
 الػحجة األولى 

 الفرل األول: السجاىخ وأنػاعيا

 ما السجى الحي ُيسكغ مغ خاللو أْن تخى العضُغ البذخّية الرػَر واضحًة؟    -

ٔmm- 1m 

 لساذا اسُتخِجَم السجيُخ الزْػئي لخؤية الخاليا، وبعس أجدائيا؟ -

 الجراسة لعجم قجرة العضغ البذخية عمى رؤية الخاليا وبعس أجدائيا وألىسضتيا في

 ما السجى الحي ُيسكغ مغ خاللو رؤية الخايبػسػمات والفضخوسات؟ -

ٔٓٓnm- ٔٓ nm 

 أعط أمثمًة أخخى عمى أشضاء غضخ واردة في الذكل. -
 , الحضػانات السشػية, حبػب المقاح.DNAجديء 

 
 أوجو الذبو واالختالف بضغ بضغ السجاىخ الزػئضة والسجاىخ االلكتخونضة

 السجيخ االلكتخوني السجيخ الزػئي وجو السقارنة
 كبضخ ندبضا صغضخ ندبضا الحجع

 كيخومغشاشضدضة زجاجضة نػع العجسات
 الكتخوني ضػئي السرجر )االشعة الداقصة(

 
 سبب االختالف بضغ ىاتف خمػي وآخخ ىػ وحجة السضغابضكدل لمكامضخا في كل ىاتف

كمستضغ: فاألولى ىي إخترار لكمسة  أنيا عبارة عغ Mega Pixel تعخف وحجة السضجا بضكدل 
بسعشى )عشرخ الرػرة( فتع إخترار  Picture Element )ممضػن( والثانضة ىي إخترار لكمستي

وىي عبارة عغ نقاط أو مخبعات صغضخة ججًا تكػن عمى  Pixel الكمستضغ في كمسة واحجة لتربح
 .ويسكغ مذاىجتيا بالعضغ السجخدة… الذاشة الخقسضة 



ب مغ شاشة الحاسػب أو شاشة التمفاز تالحع ىشاك ماليضغ السخبعات أو الشقاط الرغضخة فعشجما تتقخ 
 .Pixel الستجسعة والتي تعصي الرػرة .. وكل مخبع صغضخ ُيصمق عمضو بإسع

 
كمسا كانت جػدة الرػرة أفزل وانقى وبالتالي يسكشظ شباعتيا بأكبخ  Pixel فكمسا زاد عجد البضكدل

بضغ السضجا بضكدل ومقجار التسضضد شخدية كل ما زادت السضجا بضكدل كل ما زاد  والعالقة .قجر مسكغ
 مقجار التسضضد.

 لساذا لع يتع رؤية بعس مكػنات الحمضب بالعضغ السجخدة؟

 mm- 1mٔالنيا ال تقع ضسغ مجى رؤية العضغ السجخدة 

ى صػر مكبخة اكثخ ماذا تتػقع ان تكػن الجقائق التي رأيتيا في الذخيحة؟ ىل يسكغ الحرػل عم
 لسكػنات الحمضب؟ كضف؟

 دقائق مغ الجىػن . نعع يسكغ ذلظ مغ خالل استخجام العجسة الديتضة.

 مقجار التسضضد يديج مغ وضػح الرػرة فيل يػجج شخق أخخى لتػضضح صػر العضشات في السجيخ السخكب؟ 

 االصباغ السختمفة.استخجام جياز السضكخوتػم لمحرػل عمى عضشات رقضقة ججا, ايزا استخجام 
 اذكخ استخجامات أخخى لمسجيخ التذخيحي.

 في السجال الصبي في العسمضات الجخاحضة الجقضقة مثل عسمضات العضغ.

