات 

�شغرية

البناءكالهماالهدم

. ADP و ATP  لّخ�ض
ATP

 ،ATP وضح كيف يستخدم جسمك
واذكر األجزاء الثالثة المكونة للجزيء.
للخاليا  �شريعة  طاقة   ATPيوفر
عندما حتتاج اإليها. ويتكون اجلزيء 
و�شكر   ، الأدي��ن��و���ش��ني  ج���زيء  م��ن 
الرايبوز، وثالث جمموعات فو�شفات.

ADP

.ATP من  ADP وّضح كيف يتكون
 ATP يفقد  ع��ن��دم��ا   ADP ي��ت��ك��ون 

جمموعة فو�شفات.

ATP : وحدة الطاقة 

اخللوية
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب51-52

كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 22
الأحياء

صّمم خريطة مفاهيمية تبين أهم ثالث أفكار وردت في هذا الفصل.
�شّجع الطالب على اختيار عبارات دقيقة لكنها ذات معنى في خرائطهم.

لّخ�ص
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الطاقة الخلوية 
2 - 2 البناء ال�شوئي

ت�شفح  القس�م2 من هذا الفصل، واكتب س�ؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الكربوهيدرات. 
مركبات ع�شوية حتوي الكربون، والهيدروجني والأك�شجني بن�شبة )1:2:1(.  

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
�شل�شلة من التفاعالت خالل املرحلة التي ل تعتمد على ال�شوء يف عملية البناء ال�شوئي، 

يتم فيها تخزين الطاقة يف �شكريات ب�شيطة مثل اجللوكوز. 

رزم مرتا�شة من اأغ�شية الثايالكويد ترتتب داخل البال�شتيدات اخل�شراء. 

يرتبط  ال�شوء؛  على  املعتمدة  غري  التفاعالت  يف  لالإلكرتونات  نهائيًّا  ناقاًل  يعّد  جزيء 

 .NADPH بالإلكرتونات مكوًنا اجلزيء املخزن للطاقة

جزيئات متت�ض اأطواًل حمددة من ال�شوء. 

اإنزمي يف حلقة كالفن يحول جزيئات الكربون غري الع�شوية اإىل جزيئات ع�شوية ميكن اأن 

ت�شتخدمها اخللية. 

�شائل ميالأ الفراغات املحيطة بالغرانا، وُيعد مكاًنا حلدوث التفاعالت الال�شوئية يف عملية  

البناء ال�شوئي. 

فيها  البال�شتيدة اخل�شراء؛ حتدث  داخل  الكي�ض  ت�شبه  امل�شطحة  الأغ�شية  من  جمموعة 

التفاعالت ال�شوئية يف عملية البناء ال�شوئي. 

عّرف مفردة النقل موضًحا معناها العلمي.
حمل �شيء ما من مكان اإىل اآخر. 

 




الكربوهيدرات



حلقة كالفن

الغرانا

NADP +

الصبغة

إنزيم روبيسكو

حمة) الحشوة (اللُّ

الثايالكويد




النقل
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2-2 البناء ال�شوئي )يتبع(

لّخ�ض  وظائف مرحلتي التفاعالت الضوئية والتفاعالت الالضوئية بإكمال الجمل التالية.
   ال�شوئي��ة الطاق��ة   تلتق��ط  األخ�رى  الخض�راء  والمخلوق�ات  النبات�ات 
  إل�ى جزيئات  طاق��ة ال�ش��وء  . تح�ّول التفاع�الت الضوئي�ة   ال�شم���ض  م�ن 
ف�ي     NADPH و   ATP  الضوئي�ة  التفاع�الت  وتس�تخدم   .  NADPH و  •ATP   

 .     الجلوكوز   صنع 
ص�ورة ف�ي  بناؤه�ا  ويت�م     ب�شيط��ة  �شكري��ات  الالضوئي�ة  التفاع�الت   وتنت�ج 
 ، الذي يخزن الطاقة في النباتات.    الن�شا    ، منها   كربوهيدرات معقدة

اأن�شئ شبكة مفاهيمية لتلخص ما تعرفه حول البالستيدات الخضراء والكلوروفيل. اقبل 
الإجابات المعقولة جميعها.

البناء ال�شوئي

البال�شتيدة الخ�شراء

جزء من الورقة يف النبات 
ت��ت��م ف��ي��ه ال��ت��ف��اع��الت 
والال�شوئية  ال�شوئية 
من عملية البناء ال�شوئي

الكلوروفيل

اأط��وال  معظم  ميت�ض 
املوجات ال�شوئية ل�شوء 
ال�شم�ض ما عدا الأخ�شر، 
مما يجعل النبات يبدو 

اأخ�شر

حتوي 
اأ�شباًغا

�شبغة تعد جزيًئا 
ميت�ض اأطواًل موجية 
حمددة من ال�شوء

حّلل  كيف تغير األوراق لونها في فصل الخريف؟
حتلل الأوراق الكلوروفيل، مما ي�شمح بظهور األوان ال�شبغات الأخرى. 

 

 

 عملية البناء ال�شوئي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب53
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 23

يف الأحياء

املرحلة الأوىل:
التفاعالت ال�شوئية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب54-56
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 24-25

يف الأحياء
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2-2 البناء ال�شوئي )يتبع(

اعمل نموذًجا   للتفاعالت الضوئية في لوحة تدفق. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

قارن  بين التفاعالت الضوئية والتفاعالت الالضوئية بوضع كل عبارة في الجزء الصحيح 
من شكل فن.

• ن الطاقة المختزنة• تكوِّ
• •NADPH تصنع
• تصنع السكر•
• تحتاج إلى ضوء الشمس•

• تحدث في البالستيدة الخضراء•
• تحدث في الظالم•
• تستخدم حلقة كالفن •
• تستخدم سلسلة نقل اإللكترون•

حتتاج اإىل �شوء ال�شم�ض 
 ت�شتخدم �شل�شلة نقل الإلكرتون

NADPH ت�شنع

يحدث يف البال�شتيدة 
اخل�شراء، تكّون 
الطاقة املختزنة

حتدث يف الظالم
ت�شتخدم حلقة كالفن

ت�شنع ال�شكر

التفاعالت الال�شوئيةكالهماالتفاعالت ال�شوئية

 قارن   مسارين بديلين في عملية البناء الضوئي. حدد النباتات التي تستخدم كالًّ منهما. 

CAM مسار: نباتات C4 مسار: نباتات
الوص�ف : يدخ��ل ثان��ي اأك�شي��د الكربون  

اإلى الأوراق في الليل فقط

الوصف: تثبت ثاني اأك�شيد الكربون مع مركبات 
رباعية الكربون بدًل من مركبات ثالثية الكربون

نباتات تستخدم هذا المسار:
ال�شبار ، ال�شحلبيات ، والأنانا�ض

نباتات تستخدم هذا المسار:
ق�شب ال�شكر والذرة

املرحلة الثانية:
 حلقة كالفن

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب58•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 26

يف الأحياء

م�شارات بديلة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب59-60

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 26
يف الأحياء

وّضح نواتج التفاعالت الضوئية والتفاعالت الالضوئية. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.
يحفز �شوء ال�شم�ض بدء التفاعالت ال�شوئية، التي تنتج ATP و NADPH ،لإنتاج ال�شكريات من ثاين اأك�شيد الكربون واملاء.  

 لخ�ص
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الطاقة الخلوية
3-2 التنف�ص الخلوي

ت�شفح  العناوين والرس�وم وش�روحها في القس�م 3 من هذا الفصل. اكتب ثالث حقائق 
تعلمتها حول التنفس الخلوي.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف البكتيريا الخضراء المزرقة. 
نوع من البكترييا الذاتية التغذي، تقوم بعملية البناء ال�شوئي. 

اكتب المفردة الصحيحة في العمود إلى اليمين مقابل كل تعريف.

عملية أيضية ال تتطلب وجود األكسجين.

سلس�لة م�ن التفاع�الت الكيميائي�ة الالهوائية في الس�يتوبالزم، يتم فيه�ا تحلل جزيء 
.ATP جلوكوز إلى جزيئين من البيروفيت، وينتج جزيئان من

عملية أيضية تتطلب وجود األكسجين.

دورة م�ن التفاع�الت الكيميائي�ة في التنف�س الخلوي، يت�م خاللها تحطي�م البيروفيت 
إل�ى ثاني أكس�يد الكربون داخ�ل الميتوكندريا وإنتاج ATP، الذي ينش�ط سلس�لة نقل 

اإللكترون.

سلس�لة من التفاعالت الالهوائية في الس�يتوبالزم يتم فيها توليد جزيئات  + NAD ، مما 
يسمح للخاليا بالقيام بعملية التحلل السكري في غياب األكسجين أو نقصه.

عملية تتم في الميتوكندريا وتتطلب وجود األكس�جين، وتش�مل حلقة كربس وسلس�لة 
نقل اإللكترون.

عملية لهوائية 

التحلل ال�شكري 

عملية هوائية 

حلقة كرب�ض 

التخمر 

التنف�ض الهوائي 




البكتيريا الخضراء 
المزرقة
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اأعد �شياغة  وظيفة التنفس الخلوي بكلماتك الخاصة. اكتب المعادلة التي تصفها. 

الوظيفة: 
جمع الإل��ك��رتون��ات م��ن املركبات 
الكربونية وا�شتخدام طاقتها يف 

ATP بناء

المعادلة:

 C
6
H

12
O

6
+6O

2
    6CO

2
+6H

2
O+

 قارن ولّخ�ض  المراحل الثالث في التنفس الخلوي. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

�شل�شلة نقل حلقة كرب�ضالتحلل ال�شكري
الإلكترونات

�شل���شل��ة م�����ن ال��تفاع��الت 

الت��ي حتط��م  ال�كيميائي��ة 

اجللوكوز  

التفاع�الت  م�ن  سلس�لة 
تحط�م  الت�ي  الكيميائي�ة 
م�ن  النات�ج  البيروفي�ت 

التحلل السكري

ي�شنع ATP من الإلكرتونات 

الطاقة  ذات  والربوتونات 

العالية 

يحدث في 
�شيتوبالزم اخللية 

يحدث في
امليتوكندريا 

يحدث في
غ�شاء امليتوكندريا 

 ATP تنت�ج جزيئي�ن م�ن
لكل ج�زيء جلوكوز يتم 

تحلله

تنتج 
 CO

2
جزيء ATP وجزيئني 

توفر الطاقة الالزمة إلنتاج  
ATP، المستقبل النهائي هو 

اإلكرتون الأك�شجني. 

 رّتب    األحداث التي تؤدي إلى التخمر في المخلوقات الهوائية.
السبب :

ت�����ش��ت��ط��ي��ع  ل 
اخل����������الي����������ا 
على  احل�����ش��ول 
الأك�������ش���ج���ني 

الكايف

يتبع التخمر 
ال�����ت�����ح�����ل�����ل 

ال�شكري

تع�ّوض حلقة 
 كربس

 و�شل�شلة نقل 
الإلكرتونات

هن�اك ح��اجة 
للتخ��مر م�ن 

أجل 
يف  النق�ض  �شد 
 NAD +   م�شدر
للتحلل ال�شكري

التنف�ض اخللوي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب61•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 27

يف الأحياء

طاقة

التحلل ال�شكري، 
وحلقة كرب�ض، و�شل�شلة 

نقل الإلكرتون
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب62-64
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 27-28

يف الأحياء

التنف�ض الالهوائي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب65-66

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 29
يف الأحياء
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لّخ�ض  عملية تخمر تعد مفيدة لإلنسان.
التخمر الكحويل عملية ت�شتخدمها بع�ض اأنواع البكترييا واخلمرية لإنتاج CO2 والكحول 

هذه  وت�شتخدم  للجلوكوز(.  ال�شكري  التحلل  من  )الناجت  البريوفيك  حم�ض  من  الإيثيلي 

العملية يف حت�شري اخلبز. 

ّقارن  عمليتي البناء الضوئي والتنفس الخلوي.
�شجع الطالب على عمل مالحظات تف�شيلية. اقبل الإجابات املعقولة جميعها.

 ت�شنع الغذاء؛ تخزن 
طاقة ال�شم�ض يف �شورة 
CO؛ 

2
�شكر؛ ت�شتخدم 

O؛ حتتاج اإىل 
2
تنتج 

يف  حت��دث  ال�ش��وء؛ 
البال�شتيدات اخل�شراء

ي�شتخدم نواقل 
الإلكرتون وحلقة 

التفاعالت الكيميائية 
لتكوين ATP؛ يحدث 
نقل الإلكرتون يف 

الأغ�شية

يتحطم الغذاء؛ 
ت�شتخدم الطاقة يف 
 CO

2
 ال�شكر ؛ ينتج 

O؛ 
2
H؛ ي�شتخدم 

2
Oو

ل حتتاج اإىل ال�شوء؛ 
حتدث يف جميع 
اخلاليا النباتية 
واحليوانية

كالهماالبناء ال�شوئي
التنف�ض الخلوي

عمليتا البناء ال�شوئي 
والتنف�ض اخللوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب66-67•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 29

يف الأحياء

أنشئ منظًما بيانيًّا لمقارنة العمليات الهوائية والعمليات الالهوائية. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

لّخ�ص
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التكاثر الخلوي
قبل اأن تقراأ

استخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأشياء حول»ماذا أعرف؟« عن كيف تعمل الخاليا في العمود األول، وقائمة أخرى بأسئلة 
حول»ماذا أريد أن أعرف؟« عن كيف تعمل الخاليا في العمود الثاني. اقبل الإجابات المعقولة جميعها

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟
•

دفتر العلوم

تنشأ خاليا جديدة في جسمك بصورة يومية. اكتب حول األسباب التي قد يحتاج جسمك فيها إلى خاليا جديدة.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 
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التكاثر الخلوي
1 - 3 النمو الخلوي






ت�شّفح    العناوين والكلمات المظللة والصور والرس�وم وشروحها في القسم 1 من هذا 
الفصل. اكتب ثالث حقائق اكتشفتها حول النمو الخلوي.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف النفاذية االختيارية.
عملية ي�شمح فيها غ�شاء مبرور بع�ض املواد من خالله، ويبقي بع�شها الآخر خارجه.

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
 �شل�شلة من الأحداث يتم خاللها منو اخلاليا وانق�شامها. 

ال�شكل املمتد ل� DNA املوجود يف نواة اخللية. 

تركيب يف نواة اخللية يحوي املادة الوراثية. 

مرحلة يف دورة اخللية ينق�شم خاللها ال�شيتوبالزم مكوًنا خلية جديدة. 

مرحل��ة يف دورة اخللي��ة يت��م خاللها منو اخللي��ة وقيامه��ا بالوظائف اخللوي��ة وت�شاعف 
مادتها الوراثية. 

مرحلة يف دورة اخللية يتم خاللها انق�شام نواة اخللية ومادتها النووية. 




النفاذية االختيارية




دورة الخلية

الكروماتين

الكروموسوم

انقسام السيتوبالزم

الطور البيني

االنقسام المتساوي
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1 - 3 النمو الخلوي)يتبع(





 حّلل  حركة المواد المغذية والفضالت عند ازدياد حجم الخلية.  اقبل الإجابات المعقولة 
جميعها.

اإذا اأ�شبحت اخللية 
ا، كبرية جدًّ

المغذية  المواد  نقل  فإن 
خالل  م��ن  وال��ف�����ش��الت 

النت�شار  يصبح بطيًئا.

ل�ذا ف�إن الخالي�ا تنق�شم 
ا. قبل أن ت�شبح كبيرة جدًّ

ْف  كيف ترتبط نسبة مساحة السطح إلى الحجم مع حجم الخلية بإكمال الجملة التالية. �شِ
 ،   م�شاحة �شطحها   بصورة أس�رع من زيادة   حجمها مع ازدياد نمو الخلية، يزداد 

.   تقل لذا فإن نسبة مساحة السطح إلى الحجم 

اأكمل   رسم دورة الخلية. ِصِف األحداث الرئيسة في كل مرحلة.

   

دورة الخلية

تتجه الكرمو�شومات نحو القطبني 
املتقابلني. وتنق�شم النواة

ينق�شم ال�شيتوبالزم. 
خلي���تان  وتتك�����ون 

جديدتان

تنم��و اخللي��ة وتق��وم 
بوظائفها الطبيعية

DNA ت�شاعف اخللية

ت�����ش��ن��ع اخل��ل��ي��ة 
الأن����ي����ب����ي����ب����ات 
الدقيقة للتح�شري 
لنق�شام اخللية

 G 
2
 

النق�شام 
املت�شاوي

انق�شام 
ال�شيتوبالزم

 G 
1
 S

حدود حجم اخللية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب80-81
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 30-31

يف الأحياء

دورة اخللية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب82-84
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 31-32

يف الأحياء
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1 - 3 النمو الخلوي )يتبع(





نّظم  المعلومات في الشبكة المفاهيمية. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

الكروموسومات

تحم��ل الم��ادة الوراثيةالت��ي يت��م 
ن�شخها ونقلها من جيل اإلى اآخر

خ��الل معظ��م فت��رة 
حي��اة الخلية، تكون 
في �شورة كروماتين

DNA تحوي

انق�شام الخلية، تظهر  قبل بدء 
خيطية  ت��راك��ي��ب  ���ش��ك��ل  ع��ل��ى 

ق�شيرة في النواة

ت�شتطيع  ل   DNA من  الكافية  الكمية  ب��دون 
الكرومو�شومات  نقل  يجب  البقاء.لذا،  الخلية 

ب�شكل دقيق اإلى الخاليا الجديدة

حّدد   أربعة أحداث تحدث في الخلية في أثناء الطور البيني.
3. ت�شاعف الخلية الكرومو�شومات               1. تنمو الخلية

4. تتهياأ الخلية لالنق�شام      2. ت�شتمر الخلية بعملية الأي�ض

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب83-84
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 32

يف الأحياء

حلل العالقة بين حجم الخلية ومراحل دورة الخلية 
يجب اأن تظل اخلاليا �شغرية لتعمل ب�شورة منا�شبة. ت�شتخدم اخلاليا دورة اخللية لتظل �شغرية. اخلاليا الن�شطة التي تنمو 

تكون يف الطور البيني. وعندما ت�شل خلية نامية اإىل حجمها الأق�شى، حتافظ  على بقائها �شغرية من خالل دخولها النق�شام 

املت�شاوي وانق�شام ال�شيتوبالزم وانق�شامها اإىل خليتني �شغريتني جديدتني. 

 

لخ�ص
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التكاثر الخلوي
2 - 3 االنق�شام المت�شاوي وانق�شام ال�شيتوبالزم

ت�شّفح    القسم 2 من هذا الفصل ، واكتب المراحل األربع لالنقسام المتساوي  من خالل 
قراءتك للعناوين وشروح الرسوم.

3. الطور النف�شالي             1. الطور التمهيدي

4. الطور النهائي               2. الطور ال�شتوائي

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف دورة الحياة.
ت�شل�شل مراحل النمو التي مير بها املخلوق احلي خالل حياته. 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
 املرحل��ة الثالث��ة م��ن النق�ش��ام املت�ش��اوي، حي��ث يت��م انف�ش��ال ال�شنرتوم��ريات و�شح��ب 

الكروماتيدات ال�شقيقة بعيًدا بع�شها عن بع�ض. 

تركيب يف منت�شف الكرومو�شوم يربط الكروماتيدات ال�شقيقة بع�شها مع بع�ض. 

املرحل��ة الثانية م��ن النق�شام املت�ش��اوي، وت�شطف فيها الكروماتي��دات ال�شقيقة على خط 
ا�شتواء اخللية. 

املرحل��ة الأوىل م��ن النق�ش��ام املت�ش��اوي، ويف اأثنائه��ا يتكث��ف الكرومات��ني ويتح��ول اإىل 
كرومو�شومات. 

 .DNA تركيب يف الكرومو�شوم يحتوي على ن�شخ متطابقة من

تركي��ب مكون من اخلي��وط املغزلية واملريكزات والألياف النجمي��ة التي تدخل يف حتريك 
وتنظيم الكرومو�شومات خالل انق�شام اخللية. 

املرحل��ة النهائية من النق�شام املت�ش��اوي، تنتقل خاللها الكرومو�شومات اإىل قطبي اخللية، 
وتتكثف الكرومو�شومات مرة اأخرى. 




دورة الحياة




الطور االنفصالي

السنترومير

الطور االستوائي

الطور التمهيدي

الكروماتيد الشقيق

 الجهاز المغزلي

الطور النهائي
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 حّدد  وظيفتين لالنقسام المتساوي في الحيوانات.

 اعمل نموذًجا  لمراحل االنقس�ام المتس�اوي وعملية انقسام الس�يتوبالزم. ارسم خلية 
في كل مرحلة وَعْنِون أجزاءها، َس�مِّ كل مرحل�ة، وصف ما يحدث فيها. اقبل الإجابات 

المعقولة جميعها.

الو�شفر�شم الخليةا�شم المرحلة
يلتف الكروماتني لتكوين الكرومو�شوماتالطور التمهيدي

الكرومو�شوم��ات نح��و منت�ش��ف الطور ال�شتوائي تنتق��ل 
اخللية

تنق�شم ال�شنرتومريات ويتم �شحب الطور النف�شايل
الكروماتيدات ال�شقيقة نحو جانبي 

اخللية املتقابلني
تتكون نواتان جديدتان ويبداأ تكّون الطور النهائي

غ�شاء مزدوج بينهما

ينق�شم �شيتوبالزم اخللية وينف�شل اإىل انقسام السيتوبالزم
خليتني جديدتني متطابقتني

لّخ�ض أوجه التشابه واالختالف بين أي مرحلتين من مراحل االنقسام المتساوي.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 

 

 

النق�شام املت�شاوي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب85
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 33

يف الأحياء
مراحل النق�شام 

املت�شاوي 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب85-89
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 33-35

يف الأحياء

وظيفة االنقسام المتساوي
 التئام اجلرح

نمو المخلوق اإلى حجم البالغفي الحيوانات
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 لّخ�ض  وظيفة كل تركيب من التراكيب التالية في االنقسام المتساوي.
السنترومير : جزء من الكرومو�شوم يرتبط به الجهاز المغزلي. 

