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الخلّيُة هي الّشكُل ال�أبسط للحياة، وتُعدُّ الَوحدَة ال�أساسّية لجميع الكائنات الحّية.

املادة الوراثية 
 أجهزة جسم اإلنسان - الكائنات احلية
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ــع اأنشــطتها اأن  ــد دراســة هــذه الوحــدة المتمازجــة، والتفاعــل م ــة بع ــن الطلب ــع م يتوق  
يكونــوا قادريــن علــى توظيــف معرفتنــا للكائنــات الحيــة ومادتهــا الوراثيــة واأجهزتهــا وتصنيفهــا فــي 

ــي: ــق ال�آت ــن خــلال تحقي ــة م ــا اليومي حياتن

   وصف تركيب الحموض النووية واأهميتها. 

نسان.     التعرف اإلى تركيب الجهاز التناسلي في ال�إ

خصاب والحمل والول�دة والرضاعه. تتبع مراحل ال�إ

تتبع التصنيف الهرمي لبعض الكائنات الحيه.

املادة الوراثية  أجهزة جسم اإلنسان - الكائنات احلية
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15اإختبار الفترة الثالثة
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المادة الوراثّية

)Genetic Material(

تركيب الكروموسوم: 1-1

 ،DNA مـن  النّـواة  حقيقّيـة  الحّيـة  الكائنـات  فـي  الكروموسـوم  يتركّـب 
وبروتينـات، ومـن هـذه البروتينـات بروتين الهسـتون الذي يرتبـط في مجموعات 
ثمانيـة مكّونـاً شـكل خـرزات )beads(، بينمـا يلتـفُّ جـزيء DNA مرتْيـن 
حـول هـذه البروتينـات حتـى يصـل اإلـى جـزيٍء بروتينـّي تاسـع، هـذا التجّمـع 
النيوكليوسـوم  يدعـى   DNA ال  جـزيء  مـع  التسـع  البروتينّيـة  للجزيئـات 

)Nucleosome(، كما في الشكل )2(. 

 ))Supercoil( الكروموسوم  تَكدُّس  في  مهّماً  دوراً  النيوكليوسوم  يلعب 
الترجمة التي  اأّن له دوراً في تنظيم عملّية  اأثناء ال�نقسامات الخلويّة، كما 

القادمة. السنوات  في  ستدرسها 

:)Nucleotides( النيوكليوتيدات

تُعدُّ الَوحداِت البنائّيَة ال�أساسّيَة للحموض النوويّة، فما تركيبها؟ وبماذا تختلف عن بعضها؟

حّدَد عالُِم الكيمياء الحيويّة )ليفين( التركيَب ال�أساسّي للنيوكليوتيدات، كما ياأتي:

RNA 2 ب( نيوكليوتيد ل(       DNA نيوكليوتيد ل )2 اأ(  

RNA و DNA الشكل )2(: نيوكليوتيدات بناء الحموض النوويّة

الشكل )1( النيوكليوسوم
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)Deoxyribonucleic Acid( DNA الحمض النووي الرايبوزي منقوص ال�أكسجين

ــن  ــٍق م ــٍب دقي ــن ترتي ــث تتكــّون كلُّ سلســلٍة م ــي، حي ــن بشــكٍل لولب ــن سلســلتْين ُملتّفتْي يتشــكّل جــزيء DNA م
النيكليوتيــدات، ترتبــط قواعدهــا النيتروجينيــة 
ــة. اســتعن  ببعضهــا بواســطة روابــط هيدروجينّي

آتية: بالشكل )5(، واأجْب عن ال�أسئلة ال�

اأّي من القواعد النيتروجينّية ترتبط معاً؟. 1

ــي . 2 ــة الت ــط الهيدروجينّي ــدد الرواب ــا ع م
تربــط كّل نوعْيــن معــاً؟

فّسر سبب تسمية السلاسل ب 5َ -3َ.. 3

فــي  متعاكســتين  السلســلتان  وتكــون 
ال�تّجــاه، كمــا فــي الشــكل )3(. فّســر ذلــك.