 

 

http://tameem.net/tm/wp-content/uploads/2009/08/1-22.jpg


 اسئمة الفرل

 الدؤال األول:

 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ج أ ج ب رمد االجابة 

 الدؤال الثاني:

 
1       - 4 xٕ- 40  x 

 الدؤال الثالث: 

 السجاىخ االلكتخونضة السجاىخ الزػئضة السقارنةوجو  
 كيخومغشاشضدضة زجاجضة نػع العجسات السدتخجمة

 اعمى مغ السجاىخ الزػئضة أقل مغ السجاىخ االلكتخونضة مقجار التكبضخ
 اعمى مغ السجاىخ الزػئضة أقل مغ السجاىخ االلكتخونضة مقجار التسضضد )الفرل(

 

 الدؤال الخابع:

 مقجار التكبضخ في العجسة الذضئضة× التكبضخ في السجيخ السخكب = مقجار التكبضخ في العجسة العضشضة مقجار 

 س×                              ٓٔ=                                 ٓٓٗ          
  ٓٔ÷ ٓٓٗس                   =                          

 xٓٗالذضئضة       =         مقجار تكبضخ العجسة 
 اجابات االسئمة بضغ أجداء محتػى الفرل االول

 أنػاع السجاىخ



 الفرل الثاني
 ما أنػاع الذبكة االنجوبالزمضة؟

 الذبكة االنجوبالزمضة السمداء والذبكة االنجوبالزمضة الخذشة
الشػوي؟ ما ما اسع العزضات كخوية الذكل التي تشتذخ عمى سصح الجدء القخيب مغ الغالف 

 وضضفة ىحه العزضات؟
 تدسى العزضات الكخوية بالخايبػسػمات

 وضضفة الخايبػسػمات: ترشضع البخوتضشات التي تحتاجيا الخمضة
 ما دور االجدام الحالة في التخمز مغ الخاليا السضتة في جدع االندان؟

 حضث يتع ,(Autophagy) تقػم بحلظ بعسمضة تدسى اليزع الحاتي
العزضة التالفو )مثال السايتػكشجريا( أو الخمضة السضتة بغذاء مددوج الحي بجوره فضيا حػصمة 

 .يخفد األجدام الحالة إلفخاز إنديساتيا  وتحمل ىحه الخمضة
 اثخاء

وىشاك وضضفة أخخى لألجدام الحالة و ىي إزالة الخاليا التالفة أو األجداء السخخبة مغ الخاليا و 
بالحخارة أو بالبخودة أو بالخضح أو بالكضسضائضات أو بالعػامل األخخى . و األندجة ؛ كالخاليا السخخبة 

يؤدي تخخيب الخاليا إلى تفجضخ األجدام الحالة و تحخيخ اليضجروالزات ) اإلنديسات الحالة ( التي تبجأ 
فػرًا بيزع السػاد العزػية في محضصيا . فإذا كان التخخيب صغضخًا ُأزيمت مشصقتو و أُعضج تخمضع 

؛ و  autolysis الخمضة . أما إذا كان التخخيب كبضخًا فتدال الخمضة كميا بعسمضة تدسى االنحالل الحاتي
بيحه الصخيقة تدال الخمضة كميا و تتػلج في العادة محميا خمضة ججيجة مغ نػعيا نفدو بعسمضة التكاثخ 

جدام الحالة عػامل مبضجة التفتمي لمخمضة السجاورة ليا لتحل محل الخمضة السخخبة . كسا تحػي األ
[. و تذسل ىحه العػامل ٖٔلمجخاثضع يسكشيا قتل الجخاثضع السبمعسة قبل أن تتسكغ مغ تخخيب الخاليا ]

الحي يخبط lysoferrinالحي يقػم بإزابة أغذضة خاليا الجخاثضع , و المضدوفخيغ lysozyme المضدوزيع
تقخيبًا بحضث  pH 5 و الحسس عشج درجة باىاء الحجيج و الفمدات األخخى الزخورية لشسػ الجخاثضع ,