األنيبيب�ات الدقيقة : تراكيب اأنبوبية ال�شكل تق�شر فت�شحب الكرومو�شومات نحو الأقطاب 
المتقابلة في الخلية. 

البروتين�ات الحركية :ت�شاعد الأنيبيبات الدقيقة على �شح��ب الكرومو�شومات نحو قطبي 
الخلية. 

الجهاز المغزلي: يرتبط مع الكرومو�شومات وي�شحبها. 

قارن انقسام السيتوبالزم في الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية.

تتكون �شفيحة خلوية 
وجدر خلوية بني اخلليتني 

اجلديدتني

كالهما
ي���ن���ت���ج خ��ل��ي��ت��ني 
ج�������دي�������دت�������ني 
ا متطابقتني وراثيًّ

يحدث نتيجة �شغط 
الأنيبيبات الدقيقة على 
ال�شيتوبالزم فيتخ�شر 

وينق�شم اإىل خليتني

انق�شام ال�شيتوبالزم
في الخاليا النباتية

انق�شام ال�شيتوبالزم في 
الخاليا الحيوانية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب85-88
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 35

يف الأحياء

انق�شام ال�شيتوبالزم
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب89-90

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 36
يف الأحياء

ابِن خريطة مفاهيمية تصف مراحل دورة الخلية. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

دورة اخللية

انق�شام ال�شيتوبالزمالنق�شام املت�شاويالطور البيني

1. الطور التمهيدي

2. الطور ال�شتوائي

3. الطور النف�شايل

4. الطور النهائي

لخ�ص
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التكاثر الخلوي
3 - 3 تنظيم دورة الخلية

ت�شّفح   الرس�وم وش�روحها في القس�م 3 من هذا الفصل. اكتب ثالث حقائق اكتشفتها 
حول الخاليا الجذعية.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف النيوكليوتيد.
 .RNAو DNA وحدة اأ�شا�شية تكّون جزيئات

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
 عملية موت اخللية وفق نظام حمدد ومربمج. 

منو اخللية وانق�شامها ب�شكل غري منتظم نتيجة ف�شل يف تنظيم دورة اخللية. 

املواد والعوامل التي ت�شبب مر�ض ال�شرطان. 

بروت��ني يرتب��ط مع  الإنزمي املف�شف��ر املعتمد على الربوتني احللق��ي لتنظيم ن�شاطات دورة 
اخللية. 

اإنزمي ين�شط بارتباطه مع الربوتني احللقي ويتحكم يف الأن�شطة يف اأثناء دورة اخللية. 

خالي��ا غ��ري  متخ�ش�ش��ة لديها الق��درة لتنم��و اإىل خاليا متخ�ش�ش��ة اإذا و�شع��ت يف ظروف 
منا�شبة. 

عّرف مفردة مكتمل النمو موضًحا معناها العلمي.
الو�شول اإىل منو طبيعي كامل. 




النيوكليوتيد




موت الخلية المبرمج

السرطان

المسرطن

البروتين الحلقي

اإلنزيم المفسفر المعتمد 
على البروتين الحلقي

الخلية الجذعية




مكتمل النمو
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3 - 3 تنظيم دورة الخلية)يتبع(





 لّخ�ض  كيف تنظم الخاليا دورة الخلية. اختر الكلمات المناسبة من القائمة التالية إلكمال 
الفقرة أدناه.

• نقاط سيطرة•
• البروتين الحلقي •
• •CDK / السايكلين

• اإلنزيم المفسفر المعتمد •
على البروتين الحلقي

• انقسام السيتوبالزم•
• • G 1  مرحلة

• • G 2 
• االنقسام المتساوي•
• •S مرحلة

تس�تخدم الخلية البروتين الحلقي و الإنزيم المف�شفر المعتمد على البروتين الحلقي في 
تنظيم دورة الخلية. وتعطي االرتباطات المختلفة من البروتين الحلقي مع CDK  إش�ارة 
الب�دء ل�دورة الخلية في نقاط �شيطرة مختلفة. كما تس�تخدم ال�شايكلي��ن / CDK لمراقبة 
دورة الخلية. وفي مرحلة G1، تفحص الخلية حدوث تلف في DNA. فإذا كان هنالك 
أي تل�ف، فل�ن تنتق�ل دورة الخلية إلى مرحل��ة S.  وفي النق�شام المت�ش��اوي ، إذا حدث 

خلل في عمل الجهاز المغزلي، فلن تستمر دورة الخلية إلى انق�شام ال�شيتوبالزم.

 رّتب  أسباب السرطان وتأثيراته بإكمال لوحة التدفق التالية.

 حّدد   أربعة عوامل بيئية تسبب السرطان. 

السرطان نمو الخاليا وانق�شامها ب�شكل غير منتظم

السرطان هو نتيجة لف�شل في تنظيم دورة الخلية

تفقد الخلية السيطرة عندما تتلف الجينات التي تنظم دورة 
الخلية 

تس�بب الخالي�ا الس�رطانية ض�رًرا م�ن  خ�الل مزاحمتها 
الخاليا الطبيعية، مما يوؤدي اإلى ف�شل الع�شو 

  X 3. اأ�شعة            1. تدخين ال�شجائر

4. الأ�شعة فوق البنف�شجية                 2. الأ�شب�شت

دورة اخللية الطبيعية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب91

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 37-38
يف الأحياء

دورة اخللية غري 
الطبيعية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب92-93
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 38-39

يف الأحياء
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3 - 3 تنظيم دورة الخلية )يتبع(





 لّخ�ض   المعلومات حول موت الخلية المبرمج.

موت الخلية المبرمج هو
عملية موت مربمج للخلية.

تس�تخ��دم المخلوق��ات 
الخلي���ة  م�وت  الحي���ة 
المبرمج في تدمري اخلاليا 
التي مل يعد لها حاجة.

الخل�ية  موت  يس�تخ��دم 
المبرمج في عمليتين:

1• ت�شاقط اأوراق ال�شجر .

في ف�شل الخريف

2• نمو اليدين والقدمين.

 قارن   بين  الخاليا الجذعية الجنينية والخاليا الجذعية المكتملة النمو بكتابة خصائصهما 
في شكل فن التالي.

تتكون 150-100 خلية 
بعد الإخ�شاب؛ وت�شبح 

   متخ�ش�شة مع ا�شتمرار منو 
اجلنني  

كالهما
خاليا غري  متخ�ش�شة 
لديها القدرة على اأن 
ت�شبح متخ�ش�شة

توجد يف اأن�شجة اجل�شم؛ 
توجد يف املولود اجلديد 
 وت�شتمر اإىل ال�شخ�ض 

     البالغ

مكتملة النموالجنينية

موت اخللية املربمج
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب94
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 39

يف الأحياء

اخلاليا اجلذعية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب94-96

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 39
يف الأحياء

يعتقد أحد زمالئك أن السرطان وموت الخلية المبرمج كالهما ضار للمخلوقات الحية. هل توافقه الرأي أم 
تختلف معه؟ وضح إجابتك.

ا باملخلوق احلي. موت اخللية املربمج عملية طبيعية متوت من خاللها  اقبل الإجابات املعقولة جميعها. ال�شرطان فقط يعد �شارًّ

اخلاليا التي مل تعد هناك حاجة لها ومن خالل عملية منظمة. 

 

 

اربط
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التكاثر الجن�سي والوراثة
قبل اأن تقراأ

استخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأشياء حول » ماذا أعرف؟«عن الوراثة في العمود األول، وقائمة أخرى بأسئلة حول »ماذا 
 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. أريد أن أعرف؟« عن الوراثة في العمود الثاني.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

توض�ح الوراث�ة لماذا ورثت صف�ات معينة من والديك. اكتب ح�ول بعض هذه الصفات التي ورثته�ا من والديك، أو 
التشابه في عائالت أخرى، أو في الحيوانات، أو النباتات  التي تعتقد أنه تم توارثها.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 
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التكاثر الجن�سي والوراثة
1-4  االنق�شام المن�شف

ت�شفح   العناوين والرس�وم وشروحها في القس�م 1 من هذا الفصل. اكتب ثالث حقائق 
اكتشفتها حول االنقسام المنصف. 

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الكروموسوم. 
 .DNA تركيب خلوي يحتوي على املادة الوراثية

استخدم المفردات الواردة على اليمين في إكمال الفقرة التالية. 
 .   الجين تسمى قطعة من  DNA  على الكروموسوم التي تتحكم في إنتاج البروتين
تحت�وي الخلية ثنائي��ة المجموعة الكرومو�شومية على نس�ختين من كل كروموس�وم. 
  ، خلية اأحادية المجموع��ة الكرومو�شومية، ويعني   الم�شي��ج الخلية الجنس�ية ، أو 
ذلك أنها تحتوي على نس�خة واحدة من كل كروموسوم .الكرومو�شومات المتماثلة هي 

أزواج من الكروموسومات، كل واحد منها من أحد األبوين.

صف ثالث عمليات تحدث في أثناء التكاثر الجنسي.
اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

عملية العبورالإخ�شابالنق�شام المن�شف

ما الذي 
يحدث؟

ي���خ���ت���زل الن��ق�����ش��ام 
اخل���������ل���������وي ع������دد 

الكرومو�شومات

ت���ت���ح���د خ��ل��ي��ت��ان 
ج����ن���������ش����ي����ت���������ان 
املجموعة  اأحادي��ة 
كل  الكرومو�شومي�ة 
واح�����دة م���ن اأح���د 

الأبوين

ت����ب����ادل اأج�������زاء 
م�����ن  زوج  ب�����������ني 
ال��ك��روم��و���ش��وم��ات 

املتماثلة

اأرب�������������������ع خ�����الي�����ا ما الناتج؟
اأح���ادي���ة امل��ج��م��وع��ة 

الكرومو�شومية

خ���ل���ي���ة خم�����ش��ب��ة 
ثنائي���ة املجم��وعة 

الكرومو�شومية

جديدة  جمموعات 
الوراثية  امل��ادة  من 
على الكرومو�شومات




الكروموسوم



خلية ثنائية المجموعة 
الكروموسومية

المشيج

الجين
خلية أحادية المجموعة 

الكروموسومية
الكروموسوم المتماثل 

االنقسام المنصف

اإلخصاب

عملية العبور
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1-4 االنق�شام المن�شف )يتبع(

حّدد   ثالث خصائص تكون متطابقة في كل زوج من الكروموس�ومات المتماثلة. َس�مِّ 
اختالًفا واحًدا بينهما.

مختلفةمتطابقة
1• الطول..
2• موقع ال�شنترومير..
3• موقع الجينات..

1• الن�شخة نف�شها لكل جين..

قارن   بين المرحلتين األولى والثانية من االنقسام المنصف. ارسم كل طور فيهما. 
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. يجب اأن ت�شبه الر�شوم تلك املوجودة يف كتاب الطالب.

I النهائي I النف�شالي I ال�شتوائي I التمهيدي النق�شام 
I المن�شف

كل  ع��ن��د  ي���وج���د   
ق���ط���ب واح������د م��ن 
زوج الكرومو�شومات 
وتنق�شم    املتماثلة 

اخللية

ت��ت��ح�����������������������رك 
ال��ك��روم��و���ش��وم��ات 
عن  بع��ش�ها  بع�ي�ًدا 
قطبي  ن��ح��و  بع�ض 

اخللية

ت��رت��ب��ط اخل��ي��وط 
امل�����غ�����زل�����ي�����ة م���ع 
ال���������ش����ن����رتوم����ري 
وت���������������ش�������ح�������ب 
الكرومو�شومات نحو 

منت�شف اخللية

ت����ت���������ك���������ث���������ف 
ال��ك��روم��و���ش��وم��ات 
وت���ك���ون اأزواًج�������ا، 

ويتكون املغزل

الوصف

الرسم

II النهائي II النف�شالي II ال�شتوائي II التمهيدي النق�شام 
II المن�شف

ي���ظ���ه���ر ال��غ�����ش��اء 
ال���ن���ووي وال���ن���واة، 
وتنق�شم اخللية اإىل 
اأربع خاليا اأحادية 

املجموعة

ت�����������������ش�����ح�����������ب 
ال���ك���روم���ات���ي���دات 
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ب��ع��ي��ًدا 
بع�شها عن بع�ض

جمموعة  ت�شطف 
اأح�������������ادي������ة م��ن 
يف  الكرومو�شومات 

منت�شف اخللية

ت���������ت���������ك����ث���������ف 
ال��ك��روم��و���ش��وم��ات 
وت��ت��ك��ون اخل��ي��وط 

املغزلية

الوصف

الرسم

حّلل   الجدول أعاله لتحديد الطور من االنقسام المنصف الذي تحدث فيه عملية العبور.
ضع إش�ارة نجمة على الطور الصحيح.  يتعني على الطالب و�شع اإ�شارة جنمة على الطور 

. I التمهيدي

الكرومو�شومات والعدد 
الكرومو�شومي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب108
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 40-41

يف الأحياء

املرحلتان الأوىل والثانية 
م��ن النق�ش��ام املن�ش��ف، 
واأهمية النق�شام املن�شف

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب109-113

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 42-44
القراءة يف الأحياء
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قارن   بين االنقسام المتساوي واالنقسام المنصف بملء الجدول التالي. 

النق�شام 
المن�شف

النق�شام 
المت�شاوي

1 1 DNA عدد مرات تضاعف
1 1 عدد انقسامات الخلية
4 2 عدد الخاليا الناتجة
n 2n عدد الكروموسومات في الخاليا الناتجة

نّظم   معلومات حول كيف يؤدي االنقسام المنصف إلى التنوع الوراثي.

ينتج االنقسام المنصف 

قارن   التكاثر الجنسي والالجنسي بإكمال الفقرة أدناه بالمفردات المناسبة التالية.

• الجينات• • الحيوانات• • الطالئعيات• • التكاثر الجنسي•
• التنوع الوراثي• • النباتات• • الثدييات• • التكاثر الالجنسي•

ف�ي التكاثر الالجن�شي، يرث المخلوق مادته الوراثي�ة من أحد أبويه. ويكون للمخلوق 
الجدي�د الجينات نفس�ها الت�ي ورثها عن أبويه. أما ف�ي التكاثر الجن�ش��ي  فإن المخلوق 
ي�رث مادت�ه الوراثية م�ن أبوين مختلفي�ن. ويزيد التكاثر الجنس�ي التن��وع الوراثي، وال 
يح�دث ذلك ف�ي التكاث�ر الالجنس�ي. وتس�تطيع الطالئعي��ات ، والحيوانات البس�يطة، 

ا فقط. ا. في حين تتكاثر الثدييات جنسيًّ ا وال جنسيًّ ومعظم النباتات التكاثر جنسيًّ

مقارنة بني التكاثر 
اجلن�شي والالجن�شي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب115
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 45

يف الأحياء

عملية العبور

الرتتيب الع�شوائي للكرومو�شومات عند خط ال�شتواء

وضح كيف ينتج االنقسام المنصف واإلخصاب تنوًعا وراثيًّا خالل التكاثر الجنسي.
يزيد كل من عملية العبور والتوزيع الع�شوائي للكرومو�شومات يف اأثناء النق�شام املن�شف من التنوع الوراثي. ويزيد الإخ�شاب 

التنوع الوراثي ب�شكل اأكرب، وذلك بربط مادة وراثية من فردين خمتلفني. 

 لّخ�ص

1-4 االنق�شام المن�شف )يتبع(
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 ت�شفح   القسم 2 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

 استعن  بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف االنعزال.
انف�شال اجلينات املتقابلة يف اأثناء النق�شام املن�شف.

 استخدم  المفردات الواردة على اليمين في إكمال الفقرة التالية.
    الهجين   فرع من علم األحياء يدرس كيفية توارث الصفات. ينتج الفرد   الوراثة

ين�ص معين�ة.  لصف�ة  المتقاب��ل  الجي��ن  م�ن  مختلف�ة  أش�كااًل  يحم�الن  أبوي�ن   م�ن 

 قان��ون انع��زال ال�شف��ات لمن�دل عل�ى أن كل ف�رد يحم�ل ش�كلين متقابلين ل�كل جين 
)alleles( ، وعند تكّون األمش�اج يس�تقبل كل مش�يج أحد الجينين المتقابلين. وينص 
قانون التوزيع الحر لمندل على أن جينات الصفات المختلفة تورث مستقلة بعضها عن 

بعض.

قارن   بين أزواج المفردات التالية بتعريفها أو / ومالحظة الفروق بينها.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها.

ال�شفة المتنحيةال�شفة ال�شائدة
 لل�شفة. تكن �شفة ظاهرة متنع ظهور �شكل متنحٍّ مل  اإذا  مالحظتها  ميكن  التي  ال�شفة 

ال�شفة ال�شائدة موجودة.

الطراز ال�شكليالطراز الجيني
اخل�شائ�ض وال�شفات املظهرية التي ميلكها اأزواج اجلينات املتقابلة يف املخلوق احلي.

الفرد.

غير متماثل الجيناتمتماثل الجينات
املخلوق احلي الذي يحمل زوًجا من اجلينات 

املتقابلة املت�شابهة ل�شفة حمددة.
املخلوق احلي الذي يحمل جينني متقابلني 

خمتلفني ل�شفة حمددة.




انعزال الصفات



الجين المتقابل
الوراثة

الهجين
قانون التوزيع الحر

 قانون انعزال 
 الصفات

الصفة السائدة 
الطراز الجيني 

غير متماثل الجينات
متماثل الجينات

الطراز الشكلي
الصفة المتنحية

التكاثر الجن�سي والوراثة
2-4  الوراثة المندلية
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�شف   كيف يتم التلقيح الذاتي  في نبات؟
يتم التلقيح الذاتي يف نبات عندما يتحد امل�شيج الذكري مع امل�شيج الأنثوي من النبات نف�شه.

ا�شتنتج   لماذا استخدم مندل التلقيح الخلطي في دراسة توارث الصفات؟
ا�شتخدم مندل التلقيح اخللطي للح�شول على اأفراد حتمل �شفات من نباتني خمتلفني.

حّل��ل   تجرب�ة مندل على نباتات الب�ازالء خضراء البذور وصفراء الب�ذور بإكمال الفقرة 
التلخيصية التالية.

اس�تخدم مندل �شاللت نقية فقط، التي تنتج باس�تمرار الصفة نفسها في األبناء. وضبط 
المتغي�رات ف�ي تجارب�ه من خ�الل درا�شة �شف��ة واحدة ف��ي الم��رة الواح��دة . وعندما 
 ) F 1 ( لق�ح نب�ات أخض�ر البذور م�ع نب�ات أصفر الب�ذور، كان�ت أف�راد الجي�ل األول
 الناتج�ة ٪100    صف�راء البذور و ٪0  خض�راء البذور. وعندما س�مح لنباتات
) F 

2
•، كانت نباتات )  )F2(• ًّا إلنتاج أفراد الجيل الثان�ي   ) F 1 ( الناتج�ة بأن تتلق��ح ذاتي

الناتج�ة   ٪75    صف�راء البذور و  ٪25 خضراء البذور. اس�تنتج مندل أنه البد 
من وجود ش�كلين لصفة البذور، س�ميت الجينات المتقابلة . وأطلق على صفة البذور 

الصفراء ال�شفة ال�شائدة وعلى البذور الخضراء ال�شفة المتنحية.

قارن   الطرز الجينية والطرز الشكلية لنباتات البازالء.

متماثل اأو غيرالطراز الجيني
متماثل الجينات

الطراز ال�شكلي

YYشفراء البذورمتماثل الجينات�

Yyشفراء البذورغير متماثل الجينات�

yyخ�شراء البذورمتماثل اجلينات

كيف بداأ علم الوراثة؟
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب116

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 46
يف الأحياء

وراثة ال�شفات
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب116-120

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 46
القراءة يف الأحياء

2-4 الوراثة المندلية )يتبع(
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ح   قانون التوزيع الحر بكتابة الجينات المتقابلة األربعة  في األمشاج التي ينتجها نبات  و�شّ
.RrYy  بازالء طرازه الجيني

yR• .4  yr• .3  Yr  .2  YR  .1

اأكمل   مربعي بانيت لصفة الطول ألفراد  F 1  و  F 2  . النباتات الطويلة (T) سائدة على النباتات 
القصيرة (t). اكتب الطرز الجينية والشكلية المتوقعة في كل منهما.

حّدد   الطرز الجينية في مربع بانيت مبيًنا التلقيح الثنائي لصفتي لون البذور وشكلها. وقد 

t

T

F
1

F
2

T

Tt

Tt

Tt
Tt

Tt

100٪

TT 25٪

t

T

T t

TT

Tt

Tt

ttt

Tt 50٪

tt 25٪

تم عمل الصف األول لمساعدتك. اكتب نسبة الطرز الشكلية المتوقعة.
YR        yR         Yr       yr

YR YYRR YyRR YYRr YyRr

yR YyRR yyRR YyRr yyRr

Yr YYRr YyRr YYrr Yyrr

yr YyRr yyRr Yyrr yyrr

  نسبة الطرز الشكلية املتوقعة : 9  اأ�شفر م�شتدير : 3 اأخ�شر م�شتدير : 3 اأ�شفر جمعد:  
1 اأخ�شر جمعد 

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب120-121

ك��ت��اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 48
القراءة يف الأحياء

مربع بانيت 
والحتمالت

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب121-123

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 49
القراءة يف الأحياء

2-4 الوراثة المندلية )يتبع(

 لّخ�ص

 ناقش تأثيرات قانوني مندل ( االنعزال والتوزيع الحر).أعط مثااًل. اقبل الإجابات املعقولة جميعها.
 ين�ض قانون النعزال على اأن كل فرد يحوي جينني متقابلني جلني ال�شفة الواحدة، واأن امل�شيج ي�شتقبل اأحد هذين اجلينني .
اأما قانون التوزيع احلر فين�ض على اأن جينات ال�شفات املختلفة يتم توارثها ب�شورة م�شتقلة عن بع�شها. فمثاًل، عندما   
ا وعن اجلينني  ينتج نبات بازلء طرازه اجليني RrYy اأم�شاًجا، فاإن اجلينني املتقابلني R وr �شينف�شالن عن بع�شهما بع�شً

 .y و Y املتقابلني 
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ت�شفح  القسم 3 من هذا الفصل، واسترشد بقائمة  الرصد التالية.
اقرأ عناوين الجزء. ☐
اقرأ الكلمات المظللة. ☐
تفحص الصور واقرأ شروحها. ☐
تفحص األشكال. ☐
اقرأ الشروح جميعها. ☐

توّقع  ثالثة أشياء تعتقد أنه سيتم مناقشتها.
1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

3• . 