يحــدث للمــادة الوراثيــة DNA عمليــة تدعــى التضاعــف اأثنــاء التحضيــر ل�نقســام الخليــة، حيــث يتــم خلالهــا الحفاظ 
علــى كميــة ونوعيــة المــادة الوراثيــة للكائــن الحــي، ممــا يســاعد فــي انتقالهــا مــن خليــة اإلــى اخــرى ومــن جيــل اإلــى اآخــر.

جابة الصحيحة لكلٍّ مّما ياأتي: س1  اختر ال�إ

1   ما القاعدة النيتروجينية التي تتواجد في RNA، ول� تتواجد في DNA؟

د- سايتوسين. جـ- ثايمين.  ب- يوراسيل.  اأ- اأدنين. 

2   مّم يتركب الكروموسوم؟

.RNA -د جـ- DNA وبروتين.  ب- بروتين.   .DNA -اأ

.DNA س2  وضح المقصود بجزيء

.RNA س3  ارسم رسماً تخطيطّياً لنيوكليوتيد في جزيء

DNA الشكل )3(: جزيء
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الجهازان التناسلّيان والتكاثر

ــة التــي ينتــج مــن خلالهــا اأفــراٌد جديــدة مــن النــوع  ُيعــدُّ التكاثــر مــن الصفــات المّميــزة للكائــن الحــي، فهــو العملّي

ــاة .  ــى اســتمرار الحي ــظ عل )Species( نفســه، ويحاف

1-2)Male Reproductive System( الجهاز التناسلّي الذكري

يتكّون من خصيتْين واأنابيَب ناقلٍة تصل بين الخصيتْين والقضيب، اإضافًة اإلى مجموعٍة من الغدد التناسلّية الُملحَقة. 

ادرس الشكل )1( ثم: 

عّين اأجزاَء الجهاز التناسلي الذكري.. 1

عّدد الغدِد الُملحَقة بالجهاز التناسلي الذكري.. 2

الشكل)1(: الجهاز التناسلي الذكري

من خلال دراستك الشكل )1-2(، نلاحظ اأّن الجهاز التناسلي الذكري يتركُّب من:

)Testes( 1- الخصيتين

 )Ducts( 2- ال�أنابيب الناقلة

3- الغدد الملحقة )التناسلية المساعدة( 

 )Penis( 4- القضيب

                               
الشكل )2(: الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي

2-2)Female Reproductive System( الجهاز التناسلي ال�أنثوي

ادرس الشكل )3(، ثم:

أنثوي.. 1 عّين اأجزاء الجهاز التناسلي ال�

حّدْد مواقع الِمبيضْين .. 2

أنثوي الشكل )3(:الجهاز التناسلي ال�
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أنثوي يتركّب من:  من خلال دراستك الشكل )4(، تلاحظ اأّن الجهاز التناسلي ال�

:)Ovaries( 1- المبيضان

 :)Oviducts( 2- قناتا البيض

   :)Uterus( 3-الرّحم

:)Vagina( 4- المهبل

أنثوي الشكل )4(: اأجزاء الجهاز التناسلي ال�

3-2
خصاب  ومراحل تطوّر الجنين ال�إ

)Fertilization and Embryonic Development(

خصاب. أنثى تُنتج الخلايا البيضّية الثانوية، وعند التزاوج تحدث عملّيُة ال�إ ُينتج الذكُر الحيواناِت المنويّة، وال�

خصــاب؟ واأيــن يحــدث؟ ومــاذا ينتــج عنــه؟ وفــي اأيـّـة  فمــا ال�إ

مرحلــة مــن مراحــل ال�نقســام تتكــّون الخلّيــة البيضّيــة الثانويــة؟

أّول مــن قنــاة البيــض  خصــاب عــادة فــي الثلــث ال� يحــدث ال�إ

أقــرب اإلــى المبيــض(، حيــث تتجّمــع الحيوانــاُت المنويّــة  )ال�

ــة الثانويــة  انظــر الشــكل)5(. ــة البيضّي حــول الخلّي

خصاب                                       الشكل)5(: مراحل ال�إ
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جدول )1(: مراحل تطّور الجنين