يشذط اإلنديسات الحالة و يثبط بعس أنطسة استقالب الجخاثضع . كسا ُتخدن في األجدام الحالة 
إنديسات تتسكغ مغ تحخيخ ُكجاسات الذحع و حبضبات الجمضكػجضغ فتػفخىا لالستعسال في مػاقع أخخى 

 في داخل الخمضة أو في الجدع
 
 



 ابػ ذنضبو خالل تحػلو الى ضفجع كامل تساما كضف يحجث ذلظ؟ يتالشى ذيل
تقػم االجدام الحالة بػاسصة االنديسات التي تحتػييا عمى تحمضل ذيل ابػ ذنضبة خالل تحػلو 

 .الى ضفجع كامل
 السايتػكشجريا اكثخ عجدا في خاليا البشكخياس أم في الخاليا العزمضة، لساذا؟

عزمضة اكثخ عجدا مغ خاليا البشكخياس الن الخاليا العزمضة تبحل السايتػكشجريا في الخاليا ال
 .مجيػدا اكبخ وبالتالي تحتاج الى شاقة اكثخ

 عجد أنػاع بالستضجات أخخى مخت معظ سابقا؟
 أنػاع أخخى لمبالستضجات

 (Chromoplast) البالستضجات السمػنة - أ
 .الشاضجة األلػان السختمفةتحتػي عمى صبغات ممػنة تعصي لألزىار واألوراق والثسار 

 (Leukoplasts) البالستضجات البضزاء أو عجيسة المػن  - ب
تعسل كسخاكد لتخديغ الشذا والجىػن والبخوتضشات. )اي أجداء الشبات التي تتع فضيا عسمضة 

 التخديغ؟
 تكثخ البضخوكدضدػمات في خاليا  الكبج والكمضتضغ، لساذا؟

 .الدامة بػاسصة األنديسات السػجػدة فضياألنيا تقػم باستقالب الكحػل والسػاد 
  .(  لالنضبضبات الجقضقة2+ 9+ صفخ( والشسط )9االختالف بضغ الشسط )

مجسػعات مغ األنضبضات الجقضقة تتختب عمى شكل أزواج في السحضط وعمى انضبضبضغ  ٜيػجج 
يػجج تدع مجسػعات متػازية مغ األنضبضبات الجقضقة وتزع كل  مشفخديغ في السخكد

 مجسػعة ثالثة أنضبضبات دقضقة مترمة معاً 
 يػجج في األىجاب واألسػاط يػجج في الجدع السخكدي 

 اذكخ خاليا في جدع اإلندان تحتػي عمى أىجاب واسػاط محجدا مكان وجػد كل مشيسا؟
 قشاة فالػب في الجياز التشاسمي االنثػي تحتػي عمى اىجاب

 يحتػي عمى سػط يداعجه عمى الحخكةالحضػان السشػي في الجياز التشاسمي الحكخي 
 الشػاة 

 ماذا تتػقع أن يحجث لجدع الكائغ الحي  اذا تػقفت الخمضة عغ صشع الخايبػسػمات؟
يسػت الكائغ الحي الن وضضفة الخايبػسػمات صشع البخوتضشات التي تعتسج وتحتاجيا الخمضة 

 لتبقى حضة.



 اسئمة الفرل الثاني

 الدؤال األول:

 4 3 2 1 رقع الدؤال
 ج ب أ ج رمد اإلجابة

 

 الدؤال الثاني:

 الذبكة االنجوبالزمضة الخذشة:

الفجػة السشقبزة: فجػة تتكػن في بعس الكائشات الحضة الخخاج الساء الدائج عغ حاجتيا عغ شخيق 
 الخاصضة االسسػزية.

الدتخوما: سائل كثضف يسأل الحضد الجاخمي لمبالستضجات الخزخاء يحتػي عمى بخوتضشات وانديسات, 
 RNAو DNAباإلضافة إلى ¸ ورايبػسػمات, وحبضبات الشذا

 الدؤال الثالث:

تختمف العزضات الغذائضة عغ الالغذائضة أنيا محاشة بأغذضة ذات تخكضب كضسضائي مذابو لتخكضب 
 الغذاء الخمػي.