 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف البروتين.
والأع�شاء وقيام اخلاليا  الأن�شجة  بناء  ي�شاعد على  للحياة،  بوليمر معقد كبري �شروري 

بوظائفها الأي�شية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
ارتباط اجلينات اجلديد الناجت عن عملية العبور اجليني والتوزيع احلر. 

وجود جمموعة اإ�شافية واحدة اأو اأكرث من الكرومو�شومات جميعها يف املخلوق احلي. 




التراكيب الجينية 
الجديدة

متعدد المجموعة 
الكروموسومية




البروتين

التكاثر الجن�سي والوراثة
3-4  ارتباط الجينات وتعدد المجموعات الكرومو�شومية
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اح�شب   عدد التراكيب الجينية الناتجة عن التوزيع الحر بإكمال الجدول التالي. استخدم 
المعادلة  n 2   . المسألة األولى تم حلها لمساعدتك.

العدد الكرومو�شومي النوع
)n(التراكيب المحتملة

128= 7 2 7البازالء

64= 6 2 6ذبابة المنزل

512= 9 2 9القرنبيط

16= 4 2 4ذبابة الفاكهة

8192 = 13213الضفدع

لّخ���ض   خم�س معلومات على األقل ح�ول التراكيب الجينية الجديدة بإنش�اء الخريطة 
المفاهيمية أدناه.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها.















 



الرتاكيب اجلينية 
اجلديدة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب124
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 50

يف الأحياء

ارتباط اجلينات
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب124-125

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 51
يف الأحياء

3-4 ارتباط الجينات وتعدد المجموعات الكرومو�شومية )يتبع(
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اأكمل   الفقرة التالية حول ارتباط الجينات.

• بعيدة• • جينات منفردة• • تورث•
• عملية العبور• • الكروموسومات• • مرتبطة•

تسمى الجينات التي يقع  بعضها قرب بعض على الكروموسوم نفسه الجينات المرتبطة. 
وعادة ما تورث هذه الجينات مًعا. وتتبع الكرومو�شومات وليس الجينات المنفردة ، قانون 
من�دل في التوزي�ع الحر. ويمك�ن أن تنفصل الجين�ات المرتبطة نتيجة العب��ور الجيني. 
ويزيد احتمال حدوث عملية العبور إذا كانت الجينات على الكروموسوم بعيدة بعضها 

عن بعض.

حّلل   ما إذا كان ارتباط الجينات يعد استثناًء أم مثااًل على قانون انعزال الصفات لمندل.
استخدم مثااًل من كتابك المدرسي.

يعّد ارتباط اجلينات ا�شتثناء لأن اجلينات التي تقع على الكرومو�شوم نف�شه والقريبة من 
بع�شها بع�شا، تنف�شل عادة معا. وقد در�ض العلماء ذبابة الفاكهة لتاأكيد هذا ال�شتثناء.

حّدد   أربعة أنواع يظهر فيها تعدد المجموعة الكروموسومية.
1• .           القمح  .3           ديدان الأر�ض

2• .       4. ق�شب ال�شكر       الأ�شماك الذهبية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب125-126

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 51
القراءة يف الأحياء

د املجموعة  تعدُّ
الكرومو�شومية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب127
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 51

يف الأحياء

3-4  ارتباط الجينات وتعدد المجموعات الكرومو�شومية )يتبع(

 لّخ�ص

قارن بين ارتباط الجينات وتعدد المجموعات الكروموسومية، وكيف أنها ال تتبع قوانين مندل في الوراثة.

تعدد المجموعات الكرومو�شومية ارتباط الجينات
• املخلوقات التي تتميز بتعدد املجموعة الكرومو�شومية •

حتوي اأكرث من جمموعتني من الكرومو�شومات. 
• يتحكم يف كل �شفة اأكرث من جينني متقابلني.•

• اجلينات التي يقع بع�شها قرب بع�ض على الكرومو�شوم •
ل تتوزع ب�شورة م�شتقلة.

• يتحكم يف كل �شفة جينان متقابالن.•
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استخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأشياء حول » ماذا أعرف؟« عن  الوراثة المعقدة والوراثة البشرية في العمود األول، وقائمة 
أخرى بأسئلة حول » ماذا أريد أن أعرف؟« عن هذه الموضوعات في العمود الثاني. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

صف كيف تعتقد أن  DNA في طفل يختلف عن  DNA أبيه وأمه.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

الوراثة المعقدة والوراثة الب�سرية
قبل اأن تقراأ
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ت�شفح  القسم1 من هذا الفصل ، واسترشد بقائمة  الرصد التالية:
اقرأ عناوين القسم. ☐
اقرأ الكلمات المظللة. ☐
اقرأ الجداول والرسوم. ☐
تفحص الصور واقرأ شروحها. ☐
فكر فيما تعرفه عن أنماط الوراثة والوراثة البشرية. ☐

اكت�ب ثالث حقائق اكتش�فتها حول أنماط الوراثة والوراثة البش�رية عن�د تصفحك لهذا 
الفصل.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الجينات.
 قطع من DNA تتحكم يف اإنتاج الربوتينات. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
 . الفرد الذي يكون غري متماثل اجلينات لختالل وراثي متنحٍّ

�شكل ي�شتخدم يف تتبع وراثة �شفة معينة خالل عدة اأجيال. 

وضح الحاجة إلى مخططات الساللة لتحديد حاملي صفة متنحية في عائلة.
تعّد خمططات ال�شاللة �شرورية يف اإيجاد حاملي ال�شفات؛ لأن ال�شفات املتنحية ل تكون 

ظاهرة مبجرد النظر اإىل الطراز ال�شكلي. 

عرف مفردة التردي موضًحا معناها العلمي.
الفقدان التدريجي اأو التدهور. 




الجينات



حامل الصفة
مخطط الساللة




الترّدي

الوراثة المعقدة والوراثة الب�سرية
1-5 االأنماط االأ�شا�شية لوراثة االإن�شان
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اكت��ب   ث�الث حقائق حول الوراثة المتنحية ف�ي خريطة المفاهيم التالي�ة. اقبل الإجابات 
المعقولة جميعها.






















حّدد   مثالين على اختالالت وراثية سائدة في اإلنسان.اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

اختالالت وراثية سائدة

لّخ�ض  الحقائق حول مرض هنتنجتون بإكمال الخريطة المفاهيمية التالية. 

ليس هناك
فعال

ينتج املرض عن





 يساعد 
الناس عىل فهم أفضل 
للمخاطر التي هتددهم

وهتدد

يسبب املرض فقدان 
وظائف


تظهر أعراض املرض
 يف الشخص بني
50و30سن 

اختاللت وراثية 
متنحية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب140-142

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 52-53
يف الأحياء

اختاللت وراثية 
�شائدة 

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب142-143

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 53-54
يف الأحياء

مر�ض هنتنجتون

عدم منو الغ�شروف )القماأة(
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 لّخ�ض   الرموز المس�تخدمة في مخطط الساللة بتسميتها ورسمها في العمود األيسر من 
الجدول. يجب أن تشبه الرسوم تلك الموجودة في الكتاب المدرسي.

ر�شم الرمز و�شف الرمز
مربع ذكر

دائرة اأنثى

مربع مظلل باللون الغامق ذكر م�شاب

دائرة مظللة باللون الغامق اأنثى م�شابة

رمز ن�شف مظلل حامل ل�شفة معينة 

الآباء  دوائ��ر  من  لالأ�شفل،  خط 
ومربعاتهم اإىل ال�شف  الثاين 

الآباء واأبناوؤهم 

دائرة مرتبطة مبربع الآباء

قّوم   توارث عدم نمو الغضروف (القمأة) المبين في مخطط الساللة التالي.

أحد األبوين المصاب بمرض عدم نمو الغضروف: الأب 
عدد األطفال المصابين  بمرض عدم نمو الغضروف: طفل واحد 

 متماثل الجينات  الطراز الجيني لالبن األصغر: متنحٍّ

خمطط ال�شاللة
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب143

كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 54
الأحياء

حتليل خمطط ال�شاللة
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب144-145

كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 55
الأحياء

ارس�م مخطط س�اللة لعائلة تخيلي�ة. اختر صفة ولتكن س�ائدة، ثم ظّل�ل الصناديق لتبين األف�راد التي تحمل 
جينات متنحية، وتلك التي تحمل جينات س�ائدة، وأيه�ا يحتمل أن يكون غير متماثل الجينات. اقبل الإجابات 

المعقولة جميعها.

اربط
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ت�شفح   القس�م 2 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• . 

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المشيج. 
خلية جن�شية )حيوان منوي اأو بوي�شة( مكتملة النمو اأحادية املجموعة الكرومو�شومية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
اأي كرومو�شوم عدا زوج الكرومو�شومات اجلن�شية. 

منط من الوراثة يظهر فيه اأثر كال اجلينني املتقابلني عندما يكون الطراز اجليني ل�شفة ما 

غري متماثل اجلينات. 

تفاعل بني اجلينات حيث يخفي جني �شفة جني اآخر. 

منط من الوراثة ي�شكل فيه الطراز ال�شكلي غري املتماثل اجلينات �شفة و�شطية بني الطرازين 

ال�شكليني املتماثَلي اجلينات اخلا�شة بالآباء. 

وجود اأكرث من جينني متقابلني ل�شفة وراثية معينة. 

ال�شفة الوراثية التي يتحكم فيها اأكرث من زوج واحد من اجلينات. 

كرومو�شوم يحدد جن�ض الفرد. 

ال�شفات التي تتحكم فيها جينات موجودة على الكرومو�شومات اجلن�شية. 




المشيج



الكروموسوم الجسمي

السيادة المشتركة

التفوق الجيني

السيادة غير التامة

الجينات المتعددة 
المتقابلة

الصفة المتعددة  
الجينات

الكروموسوم الجنسي

الصفات المرتبطة مع 
الجنس

الوراثة المعقدة  والوراثة الب�سرية 
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 حّلل   النسب في األبناء الناتجة عن ثنائيات التزاوج التالية لنبات شب الليل.
تلمي�ح: لكتابة الطرز الجينية، اس�تعمل الحرف R  ليرمز إل�ى الطراز الجيني لصفة اللون 

األحمر السائد، والحرف r ليرمز إلى الطراز الجيني لصفة اللون األبيض المتنحي.

ن�شبة الأبناء مربع بانيت الطراز 
الجيني لالآباء

لون اأزهار 
الآباء

4 وردية  R R
r Rr Rr
r Rr Rr

RR×rr حمراء مع بيضاء

2 وردية: 2 بي�شاء   R  r
r  Rr  rr
r  Rr  rr

Rr×rr وردية مع بيضاء

2حمراء: 2•وردية   R  R
R  RR  RR
r  Rr  Rr

RR×Rr حمراء مع وردية

1حمراء : 2 وردية 

: 1 بي�شاء

  R  r
R  RR  Rr
r  Rr  rr

Rr×Rr وردية مع وردية

توق��ع   النتائ�ج إذا أنجب فردان غي�ر متماثلي الجينات لمرض أنيمي�ا الخاليا المنجلية، 
ويعيشان حياة طبيعية، طفاًل.

متماثل اجلينات  اأو  اجلينات  متماثل  يكون غري  وقد  املر�ض،  الطفل جينات  قد ل يحمل 
للمر�ض. 

حّدد   فصيلة الدم التي تنتج من كل مجموعة من مجموعات الطرز الجينية التالية.

الطرز ال�شكلية مجموعات الطرز الجينية المحتملة
A Aو A

AB Aو B
A Aو O
B Bو B
B Bو O
O Oو O

ال�شيادة غري التامة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب147

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 56
يف الأحياء

ال�شيادة امل�شرتكة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب148

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 56-57
يف الأحياء

اجلينات املتعددة 
املتقابلة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب149-150

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 57
القراءة يف الأحياء
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حل��ل   دور كل مفردة في الوراثة. أع�ط مثااًل لصفة تخضع في توارثها لكل نمط من هذه 
األنماط الوراثية. 

مثال دورها في الوراثة
اأن��واع  اأح��د  يف  الفراء  لون 

الكالب 
تفاعل بني اجلينات، حيث 
يخفي جني �شفة جني اآخر

تفوق الجينات

لون اجللد يف الإن�شان التفاعل  عن  تنتج  �شفات 
بني العديد من اجلينات

الصفات المتعددة  
الجينات

لون الفراء يف قط الكاليكو ي����ت����وق����ف ع����م����ل اأح�����د 
مل���وازنة   X ك���رومو�ش�ومات 

جرعة اجلني

توقف عمل الكروموسوم 
X

الأحمر- ال��ل��ون��ني  ع��م��ى 
الأخ�شر

فيها جينات  �شفات يتحكم 
X تقع على الكرومو�شوم

م�ع  المرتبط�ة  الصف�ات 
الجنس

حّدد   التأثيرات البيئية التي يمكن أن تؤثر في الطراز الشكلي.

ال�شلوكيات العوامل الخارجية
1• التغذي .
2• الريا�شة.

1• درجة الحرارة.
2• اأ�شعة ال�شم�ض.

ِف   استخدام دراسات التوائم في دراسة الوراثة بإكمال الفقرة التالية. �شِ
يستخدم العلماء دراسات التوائم في التمييز بين  التاأثيرات الوراثية والتاأثيرات البيئية 
ف�ي صفة ما. فإذا أظهرت نس�بة عالي�ة من التوائم المتطابقة، ولي�س التوائم ال�شقيقة، 

.   وراثية لصفة ما، فإن هناك فرصة قوية لتكون هذه الصفة 

تفوق اجلينات، حتديد 
اجلن�ض، تبديل 

الكرومو�شوم، ال�شفات 
املرتبطة مع اجلن�ض، 
ال�شفات املتعددة  

اجلينات.
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب150-154

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 58-60
يف الأحياء
التاأثريات البيئية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب155
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 60

يف الأحياء

درا�شات التوائم
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب155-156

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 60
يف الأحياء

فّك�ر ف�ي بعض الصفات في الناس، والنباتات، أو الحيوانات. ص�ف صفة منها وَبيِّْن هل تعتقد أن هذه الصفة 
س�ائدة أم متنحية، جينات متعددة متقابلة، س�يادة مش�تركة، س�يادة غي�ر تامة، صفة مرتبط�ة بالجنس، أو صفة 

متعددة الجينات. وضح إجابتك.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. لون العيون؛ بع�ض النا�ض عيونهم زرقاء، وبع�شهم عيونهم خ�شراء، واآخرون عيونهم بنية. 

اأعتقد اأن هذه حالة جينات متعددة متقابلة؛ لأن هناك احتماًل لعدة األوان، وتبدو بع�ض الألوان �شائدة على غريها. 

اربط
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نّظ��م المعلومات   اعمل قائمة ببعض الصفات الجس�مية التي تظهر في أفراد عائلتك أو 
أصدقائك. حاول أن تقرر كيف يتم توارث كل صفة منها من خالل تفحص نمطها الوراثي.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها 

 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف االنقسام المتساوي.
عملي��ة حت��دث داخ��ل ن��واة اخللي��ة املنق�شم��ة، وت�شم��ل الط��ور التمهي��دي، وال�شتوائ��ي، 

والنف�شايل، والنهائي. 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
بع�ض  عن  بع�شها  بالنف�شال  ال�شقيقة  الكروماتيدات  فيه  تف�شل  الذي  اخللوي  النق�شام 

ب�شورة �شحيحة. 

اأغطية واقية تتكون من DNA وبروتني، وتوجد على اأطراف الكرومو�شومات. 

ًّا لإلنسان  عرف المخطط الكروموسومي َوِصِف استخدامه، ثم ارسم مخططًا كروموسومي
في الفراغ أدناه.

ت�شتخدم يف حتديد  اأحجامها؛  بح�شب  مرتبة  املت�شابهة  الكرومو�شومات  اأزواج  من  لوحة 

الأعداد غري العادية للكرومو�شومات يف اخلاليا. اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 




االنقسام المتساوي




عدم انفصال 
الكروموسومات

القطع الطرفية
(التيلوميرات)

 المخطط 
 الكروموسومي

الوراثة المعقدة والوراثة الب�سرية
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ًّا؟ رتّب   كيف يعمل العالِم مخططًا كروموسومي

 قارن   بين دراس�ات المخطط الكروموسومي ومخطط الس�اللة بكتابة خصائصهما في 

1• يتم اأخ������ذ.
ت  ما �شو مو لكرو ا
م����ن اخل���ل���ي���ة يف 
الطور ال�شتوائي

2• ت�شب������������غ .
الكرومو�شومات، 
ح����ي����ث ت��ظ��ه��ر 
الأ�������ش������رط������ة 
امل�شب��وغ��ة الت��ي 
من  زوج  كل  متيز 
�شومات  لكرومو ا

املتماثلة 

3• ترت��������������ب.
الكرومو�شومات 
يف اأزواج بح�شب 

اأحجامها

4• ي��������ت��������م .
ال��ت��ق��اط 
��������ش�������ور 
مجهرية 

شكل فن. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

خمطط ال�شاللة
طريقة لدرا�شة الوراثة 
بتتبع ال�شفات يف عائلة.

كالهما
ي�ش�ت�خ�دم�ه�ما 
علماء الوراثة 
ل�����درا������ش�����ة 
الخ���ت���اللت 

الوراثية

املخطط 
الكرومو�شومي

ط�����ري�����ق�����ة لإظ������ه������ار 
ال����ك����روم����و�����ش����وم����ات، 
عن  الك�شف  يف  ت�شتخدم 
ع��دد  يف  الخ����ت����اللت 

الكرومو�شومات.

ِف   القطع الطرفية بإكمال الفقرة التالية.اقبل الإجابات المعقولة جميعها. �شِ

• و بروتي��ن . وتوجد عند اأط��راف الكرومو�شومات.  DNA• تتك�ون القطع الطرفي�ة من 
ووظيفتها حماية الكرومو�شومات.

املخطط الكرومو�شومي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب157•

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 61
يف الأحياء

القطع الطرفية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب159•

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 62
يف الأحياء
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اعم��ل نموذًجا   لص�ورة توضح الطرائق الت�ي من خاللها ينتج ع�دم االنفصال في أثناء 
االنقسام المنصف لخلية جنسية تحوي نسخة إضافية من كروموسوم.

اعمل نموذجًا   لمخطط كروموسومي لطفل مصاب بمتالزمة داون.

لّخ�ض   الحقائق التالية حول الفحص الجنيني.
• كيف يتم تحديد االختالل في عدد الكروموسومات؟•

توؤخذ عينة من خاليا الفرد اأو اجلنني. 

• النتائج األربع المحتملة لالختالل في عدد الكروموسومات:•
وفاة اجلنني، متالزمة داون، متالزمة ترينر، ومتالزمة كلينفلرت. 

عدم انف�شال 
الكرومو�شومات

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب159-161•
ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 62

القراءة يف الأحياء

يجب اأن ت�شبه الر�شوم اأجزاء من ال�شكل 17-5، واأن تظهر عدم النف�شال يف النق�شام 
املن�شف الأول والنق�شام املن�شف الثاين.

اجل�شمية  الكرومو�شومات  من  زوجً��ا   22 الكرومو�شومي  املخطط  يظهر  اأن  يجب 
والكرومو�شومني اجلن�شيني XY . ويتعني وجود ثالث ن�شخ من الكرومو�شوم 21.

الفح�ض اجلنيني
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب161-162

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 63
يف الأحياء

حلل كيف يؤدي عدم انفصال الكروموسومات في أثناء االنقسام المنصف إلى اإلصابة بمتالزمة كلينفلتر.
يكون لدى ال�شخ�ض امل�شاب مبتالزمة كلينفلرت كرومو�شومان من نوع X  وكرومو�شوم من نوع Y. وميكن اأن ينتج عدم النف�شال يف 

النق�شام املن�شف الأول اأو الثاين بوي�شة حتوي كرومو�شومني جن�شيني ) XX اأو XY (. وتنتج متالزمة كلينفلرت عندما تخ�شب 

 .Y  بحيوان منوي يحمل الكرومو�شوم XX بوي�شة

لّخ�ص

3-5  الكرومو�شومات ووراثة االإن�شان )يتبع(
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قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة أدناه؟ اقبل الإجابات المعقولة جميعها.
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة..
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة..

بعد القراءةالوراثة الجزيئيةقبل القراءة
• اكتش�ف جيم�س واطس�ون وفرانس�يس كري�ك أن DNA ه�و مادة •

الوراثة.
غ

• يح�دث تضاع�ف DNA بالطريقة نفس�ها في حقيقية الن�وى وبدائية •
النوى.

غ

• متنتقل المعلومات في الخلية من DNA إلى  RNA إلى البروتين.•

• مالطفرة هي تغير دائم في DNA الخلية.•

دفتر العلوم

تتمي�ز المه�ور الت�ي تعيش في جزر ش�يتالند في س�كوتالندة بقامة قصيرة، وش�عر كثيف، وقوة، وتحم�ل؛ لذا تتحمل 
العيش في بيئاتها القاسية. كيف تعتقد أن  DNA في هذه الجماعة الحيوية قد تغير عبر الزمن؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها 

 

 

 

 

 

 

 

الوراثة الجزيئية
قبل اأن تقراأ
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.DNA �ت�شفح   القسم1 من هذا الفصل. حدد نتائج ثالث تجارب متعلقة ب

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الحمض النووي.
جزيئات حيوية معقدة تخزن املعلومات اخللوية يف �شورة �شفرة. 

اس�تعن بكتابك المدرس�ي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة، وفي الصندوق 
على اليسار، ارسم رسًما يساعدك على تذكر كل مفردة.

 يتك��ون �ش��كل ج��زيء DNA م��ن �شل�شلت��ني 

اإحداهم��ا  ملتفت��ني  النيوكليوتي��دات  م��ن 

ح��ول الأخ��رى، وترتبط��ان معً��ا بالقواع��د 

النيرتوجينية. 