الصورةاأهم التغّيراتالفترة الزمنّيةالمرحلة

خصــاب وحتــى نهايــة ال�أولى مــن ال�إ
ال�أســبوع الســادس

مــن  بسلســلة  المخصبــة  البويضــة  تبــداأ 
اإلــى  تتحــول  ثــم  المتســاوية،  ال�نقســامات 
كتلــٍة كرويــٍة مجّوفــة، تقــوم بال�نغــراس فــي 
أيــام )6-9( مــن  جــدار الرحــم، وذلــك فــي ال�
خصــاب، ثــم تتكــّون المشــيمة التــي يرتبــط  ال�إ
ــداأ  ــل الســري، وتب ــن بهــا بواســطة الحب الجني
الجنيــُن  وُيحــاط  بالنبــض،  القلبيــة  الثنيــات 
بكمّيــة صغيــرة مــن ســائل، ُيدعــى الســائَل 

الرهلــي . مــا اأهمّيتــه؟

 

ال�أســبوع الثانية نهايــة  مــن  تمتــد 
الســادس اإلــى ال�أســبوع الثانــي 

عشــر.

تنمــو العضــلات وال�أعصــاب بشــكٍل واضــٍح، 
ويتميــز الجنــس فــي نهايــة هــذه المرحلــة.

تمتد من نهاية ال�أسبوع الثاني الثالثة
الثاني  ــوع  ال�أســب حتى  عشر 

والعشرين.

بحركــة  ال�أم  وتشــعر  بالنمــو،  العظــام  تبــداأ 
الجســم  اأجهــزة  تكويــن  ويكتمــل  الجنيــن 

الداخلّيــة.

ال�أســبوع الرابعة نهايــة  مــن  تمتــد 
حتــى  والعشــرين  الثانــي 

لــول�دة. ا

وتطــّور  نمــّو   المرحلــة  هــذه  فــي  يكتمــل 
الجنيــن  وضــع  وينقلــب   ، كافّــة  ال�أجهــزة 
نحــو  متّجهــاً  الــراأس  ويصبــح  تدريجّيــاً، 

الرحــم. عنــق  باتّجــاه  ال�أســفل 

  )Birth( :الول�دة
يصعــب تحديــُد يــوم الــول�دة بدقـّـة، اإل� اأنـّـه يمكــن التنبــؤ بميعــاد الــول�دة فــي حــدود عشــرة اأيــام تقريبــاً، فالــول�دة عملّيــة 

خــروج الجنيــن مكتمــل النمــو مــن الرحــم اإلــى العالــم الخارجــي بعــد 38 اأســبوعاً مــن الحمــل تقريبــاً، وقبــل الــول�دة تبــداأ 

أولــى لبــدء عمليــة  شــارة ال� سلســلٌة مــن تقلّصــاِت وانقباضــاِت جــدار الرحــم، لدفــع الجنيــن اإلــى الخــارج والتــي تعــّد ال�إ

.)Labor( الــول�دة، وهــذا مــا ُيعــرف بالمخــاض
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هناك الكثير من ال�أمراض التي قد تنتقل عن طريق ال�تّصال الجنسي بين شخصْين، اأحدهما مصاٌب بالمرض، مثل:

 )Acquired Immunodeficiency Syndrome( )AIDS( يدز اأ- متلازمة نقص المناعة المكتسب: ال�إ

ــاً، واأكثِرهــا  يــدز، الــذي يعــدُّ مــن اأخطــر المشــاكل الصحّيــة عالمّي  يســّبُب  فيــروس ُيعــرف باســم )HIV( مــرَض ال�إ

صعوبــًة. يــؤّدي هــذا المــرض اإلــى فقــدان المريــض المناعــة المكتســبة، لمــاذا؟  وينتقــل عــن طريــق ال�تّصــال الجنســي 

أم المصابــة اإلــى الجنيــن عبــر المشــيمة. نســان، كمــا ينتقــل مــن ال� للاإ

  )Hepatitis B( )ب- التهاب الكبد الوبائي )ب

التهــاب الكبــد الوبائــي )ب( يســّببه فيــروس )HBV( الــذي يتواجــد فــي بلازمــا الــدم، واإفــرازات الجســم الســائلة، مثــل 