 دؤال الخابع: ال

 نطخية الخمضة: وضعيا العالسان شاليجن وشفان في القخن التاسع عذخ بشػد وتشز عمى أن: 

 واحجة أو أكثخخمضة تتكػن مغ  لحضةالكائشات ا جسضع. 
 الخاليا ىي الػحجات األساسضة في التخكضب والػضضفة في الكائشات الحضة. 
 .تشتج الخاليا الججيجة مغ خاليا سابقة ليا 

 : الخامذالدؤال 
 RNAوجديء  DNAوذلظ الحتػائيا عمى جديء  . أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A6%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9


الخمضة كسا تمعب دوًرا ىاًما في النيا تقػم بيزع وتحمضل السػاد الدائجة واالجدام الغخيبة داخل  . ب
 التخمز مغ بعس محتػيات الخمضة واألندجة التالفة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثالث

 أي السخاحل في الصػر البضشي أكثخ زمشا؟

  DNAمخحمة بشاء السادة الػراثضة 



ما عجد ساعات مخاحل الصػر البضشي في كل مغ نبات الفاصػلضاء واأللضاف في الفار، وخاليا بصانة  
 االمعاء؟

 ساعة. ٖٕساعة,  خاليا بصانة االمعاء  ٕٔساعة , الضاف الفأر  ٚٔنبات الفاصػلضاء 

د ساعات شػر ما الشدبة السئػية ليحه السخاحل مغ دورة حضاة خمضة نبات الفاصػلضاء اذا عمست ان عج 
 اإلنقدام الستداوي ليا ساعتان؟ 

 % مغ دورة الخمضة.ٜٓ% تقخيبا ٘.ٜٛ%= ٓٓٔ×  ٜٔ÷ ٚٔ

 

 لساذا تع استخجام القسة الشامضة لجحور البرل في ىحا الشذاط ؟

النيا تحتػي عمى الخاليا السػلجة )السخستضسضة( التي تقػم باالنقدام بذكل مدتسخ مغ أجل نسػ 
 الجحر.

 عس األشخاص ببعس األورام الدخشانّضة في الجماغ؟كضف ُيراب ب

عغ شخيق الخاليا الجبقضة, أو الخاليا الدحائضة, او الخاليا الشجسضة وغضخىا في الجماغ والتي ليا قجرة 
عمى االنقدام. يدسى الػرم الدخشاني باسع ىحه الخاليا )الػرم الجبقي, الػرم الشجسي...الخ( تشذا ىحه 

عشجما تراب ىحه الخاليا بخمل تشحخف مغ خاللو عغ خرائريا السعتادة االورام في الجماغ 
والصبضعضة فتشسػ وتتكاثخ دون سضصخة وبذكل غضخ شبضعي. تعسل ىحه الخاليا الججيجة )الدخشانضة( 

عمى الدضصخة عمى أندجة الخاليا الدمضسة بػاسصة احتالل مداحات كبضخة أو استخجام امجادات الجم 
 لألندجة الدمضسة والصبضعضة.والسػاد السغحية 

 اسئمة الفرل الثالث

 

 الدؤال األول:



 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال
 أ أ ج أ ب رمد االجابة

 

 الدؤال الثاني: 

األشػار الستتابعة والسشطسة مغ الشسػ واالنقدام التي تحجث لمخمضة في الفتخة الدمشضة الػاقعة بضغ انقدامضغ 
 متتالضضغ

 الدؤال الثالث: -1

 , وتدتسخ الخمضة بالشسػ وزيادة عجد عزضاتيا.DNAتتزاعف السادة الػراثضة 

 الدؤال الخابع: -2

 بجاية ضيػر الخضػط السغدلضة, اصصفاف الكخومػسػمات, انفرال الكخومػسػمات, ضيػر الشػية 