تركيب يوجد يف الكرومو�شومات، يتكون من 

DNA ملتف حول بروتينات اله�شتونات.  

 

 

عرف مفردة التحول موضًحا معناها العلمي.
الت�شبب يف تغرّي يف النوع. 




الحمض النووي



الجزيء الحلزوني 
المزدوج

الجسيم النووي 
(نيوكليوسوم)




التحّول

الوراثة الجزيئية
DNA :1 - 6 المادة الوراثية
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 اأكمل   الجدول التالي حول علماء الوراثة واكتشافاتهم.

ال�شنةالكت�شافالعاِلم
اكت�شف عامل التحول الذي ميكن اأن يغري فريدريك جريفيث

البكترييا اخل�شنة اإىل بكترييا مل�شاء
1928

1931حّدد DNA بو�شفه عامل التحولأزوالد أفري

ألف��رد هي��رشي وم��ارثا 
تشيس

ال��وراث��ي��ة يف  امل���ادة  ه��و   DNA اأن  اأث��ب��ت��ا 
الفريو�ض

1952

ج��ي��م��س واط���س���ون 
وفرانسيس كريك

اكت�شفا الرتكيب احللزوين املزدوج جلزيء 
DNA

1953

نّظم   خصائص النيوكليوتيدات بإكمال المنظم البياني التالي.



أحد

األربع

 حتوي النيوكليوتيدات مجيعها 


سالبة


مخايس الكربون




DNA تكون يف

RNA تكون يف

DNA يكون يف

RNA يكون يف









اكت�شاف املادة الوراثية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب174-177

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 64-66
يف الأحياء

)DNA( تركيب د.ن.اأ
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب177-180

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 67-68
يف الأحياء

1 - 6 المادة الوراثية: DNA )يتبع(
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�شّمم   أداة ذاكرة (المنظم التخطيطي -  التلخيص) تساعدك على تذكر كيف ترتبط أزواج 
القواعد النيتروجينية بعضها ببعض.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها التي تربط الأدينني مع الثاميني وال�شايتو�شني مع اجلوانني.

حّلل   جزيء DNA بتوضيح كيف تطبق الكلمات التالية عليه. اس�تخدم الرس�م في دعم 
تفسيرك في كل حالة.

الر�شمالكلمة ومعناها
النيرتوجيني��ة  القواع��د  ت�ش��كل  متّم�م: 

اأزواًجا داخل اجلزيء.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها.

حلزون: اأي �شيء يلتف بع�شه حول بع�ض.

مزدوج )كما في الحلزوني المزدوج(:
يتكون DNA من �شل�شلتني ملتفتني اإحداهما 

حول الأخرى.

لخ���ض واأع��د �شياغة   كي�ف يمكن لسلس�لة DNA  الت�ي تتكون م�ن 200 مليون من 
النيوكليوتيدات أن تترتب داخل خلية؟

ت�شمى  اخل��رز  ت�شبه  الربوتينات  من  جمموعة  حول   DNA من  الطويلة  ال�شل�شلة  تلتف 

اله�شتونات لتكوين اجل�شيم النووي )النيوكليو�شوم(. تتجمع النيوكليو�شومات مًعا لتكّون 

األيافًا كروماتينية، يلتف بع�شها على بع�ض لتكّون الكرومو�شوم. 

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب179
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 68

يف الأحياء

تركيب الكرومو�شوم
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب180-181

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 68
يف الأحياء

وّضح كيف دعم تركيب DNA الذي اقترحه واطسون وكريك قاعدَة تشارجاف؟
اأظهرت بيانات ت�شارجاف اأنه يف اأي خملوق حي، يكون عدد قواعد البيورينات يف A( DNA و G( دائًما م�شاوًيا لعدد قواعد 

 .C=G ، A=T لذا فاإن ،C ت�شكل زوًجا مع Gو ،T ت�شكل زوًجا مع A اأظهر منوذج واط�شون وكريك اأن .)Cو T( البريميدينات

لخ�ص

1 - 6 المادة الوراثية: DNA )يتبع(
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 ت�شفح   القسم2 من هذا الفصل ، واكتب ثالثة أسئلة تتبادر إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

.DNA استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف
جزيء DNA الذي يعّد النمط )الأ�شا�شي( الالزم لبناء �شل�شلة DNA جديدة. 

 

اس�تعن بكتابك المدرس�ي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة، ثم تفحص هذا 
الجزء إليجاد جملة تحوي مفردة منها. اكتب هذه الجمل. �شتتنوع الُجمل.

DNA  تعمل  اإنزمي ي�شاعد على تكوين روابط بني النيوكليوتيدات با�شتخدام �شل�شلة من 

عمل قالب. 

قطعة �شغرية من DNA ت�شنع على �شكل قطع �شغرية يف الجتاه من 3اإىل 5 عن طريق اإنزمي 

 . DNA بلمرة

طريقة يف ت�شاعف DNA تنف�شل خاللها �شال�شل DNA الأ�شلية وتعمل عمل قالب، فينتج 

جزيء DNA مكون من �شل�شلة اأ�شلية واأخرى جديدة. 




القالب

الوراثة الجزيئية
DNA 2 - 6  ت�شاعف




DNA إنزيم بلمرة

قطعة أوكازاكي

 التضاعف شبه 
 المحافظ



    التاريخ    ال�شم

65  الف�شل 6: الوراثة الجزيئية






ْف   تضاعف DNA شبه المحافظ.  �شِ

خالل الت�شاعف، فاإن النموذج
ال�شال�شل الأ�شلية

 DNA يتكون
الجديد من

واأخ��رى تنف�شل وتعمل عمل قالبالتضاعف شبه المحافظ اأ�شلي��ة  �شل�شل��ة 
جديدة

رّت��ب واعم��ل نموذًجا   ل�كل خطوة في عملي�ة تضاعف ج�زيء DNA. اكتب حول ما 
يحدث، وارس�م ج�زيء DNA  في أثناء م�روره في كل خطوة. وف�ي الصندوق األخير، 

ِصْف نواتج التضاعف وارسمها. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

A• ..DNA ينفكB• ترتبط النيوكليوتيدات في الخلية .

 T  مع A ( مع ال�شل�شلتين المنف�شلتين

.)G مع C و

C• بالن���ف��كاك، . ال��ج���زيء  ي�ش�تم��ر 

وي�شتم��ر تطاب��ق النيوكليوتي��دات 

وارتباطها.

D• . ،DNA يتكون جزيئان جديدان من

اأ�شلية  �شل�شلة  منهما  ك��ل  يحوي 

واأخرى جديدة.

حّلل   كيف  يعمل جزيء DNA عمل قالب؟
تتطابق النيوكليوتيدات مع  املتممة لها يف ال�شل�شلة الأ�شلية، لذا يكون اجلزيئان اجلديدان 

  مطابقني للجزيء الأ�شلي. 

ت�شاعف DNA �شبه 
املحافظ

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب182
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 69

يف الأحياء

2 - 6  ت�شاعف  DNA )يتبع(
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 اأكمل   الجدول أدناه حول دور البروتين في تضاعف DNA. تم عمل األولى لمساعدتك. 

دور ) ن�شاط( البروتينمرحلة ت�شاعف DNAالبروتين

DNA وفصله.فك  االلتواءإنزيم فك التواء DNA فك

DNA اإزال��ة الربطإنزيم ربط بعد   DNA قطع  ربط 
اإنزمي RNA البادئ.

DNA ت��ك��وي��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة ج��دي��دة ارتباط القواعد يف اأزواجإنزيم بلمرة
اأزواج،  يف  القواعد  بارتباط 
البادئ   RNA اإن���زمي  اإزال���ة 

.DNA وملوؤها يف

الأولية فك اللتواءإنزيم RNA البادئ  RNA اإ�شافة قطعة 
�شال�شل  من  �شل�شلة  كل  اإىل 

.DNA

المرتبط�ة  البروتين�ات 
مع السالسل المنفردة

ف���ك الل�����ت�����واء، ارت���ب���اط 
القواعد يف اأزواج

منف�شاًل  ال�����ش��ال���ش��ل  ب��ق��اء 
بع�شها عن بع�ض خالل عملية 

الت�شاعف.

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب183-184

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 70
يف الأحياء

حلل كيف يتسق نشاط إنزيم بلمرة DNA مع نموذج واطسون وكريك في التضاعف شبه المحافظ؟
توقع واط�شون وكريك اأن ت�شاعف DNA �شبه حمافظ، مما يعني اأن ال�شل�شلة الأ�شلية تعمل عمل قالب لل�شل�شلة اجلديدة. 

واإنزمي بلمرة DNA يعمل على تكوين ال�شل�شلة اجلديدة با�شتخدام ال�شل�شلة الأ�شلية يف DNA بو�شفها قالًبا. 

لخ�ص

2 - 6  ت�شاعف  DNA )يتبع(



    التاريخ    ال�شم

67  الف�شل 6: الوراثة الجزيئية






ت�شف��ح    العناوي�ن والكلمات المظللة في هذا الجزء من الفصل، توقع ش�يئين تعتقد أنه 
ستتم مناقشتهما.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .
 

2• . 
 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف البناء.
تركيب اأجزاء اأو ارتباط بع�شها مع بع�ض لتكوين �شيء كامل. 

 

اكتب المفردة الصحيحة في العمود إلى اليمين مقابل كل تعريف.

.DNA من RNA عملية يتم فيها بناء سلسلة

ا معيًنا. مجموعة من ثالث قواعد نيتروجينية في DNA أو RNA التي تشفر حمًضا أمينيًّ

حم�ض ن�ووي يتكون من س�كر الرايبوز والفوس�فات والقواع�د النيتروجيني�ة أدينين ، 
وجوانين، وسايتوسين، ويوراسيل.

قطع مرتبة ومتسلسلة في DNA يتم نسخها ثم إزالتها من جزيء RNA النهائي.

عملية يوجه فيها RNA بناء البروتين.

.DNA بوصفها سلسلة متممة لسلسلة واحدة من RNA سالسل طويلة من

المناط�ق الت�ي تش�فر البروتين م�ن DNA والتي يتم نس�خها ف�ي RNA وترجمتها إلى 
بروتين.

جزيئات صغيرة من RNA تنقل األحماض األمينية إلى الرايبوسومات .

إنزيم ينشط بناء RNA مستخدًما DNA  بوصفه قالًبا.

جزيئات من RNA تكون جزًءا من الرايبوسوم.




البناء




عملية الن�شخ 

ال�شفرة الوراثية 

 RNA

اإنرتون 

عملية الرتجمة 

  RNA  الر�شول  

الإك�شون 

RNA  الناقل 

   RNA اإنزمي بلمرة

RNA  الرايبو�شومي

الوراثة الجزيئية
DNA 6 - 3 و  RNA ، والبروتين



    التاريخ    ال�شم

 الف�شل 6: الوراثة الجزيئية 68






 قارن   بين RNA و DNA بكتابة خمس  خصائص على األقل لتركيبهما ومكوناتهما في 
شكل فن التالي. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

RNA

منف������ردة  �شل�ش��������ة 
ACUG؛  ت�ح�����������وي 
اليورا�شي��ل  يرتب��ط 

مع الأدينني.

كالهما
اأح���م���ا����ض 
ن������ووي������ة؛ 
حت��������������وي 
���ش��ك��ري��ات، 
اأن��واع  لكنها 
خمتلفة.

DNA

����ش���ري���ط م��������زدوج م��ن 
قواعد  يحوي  �شل�شلتني؛ 
ACTG ؛ يرتبط الثاميني 

مع الأدينني.

اذكر ن�ض   المبدأ األساسي في علم األحياء.

DNARNAبروتينات
ينسخ شفرات

 إلى
يوجه بناء

قارن   وظيفة كل نوع من جزيئات RNA بإكمال الجدول التالي.

RNA الوظيفةنوع
mRNA يف النواة ليوجه بناء الربوتينات DNA يحمل املعلومات الوراثية من

يف ال�شيتوبالزم.

r RNA.يكّون جزًءا من الرايبو�شوم

t RNA.ينقل الأحما�ض الأمينية اإىل الرايبو�شومات

.RNA رّتب   خطوات عملية نسخ

. DNA ينفك جزء من جزيء

 mRNA   ���ش��ل�����ش��ل��ة  ت��ن��ف�����ش��ل 
مرة   DNA �شال�شل  وترتبط 

اأخرى.

يربط اإنزمي بلمرة RNA نيوكليوتيدات 
RNA  م�شتخدًما �شل�شلة DNA الأ�شا�شية 

بو�شفها قالًبا.

اإىل  وي��دخ��ل  ال��ن��واة   mRNA ي��غ��ادر 
ال�شيتوبالزم.

املبداأ الأ�شا�شي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب185-186

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 71
القراءة يف الأحياء
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 حّدد   أربعة أمثلة لكودونات واكتب التعليمات التي تحددها. 

1• )GCU( الألنين. .

2• )AAA( لي�شين. .

3• )AUG( ميثيوني��ن، ينق��ل تعليم��ات للرايبو�شوم اأن ه��ذا بداية �شل�شلة م��ن الأحما�ض .

الأمينية. 

4• )UAA( وقف ، ينقل تعليمات للرايبو�شوم اأن هذا انتهاء �شل�شلة من الأحما�ض الأمينية..

اعمل   نموذًجا لحركة جزيئات tRNA  مبينًا عملية الترجمة.

ا  اأحما�شً الرايبو�شوم، وهي حتمل  نحو   tRNA الر�شوم حركة جزيئات  تبني  اأن  يجب 
اأمينية. وبعد ارتباط احلم�ض الأميني مع حم�ض اأميني اآخر، يتحرك tRNA مبتعًدا 

لنقل حم�ض اأميني اآخر.

ال�شفرة 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب187-190

ك���ت���اب اأ���ش��ا���ش��ي��ات 72
القراءة يف الأحياء

أنش�ئ  لوح�ة تدفق لوص�ف عملية تكوي�ن البروتين. ِص�ْف نش�اطات DNA وأنواع RNA الثالث�ة في هذه 
العملية. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

لخ�ص

 DNA ي����ح����دد 
ال���ت���ع���ل���ي���م���ات 

الوراثية.

الر�شول   RNA ينقل 
 DNA من  التعليمات 
اإىل ال�شيتوبالزم.

 RNA ي���رت���ب���ط 
مع  الرايبو�شومي 

.mRNA

ينقل RNA الناقل الأحما�ض 
الرايبو�شوم  اإىل  الأمينية 

لبنائها اإىل بروتني.

 ي�شتخدم rRNA  التعليمات 
الأح���م���ا����ض  جت���م���ي���ع  يف 
الأم����ي����ن����ي����ة ب���ال���رتت���ي���ب 

ال�شحيح.

DNA 6 - 3 و RNA ، والبروتين )يتبع(
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ت�شفح    الرسوم والجداول في القسم 4 من الفصل . توقع تأثير الطفرات في المخلوقات 
الحية.

اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف بدائية النوى.
خملوقات لي�ض لها ع�شيات حماطة بغ�شاء ول DNA مرتب على �شكل كرومو�شومات. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة .
قدرة املخلوق احلي على التحكم يف اختيار اأي اجلينات تن�شخ ا�شتجابة للبيئة. 

مادة، ومنها املواد الكيميائية، اأو الأ�شعة التي ت�شبب الطفرة. 

تغري دائم يف ترتيب DNA  اخللية. 

قطعة من DNA حتتوي على جينات ت�شفر بروتينات �شرورية لعملية اأي�ض حمددة. 

تقنية تت�شمن التحكم يف جزيء DNA لأحد املخلوقات احلية من خالل اإ�شافة DNA من 

خملوق حي اآخر. 

خملوقات حية حتوي جزيء DNA  من خملوق حي اآخر.  

عرف المفردة استبدال واكتب جملة توضح  معناها العلمي.
عملية ا�شتبدال �شيء باآخر 

 

 




بدائيات النوى



التنظيم الجيني

 العامل المسبب 
للطفرة
الطفرة

المنطقة الفعالة

الهندسة الوراثية 

المخلوقات المعدلة 
ًّا وراثي




استبدال

الوراثة الجزيئية 
4 - 6 التنظيم الجيني والطفرة   
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 �ش��ف   التنظيم الجيني في الخاليا البدائية النوى باس�تخدام المف�ردات التالية في إكمال 
الفقرة أدناه.

• •E.coli بكتيريا• •مسار أيضي• بروتينات•

• •البيئة• •المشغل• الكابح ) المنظم(•

• •الجينات• •المحفز• •RNA إنزيم بلمرة

ه�ذه  وتصن�ع   .E.coli اأ�شفلها بكتيري��ا• ف�ي  الجين�ات  م�ن  �ع  تجمُّ الفعال�ة  المنطق�ة 
  تعمل مًع�ا في م�ش��ار اأي�شي واح�د. والمنطق�ة الفعالة قادرة   بروتين��ات الجين�ات 
  قطع�ة من  DNA تعمل   الم�شغل  . و  البيئة على االس�تجابة للتغيرات ف�ي 
عم�ل مفت�اح لبدء النس�خ وإيقافه. وعندم�ا تعمل المنطق�ة الفعالة، يرتب�ط اإنزيم بلمرة 
  وينس�خ DNA.  وعندم�ا يتوق�ف عم�ل المنطق�ة الفعال�ة،   المحف��ز RNA م�ع 

  عملية النسخ.  الكابح يوقف 

حّلل    الطرائق التي تتحكم فيها الخاليا الحقيقية النوى بالتعبير الجيني.

التاأثير في التعبير الجينيالجزيء
تتحك��م يف التعب��ري اجلين��ي مبنع عملي��ة ن�شخ DNA يف الجسيمات النووية

الكرومو�شومات.

جزيئ�ات RNA المتداخل�ة 
الصغيرة

بروت��ني  م��ع  بارتباطه��ا  اجلين��ي  التعب��ري  يف  تتحك��م 
يق��وم ب��دوره بتك�ش��ري جزيئات حمددة م��ن mRNA يف 

ال�شيتوبالزم.

تتحكم يف التعبري اجليني من خالل ا�شتعمال اجلني يف عوامل النسخ
الوقت املنا�شب واإنتاج الربوتينات بالكميات ال�شحيحة.

التنظيم اجليني يف 
اخلاليا البدائية النوى 

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب191
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 76

يف الأحياء

التنظيم اجليني يف 
اخلاليا احلقيقية النوى  

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب191-192

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 76-77
يف الأحياء

4 - 6 التنظيم الجيني والطفرة )يتبع(
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قارن   بين الطفرة النقطية وطفرة اإلزاحة بتعريف كل منها وتحديد نتائجها.

تحدث الطفرة النقطية عندما
يتغري   زوج  واحد من القواعد النيرتوجينية 

.DNA يف

النتائج:
يتغري بروتني واحد.

تحدث طفرة اإلزاحة عندما
ي�شاف زوج واحد من القواعد النيرتوجينية 
  .DNA اأو يحذف �شمن ت�شل�شل القواعد على

النتائج:
يتغ��ري الت�شل�ش��ل الكلي. وتع��ّد اأكرث �شرًرا 

للمخلوق احلي من الطفرة النقطية.

حّلل   نوع الطفرة التي تحدث في DNA ونتائجها. ارسم كيف يبدو كل تغير منها.

الر�شمالنتيجةالطفرة
الوراثي��ة طفرة حساسة ال�شف��رة  تتغ��ري 

DNA  فت�شب��ح حلم���ض  يف 
اأميني خطاأ.

ي��ت��غ��ري ك������ودون احل��م�����ض طفرة غير حساسة
الأميني اإىل كودون توقف.

ال��ك��روم��و���ش��وم إعادة ترتيب الكروموسوم م��ن  قطعة 
خمتلف  موقع  اإىل  تنتقل 

على الكرومو�شوم.
من الحذف الكروموسومي قطعة  فقد  اأو  ح��ذف 

كرومو�شوم.

الطفرات
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب193-196

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 77-78
يف الأحياء

ناقش لماذا يكون تأثير العامل المسبب للسرطان في الخلية الجنسية أطول مدى من تأثيره في الخلية الجسمية.
ت�شبب العوامل امل�شببة للطفرة طفرات، اأو تغريات يف ت�شل�شل DNA. قد توؤدي الطفرة يف اخللية اجل�شمية اإىل موت اخللية، 

اأبناء املخلوق احلي، و�شتحمل  اإىل  اأما الطفرة يف اخللية اجلن�شية فاإنها تنتقل  امل�شتقبلية.  اإىل اخلاليا اجلديدة  اأو نقلها 

الأجيال الالحقة جميعها هذه الطفرة. 

لخ�ص

4 - 6 التنظيم الجيني والطفرة )يتبع(
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ًّا في هذا الفصل. صف كيف تم إنتاجه، ثم اس�تعمل  ح��ّدد   مخلوًقا واحًدا مع�داًل وراثي
ًّا محتمل، وحدد المخلوقات األصلية التي  خيالك في التفكير في مخلوق آخر معدل وراثي

استخدمت في إنتاجه.
اأنتجت البعو�شة امل�شيئة بحقن بروتني الإ�شاءة اخل�شراء GFP من قناديل البحر يف يرقات 

البعو�ض. اقبل املخلوقات املعدلة اخليالية جميعها. 

ًّ�ا. اقبل الإجابات  نّظ��م   التطبيقات الت�ي تم التوصل إليها ف�ي المخلوقات المعدلة وراثي
المعقولة جميعها.

اأمثلةالمجال
م�شاد الحيوانات المعدلة وراثيًّا ي�شمى  ب��روت��ني  لإن��ت��اج  ًّ��ا  وراث��ي امل��ع��دل   امل��اع��ز 

اأثناء  يف  ال��دم    تخرثُّ ملنع  ي�شتعمل  ال��ذي   ،III ثرومبني 
العمليات اجلراحية.

نباتات مقاومة ملبيدات الأع�شاب واحل�شرات، ومنها فول النباتات المعدلة وراثيًّا
ال�شويا والذرة والقطن.

ت�شتخدم لإزالة بقع النفط اأو حماية املحا�شيل الزراعية البكتيريا المعدلة وراثيًّا
من التلف يف ال�شقيع.

الهند�شة الوراثية  
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب197-198

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 78-79
يف الأحياء

التقنيات احليوية  
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب198-199

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 80
يف الأحياء

4 - 6 التنظيم الجيني والطفرة )يتبع(
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رّتب   خطوات تحديد  ترتيب الجينات وتسلسلها. 