أعــراض  صابــة بالفيــروس بـــ )60-120( يومــا تبــداأ ال� فــرازات المهبلّيــة للاأشــخاص المصابيــن، بعــد ال�إ الســائل المنــوي، وال�إ

ــراز اإلــى  ــول اإلــى اللــون الداكــن، تحــول الب ــِد والعينيــن )يرقــان(، تحــّول الب بالظهــور، وتشــمل ال�أعــراض: اصفــرار الجل

اللــون الفاتــح، فقــدان الشــهّية، ضعــف عــام واإعيــاء، غثيــان وقــيء.

تتــّم العــدوى عنــد تعــّرِض الشــخص الســليم لســوائل جســٍم اآخــر مصــاٍب اأثنــاء المعاشــرة الجنســّية، اأو عــن طريــق نقــل 

بــر الملّوثــة. الــدم، واســتعمال ال�إ
القواعد الصحّية للمحافظة على سلامة ال�أجهزة التناسلّية

صابات اتّباع ما ياأتي: اأهم الوسائل للوقاية من هذه ال�إ

المحافظة على نظافة ال�أجهزة التناسلّية.. 1

المحافظــة علــى نظافــة الملابــس، وخاصــة الداخليــة منهــا، واســتبدالها بشــكٍل مســتمرٍّ فــي فتــرات قصيــرة، وعــدم . 2

اســتعمال ملابــس ال�آخرين.

ــة، اأو . 3 ــرازات غريب ــة، مثــل وجــود اإف صاب ــد ملاحظــة ظهــور اأّي اأعــراٍض تــدل علــى ال�إ ــوراً عن مراجعــة الطبيــب ف

ــٍة مســتمّرة. ــدّي، اأو حكّ طفــٍح جل

فوائد الرّضاعة الطبيعّية للاأم والطفل                                                                 
أولــى ليــس حليبــاً،  أيــام الثلاثــة ال� عملّيــة الرضاعــة للطفــل بعــد الــول�دة مباشــرة ضروريـّـة لــه، فمــا يتلقــاه الطفــل فــي ال�

فــراز الحليــب. واإنّمــا هــو ســائٌل كثيــٌف، ُيســّمى اللبــا، وبعــد ذلــك تبــداأ غــدد الثــدي باإ

وتتلخص اأهمّية الرضاعة الطبيعية فيما ياأتي:

يحتوي كلٌّ من اللبا والحليب على اأجسام مضادة تكسب الطفل مناعًة طبيعّية، لمقاومة بعض مسّببات ال�أمراض.. 1

يوفر حليب ال�أم غذاًء متكاملاً ومتوازناً، فهو يحتوي بروتينات سهله الهضم وسكر اللاكتوز، وهو سهل الهضم وال�متصاص.. 2

تساعد عملية الّرضاعة في عودة الرحم اإلي حالته الطبيعّية بعد الول�دة، وتخفف من نزيف الدم الناتج بفعل الول�دة. . 3

اأمراض منقولة جنسّيًا:4-2
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جابة الصحيحة فيما ياأتي : س1  اختر رمز ال�إ

آتية من اأجزاء الجهاز التناسلي الذكري؟ 1  اأي ال�

د- المهبل. جـ- الرحم.  ب- المبيضان.  اأ- غدتا كوبر. 

خصاب وبالتالي الحمل؟ 2  ماذا يحدث لبطانة الرحم في حالة حدوث ال�إ

د- ل� تتاأثر.  جـ- تقل سمكاً.  ب- تزداد سمكاً.  اأ- تنسلخ. 

3  في اأيّة مرحلة  تبداأ الثنيات القلبّية للجنين بالنبض؟

د- الرابعة. جـ- الثالثة.  ب- الثانية.  اأ- ال�أولى. 

س2  اأذكر وظيفة كلٍّ من:

اأ- الخصيتْين.                   ب- المبيضْين. 

س3   عدد فوائد الرضاعة.
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الكائنات الحيَّة وتصنيفها

)Living organisms and their taxonomy(

يتناول هذا الفصُل تصنيَف الكائنات الحّية، وكيف اأسهم هذا التصنيُف في منح ُهويٍّة لكّل كائٍن حّي. 