 الدؤال الخامذ:

 انقدام متداوي  .أ 
 خمضتان .ب 
 كخومػسػم ٕٔ .ج 
أجل عسمضة التكاثخ وزيادة العجد في الكائشات وحضجة يحجث االنقدام في بعس الكائشات الحضة مغ  .د 

 الخمضة, والشسػ أو اصالح التالف مغ الخاليا, أو تججيج الخاليا واألندجة.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 أسئمة الػحجة

 الدؤال األول:

 ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال
 ب أ أ ب أ ج د د د ج ب رمد اإلجابة

 

 الدؤال الثاني:

 عمى الخايبػسػماتالحتػائيا  . أ
 النيا ال تشقدع  . ب

ج. النيا تشسػ تشتذخ بذكل ال يسكغ التحكع فضو, وقج تربح ضارة في حالة كػنيا غضخ خبضثة اذا 
 كانت في مػقع يؤثخ عمى وضائف اندجة الجدع مثل إعاقتو لدخيان الجم في األندجة.

 الدؤال الثالث:



بالزمضة الخذشة     اجدام جػلجي      حػيرالت الشػاة     الخايبػسػمات      الذبكة االنجو 
 غذائضة تحتػي االنديسات تكػن قخيبة مغ الغذاء الخمػي تصمق االنديع عشج الحاجة لو.

 الدؤال الخابع:

 متداوي  -أ

 نفذ العجد السػجػد في الخمضة االصمضة )االم(. -ب

 خاليا  ٗ  -ج

 الدؤال الخامذ: 

 الشيائي االنفرالي االستػائي التسيضجي

    
 

 الدؤال الدادس:

 خمضة حضػانضة خمضة نباتضة وجو السقارنة
 خمضتان خمضتان عجد الخاليا الشاتجة               

عجد الكخومػسػمات 
 في الخاليا الشاتجة

نفذ عجد كخومػسػمات  نفذ عجد كخومػسػمات الخمضة االصمضة
 الخمضة االصمضة

يتكػن الججار الخمػي )بجاية تتكػن صفضحة خمػية مكػنة  انقدام الدضتػبالوم            
الرفضحة الػسصى ثع تتخسب مادة الججار االبتجائي عمى 

 جابشي الرفضحة الػسصى مكػنا خمضتضغ ججيجتضغ

يتخرخ الدضتػبالزم 
تجريجضا حتى يشقدع مكػنا 

 خمضتضغ



 
مػقع ضيػر الخضػط 

 السغدلضة
تحتػي عمى سشتخيػالت )مخيكضدات( وتطيخ خضػط ال 

السغدل مغ االنضبضبات الجقضقة السػجػدة في اليضكل الخمػي 
 لمخمضة

تطيخ الخضػط السغدلضة 
مغ الدشتخيػالت السػجػدة 

 في الجدع السخكدي 
 

 الدؤال الدابع:

الحاتي تقػم األجدام الحالة بتحمضل العزضات التالفة في الخمضة بعسمضة تدسى اليزع 
(Autophagy بغذاء مددوج مغ )(, حضث يتع فضيا حػصمة العزضة التالفو )مثال البالستضجة التالفة

 داخل الخمضة الحي بجوره يحفد األجدام الحالة إلفخاز إنديساتيا داخل الغذاء وتحمل ىحه العزضة.