يتم قطع DNA عن طريق اإنزميات القطع لإنتاج ترتيبات متداخلة.

يتم ا�شتن�شاخ هذه الأجزاء.

يتم ترتيب هذه الأجزاء.

ترتب هذه الأجزاء مبطابقتها مع الرتتيبات املتداخلة.

م�شروع اجلينوم الب�شري  
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب199-200

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 81
يف الأحياء

4 - 6 التنظيم الجيني والطفرة )يتبع(
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الربط مًعا

أنشئ شبكة مف�اهيمية لربط ما تعلمته في هذا الفصل حول الوراثة الجزيئية. مساعدة: قد تجد أنه من األسهل 
أن تعمل أواًل قائمة بالحقائق أو الموضوعات التي تود تضمينها، وبعدها تقرر كيف س�تربطها مًعا في الش�بكة 

المفاهيمية. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

لّخ�ص



 الف�شل 7:مبادئ علم البيئة  76

    التاريخ    ال�شم

مبادئ علم البيئة
قبل اأن تقراأ

اس�تخدم الج�دول أدن�اه لكتاب�ة قائمة بأش�ياء حول » م�اذا أعرف؟« عن عل�م البيئة في العم�ود األول ، وقائمة أخرى بأس�ئلة 
 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. حول»ماذا أريد أن أعرف؟« عن علم البيئة في العمود الثاني.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

تحصل المخلوقات الحية، ومنها الطيور على ما تحتاج إليه لبقائها من بيئتها. صغ فرضية: لماذا تعد قدرة الطيور على 
ا لها؟ الطيران لمسافات بعيدة أمرًا مهمًّ

لبع���ض الطي��ور تكيفات متكنها من الطريان مل�شافات بعيدة. فالطريان مل�شافات بعيدة، يزيد من احتمال ح�شول الطيور على 

الغذاء الذي تعتمد عليه يف بقائها. 

 

 

 

 

 

 

 



77  الف�شل 7: مبادئ علم البيئة

    التاريخ    ال�شم






مبادئ علم البيئة 
1-7  المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة

ت�شفح   القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم. 

اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

 

استخدم المفردات الواردة في الهامش على اليمين في إكمال المنظم البياني أدناه. اعمل 
قائمة بمستويات التنظيم مبتدًئا باألكبر إلى األصغر.

م�شتويات التنظيم
الغالف احليوي
املنطقة احليوية
النظام البيئي
املجتمع احليوي

اجلماعة احليوية

قارن   المفردات في الجدول بتعريفها بشكل متقابل .

املخلوق  فيها  يعي�ض  التي  امل�شاحة  املوطن 
احلي.

الإطار البيئي الدور اأو املو�شع الذي يوؤديه 
املخلوق احلي يف بيئته؛ وي�شف احتياجاته من 

الغذاء واملاأوى والتكاثر.
العوامل الالحيوية  املكونات غري احلية يف 
والرياح،  الرتبة،  ومنها،  احلي  املخلوق  بيئة 
والرطوبة، وال�شوء، ودرجة احلرارة، واملواد 

املغذية املتوافرة. 

العوامل احليوية املكونات احلية يف بيئة 
املخلوق احلي.

التكافل عالقة دائمة ووثيقة بني نوعني اأو اأكرث من املخلوقات احلية.
التعاي�ض عالقة ي�شتفيد فيها اأحد املخلوقات 
احلية، بينما ل ي�شتفيد الآخر ول يت�شرر.

تبادل املنفعة عالقة بني خملوقني ي�شتفيد 
كل منهما من  الآخر.

عالقات ل تندرج حتت التكافل
حي  ملخلوق  حي  خملوق  التهام  الفرتا�ض 

اآخر.
حي  خملوق  منها  ي�شتفيد  عالقة  التطفل 

بينما يت�شرر الآخر.




العوامل الالحيوية

المجتمع الحيوي

المنطقة الحيوية 

الغالف الحيوي

العوامل الحيوية

التعايش

علم البيئة

النظام البيئي

الموطن

تبادل المنفعة (التقايض)

اإلطار البيئي

التطفل

الجماعة الحيوية

االفتراس

التكافل
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 اأن�شئ   صحيفة يومية. تخيل نفسك عالم بيئة . اختر حيواًنا ونباًتا في الطبيعة واكتب ثالث 
عالقات متبادلة لكل منها في بيئته.

التاريخ   ال�شحيفة اليومية     
المخلوق الحي  

1• ��ع الطالب على اإظهار الهتمام، واأن ي�شع��وا قائمة بالعالقات المتبادلة للمخلوق . �َشجِّ

الحي مع م�شادر غذائه، ومع المفتر�شات والفرائ�ض، والمكونات غير الحية في البيئة.

2• . 

 

3• . 

 

رّتب   العوامل الالحيوية والعوامل الحيوية. اكتب الحيوي أو حيوي في كل صندوق.

1• س�قوط . عدم 
أمطار

ل حيوي

4• ج����ف����اف .
األنهار
ل حيوي

5• الحيوانات .
ال تتكاثر
حيوي

6• الجماع�ة . تالش�ي 
الحيوية لنوع ما

حيوي

2• تربة جافة.
ل حيوي

3• بعض . م�وت 
النباتات
حيوي

حّدد   مستوى التنظيم مقابل وصفه.
الجماعة الحيوية   مجموعة من المخلوقات من النوع نفسه.

المجتمعات الحيوية   مجموعة من جماعات حيوية تتفاعل فيما بينها.

المخلوق الحي   فرد حي يتكون من خاليا.

النظام البيئي   الجماعات الحيوية المختلفة التي تعيش في مجتمع حيوي.

المنطقة الحيوية    مجموعة واسعة من المخلوقات الحية التي تشترك في المناخ 

نفسه، وفيها أنواع متماثلة من المجتمعات الحيوية.

علم البيئة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب10-11

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 84
يف الأحياء

الغالف احليوي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب12-13

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 85
يف الأحياء

م�شتويات التنظيم
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب14-15

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 86
يف الأحياء

1-7  المخلوقات الحية وعالقاتها المتبادلة )يتبع(
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 اعمل   نموذًجا لمجتمع حيوي يحوي عدة مخلوقات حية. بي�ِّن مخلوقين يشغالن الحيز 
البيئي نفسه. وّضح أسفل الرسم، لماذا ال يستطيع هذان المخلوقان أن يشغال الحيز البيئي 

نفسه لمدة طويلة.

ل ي�شتطيع خملوقان اأن ي�شغال الإطار البيئي نف�شه ملدة طويلة لأنهما يتناف�شان على املوارد 

نف�شها. ويف النهاية، �شين�شحب اأحد املخلوقني من مناف�شة الآخر . 

اأع��د �شياغة   تب�ادل المنفعة، والتعاي�ش ، والتطفل بكلمات�ك الخاصة.أعط مثااًل لكل 
مفردة منها. 

1• تبادل المنفعة:ت�شاعد اأنواع معينة من البكتيريا في اأمعائنا على ه�شم الطعام. .

2• التعاي�ض: تنمو الأ�شنات على فروع الأ�شجار. .

3• التطفل: يتغذى ثعبان البحر على دم الأ�شماك الأخرى. .

العالقات املتبادلة
 يف النظام البيئي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب16
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 87 

يف الأحياء

العالقات املتبادلة
 يف املجتمع احليوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب16-19
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 87-88

يف الأحياء

ل األشياء النافعة، والضارة، وعديمة التأثير التي تنتج عن وجود البكتيريا  تعيش البكتيريا داخل أجسامنا.َحلِّ
في أجسامنا. استخدم المفردات  التطفل، والتقايض، والموطن البيئي، والحيز البيئي في إجابتك.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. عندما ت�شتخدم البكترييا النافعُة اأج�شامنا بو�شفها موطًنا بيئيًّا لها، فاإنها حتتل اإطاًرا بيئيًّا 

وتط��رد البكتريي��ا ال�شارة. وميكن للبكترييا النافعة اأن تفيدنا باإبعاد الغزاة اأو بالتغذي على املواد ال�شارة، ويعد ذلك عالقة 

تقاي�ض. وتعمل البكترييا عمل الطفيليات بالتغذي على طعامنا الذي نحتاج اإليه، م�شببة العدوى، اأو �شررًا يف تراكيب اجل�شم.

 لّخ�ص
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 ت�شفح   القس�م 2 من هذا الفصل. اعمل قائمة بالطرائق التي تحصل المخلوقات الحية 
بها على الطاقة.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها، ومنها ا�شتخدام الطاقة ال�شوئية، والتهام الطعام، وحتليل 

املخلوقات امليتة. 

اس�تعن بكتابك المدرس�ي أو أح�د المعاجم العلمي�ة لتعريف الطاقة. ثم َس�مِّ المصدر 
األساسي لطاقة األرض.

الق��درة على التغي��ري ؛ فالطاقة ل تفنى ول ُت�شتحدث اإل مب�شيئة اهلل، بل تتحول من �شكل 

اإىل اآخر. 

 هو املخلوق احلي الذي ُي�شّنع غذاءه بنف�شه. 
هو املخلوق احلي الذي يعتمد على املخلوقات احلية الأخرى يف غذائه. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية إلكمال الفقرة التالية حول السالسل 
الغذائية باستخدام المفردات المناسبة على اليمين. 

 تنتق�ل الم�ادة والطاقة في ال�شل�شل��ة الغذائية   من الذاتي التغذي إل�ى غير ذاتي التغذي   
 .تتكون السلس�لة الغذائية من عدة خطوات؛ ويمثل كل مخلوق في  ثم إلى المحلالت
   مخلوق غير ذاتي  السلسلة الغذائية خطوة فيها تسمى الم�شتوى الغذائي .و اآكل الأع�شاب
  يفترس المخلوقات غير  التغ�ذي يتغذى على النباتات فق�ط، في حين أن اآكل اللحوم
ذاتية التغذي األخرى.أما المخلوقات القارتة فتتغذى على كل من النباتات والحيوانات.
 .  وتع�اد الم�واد المغذية إل�ى التربة، والهواء، والم�اء من خالل المخلوق��ات الكان�شة
 ويس�مى النم�وذج ال�ذي يبي�ن العالق�ات الغذائي�ة المحتملة عن�د كل مس�توى غذائي
 .وإذا كنت عالًم�ا وأردت تحديد وزن المادة الحية عند مس�توى   ال�شبك��ة الغذائي��ة

.  غذائي معين، فسوف تقيس الكتلة الحيوية




الطاقة

الذاتي التغذي
غير الذاتي التغذي



الكتلة الحيوية
آكل اللحوم
المحلالت

المخلوقات الكانسة
السلسلة الغذائية

الشبكة الغذائية
آكل األعشاب

المخلوقات القارتة
المستوى الغذائي

مبادئ علم البيئة
2-7  انتقال الطاقة في النظام البيئي
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لّخ���ض   ثالث طرائق تحصل المخلوقات الحية من خالله�ا على الطاقة، وذلك بإكمال 
الجدول التالي.

المحلالتغير ذاتي التغذيذاتي التغذينوع المخلوق

أسماء أخرى 
لهذا النوع

املنتجات
المستهلكات، آكالت 

اللحوم، الكانسات، القارتة

ليس لها 
أسماء 
أخرى

الرتبة وال�شم�ضمصدر الغذاء من

1• يتغذى على النباتات.
2• يتغذى على الحيوانات.
3• يتغذى على النباتات .

   والحيوانات

املخلوقات 
امليتة

التفاعالت 
الكيميائية التي 

تحدث

يخزن ثاين 
اأك�شيد الكربون 

والطاقة ال�شوئية 
يف مركبات غنية 

بالطاقة

التي  المخلوق�ات  تتح�ول 
إل�ى  عليه�ا  التغ�ذي  يت�م 
طاق�ة وجزيئات في جس�م 

المستهلك.

الدببة، الأ�شود ، الغزلنالطحالب، النباتاتأمثلة
الفطريات، 
البكترييا

ا بك النتقال الطاقة يتكون من ثالث خطوات.  اقبل الإجابات المعقولة  �شّمم   مثااًل خاصًّ
جميعها

�شّن��ف   كالًّ م�ن المخلوق�ات الحية التالية إل�ى ذاتية التغذي أو غير ذات�ي التغذي.اكتب 
الحرف ذ أمام ذاتية التغذي والحرف غ أمام غير ذاتية التغذي.

•10غشجرة القيقب.•7ذنمر سيبيريا.•4غالتمساح.•1غ وحيد القرن.
•11ذالحوت.•8غالهندباء.•5ذالسنجاب.•2غ الطماطم.
•12غالبنفسج.•9ذاألرنب.•6غ.الحزاز.•3ذ الصرصور.

الطاقة يف النظام 
البيئي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب20-21
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 89-90

يف الأحياء
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 قارن   بين سلسلة غذائية وشبكة غذائية.
تب��ني ال�شال�شل الغذائية كيف تنتقل امل��ادة والطاقة �شمن النظام البيئي. وتبني ال�شبكات 

الغذائية العالقات الغذائية جميعها عند كل م�شتوى غذائي يف جمتمع حيوي. 

ح   ثالثة أشياء تبينها األهرام البيئية وال تبينها السالسل والشبكات الغذائية. و�شِّ
يبني الهرم البيئي تناق�ض الطاقة املتوافرة عند النتقال اإىل اأعلى عرب امل�شتويات الغذائية.

هن��اك اأعداد اأكرث م��ن املخلوقات احلية يف امل�شتوي��ات الغذائية ال�شفلي��ة. كما يبني الهرم 

البيئي تناق�ض الكتلة احليوية. 

اأن�شئ   شبكة غذائية وَسمِّ المخلوقات التي تتضمنها. بّين المستوى الغذائي لكل مخلوق.

اقبل الر�شوم املعقولة جميعها. انظر مثاًل، كتاب الطالب ال�شفحة 23 .

 

مناذج انتقال الطاقة
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب22-25
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 90-91

يف الأحياء

ل المكان الذي تشترك أنت فيه في سلسلة غذائية. استخدم المفردات الواردة في هذا الجزء التي تنطبق   َحلِّ
عليك.

�شي�ش��ري معظ��م الط��الب اإىل اأنهم يف م�شتوى القم��ة يف �شبكاتهم الغذائية. ق��د ي�شري الطالب النباتي��ون امللتزمون اإىل اأنهم 

خملوقات غري  ذاتية التغذي ومن اآكالت الأع�شاب. وقد يذكر اآخرون اأنهم خملوقات غري  ذاتية التغذي وقارتة. 

 لّخ�ص
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ح   العناوين ، والكلمات المظللة، والصور، واألش�كال وش�روحها في القسم3 من  َت�شفَّ
هذا الفصل، ثم اكتب حقيقتين اكتشفتهما حول الحيوانات.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .
 

2• . 
 

 اس�تعن بكتابك المدرس�ي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف ال�دورة. وأعط مثااًل على 
دورة.

�شل�شلة من الأحداث التي حتدث يف منط متكرر ومنتظم. �شتتنوع الأمثلة عن الدورات. 

اأي �ش��يء يحت��ل حيًزا وله كتل��ة؛ وتزود املخلوقات احلي��ة باملواد التي حتت��اج اإليها لتوؤدي 

وظائفها. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
تب��ادل امل��واد �شم��ن الغالف احلي��وي، وتت�شمن ه��ذه ال��دورة املخلوقات احلي��ة، والعمليات 

اجليولوجية، والعمليات الكيميائية. 

عملي��ة حتوّل فيه��ا بع�ض بكترييا الرتبة مركبات النيرتوج��ني املثبتة اإىل غاز النيرتوجني 

مما تعيده ثانية اإىل الغالف اجلوي. 

عملية التقاط غاز النيرتوجني وحتويله اإىل �شكل ي�شتفيد منه النبات. 

م��ادة كيميائي��ة يج��ب اأن يح�شل عليه��ا املخلوق احلي م��ن بيئته للقي��ام بعملياته احليوية 

وا�شتمرار حياته. 




الدورة الجيوكيميائية 
الحيوية

إزالة النيتروجين

تثبيت النيتروجين

المادة المغذية




الدورة

المادة

مبادئ علم البيئة
3-7 تدوير المواد
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 اأن�شئ   نماذج مصغرة لكل دورة من دورات المادة في الطبيعة. استخدم الكلمات أو الصور 
 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. في رسم مثال بسيط لكل دورة لتوضيح انتقال المادة.

A. دورة الماء
يج��ب اأن تب��ني النم��اذج �شق��وط امل��اء من 
الغي��وم عل��ى �ش��ورة هط��ل، وتدف��ق املي��اه 
اجلوفي��ة واملي��اه اجلاري��ة اإىل البح��ريات 
واملحيطات، وتبخره منها مرة اأخرى. وقد 

تت�شمن النماذج النتح يف الأ�شجار. 

B. دورة الكربون
يجب اأن تب��ني النماذج ا�شتخدام النباتات 
ث��اين اأك�شيد الكرب��ون يف �شنع ال�شكريات، 
وتغ��ذي احليوانات عل��ى ه��ذه ال�شكريات، 
والتنف���ض والح��رتاق يعي��د الكربون اإىل 
اله��واء. وقد تبني النم��اذج دورة الكربون 
طويل��ة الأم��د الت��ي تدف��ن خالله��ا املادة 
الع�شوي��ة وتتح��ول اإىل وق��ود اأحف��وري.  
ويتح��رر ثاين اأك�شيد الكرب��ون من الوقود 

الأحفوري عند احرتاقه. 

C. دورة النيتروجين
يج��ب اأن تبني النم��اذج اأن البكترييا تثبت 
وت�شتخدم��ه  الرتب��ة،  يف  النيرتوج��ني 
النباتات، وتتغذى احليوانات على النباتات 

فتبني الربوتني من النيرتوجني.
وت�شن��ع احليوان��ات البول ال��ذي تطرحه 
اإىل الرتبة، وبعد موتها تتحلل يف الرتبة. 
وق��د تب��ني النم��اذج البكترييا الت��ي تعيد 
النيرتوج��ني م��ن الرتب��ة اإىل اله��واء مرة 

اأخرى.

D. دورة الفو�شفور
) قصيرة األمد وطويلة األمد(

يج��ب اأن تب��ني النم��اذج لل��دورة ق�ش��رية 
الأمد من الرتبة اإىل النباتات فاحليوانات 
واأن  الرتب��ة،  اإىل  والع��ودة  التحل��ل  ث��م 
تبني الدورة طويلة الأم��د اإذابة ال�شخور 
اجلوفي��ة  املي��اه  اإىل  الفو�شف��ور  وانتق��ال 

وتر�شبه مرة اأخرى يف ال�شخور. 

الدورات يف الغالف 
احليوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب26-30
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 92-93

يف الأحياء
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د أين توجد كل دورة، كيف تس�تخدمها  �ش��ف   كالًّ من ال�دورات التالية في الطبيعة. َحدِّ
المخلوقات الحية، والكلمات الرئيسة المرتبطة بها.

الفو�شفور النيتروجين الكربون/
الأك�شجين الماء

يف مركبات اخللية، 
وف���ي ال�ق��ش��رة 

الأر�شية. 

ف��ي الغالف اجلوي، 
وف��ي النباتات.

يف الأ�شياء احلية 
جميعها، ويف الغالف 

اجلوي.

حتت الأر�ض، ويف 
الغالف اجلوي، 
وعلى �شطح الأر�ض.

أين توجد؟

منه��ا  تتك��ون 
م  لعظ��ا ا

والأ�شنان.

ج  نت��ا لإ
ت،  تين��ا لربو ا
الأ�شم��دة  ويف 
الكيميائية.

ت  للعملي��ا
؛  ي��ة حليو ا

ت�شن��ع 
جزيئ��ات منه��ا 
اأك�شي��د  ث��اين 
ن  ب��و لكر ا

وال�شكر.

احلي��اة  اأ�شا�ض 
لالأ�شياء احلية 

جميعها.

كيف ُتستخدم؟

 ، ت ملحل��ال ا
 ، ي��ة لتجو ا
ي��ة  لتعر ا
الفو�شفات.

تثبي��ت 
لنيرتوج��ني،  ا
 ، ت ا لن��رت ا
؛  ت ملحل��ال ا
اإزالة  الأمونيا، 
النيرتوجني.

البناء ال�شوئي، 
لتنف���ض  ا
 ، ي خلل��و ا
د  ق��و لو ا
 ، ي ر حف��و لأ ا
ت  ن��ا بو كر
الكال�شيوم.

التبخ���ر، بخار 
الهط��ل،  امل��اء، 

النتح.

كلمات رئيسة 
مرتبطة بها

مت لالستخدام  األفضل النتقال الطاقة في النظام البيئي ودورات  ل الممارسات الزراعية الحالية التي ُصمِّ َحلِّ
المادة.

اقب��ل الإجاب��ات املعقولة جميعها. تعّو�ض الأ�شمدة النيرتوجني، والفو�شفور ، والأمالح املعدنية الأخرى التي يتم فقدها بعد 

ح�ش��اد امل��واد النباتي��ة واإزالتها. وتعمل املبي��دات احل�شرية ومبيدات الأع�ش��اب على اإيقاف تغذي احل�ش��رات على املحا�شيل 

الزراعي��ة، ومن��ع النباتات الأخرى م��ن �شرقة املواد املغذية املوج��ودة يف الرتبة من املحا�شيل الزراعي��ة. وت�شتخدم البيوت 

الزجاجية لال�شتفادة الق�شوى من الطاقة ال�شم�شية.  

لّخ�ص

3-7 تدوير المواد )يتبع(
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قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة أدناه؟اقبل الإجابات المعقولة جميعها.
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة..
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة..

بعد القراءةالطاقة الخلويةقبل القراءة
• بعد أن يتم تأسيس نظام حيوي، تظل أنواع النباتات والحيوانات فيه كما هي.•

غ

• يمكن أن تنمو غابة من صخور جرداء مع مرور الزمن.•
م

• ال تع�د الجب�ال منطقة حيوي�ة؛ ألن المناخ ، والنباتات ، والحيوانات تتغير بحس�ب •
ماالرتفاع .