1-3)Scientific Name( تسمية الكائنات الحّية

تختلــف ال�أســماء الشــائعة للكائنــات الحّيــة مــن بلــٍد اإلــى اآخــر، ومــن لغــٍة اإلــى اأخــرى؛ لذلــك اعتمــد العلمــاء اســماً 
ــر. فمــا  ــٌت ل� يتغّي ــلاف جنســّياتهم، وهــو ثاب ــى اخت ــكلٍّ منهــا، يســتخدمونه عل ــاً ل ــاً )Scientific Name( خاّص علمّي

آلّيــة التــي ُيكَتــب بهــا ال�ســُم العلمــّي؟ ال�

2-3
تصنيف  الكائنات الحّية الحديث

r)Taxonomy of Living Organisms(

صنـّـف العلمــاء الكائنــاِت الحّيــة فــي ثلاثــة مجــال�ت، انظــر الشــكل )1( الــذي يمثــل مخططــاً للكائنــات الحيــة، ثــم 
اأجــب عــن ال�أســئلة التــي تليــه:

Olea europaea

الثالث
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Ï .اكتب مفهوماً لتصنيف الكائنات الحّية
Ï ما اأهمّية هذا التصنيف للعلوم ال�أخرى؟
Ï ما ال�أسس التي اعتمدها العلماء في تصنيف الكائنات الحّية في ثلاثة مجال�ت، وست ممالك ؟
Ï .اختر واحدة من هذه ال�أسس، وبّيْن اأوجَه الشبه وال�ختلاف فيها في الممالك الست
Ï .علّل سبب فصل البدائّيات عن البكتيريا في التصنيف الحديث
Ï اأيُّ نوٍع من المجاهر اأسهم في الكشف عن الفروق بين خصائص البدائّيات والبكتيريا؟

التصنيف الشكليُّ والتصنيف الجينّي3-3

ترتبـط الصفـاُت الشـكلّية بالتكويـن الفيزيائـّي للكائـن الحّي، كعـدد الخلايا، وتركيبها، والتمثيل الغذائي، واسـتخدام 
الطاقـة، وال�أنسـجة وال�أعضـاء، وردود الفعـل والسـلوكات، اأّمـا الصفـات الجينّية فترتبط بالتكوين الوراثـي للخلّية، وتتابع 

أنـواع من الكائنات الحّيـة، فما النّوع؟ القواعـد النيتروجينّيـة فـي DNA، ونتيجـًة لهـذه الصفـات تظهـر ملاييـن ال�
أفــراد المتشــابهين  النّــوع )species(: الَوحــدُة ال�أساســّية فــي تصنيــف الكائنــات الحّيــة، ويمثــل مجموعــًة مــن ال�

فــي الطّــراز الشــكلي، والطّــراز الجينــي، والقادريــن علــى التــزاوج فيمــا بينهــم، واإنتــاج نســٍل َخْصــب.

 .)species( ًوُينتجــان بغــلاً، ول� ُيعــدُّ هــذا الهجيــن نوعــا ،)يتــزاوج ذكــُر الحمــار مــع اأنثــى الحصــان )الفــرس
مــاذا لــو تــزاوج ذكــر الحصــان مــع اأنثــى الحمــار، مــا اســم الكائــن الحــّي الناتــج؟ وهــل ُيعــدُّ هــذا الكائــن نوعــاً؟

 

جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1 : اختر رمز ال�إ
1  ما الَوحدة ال�أساسّية في تصنيف الكائنات الحية؟

اأ- الجنس.         ب- النوع.    جـ- المملكة.     د- ال�سم العلمي.
2  ما المجال التي تُصنَّف البدائيات ضمنه؟

اأ- البكتيريا البدائية.      ب- البكتيريا.    جـ- حقيقية النّوى.    د- الفطريّات.
3  ما عدد الممالك التي ُصنِّفت الكائناُت الحّية حديثاً ضمنها؟