• ممعظم الماء العذب في الكرة األرض في صورة جليد.•

دفتر العلوم

" تعكس المخلوقات الحية في مجتمع حيوي موارد ومناخ هذا المجتمع". أعط أمثلة لتوضيح هذه العبارة. 

اقبل الإجابات املعقولة جميعها 

 

 

 

 

 

 

 

 

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
قبل اأن تقراأ
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ت�شفح   القسم1 من هذا الفصل. اكتب ثالث حقائق اكتشفتها حول النظام البيئي.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف العوامل الالحيوية.
 اجلزء غري احلي من بيئة املخلوق احلي. 

جمموع��ة م��ن اجلماعات احليوي��ة التي تتفاعل مًع��ا، وتعي�ض يف امل�شاح��ة نف�شها يف الوقت 

نف�شه. 

 استخدم المفردات الجديدة في إكمال الفقرة  التالية.
يتضمن المجتمع الحيوي الذي تعيش فيه الناس ، والحيوانات ، والنباتات، والبكتيريا، 
    هو أي عامل حيوي أو الحيوي يحدد   العامل المحدد والفطريات في منطقتك. و
ع�دد المخلوق�ات وتكاثرها وتوزيعها. وتس�مى قدرة المخلوق الحي عل�ى البقاء عند 
 . ويحفز التغير ف�ي العوامل     التحم��ل   تعرض�ه لعوام�ل حيوية أو الحيوي�ة 
  ، وهو اس�تبدال مجتمع حيوي     التعاقب البيئ��ي الحيوي�ة والالحيوي�ة ح�دوث 
  عندم�ا يتكون مجتمع حي�وي في منطقة من     التعاقب الأولي   بآخ�ر. ويح�دث 

 الصخور الجرداء التي ال تغطيها أي تربة. وفي النهاية، يمكن أن ينمو 
  الناضج والمس�تقر بع�د أن كان صخوًرا ج�رداء. وإذا أدى أحد   مجتم��ع ال��ذروة  
عوامل االختالل، ومنها الحرائق، إلى إزالة المجتمع الحيوي مع بقاء التربة، فإن التغير 
 .  ويتم من خالله     التعاقب الثان��وي   المنظ�م والمتوق�ع الذي يلي ذلك يس�مى 

استعادة المجتمع الحيوي مع مرور الزمن.




العوامل الالحيوية

المجتمع الحيوي




مجتمع الذروة

التعاقب البيئي

العامل المحدد

التعاقب األولي 

التعاقب الثانوي

التحمل

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
1-8 علم بيئة المجتمعات الحيوية
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 توقع   كيف يمكن أن يؤثر الجفاف غير العادي وطويل األمد في مجتمع حيوي.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قد يوؤدي اجلفاف غري املعهود يف النظام البيئي اإىل تناق�ض 

بع���ض اأنواع النباتات واحليوانات اأو انقرا�شها. كما اأن املخلوقات الأخرى التي تتغذى على 

ه��ذه النباتات واحليوانات قد تتناق�ض. وق��د ت�شتبدل الأنواع املتناق�شة باأنواع اأقل تاأثرًا 

باجلفاف. 

ًّا لمدى التحمل ش�بيًها بالرسم البياني لتحمل سمك السلمون المرقط  اأن�شئ   رس�ًما بياني
في كتابك المدرسي. َعنِْون رسمك بعنوان »تحمل النبات A« . اكتب أسماء المناطق في 

.A الرسم. َعْنِون حدود كل منطقة بناء على الحقائق التالية حول النبات

• يمكن�ه العي�ش عل�ى ارتف�اع م�ا بين •
1000 و2000 متر

• ال يمكنه العيش فوق 6000 متر•

• يمكن�ه العي�ش عل�ى ارتف�اع م�ا بين •
5000 و6000 متر

•  ينم�و بص�ورة أفض�ل ما بي�ن 2000•
و 5000 متر

• ال يمكنه العيش أسفل 1000 متر •

   اقبل الإجابات املعقولة جميعها .

. A ا�شتنتج   عوامل الحيوية أخرى يمكن أن تحدد بقاء النبات
وق��د تت�شم��ن العوامل الالحيوي��ة درجة احلرارة، كمي��ة �شوء ال�شم�ض، وامل��واد املغذية يف 

الرتبة. 

 

املجتمعات احليوية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب42-43
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 96-97

يف الأحياء

1-8 علم بيئة المجتمعات الحيوية )يتبع(
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 قارن   بين التعاقب األولي والتعاقب الثانوي، وأعط مثااًل لكل منهما.
ن جمتمع حيوي يف منطقة من  اقبل الإجابات املعقولة جميعها. التعاقب الأويل عملية تكوُّ

ال�شخور اجلرداء ل تغطيها اأي تربة. ومثال ذلك احلمم الربكانية املتدفقة املت�شلبة. واأما 

التعاق��ب الثانوي فيحدث بعد اإزالة جمتم��ع حيوي مع بقاء الرتبة دون تغيري. ومثال ذلك 

احرتاق غابة. 

رّتب   خطوات التعاقب األولي التالية لغابة وذلك بكتابة كل خطوة في لوحة التدفق.
• •صخور جرداء• أعشاب معمرة وحشائش•

• •شجيرات وأشجار ال تتحمل الظل• األشنات•

• •نباتات حولية صغيرة• أشجار تتحمل الظل•

�شخور جرداء

الأ�شنات

نباتات حولية �شغرية

اأع�شاب معمرة وح�شائ�ض

�شجريات واأ�شجار ل تتحمل الظل

اأ�شجار تتحمل الظل

التعاقب البيئي
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب44-46
كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 97-98

الأحياء

افت�رض أن فيضانً�ا قد دمر محمية للحي�اة البرية في منطقتك. اقترح القادة المحلي�ون تنظيم متطوعين لزراعة 
األشجار في المنطقة المتضررة. قّوم خطتك وادعم حجتك.

اقب��ل الإجاب��ات املعقول��ة جميعها. ق��د يتخذ الطالب اأي موقف طاملا يدع��م راأيهم. قد يجادل بع�ض الط��الب يف اأن التعاقب 

الطبيعي ي�شتغرق �شنوات عديدة، واأن اإعادة الزراعة قد تعجل بالعملية. وقد يجادل اآخرون يف اأن الأنظمة البيئية  ت�شتعيد 

طبيعيًّا الأنواع التي تعي�ض يف تلك الظروف. وزراعة الأ�شجار قبل حدوث التعاقب الطبيعي لها قد يخل بالتوازن، من خالل 

منع النباتات الأخرى ال�شائعة يف هذا النظام البيئي من اأخذ دورها يف عملية التعاقب. 

اربط

1-8 علم بيئة المجتمعات الحيوية )يتبع(
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دائرة العرض

 الغابة الشمالية 
(التيجة)

المناطق العشبية

الغابة المعتدلة

الغابة االستوائية المطيرة

السفانا االستوائية

الغابة االستوائية 
الموسمية

التندرا

المناطق الحرجية

ت�شفح   القس�م 2 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المنطقة الحيوية. 
جمموع��ة كبرية م��ن الأنظمة البيئية ت�ش��رتك يف املناخ نف�شه، وفيها الأن��واع املت�شابهة من 

املجتمعات النباتية. 

اأي منطقة يزيد فيها معدل التبخر ال�شنوي على معدل الهطول. 

حالة الغالف اجلوي يف مكان وزمان حمددين. 

متو�شط حالة الطق�ض يف منطقة ما، مبا يف ذلك درجة احلرارة والهطل. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المفردة التالية.
امل�شافة بني خط ال�شتواء واأي نقطة على �شطح الأر�ض �شماًل اأو جنوًبا. 

ِصِف األنواع النباتية وظروف النمو في كل منطقة حيوية.

الغابات المعتدلة:
اأ�شج��ار ذات اأوراق عري�شة 
مت�شاقطة؛ ف�ش��ول متميزة 

حمددة.

الغابات الشمالية:
دائم��ة  كثيف��ة  غاب��ات 
م��ن  دفًئ��ا  اأك��رث  اخل�ش��رة؛ 
ترب��ة  توج��د  ل  التن��درا؛ 

متجمدة.

التندرا: 
ل حت��وي اأ�شج��اًرا؛ درجات 
ترب��ة  منخف�ش��ة؛  ح��رارة 

متجمدة.

السفانا االستوائية:
ح�شائ�ض واأ�شجار متفرقة؛ 
كمي��ة هط��ل اأقل م��ن باقي 

املناطق ال�شتوائية.

المناطق العشبية:
غطاء �شميك من احل�شائ�ض؛ 
�شيق��ان  خ�شب��ة؛  ترب��ة 

وبراعم حتت الأر�ض.

المناطق الحرجية:
غابات و�شجريات متداخلة؛ 
مع��دل هطل �شن��وي اأقل من 

الغابات املعتدلة.

الغابات االستوائية المطيرة:
مظلة من الأ�شجار الطويلة 
العري�ش�����ة،  الأوراق  ذات 
م��ع �شحلبي��ات وحزازي��ات؛ 
دافئة ومطرية طوال العام.

ال��غ��اب��ات االس��ت��وائ��ي��ة 
الموسمية:

اخل�ش��رة  دائم��ة  اأ�شج��ار 
ومت�شاقطة الأوراق؛ اأمطار 

ف�شلية ) مو�شمية(.




المنطقة الحيوية

الصحراء
الطقس

المناخ

المجتمعات والمناطق الحيوية والأنظمة البيئية
2-8  المناطق الحيوية البرية
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 اعم��ل نموذًجا   حّدد على الش�كل أدن�اه دوائر العرض، القطبين، خط االس�تواء، مدار 
السرطان، مدار الجدي، والشمس. يجب اأن ت�شبه العناوين تلك الموجودة في ال�شكل 8-5 

ال�شفحة 47 من الكتاب المدر�شي.  

حّلل   كيف تؤثر دائرة العرض في المناخ؟ ولماذا؟
اقب��ل الإجاب��ات املعقول��ة جميعها. ي�شق��ط �شوء ال�شم���ض على املناطق املختلف��ة من الكرة 

الأر�شي��ة من زواي��ا خمتلفة. ويوفر �شوء ال�شم�ض املبا�شر دفًئا اأكرث من ال�شوء غري املبا�شر، 

ونتيجة لذلك فاإن املناطق املعر�شة ل�شوء ال�شم�ض املبا�شر متيل اإىل الدفء اأكرث من املناطق 

التي ي�شلها �شوء غري مبا�شر. 
حّدد   ثالثة عوامل أخرى عدا دائرة العرض تؤثر في المناخ.

)اأي ثالثة عوامل( من الرتفاع، الكتل القارية، تيارات املحيط، الرياح ال�شائدة، الثقوب يف 

طبقة الأوزون، ظاهرة الحرتار العاملي. 
رّتب   الغابات الشمالية، الغابات المعتدلة، والتندرا في الشكل أدناه.

القطب الشمالي

التندرا

الغابات ال�شمالية

الغابات املعتدلة

شامل

جنوب

تاأثري دائرة العر�ض 
واملناخ

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب47-48
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 99-100

يف الأحياء

املناطق احليوية الربية 
الرئي�شة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب48-54
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 100-102

يف الأحياء

2-8  المناطق الحيوية البرية )يتبع(
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 �شّنف   اكتب اسم المنطقة الحيوية البرية مقابل خصائصها في الجدول التالي.

المنطقة الحيويةالخ�شائ�ض
ال�شتوائي��ة تسقط أوراق معظم األشجار في أثناء موسم الجفاف. الغاب��ات 

املو�شمية
ال�شحراءيزيد فيها معدل التبخر السنوي على معدل الهطل.

مناط�ق حرجي�ة مفتوح�ة من األش�جار والش�جيرات على 
امتداد السواحل الغربية ألمريكا الشمالية والجنوبية.

احلرجي��ة  املناط��ق 
املعتدلة

األوس�ع تنوًعا بين المناطق الحيوية جميعها، تش�كل مظلة 
ا نباتيًّا كثيًفا في أرضية الغابة. كثيفة ونموًّ

ال�شتوائي��ة  الغاب��ات 
املطرية

حشائش وأشجار متفرقة؛ كمية هطل أقل من باقي المناطق 
االستوائية.

ال�شفانا ال�شتوائية

غطاء س�ميك م�ن الحش�ائش ذات س�يقان وبراع�م تحت 
األرض فتبقى بعد حدوث الحرائق.

الع�شبي��ة  املناط��ق 
املعتدلة

الغاب�ات  أيًض�ا  غاب�ات كثيف�ة دائم�ة الخض�رة، وتس�مى 
المخروطية الشمالية أو التيجة.

الغابات ال�شمالية

أش�جار ذات أوراق عريضة متس�اقطة؛ تتميز بأربعة فصول 
محددة.

الغابات املعتدلة

ال تحوي أش�جاًرا؛ تقع طبقة التربة فيها تحت السطح وهي 
متجمدة دائًما.

التندرا

حّلل   لماذا ال تعد مناطق اليابسة التالية مناطق حيوية حقيقية؟
اجلبال: تختلف مميزات مناخها واحلياة النباتية واحليوانية فيها بح�شب ارتفاعها. 

املناطق القطبية: لأنها كتل جليدية ولي�شت كتاًل ياب�شة حقيقية، وتفتقر اإىل الرتبة الظاهرة.
 

مناطق الياب�شة 
الأخرى

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب54-55
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 102

يف الأحياء

ن إجابتك المفردات: دائرة العرض، المناخ، والمناطق الحيوية الرئيسة. قارن بين التندرا والصحراء. َضمِّ
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. 

  

 

اربط
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ت�شفح   العناوين، والكلمات المظللة، واألشكال، وشروحها في القسم 3 من هذا الفصل. 
اكتب ثالث حقائق اكتشفتها حول األنظمة البيئية المائية.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الملوحة.
مقيا�ض كمية امللح يف املاء. 

ا كتب المفردة الصحيحة في العمود إلى اليمين مقابل كل تعريف.
أعمق المناطق في البحيرات الضخمة.

شريط ضيق يمتد حيث يلتقي المحيط باليابسة.
منطقة في المحيط المفتوح عميقة إلى درجة ال يتمكن ضوء الشمس من الوصول إليها.
منطق�ة في المحي�ط المفتوح تمتد إلى عمق  m 200، وهي ضحلة بدرجة تس�مح فيها 

بنفاذ ضوء الشمس.
المنطقة األعمق من المحيط.

مناطق في اليابس�ة مش�بعة بالماء، ومنها السبخات والمس�تنقعات  بأشكالها المختلفة، 
وتساعد على نمو النباتات المائية.

المنطقة القريبة من الساحل في البحيرات والبرك.
نظام بيئي يتكون عندما يختلط ماء النهر العذب أو الجدول بماء المحيط المالح.

منطقة المياه المفتوحة في البرك والبحيرات التي يصلها ضوء الشمس وتسودها العوالق.
منطقة من رمل، وطين، ومخلوقات ميتة تمتد على طول أرضية المحيط.

المواد التي ينقلها الماء، أو الرياح، أو األنهار الجليدية.
مخلوق�ات حية تطفو بحرية، وهي ذاتية التغذي تقوم بعملية البناء الضوئي، وتعيش في 

المياه العذبة أو البحرية المالحة.




الملوحة




املنطقة العميقة 

منطقة املد واجلزر     

املنطقة املظلمة 

املنطقة ال�شوئية 

منطقة اللجة 

الأرا�شي الرطبة 

منطقة ال�شاطئ 

م�شب النهر 

املنطقة امل�شيئة 

منطقة قاع املحيط    

الر�شوبيات 

العوالق 

المجتمعات والمناطق الحيوية واالأنظمة البيئية
3-8 االأنظمة البيئية المائية
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 اأكمل   الفقرة التالية حول توزيع الماء على األرض. 
  في الكرة   المي��اه العذبة   . وتش�كل   مياه مالحة معظ�م مياه الكرة األرضية 
 الجبال الجليدية . وتتركز  األرضية  ما نسبته ٪ 2.5 من المياه ، معظمها موجود  في 
،    الأنهار   ، و  الب��رك   ، و  البحي��رات  جمي�ع أن�واع المياه العذب�ة ف�ي 
  ، والأرا�ش��ي الرطب��ة الت�ي تش�كل   ٪0.3   فقط م�ن المياه   الج��داول و

.   مياه جوفية العذبة. أما باقي المياه العذبة فتوجد في صورة 

َحلِّل   كيف تؤثر سرعة تدفق ماِء نهٍر في الحياة فيه؟ وذلك بكتابة أكثر أو أقل في الصناديق 
المناسبة المبينة في الشكل التالي.

اأقلاأقلماء سريع الجريان

اأكرثاأكرثماء بطيء الجريان

تراكم الرسوبيات
والمواد العضوية

األنواع التي يمكنها 
العيش في هذه المياه

قارن   مناطق البحيرات والبرك بإكمال الجدول التالي.

اأمثلة على الأنواعالموقعالمنطقة
المفتوح�ة امل�شيئة المي�اه  منطق�ة 

المضاءة جيًدا
العوالق، واأنواع عديدة من الأ�شماك

اأعم����ق مناط��ق البح��ريات العميقة
ال�شخمة

محدودة األن�واع نتيجة للبرودة وقلة 
الضوء واألكسجين

اإىل منطقة الشاطئ الأق��رب  املنطق��ة 
ال�شاحل

اجلذري��ة  والنبات��ات  الطحال��ب، 
احل�ش��رات،  احلالزي��ن،  والطافي��ة، 

الق�شريات، الأ�شماك، الربمائيات

املاء على الأر�ض
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب56•

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 103
يف الأحياء

الأنظمة البيئية للمياه 
العذبة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب56-59•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 103-105

يف الأحياء

3-8 االأنظمة البيئية المائية )يتبع(
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 قارن   األنظمة البيئية المائية االنتقالية. حّدد نوعين منها في المنظم أدناه وِصِف البيئات 
التي يتضمنها كل نوع.

األنظمة البيئية
المائية االنتقالية

امل�شبات

تضم : املياه والياب�شةتضم : املياه العذبة واملاحلة

الأرا�شي الرطبة

حّدد   األنظمة البيئية البحرية. اكتب اسم المنطقة في كل صندوق في الشكل أدناه.

200 m

األشد عمًقا

قاع املحيط

الشاطئ

منطقة اللجة

منطقة قاع املحيط

منطقة املد
واجلزر

املنطقة املظلمة

املنطقة ال�شوئية

الأنظمة البيئية 
املائية النتقالية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب60-61
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 105

يف الأحياء

الأنظمة البيئية 
البحرية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب61-64•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 106-107

يف الأحياء

حلل عدة تكيفات يمكن أن تساعد المخلوقات الحية على العيش في منطقة المد والجزر.
اقب��ل الإجاب��ات املعقول��ة جميعها. قد تك��ون بع�ض النبات��ات واحليوانات قادرة عل��ى مقاومة تيارات املد واجل��زر والأمواج. 

نها من التعلق بال�شخر اأو الرمل، ومنها املم�شات، واملخالب، واإفرازات �شبيهة بال�شمغ. واملخلوقات  وت�شتفيد من التكيفات التي متكِّ

ا العي�ض خ��ارج املاء فرتة زمنية. والقدرة على دفن نف�شه��ا يف الرمل اأو تنف�ض الهواء  املعر�ش��ة مل��د وج��زر منخف�ض ميكنها اأي�شً

اجلوي قد ي�شاعدها علىالعي�ض خارج املاء. 

لّخ�ص

3-8 االأنظمة البيئية المائية )يتبع(
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علم بيئة الجماعات الحيوية
قبل اأن تقراأ

اس�تخدم الج�دول أدناه لكتابة قائمة بأش�ياء حول» ماذا أعرف؟« ع�ن علم بيئة الجماعات الحيوية ف�ي العمود األول، وقائمة 
 اقبل الإجاب��ات المعقولة  أخ�رى بأس�ئلة حول» ماذا أريد أن أع�رف؟« عن علم بيئ�ة الجماعات الحيوية في العم�ود الثاني.

جميعها.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

دفتر العلوم

ا في الواليات المتحدة، بحيث إنها أصبحت مصدر إزعاج. لماذا  أصبح�ت أعداد الغزال ذي الذيل األبي�ض كبيرة جدًّ
تعتقد أن الجماعة الحيوية لهذا الغزال نمت بشكل كبير؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. اأزال تطوير الإن�شان لالأرا�شي الكثري من مفرت�شات الغزلن ومناف�شيها التي كانت حتد من 

اأعداد جماعة الغزلن ب�شورة طبيعية. وقد متكنت الغزلن من التكيف مع التغريات يف بيئاتها، بينما مل تتمكن العديد 

من املفرت�شات واملناف�شني لها من فعل ذلك. 
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علم بيئة الجماعات الحيوية 
1-9 ديناميكية الجماعة الحيوية

ت�شفح   القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم. 

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الجماعة.
اأفراد من نوع واحد تتقا�شم املوقع اجلغرايف نف�شه، وتعي�ض مًعا يف الوقت نف�شه. 

قارن المفردات في الجدول بتعريفها بشكل متقابل

احلية  املخلوقات  عدد  اجلماعة  كثافة 
لكل وحدة م�شاحة

توزيع اجلماعة منط انت�شار اجلماعة يف 
منطقة حمددة

عامل ل يعتمد على الكثافة اأي عامل يف 
البيئة ل يعتمد على عدد اأفراد اجلماعة 

احليوية يف وحدة امل�شاحة

عامل  اأي  الكثافة  على  يعتمد  ع��ام��ل 
يوجد يف البيئة ويعتمد على عدد اأفراد 
اجلماعة احليوية يف وحدة امل�شاحة

معدل منو اجلماعة مقدار �شرعة منو اجلماعة

الذين  الأف��راد  عدد  اخلارجية  الهجرة 
يغادرون اجلماعة

الذين  الأف��راد  عدد  الداخلية  الهجرة 
ين�شمون اإىل اجلماعة ويدخلونها

القدرة ال�شتيعابية اأكرب عدد من اأفراد النوع ت�شتطيع البيئة دعمه وم�شاعدته على 
العي�ض اأطول فرتة ممكنة.

ف كلمة التغير إلظهار معناها العلمي. عرِّ
زيادة الأعداد بالن�شبة اإىل الزمن بعالقة طردية. 

اأو من �شيء اإىل اآخر بطريقة غري  التغري من امل�شتويات العالية اإىل امل�شتويات املنخف�شة 

متوقعة. 




الجماعة



القدرة االستيعابية
يعتم�د عل�ى  عام�ل 

الكثافة
على  يعتمد  ال  عامل 

الكثافة
توزيع الجماعة

الهجرة الخارجية 
الهجرة الداخلية

كثافة الجماعة 
معدل نمو الجماعة




التضاعف في األعداد

التغير
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د   نمط توزيع الجماعة الممثلة في األشكال التالية.   َحدَّ

     ع�شوائي         منتظم         تكتلي  

حّلل   لماذا تكون الجماعات الحيوية محدودة في مكان توزيعها؟
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. ل ي�شتطيع نوع ما النت�شار يف منطقة جديدة اإذا مل ي�شتطع 

التكيف مع العوامل احليوية والالحيوية فيها.  

�شّنف   كالًّ من العوامل المحددة  في الجدول أدناه إلى: عامل ال يعتمد على الكثافة، أو 
عامل يعتمد على الكثافة، بوضع إشارة × في العمود المناسب.

عامل ل يعتمد العامل المحدد
على الكثافة

عامل يعتمد 
على الكثافة

×األعاصير بأشكالها المختلفة
×عدد المفترسات

×انتشار مرض
×شتاء بارد بشكل خاص

×انسكاب مادة كيميائية سامة في جدول
×تنافس نوع آخر على الموارد نفسها

×تحويل نهر للري
×زيادة أعداد الفئران زيادة سريعة

َحلِّ��ل   كيف س�اعد امتداد النمو العمران�ي في منطقة ما على الحد م�ن أعداد الذئاب في 
المنطقة؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قلل النمو العمراين من الأر�ض املتاحة بو�شفها موطًنا 
للذئاب.  الغذاء  م�شادر    توفري  فيقل  الذئاب،  فرائ�ض  ا من موطن  اأي�شً قلل  للذئاب. ورمبا 

ا من اجلماعات احليوية للذئاب.   املكان الأقل والغذاء الأقل حدَّ

خ�شائ�ض اجلماعة 
احليوية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب76-78
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 108-109

يف الأحياء

1-9  ديناميكية الجماعة الحيوية )يتبع(
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حّدد   أربعة عوامل تؤثر في معدل نمو الجماعة الحيوية.

عوامل توؤثر في معدل نمو الجماعة الحيوية
• الهجرة اخلارجية• • معدل الولدات•

• الهجرة الداخلية• • معدل الوفيات•

ق��ارن   األش�كال العام�ة للرس�وم البيانية لنم�و الجماعة الحيوية. ارس�م الرس�م البياني 
المناسب. بّين على الرسم : طور التباطؤ ، طور النمو األسي، والقدرة االستيعابية. وأسفل 

 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. كل رسم ، صف ما يبّينه الرسم.

نمو الجماعة الأ�شي
البياين  الر�شم  �شكل  ي�شبه  اأن  يجب 
ال�شفحة  اأعلى  يف  املوجود   J احلرف 
82 من كتاب الطالب، واأن يبني طور 

التباطوؤ وطور النمو الأ�شي. 

نمو الجماعة الن�شبي
البياين  الر�شم  �شكل  ي�شبه  اأن  يجب 
اأ�شفل ال�شفحة  S املوجود يف  احلرف 
82 من كتاب الطالب، واأن يبني طور  
التباطوؤ ، وطور النمو الأ�شي، والقدرة 

ال�شتيعابية.
جماعة  من��و  كيفية  ال��ر���ش��م  ه��ذا  يبني 
انعدام وجود عوامل حمددة  مع  حيوية 
يف بيئتها. تنمو اجلماعة ب�شكل بطيء يف 
البداية، وبعد ذلك تنمو ب�شورة اأ�شية.

��ا للجماع��ة  ا منوذجيًّ يب��ني الر�ش��م من��وًّ
احليوي��ة .بعد طور النم��و الأ�شي، تبطئ 
العوام��ل املح��ددة النم��و اإىل اأن يتوق��ف 
منو اجلماعة عند قدرتها ال�شتيعابية.

العوامل املحددة 
للجماعة احليوية

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب78-85
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 109-112

يف الأحياء

 حل�ل م�ا إذا كان البش�ر يعتمدون اس�تراتيجية التكاثر r أم اس�تراتيجية القدرة االس�تيعابية k. وضح لماذا، 
وادعم إجابتك.

يعتمد الب�شر ا�شرتاتيجية القدرة ال�شتيعابية k. ُينِتج الإن�شان عدًدا قلياًل من الأبناء مقارنة بالأنواع الأخرى من املخلوقات. 

 من الطاقة واملوارد والوقت لالهتمام بالأبناء لزيادة فر�ض البقاء لل�شغار اإىل اأن ت�شل اإىل مرحلة التكاثر.  يوفر الأبوان كالًّ

ويتالءم الإن�شان  مع هذه ال�شرتاتيجية كو نه كبري احلجم ودورة حياته طويلة. 

 لّخ�ص

1-9  ديناميكية الجماعة الحيوية )يتبع(
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ت�شف��ح   القس�م 2 من هذا الفص�ل، واكتب قائمة تتضم�ن الطرائق التي يتغي�ر فيها  نمو 
الجماعة البشرية. 

اقبل الإجابات المعقولة جميعها. 

 

 

 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف القدرة االستيعابية.
اأكرب عدد من اأفراد النوع ت�شتطيع البيئة اأن توفر له املوارد على املدى الطويل. 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
اخل�شوبة،  قبل  ما  وهي:  الثالث،  العمرية  الفئات  من  كل  يف  الإن��اث  وعدد  الذكور  عدد 

واخل�شوبة، وما بعد اخل�شوبة. 

اإىل معدل ولدات ووفيات  التغري يف اجلماعة احليوية من معدل ولدات ووفيات مرتفع 

منخف�ض. 

درا�شة حجم اجلماعات الب�شرية وكثافتها وتوزيعها وحركتها ومعدلت املواليد والوفيات.

 

احلالة التي يت�شاوى فيها معدل املواليد مع معدل الوفيات يف جماعة حيوية. 

 




القدرة االستيعابية




التركيب العمري

التحّول السكاني

علم السكان اإلحصائي 
(الديموغرافيا)

النم����و الصف��ري 
للجماعة

علم بيئة الجماعات الحيوية 
2-9  الجماعة الب�شرية ) ال�شكانية(
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 لّخ�ض   مثالين ألحداث يمكن أن تنتج  كالًّ من التأثيرات التالية. اقبل الإجابات المعقولة 
جميعها.

التأثير: انخفاض في نمو الجماعة البشرية.
األحداث التي يمكن أن تنتج هذا التأثير: انت�شار وباء عالمي؛ حرب عالمية. 

التأثير: ارتفاع في نمو الجماعة البشرية
األح�داث التي يمك�ن أن تنتج ه�ذا التأثير:اأدوية جدي��دة تقلل معدل الوفي��ات؛ طرائق 
جديدة في الزراعة تعطي مح�شوًل غذائيًّا اأكثر.  

ادر�ض   الرسم البياني أدناه،  ثم امأل الجدول الذي يليه.
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ما األس�باب الرئيسة لالتجاهات المتوقعة للنمو السكاني في الفترة من اآلن وحتى عام 
2050؟

اأمرا�ض منها الإيدز وتنظيم الن�شل ب�شورة تطوعية. 

منو اجلماعات الب�شرية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب86-87

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 113
يف الأحياء

2-9  الجماعة الب�شرية ) ال�شكانية( )يتبع(
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 اح�شب   معدل النمو السكاني للدول االفتراضية الواردة في الجدول التالي.

المواليد لكل الدولة
1000

الوفيات لكل 
1000

معدل النمو 
)ن�شبة مئوية(

X2591.6

Y1441

Z1215-0.3

ًّ�ا والدول النامية  ق��ارن   بي�ن اتجاهات معدل النمو الس�كاني في ال�دول المتقدمة صناعي
بداللة العوامل التالية.

مع�دل النمو الس�كاني: تنمو الجماعة ال�شكانية في الدول النامي��ة ب�شورة اأ�شرع منها في 
الدول المتقدمة �شناعيًّا. 

الموارد التي يس�تخدمها األفراد : الأفراد في الدول المتقدمة �شناعيًّا ي�شتخدمون موارد 
اأكثر بكثير من الأفراد في الدول النامية. 

د   ثالثة عوامل يمكن أن تمنع الجماعة البشرية من الوصول إلى قدرتها االستيعابية. َحدِّ

1• التخطيط الأ�شري .

2• التطورات التقنية .

3• تحديد كمية الموارد التي ي�شتخدمها كل �شخ�ض .

اجتاهات النمو ال�شكاين
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب88-91

كتاب اأ�شا�شيات القراءة 114-115
يف الأحياء

 لّخ�ص

2-9  الجماعة الب�شرية ) ال�شكانية( )يتبع(

 تخي�ل أن علم األدوية اكتش�ف عالًجا ألنواع الس�رطان جميعها. حلل كيف س�يؤثر ه�ذا اإلنجاز الطبي في 
الحياة على الكرة األرضية؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قد يوؤدي العالج اإىل تخفي�ض معدل الوفيات، مما ينتج عنه يف البداية منو �شريع للجماعة 
الب�شرية. وبعدها، قد تبطئ عوامل حمددة اأخرى من النمو الأ�شي. وقد يزيد الكتظاظ من انت�شار طفيليات واأمرا�ض اأخرى.
وقد ل يكفي الغذاء لدعم اجلماعة الب�شرية املتزايدة، مما يقود اإىل املجاعة. وقد يوؤدي التناف�ض على املوارد بني الإن�شان 

والأنواع الأخرى اإىل هالك جماعات النباتات واحليوانات. 
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الربط مًعا

ًّا لدولة تخيلية من خالل وصف خصائص جماعتها السكانية الواردة أدناه. اعمل قائمة بمصادر بياناتك.  أنش�ئ ملفًّا س�كاني
اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

اسم الدولة :  
الموقع الجغرافي:  

هل هي مصنفة بوصفها دولة متقدمة صناعيًّا أم دولة نامية؟ 
حجم الجماعة السكانية : 
كثافة الجماعة السكانية:  

وصف مكان توزيع الجماعة في مساحة أراضي الدولة: 
 

 

 

معدل الوالدات: 
معدل الوفيات : 

معدل نمو الجماعة الحالي: 
معدل نمو الجماعة المتوقع خالل 20-10سنة القادمة : 

التركيب العمري العام:  
العوامل الرئيسة التي تعزز نمو الجماعة:  

 

 

 

 العوامل الرئيسة التي تحدد نمو الجماعة : 
 

 

مصادر البيانات المستخدمة:  
 

ا�شتق�شاء اإ�شافي
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قبل أن تقرأ هذا الفصل، ما رأيك في العبارات الواردة أدناه.اقبل الإجابات المعقولة جميعها.
1• اكتب م إذا كنت موافًقا على العبارة..
2• اكتب غ إذا كنت غير موافق على العبارة..

بعد القراءةالطاقة الخلويةقبل القراءة
• التنوع الحيوي هو تنوع األنظمة الحيوية في الغالف الحيوي.•

غ

• يمي�ل التنوع الوراثي إلى التناقص في األج�زاء الصغ�يرة من الم��وطن مع م��رور •
مالزمن.

• ميمكن لألنواع غير األصيلة إتالف نظام بيئي.•

• غتعد محمية الجبيل أولى المحميات التي تم إنشاؤها في المملكة. •

دفتر العلوم

ظ�ل المها العربي س�نوات عديدة على وش�ك االنقراض، لكن�ه اآلن يعيش ويتكاثر. صغ فرضية حول كيف اس�تخدم 
العلماء معرفتهم عن التنوع في المحافظة على المها العربي.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. در�ض العلماء تاأثريات املادة الكيميائية DDT يف الن�شر ؛ وفهموا عادات التع�شي�ض؛ ونظفوا 

مواقع تغذيتها.  

 

 

 

 

 

 

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
قبل اأن تقراأ
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ت�شفح   القس�م 1 من هذا الفصل، واكتب سؤالين يتبادران إلى ذهنك من خالل قراءتك 
العناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الجين.
وحدة وظيفية ت�شيطر على ظهور ال�شفات الوراثية، وتنتقل من جيل اإىل اآخر. 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
ع الأنواع يف منطقة معينة.  تنوُّ

 

تباين الأنظمة البيئية املوجودة يف الغالف احليوي. 

 

الختفاء الكامل لنوع ما عندما ميوت اآخر فرد فيه. 

 

ع اجلينات املوجودة يف جماعة حيوية.  تنوُّ

 

د الأنواع املختلفة يف جمتمع حيوي.  تعدُّ

 

ف كلمة يتنوع إلظهار معناها العلمي. َعرِّ
يتكون من اأنواع خمتلفة. 




الجين



التنوع الحيوي

تنوع النظام البيئي

االنقراض

التنوع الوراثي

تنوع األنواع




يتنوع

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
1-10  التنوع الحيوي
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 قارن   تنوع األنواع في مناطق مختلفة. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

الغابة 
المطيرة

التندراحديقة نباتيةحقل ذرة

م��ئ��ات الأن����واع من النباتات
النباتات

ن��������������������وع 
من  واح�����د 
النباتات

جزر، بروكلي، ذرة، 
طماطم، اأع�شاب، 

تباع ال�شم�ض

اأع�����������ش�����اب 
واأزهار برية

م����ئ����ات الأن���������واع الحيوانات
م�������ن ال�����ط�����ي�����ور، 
من  الأن�����واع  اآلف 

احل�شرات

م��������ئ��������ات 
احل�����ش��رات، 
طيور  ع��دة 
وحيوانات

ح�����ش��رات، اخل��ل��د، 
�شفادع 

ال�����دب�����ب�����ة 
ال��ق��ط��ب��ي��ة، 
ال���ف���ق���م���ات، 

الطيور

ًّا.  �شف  االختالفات التي يمكن مالحظتها بين أنواع التنوع مستخدمًا غابة بوصفها نظامًا بيئي
اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

مثالنوع التنوع الحيوي
التي التنوع الوراثي الأران��ب  فراء  األ��وان  الختالفات يف 

تعي�ض يف الغابة

عدد اأنواع الأ�شجار التي تنمو يف الغابةتنوع األنواع

النظ��ام البيئ��ي للغاب��ة يع��د واح��ًدا م��ن تنوع النظام البيئي
العدي��د م��ن الأنظم��ة البيئي��ة يف الغالف 

احليوي

حّل��ل   كيف يس�اعد التنوع الوراثي لجماعة حيوية من األس�ماك تعي�ش في جدول على 
مقاومة المرض؟

من  حيوية  جماعة  يف  الوا�شع  الوراثي  التنوع  يزيد  جميعها.  املعقولة  الإجابات  اقبل 
الأ�شماك، من فر�شة وجود بع�ض الأ�شماك القادرة على مقاومة املر�ض، والبقاء، والتكاثر.
اأما اجلماعة ذات امل�شتوى املنخف�ض من التنوع فهي اأقل احتماًل للبقاء والتكاثر يف مواجهة 

املر�ض. 

ما التنوع احليوي؟
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب104-106
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 116-117

يف الأحياء

1-10  التنوع الحيوي )يتبع(
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 لّخ�ض   لماذا يتعين حفظ األنواع بوصفها مصدًرا محتماًل للجينات المفيدة؟
الدواءالزراعة

تتضم�ن المخلوقات التي 
قد يكون لها قيمة

قريب��ة  الربي��ة  النبات��ات 
ال�شلة بنباتات املحا�شيل.

ن���ب���ات���ات غ����ري م��ع��روف��ة 
وخملوقات اأخرى يف مناطق 

نائية.
قد تكون هذه المخلوقات 

ذات يوم مفيدة، بوصفها
م�شدًرا للجينات التي تعطي 
مقاومة لأمرا�ض املحا�شيل 

الزراعية.

جديدة  لأدوي����ة  م�����ش��دًرا 
لعالج اأمرا�ض الإن�شان.

 اقبل الإجابات  حّدد   الموارد والخدمات التي يوفرها الغالف الحيوي الصحي للناس.
المعقولة جميعها.

الخدماتالموارد
1• ماء نظيف.

2• هواء نقي.

3• تربة خ�شبة.

4• غذاء.

1• حماية من الفي�شانات.

2• تحليل الف�شالت.

3• حماية من الجفاف.

4• تنظيم المناخ.
نّظم   كيف يعتمد البشر على الحيوانات والنباتات وذلك بوصف طريقتين تستخدم فيهما 

منتجات كل منهما؟اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

منتجات النباتاتمنتجات الحيوانات
اأكل اللحوم 

ارتداء املالب�ض ال�شوفية 
تنف�ض الأك�شجني  

  اأكل ال�شلطات ، ارتداء املالب�ض القطنية

اأهمية التنوع احليوي
ف�ي المعلوم�ات  ه�ذه   وج�دت 

الصفحة  
كتاب الطالب106-109

كتاب اأ�شا�شيات القراءة يف 117-118
الأحياء

وضح كيف يؤثر الغالف الحيوي الصحي في صحة الناس؟
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. يتميز الغالف احليوي ال�شحي مب�شتوى عال من التنوع احليوي، وميكن اأن يوؤدي اإىل احتمال 
احل�شول على اأدوية جديدة لعالج اأمرا�ض الإن�شان. ويكون الغالف احليوي ال�شحي قادًرا على تزويد النا�ض بحاجاتهم من 
الهواء النقي واملاء النظيف. والأنظمة البيئية ال�شليمة توفر حماية للنا�ض من الطق�ض املتطرف، والفي�شانات، واجلفاف. 

لخ�ص
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ت�شفح   العناوين، والكلمات المظللة، واألشكال، وشروحها في القسم 2 من هذا الفصل. 
اكتب ثالثة أخطار تواجه التنوع الحيوي اكتشفتها من خالل تصفحك.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

 

2• . 

 

3• . 

 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الشبكة الغذائية.
جمموعة من ال�شال�شل الغذائية املتداخلة واملت�شلة واملرتابطة، واملمرات التي تنتقل فيها 

املادة والطاقة خالل جمموعة من املخلوقات احلية. 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
الغذائي  امل�شتوى  اإىل  انتقلنا  اأج�شام املخلوقات احلية كلما  ال�شامة يف  املواد  زيادة تركيز 

الأعلى يف ال�شال�شل اأو ال�شبكات الغذائية. 
جمموعة الظروف البيئية املختلفة التي تظهر على طول حدود النظام البيئي. 

املمرات  اإىل  والفو�شفور  بالنيرتوجني  الغنية  املواد  تتدفق  املاء، ويحدث عندما  تلوث  هو 
املائية، ما يوؤدي اإىل منو الطحالب بكرثة. 

انف�شال النظام البيئي اإىل اأجزاء �شغرية من الأر�ض. 
الأنواع غري الأ�شيلة التي تنتقل اإىل موطن بيئي جديد. 

ال�شتخدام الزائد لالأنواع التي لها قيمة اقت�شادية مما يوؤدي غالًبا اإىل النقرا�ض. 
عملية انقرا�ض الأنواع تدريجيًّا. 

حدث تتعر�ض فيه ن�شبة عالية من اأنواع املخلوقات احلية جميعها لالنقرا�ض يف فرتة زمنية 
ق�شرية ن�شبيًّا. 

جميع املواد واملخلوقات احلية التي توجد يف الغالف احليوي. 




الشبكة الغذائية




التضخم الحيوي

أثر الحد البيئي
اإلثراء الغذائي

تجزئة الموطن البيئي
النوع الدخيل

االستغالل الجائر
االنقراض التدريجي
االنقراض الجماعي

الموارد الطبيعية

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
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 لّخ�ض   معدالت االنقراض بإكمال الفقرة  التالية.
 الأنظمة    بطيئًا وتدريجيًّ�ا، ويحدث نتيج�ة تغير   النقرا���ض التدريج��ي يك�ون 
  ح�دث ي�زداد في�ه   النقرا���ض الجماع��ي   بفع�ل عملي�ات طبيعي�ة. و البيئي��ة

.   انقرا�ض جماعي االنقراض بصورة كبيرة. ويعتقد بعض العلماء أننا نشهد فترة 

رّتب   سلسلة األحداث التي تصف كيف يتم اضطراب الموطن البيئي. تم عمل الخطوة 
األولى لمساعدتك.

• تتناقص أعداد البوم التي تفترس الثدييات الصغيرة.•
• تأكل الغزالن معظم األشجار الصغيرة في الغابة.•
• تتناقص أعداد السناجب واألرانب التي تعيش في األشجار أو حولها.•
• تزداد أعداد الغزالن التي تعد فرائس للمفترسات.•
• تتناقص الطيور التي تأكل الحشرات.•
• يؤدي الصيد الجائر إلى اختفاء المفترسات الطبيعية.•
• تتناقص الحشرات التي تعيش في لحاء األشجار.•

يؤدي الصيد اجلائر إىل اختفاء املفرتسات الطبيعية

تنمو الرساخس، التي ال تأكلها الغزالن، بدالً من األشجار














معدلت النقرا�ض
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب110-111
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 119-120

يف الأحياء

العوامل التي تهدد 
التنوع احليوي

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  
كتاب الطالب111-116
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 120-123

يف الأحياء
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ح   لماذا تتعرض آكالت اللحوم إلى التضخم الحيوي للمواد ومنها DDT  وPCB؟ و�شّ
DDT و PCB من امللوثات التي ترتاكم يف اأن�شجة اجل�شم. تدخل هذه املواد ال�شل�شلة الغذائية 

بكميات قليلة. وعندما ياأكل حيوان حيواًنا اآخر، ترتاكم هذه املواد يف اأن�شجة اجل�شم. ولأن 

 DDT اآكالت اللحوم تاأكل حيوانات حتوي هذه املواد يف اأن�شجتها، فاإن م�شتويات عالية من

وPCB ترتاكم يف اأن�شجة اآكالت اللحوم. 

 اقبل الإجابات المعقولة جميعها. ْف    آثار تغيرات الموطن البيئي في أنواع الحيوانات. �شِ

تختلف املخلوقات احلية التي تعي�ض عند آثار الحد البيئي
حدود املوطن البيئي عن تلك التي تعي�ض 
ال��ظ��روف  لخ��ت��الف  نتيجة  و���ش��ط��ه،  يف 

بينهما.