اأ- ست.      ب- خمس.   جـ- اأربع .    د- ثلاث. 
س2   ما المقصود بكلٍّ من: اأ- التصنيف.   ب- النوع.    جـ- التصنيف الشكلي؟

س3  علّل: تمتاز فلسطين بتنّوٍع حيوّي كبيٍر، يبلغ %3 من التنّوع العالمي.
س4  بّيْن ال�أسس التي ارتكز عليها العلماء في التصنيف الحديث للكائنات الحّية.
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آتية: جابة الصحيحة لكّل فقرة من الفقرات ال� س1  : اختر رمز ال�إ

1   ماذا تسمى الغدة التي تحيط بعنق المثانة؟

د- فوق الكلوية ج- الحويصلة المنوية  ب- البروستات  اأ - كوبر 

2   في اأي جزء من الجهاز التناسلي ال�نثوي تحدث عملية ال�خصاب بين الحيوان المنوي والخلية البيضية الثانوية؟

د-   قناة البيض ب- المهبل             ج-  الرحم  اأ - المبيض 

3   ما اسم العلم الذي يهتم بتعريف الكائنات الحّية وتسميتها وتبويبها؟

د- الخلية ج- التشريح  ب- التصنيف  اأ- الوراثة 

4   اأي المفاهيــم التاليــة ُيعــرف باأنــه مجموعــة مــن الكائنــات الحيــة المتشــابهة فــي الشــكل والتركيــب وقــادرة علــة 
التــزاوج فيمــا بينهــا؟

ب- النوع  اأ- الجنس 

س2  : علل ما ياأتي:

تتكّدس المادة الوراثّية على شكل نيوكليوسوم. اأ- 

بالرغــم مــن اأّن جميــع البشــر تحتــوي خلاياهــم الجســمية علــى 46 كروموســوماً، اإل� اأّن هنــاك تنّوعــاً فــي الصفــات  ب- 
نفســها فيمــا بينهــم.

س3  : ماذا تتوقّع اأْن يحدث لو اأّن القاعدة النيتروجينّية G حلّت محل القاعدة النيتروجينية A، اأثناء عملّية التضاُعف.

س4  : صف ما يحدث اأثناء المرحلة ال�أولى من مراحل تكوين الجنين؟
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ورقة عمل 
. RNA و DNAأ- استخدم الشكل املرفق والشكل )٢( صفحة ٣ وحدد الفروق بني ال

ب- عني أجزاء الجهاز التناسيل األنثوي عىل الشكل املرفق.

ج- أرسم خارطة مفاهيم توضح املاملك الست عند تصنيف الكائنات الحية.
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اختبار الفترة الثالثة 

جابة الصحيحة فيما ياأتي: س1 : اختر رمز ال�إ
1  ما الَوحدة البنائية ال�أساسّية للحموض النووية؟

أميني.         ب- الحمض الدهني.    جـ- الغليسرول.     د- النيوكليوتيد. اأ- الحمض ال�
2  ما القاعدة النيتروجينية التي ترتبط مع القاعدة النيتروجينية G؟

.C -د       .U -جـ      .T -ب           .A -اأ
آتية ليست من الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي الذكري؟ 3  اأي ال�

اأ- الكظرية.         ب- كوبر.     جـ- البروستات.       د- المنوية.
4  في اأي مرحلة من الحمل تشعر ال�أم بحركة الجنين؟

اأ- ال�أولى.         ب- الثانية.       جـ- الثالثة.        د- الرابعة.
آتية من ال�أمراض المنقولة جنسياً؟ 5  اأي ال�

اأ- تكيس المبايض وال�يدز.            ب- السرطان وال�يدز.    
يدز والتهاب الكبد الوبائي.       د- تكيس المبايض والسرطان. جـ- ال�إ

آتية ل�تنتمي للكائنات حقيقية النوى؟ 6  اأي ال�
اأ- البكتريا.         ب- الطلائعيات.    جـ- الحيوانات.     د- النباتات.

2  حدد القواعد النيتروجينية في الشكل المرفق.

نغراس. 3  اأرسم مخطط سهمي لمراحل ال�خصاب حتى ال�إ
4  ميز بين التصنيف الشكلي والجيني.