الأن���واع األنواع الدخيلة غالًبا  الدخيلة  الأن����واع  ت��دم��ر 
باإحداث  اأو  عليها،  تتغذى  عندما  املحلية 

ا�شطراب يف موطنها البيئي.

ميكن للتلوث يف الهواء، واملاء، والياب�شة اأن التلوث
يدمر الرتبة واحلياة النباتية، ويت�شبب يف 

مر�ض احليوانات اأو موتها.

اأجزاء تجزئة الموطن البيئي اإىل  البيئي  النظام  انف�شال  يزيد 
البيئي،  احلد  اآثار  من  الأر���ض  من  �شغرية 

وي�شبب فقداًنا للتنوع الوراثي.

يف فقدان الموطن البيئي البيئي  امل��وط��ن  ف��ق��دان  يت�شبب  ق��د 
انقرا�ض الأنواع فيه.

حّلل   لماذا ال تعد مناطق اليابسة التالية مناطق حيوية حقيقية.
اجلبال: تختلف مميزات مناخها واحلياة النباتية واحليوانية فيها ح�شب ارتفاعها. 

املناطق القطبية: لأنها كتل جليدية ولي�شت كتال ياب�شة حقيقية ، وتفتقر اإىل الرتبة. 

تخي�ل موطنً�ا بيئيًّا يقع بالقرب منك. ُصْغ فرضية حول ما يمكن أن يح�دث للنظام البيئي إذا أزيل منه نوع من 
المخلوقات الحية. ادعم إجابتك بمعلومات من هذا الجزء.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. على الطالب اأن ي�شفوا عدة اأنواع من النباتات واحليوانات، واأن يفهموا اأن اإزالة نوع من 

املخلوقات، �شيوؤثر يف الأنواع الأخرى. 

اربط
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اقراأ   الفكرة الرئيس�ة للقس�م 3 من هذا الفصل، وتفحص األش�كال وشروحها  في هذا 
الجزء. توقع طريقتين يحافظ من خاللهما الناس على التنوع الحيوي.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .
 

2• . 
 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف الموارد الطبيعية.
املواد واملخلوقات احلية التي توجد يف الغالف احليوي. 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف كل مفردة.
عملية اإ�شافة مواد اأ�شا�شية لإ�شالح نظام بيئي خمتل. 

املواد  لإزالة  والنباتات  والفطريات،  البكترييا،  مثل  احلية  املخلوقات  ا�شتخدام  طريقة 

ال�شامة من منطقة ملوثة. 

الأنواع التي توجد فقط يف منطقة جغرافية معينة. 

اأو التي ت�شتبدل بالعمليات الطبيعية خالل  املوارد الطبيعية املوجودة بكميات حمدودة، 

فرتة طويلة من الزمن. 

املوارد الطبيعية التي ت�شتبدل بالعمليات الطبيعية اأ�شرع مما ت�شتهلك. 

منها  ال�شتفادة  من  متكنهم  بطريقة  الطبيعية  امل��وارد  با�شتخدام  للنا�ض  ت�شمح  فل�شفة 

واحلفاظ على النظام البيئي يف الوقت نف�شه. 

 




الموارد الطبيعية



الزيادة الحيوية

المعالجة الحيوية

المستوطنة

الموارد غير المتجددة

الموارد المتجددة

االستخدام المستدام

التنوع الحيوي والمحافظة عليه
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 ق��ارن   بين الم�وارد المتجددة والموارد غير المتجددة بكتاب�ة خصائص كل منهما على 
شكل فن. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

موارد غري 
متجددة

توجد بكميات قليلة 
خ��الل  ت�شتب��دل  اأو 
فرتة زمنية طويلة.

كالهما
م���������������وارد 
ط��ب��ي��ع��ي��ة 
م�����وج�����ودة 
ال��غ��الف  يف 
احليوي.

موارد متجددة
ت�����ش��ت��ب��دل ب��ال��ع��م��ل��ي��ات 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة اأ����ش���رع مما 

ت�شتهلك.

اختر   الشكل الذي يمثل بصورة أفضل الممرات بين أجزاء الموطن البيئي. وّضح  سبَب 
اختيارك.

A. B.

C.

اقبل التف�شريات املعقولة جميعها. على الطالب مالحظة اأن املواطن البيئية منف�شلة متاًما 

بع�شها عن بع�ض، ولكن يوجد ات�شال بينها. 

لّخ�ض   الهدف من الممرات بين أجزاء الموطن البيئي. أعط مثااًل يدعم إجابتك.
ت�شمح املمرات بني اأجزاء املوطن البيئي بحركة املخلوقات احلية بني هذه الأجزاء على 

نحو اآمن. اقبل الأمثلة املعقولة جميعها. 

املوارد الطبيعية
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب117-118•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 125-126

يف الأحياء

حماية التنوع احليوي 
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب119-122
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 126-127

يف الأحياء
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 نّظم   العوامل التي تؤثر في الوقت الالزم الستصالح نظام بيئي بعد تعرضه لكارثة.

حجم املنطقة املتاأثرة

نوع اخللل اأو الدمار

العوامل التي توؤثر يف 
معدل اإعادة اإ�شالح 

نظام بيئي

ح    الطرائق التي يستخدمها علماء البيئة إلعادة استصالح األنظمة البيئية. و�شّ
الطريقة: المعالجة الحيوية  

كيف تعمل: ت�شتخدم المخلوقات الحية في اإزالة المواد ال�شامة من منطقة ملوثة. 
مثال: ت�شتخدم النباتات في اإزالة المعادن الثقيلة من التربة 

الطريقة: الزيادة الحيوية  
كيف تعمل: اإدخال مفتر�شات طبيعية اإلى نظام بيئي مختل. 

مثال: اإدخال ح�شرة الدع�شوقة لل�شيطرة على الجماعات الحيوية لح�شرة المن. 

اأعد �شياغة  قانون أو معاهدة تهدف المحافظة على التنوع الحيوي.
من أو ماذا : الأنواع المعر�شة لخطر النقرا�ض؟ 

متى: 1975 
كيف: تعطي حماية قانونية لالأنواع التي اأ�شبحت مهددة بالنقرا�ض؟ 

ا�شت�شالح النظام البيئي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب123-124
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 126-127

يف الأحياء

التنوع احليوي 
املحمي قانونيًّا

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب124
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 127

يف الأحياء

حلل كيف يمكن لالستخدام المستدام أن يحافظ على مناطق التنوع الحيوي الساخنة؟
املناطق ال�شاخنة هي مواقع حول العامل متتاز باأعداد ا�شتثنائية من الأنواع املهددة بالنقرا�ض. وت�شكل املناطق ال�شاخنة فقط 

٪ 1.5 من �شطح الكرة الأر�شية، لكنها على درجة عالية من التنوع احليوي. وي�شمح ال�شتخدام امل�شتدام للنا�ض با�شتخدام 
املوارد يف هذه املناطق بطريقة حتافظ على التنوع احليوي وبقاء الأنظمة البيئية �شليمة على املدى الطويل.  

لّخ�ص
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اس�تخدم الجدول أدناه لكتابة قائمة بأش�ياء حول » ماذا أعرف؟« عن س�لوك الحيوان في العمود األول، وقائمة أخرى بأس�ئلة 
حول»ماذا أريد أن أعرف؟« عن سلوك الحيوان في العمود الثاني. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

ماذا تعلمت؟ماذا اأريد اأن اأعرف؟ماذا اأعرف؟

�سلوك الحيوان
قبل اأن تقراأ

دفتر العلوم

صف نمطين من السلوك عند اإلنسان.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها.  
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�شلوك الحيوان
1-11 ال�شلوكات االأ�شا�شية

ت�شفح   العناوين، والكلمات المظللة، والرسوم، وشروحها في القسم1 من هذا الفصل. 
اكتب حقيقتين اكتشفتهما حول سلوك الحيوان.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

 استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف المثير.
اأي تغري يحدث يف بيئة املخلوق احلي الداخلية اأو اخلارجية، وي�شبب تفاعل املخلوق معه.

استخدم المفردات الجديدة في إكمال الفقرة التالية.
 . بعض السلوكات     ال�شلوك   تسمى أي طريقة يستجيب بها الحيوان لمثير ما 
  تعتمد عل�ى الوراثة. والحي�وان الذي يقوم   ال�شل��وك الفطري )الغري��زي( ومنه�ا 
بمجموعة أعمال محددة، وفي الترتيب نفس�ه، اس�تجابة لمثير يظهر سلوًكا يسمى  نمط 
الأداء الثابت. وينتج ال�شلوك المكت�شب عن التفاعل بين السلوكات المعتمدة على الوراثة 

  ، وهو تناقص استجابة الحيوان بعد     التعود   والخبرات السابقة. ومثال ذلك 
تعرضه لمثير بشكل متكرر ليس له تأثيرات إيجابية أو سلبية. يستطيع الحيوان تعلم الربط 
بين نوعين مختلفين من المثيرات من خالل التعلم الكال�شيكي ال�شرطي. ويتضمن التعلم 
 من خالل التعلم الإجرائي ال�شرطي المكافأة والعقاب. ويسمى أحد أنواع التعلم الدائم 
  ، ويحدث في فترة زمنية محددة من حياة المخلوق الحي. وعندما   ال�شلوك المطبوع

 ال�شلوك الإدراكي. يحل الحيوان مشكلة، فإنه يظهر 

عرف كلمة مهاجرة  إلظهار معناها العلمي.
تتميز بالنتقال من موقع اإىل اآخر. 




المثير



السلوك
التعلم الكالسيكي 

الشرطي
السلوك اإلدراكي
نمط األداء الثابت

التعود
السلوك المطبوع
السلوك الفطري 

(الغريزي)
السلوك المكتسب 

(التعلم)
التعلم اإلجرائي 

الشرطي




مهاجرة
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 حّلل   العالقة بين السلوك واالنتخاب الطبيعي بإكمال المنظم البياني التالي.
�شف��ات  الحيوان�ات الت�ي لديه�ا 
تمنحها ميزة تناف�شية تتفوق بها 
عل�ى الحيوان�ات األخ�رى التي 

تفتقد هذه الصفات

تتكاثر وتنق�ل جيناتها إلى 

األجيال التالية. أكثر احتمااًل أن

اأكمل   نمط األداء الثابت  بإكمال الرسم التالي.

جمموعة اأعمال حمددة تتم يف الرتتيب 
نف�شه يف كل مرة

نمط
األداء الثابت

سلوك يعتمد 
على

يعرف بأنه

تأثير إزالة المثير

اجلينات

ل تاأثري ؛ قد يكمل حيوان �شلوكه بدون مثري

قارن   بين السلوك المكتسب والسلوك الغريزي . أعط مثااًل لسلوك استجابة لمثير معين.
اقبل الإجابات املعقولة جميعها. يتاأثر ال�شلوك الغريزي باجلينات فقط. وينتج ال�شلوك 

املكت�شب عن التفاعل  بني اجلينات واخلربات ال�شابقة. ومثال على ال�شلوك املكت�شب الدرا�شة 

ا�شتجابة لختبار قادم. 

ال�شلوك
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب136-137•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 128-129

يف الأحياء

ال�شلوك الغريزي
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب138•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 129

يف الأحياء

ال�شلوك املكت�شب
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب140-143•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 130-131

يف الأحياء
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نّظم   المعلومات حول األنواع المختلفة من السلوك المكتسب في المخطط التالي. اقبل 
الإجابات المعقولة جميعها.

مثالالو�شفال�شلوك المكت�شب
تناق�ض يف ال�شتجابة بعد التعود

التعر�ض ملثري ب�شكل متكرر 
اإيجابية  تاأثريات  له  لي�ض 

اأو �شلبية.

تجاه�ل حص�ان لضجيج 
تمر  ال��ت��ي  ال��س��ي��ارات 

بالقرب من مرعاه.

نوعني التعلم الكال�شيكي ال�شرطي ب��ني  ال��رب��ط  تعلم 
خمتلفني من املثريات.

تهرع قطة إلى وعاء غذائها 
عند سماعها صوت فتاحة 
العل�ب؛ ألن غذاءها يفتح 

بفتاحة العلب.
تعلم الربط بين االستجابة التعلم الإجرائي ال�شرطي

لمثي���ر م�ع المكاف��أة أو 
العقاب

ت��ع��ل��م ت��ب��اع ال��ق��وان��ني يف 
لتجنب  الريا�شية  الألعاب 

العقوبات.
فقط السلوك المطبوع يحدث  ال��ذي  التعلم 

يف ف���رتة زم��ن��ي��ة حم���ددة 
ويكون  احل��ي��وان  حياة  من 

ا. م�شتمرًّ

الأم  اأمها؛ لأن  البطة  تتبع 
البطة  راأته  �شيء  اأول  هي 

فور ولدتها.

وال���ش��ت��ن��ت��اج، السلوك اإلدراكي  ، ال��ت��ف��ك��ري 
وم����ع����اجل����ة امل���ع���ل���وم���ات 
املعقدة  املفاهيم  ل�شتيعاب 

وحل امل�شكالت.

ت�شتعمل ال�شمبانزي حجًرا 
لك�شر الثمار وفتحها.

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب140-143•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 130-131

يف الأحياء

تستجيب الحيوانات للمثيرات الداخلية والخارجية. أعط مثااًل على استجابة لمثير داخلي وآخر على استجابة 
لمثير خارجي.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. قد يالحظ الطالب اأن ال�شعور باجلوع يعد مثرًيا داخليًّا يدفعهم للذهاب اإىل الثالجة للعثور 

على �شيء ياأكلونه. وقد يقرتحون اأن املثري اخلارجي هو وعد الوالد لهم مبكافاأة حتفزهم لتنظيف غرفهم. 

لّخ�ص
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�شلوك الحيوان
2-11 ال�شلوكات البيئية

ت�شفح   القسم 2 من هذا الفصل، واكتب ثالثة أسئلة تتبادر إلى ذهنك من خالل قراءتك 
للعناوين وشروح الرسوم.

1• اقبل الإجابات المعقولة جميعها. .

2• . 

3• . 

استعن بكتابك المدرسي أو أحد المعاجم العلمية لتعريف مفردة مستعمرة.
جمموعة من املخلوقات احلية وحيدة اخللية اأو متعددة اخلاليا تعي�ض مًعا يف توافق كبري.

 

 

اكتب المفردة الصحيحة في العمود إلى اليمين مقابل كل تعريف.

عالقة تهديد أو قتال بين فردين من النوع نفسه.

جماعة تكون األفراد األعلى ترتيًبا فيها قادرة على الوصول إلى الموارد دون االصطدام 
باألفراد اآلخرين في الجماعة.

محاول�ة الختي�ار منطقة ذات مس�احة معينة والس�يطرة عليها ضد حيوان�ات أخرى من 
النوع نفسه.

الحصول على الطعام والتغذي عليه.

ا مسافات بعيدة إلى مواقع جديدة. االنتقال فصليًّ
ا.  دورة تحدث يوميًّ

ش�كل من التواصل الس�معي، تق�وم فيه الحيوانات باس�تخدام أعض�اء صوتية إلصدار 
مجموعات من األصوات لها معاٍن مشتركة.

سلوك يستعمل لجذب شريك التزاوج.
رعاية األبوين ألبنائهما في مراحل النمو المبكرة. 

عمل يقوم به فرد يفيد فرًدا آخر على حساب حياته.




مستعمرة




�شلوك ال�شراع 

 �شلوك �شيادة  

  الت�شل�شل الهرمي 

�شلوك  حتديد 

منطقة النفوذ 

�شلوك جمع الطعام

�شلوك الهجرة 

النمط اليومي  

اللغة 

�شلوك املغازلة 

�شلوك احل�شانة 

�شلوك الإيثار 
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حّلل   سلوكات التنافس من خالل وصف مزايا السلوك التي تساعد على البقاء.

�شلوكات التناف�ض

السلوك : �شلوك ال�شراع
على  ال�شيط���رة  يك�ش���ب  البقاء:  ميزة 
�شريك  اأو  ال��ط��ع��ام  ومنها  ال���م���وارد، 

التزاوج المحتمل.

السلوك: �شلوك تحديد منطقة النفوذ.
ميزة البقاء: يزيد من فر�ض الح�شول على طعام كاف.

السلوك : �شلوك ال�شيادة
ال�شل��وكات  م����ن  يق��ل��ل  البق�اء:  مي�زة 
الت����ي  المجموع�����ة،  ف��ي  العدائي����ة 
ت�شتهل��ك الوق��ت والطاق��ة بعي��ًدا عن 
ن�شاط��ات البق��اء ومنه��ا الح�شول على 

الغذاء.

قارن   اللغة مع التواصل. أعط مثااًل على التواصل وآخر على اللغة.
معلومات  بينها حول  فيما  تتوا�شل  اأن  للحيوانات  املعقولة جميعها. ميكن  الإجابات  اقبل 

ب�شيطة منها، مواقعها، بوا�شطة الأ�شوات مثل التغريد، اأو بالروائح مثل الفورومونات. اأما 

اللغة فهي ا�شتخدام الأ�شوات للتوا�شل حول معلومات معقدة. فمثاًل، ي�شتطيع الب�شر تبادل 

اأفكار با�شتخدام اللغة. 

ا�شتنت��ج   لماذا ينفش ذكر الطاووس ذيله الكبي�ر الملون ويحركه في حضور أنثاه خالل 
موسم التزاوج.

الأكرب  ا  ن�شبيًّ يبدو  للتزاوج  ذكًرا  الأنثى  تختار  غالًبا  جميعها.  املعقولة  الإجابات  اقبل 

والأكرث �شحة من مناف�شيه. ورمبا ينف�ض ذكر الطاوو�ض ذيله الطويل ليبدو اأكرب ، كما اأن 

�شطوع الألوان  وقوة اهتزاز الذيل قد يجذبان النتباه وي�شري  اإىل حالته ال�شحية. 

اأنواع ال�شلوكات
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب144-147•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 132-133

يف الأحياء

�شلوكات التوا�شل
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب148•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 134

يف الأحياء

�شلوكات املغازلة 
واحل�شانة

وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 
الصفحة  

كتاب الطالب149•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 134

يف الأحياء
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حّلل   لماذا يظهر الحيوان س�لوك اإليثار، على الرغم من أن هذا الس�لوك ال يعزز نجاحه 
في التكاثر؟

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. لأن �شلوك الإيثار يزيد من عدد ن�شخ اجلني امل�شرتك بني 

اأفراد اجلماعة. و قيام الأفراد غري القادرة على التكاثر باإطعام وحماية الأفراد القادرة 

على التكاثر، يوؤكد اأن اجلينات امل�شابهة جليناتها يتم نقلها اإىل الأجيال القادمة. 

نّظ��م   اإليجابيات والس�لبيات المرتبطة مع البقاء ونجاح التكاثر للس�لوكات المبينة في 
الجدول أدناه. اقبل الإجابات المعقولة جميعها.

ال�شلبياتالإيجابياتال�شلوك 
يطي���ر اإلوز إلى النصف 
الجنوبي من الكرة األرضية 

قبل الشتاء.

تزيد من فر�شتها يف البقاء 
ذات  مواقع  اإىل  بالنتقال 
مناخ منا�شب وغذاء اأكرث.

ي�شتهل��ك النتق��ال مل�شافات 
طويل��ة طاق��ة، ويزي��د من 

احتمال الفرتا�ض.

تتص��ارع ذكور األس��ود 
لتحديد منطقة النفوذ.

تعزز البقاء وجناح التكاثر 
بال�شيط��رة عل���ى منطق���ة 
الغذاء  مثل  م��وارد  حت��وي 

و�شريك التزاوج.

ال�شراع للفوز مبنطقة نفوذ 
ي�شتهلك طاقة، وقد يت�شبب 

يف اإ�شابات.

تطي�ر اآلب�اء ف�ي الصقور 
ًّ�ا  يومي كيلومت�رات  ع�دة 

لتجمع الطعام لصغارها.

ت��زي��د ف��ر���ض ال�����ش��غ��ار يف 
ا�شتمرارية  وتوؤكد  البقاء، 

جينات الآباء.

الطاق��ة امل�شتهلكة لرعاية 
ال�شغار ميكن اأن تعر�ض �شحة 
الأبوين واأمانهما للخطر.

�شلوكات التعاون
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب150•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 135

يف الأحياء

الإيجابيات وال�شلبيات
وج�دت ه�ذه المعلوم�ات في 

الصفحة  
كتاب الطالب151•
كتاب اأ�شا�شيات القراءة 135

يف الأحياء

لديك في حياتك نوع من السيادة في التسلسل الهرمي شبيه بما لدى بعض الحيوانات. على الرغم من أنهما 
يعمالن بطريقة مختلفة، إال أن بعض اإليجابيات هي نفسها. صف نوًعا من أنواع السيادة وإيجابياتها.

اقبل الإجابات املعقولة جميعها. هناك نوع من ال�شيادة يف الت�شل�شل الهرمي يف غرفة ال�شف. فاملعلم يعد �شائًدا. فهو ي�شع 

قواعد ال�شف ويقود ال�شف يف املناق�شات. وهذا يجعل �شري الدر�ض اأكرث �شال�شة وتنظيًما، مما ميكننا من التعلم ب�شورة اأف�شل. 

اربط
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الربط مًعا

ًّا، ل مالحظاتك. اختر سلوكين الحظتهما ، وحللهما، مستخدًما النموذج أدناه. نفذ بحًثا إضافي  راقب سلوكات الحيوان وَسجِّ
 اقبل الإجابات المعقولة جميعها.  إذا دعت الحاجة، إلكمال تقريرك حول السلوك بشكل تام. 

الحيوان:

وصف السلوك:
غريزي أم مكتسب؟       نوع السلوك:

وصف المثير : 
داخلي أم خارجي؟

إيجابيات السلوك في البقاء ونجاح التكاثر:

سلبيات السلوك من حيث البقاء ونجاح التكاثر:

الحيوان:

وصف السلوك:
غريزي أم مكتسب؟       نوع السلوك:

وصف المثير: 
داخلي أم خارجي؟

إيجابيات السلوك في البقاء ونجاح التكاثر:

سلبيات السلوك من حيث البقاء ونجاح التكاثر:

ا�شتق�شاء اإ�شافي