 الدؤال الثامغ:

 ٖخمضة رقع  ٕخمضة رقع  ٔخمضة رقع  اسع العزضة
 يػجج يػجج يػجج  الخايبػسػمات
 يػجج يػجج ال يػجج السايتػكشجريا
 ال يػجج يػجج ال يػجج البالستضجات
 يػجج ال يػجج ال يػجج الدشتخوسػم

 يػجج يػجج يػجج الفجػة
 فدخ إجابتظ؟ ٖ, ٕ, ٔما نػع الخاليا   -ٔ

 ( بكتضخيا النيا ال تحتػي عمى مايتػكشجريأخمضة رقع )
 خمضة نباتضة النيا تحتػي عمى بالستضجات( ٕخمضة رقع )
 ( خمضة حضػانضة النيا تحتػي عمى سشتخوسػمٖخمضة رقع )

 ما العزضة السدؤولة عغ ترشضع البخوتضشات واالنديسات في الخمضة؟ -ٕ
 الخايبػسػمات

 ( مغ حضث الحجع والعجدٖ,ٕما الفخق بضغ الفجػات في الخاليا ) -ٖ



 الحجع( عجدىا قمضل وكبضخة ٕفي الخاليا )

 ( عجدىا كثضخ وصغضخة الحجعٖالخاليا )

 الػحجة الثانضة

 الفرل األول

 الدؤال األول:

 ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال

 د ج ج أ رمد االجابة

 الدؤال الثاني:

(, والتي تستاز بأن ليا نفذ Homologous Chromosomesالكخومػسػمات الستشاضخة ) -أ
 الػراثضة السختمفة عمى السػقع نفدو الصػل ومػقع الدشتخومضخ وتحسل جضشات الرفات

الغامضتات: ىي خاليا تحسل نرف عجد الكخومػسػمات لمكائغ الحي, ومشيا ما ىي خاليا  -ب
 ذكخية )حضػان مشػي, حبػب لقاح(, ومشيا انثػي) بػيزات(

 الدؤال الثالث:

 ألن الكخومػسػمات تكػن مفخدة وغضخ  متشاضخة

 الدؤال الخابع:

ٗٙ,ٕٖ,ٕٖ,ٗٙ 

 الدؤال الخامذ:



 
 الفرل الثاني

 وان حجثت كضف يسكغ ترحضحيا؟ DNAىل يسكغ حجوث أخصاء أثشاء تزاعف 

ىشالظ احتسال لحجوث االخصاء والتي قج تؤدي لحجوث خمل في الرفات الشاتجة, وىشالظ نطام 
 لترحضح مثل ىحه االخصاء يتسثل بسجسػعة متدمدمة مغ االنديسات الستخررة.

 الصفخات مغ حضث امكانضة تػارثيا؟ كضف يسكغ ترشضف

 ُتَػرَّث: (Hereditary mutation) وتحجث عمى الخاليا الجشدضة السكػنة لمخاليا التشاسمضة. 
 ( :ال ُتَػّرثAcquired or Somatic.وتحجث عمى الخاليا الجدسضة, وتؤثخ في الذخز نفدو ) 

 أسئمة الفرل الثاني

 الدؤال األول:

 ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال

 ج ج ب االجابةرمد 

 الدؤال الثاني:

ىػ شخيط مغ سمدمتضغ متقابمتضغ متتامتضغ وممتفتضغ حػل بعزيسا البعس بذكل لػلبي والػحجة  - أ
 البشائضة االساسضة ىي الشضػكمضػتضج

 خمل وراثي يحجث عمى تختضب القػاعج الشضتخوجضشضة - ب

 الدؤال الثالث:



 الن عسمضة االضافة سُتحجث تغضضخ في نػع وتختضب القػاعج الشضتخوجضشضة مسا يؤثخ عمى الرفات الػراثضة  .أ 
 في خاليا الكائغ الحي   DNAالنيا تعسل عمى السحافطة عمى ثبات كسضة ال  .ب 

 الدؤال الخابع:

 

 أسئمة الػحجة

 الدؤال األول:

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال

 د ب د ج ب رمد االجابة

 

 الدؤال الثاني:

 لديادة عجد الخاليا الشاتجة لمحرػل عمى عجد كبضخ مغ الحضػانات السشػية نياية العسمضة .أ 
 لمحفاظ عمى ثبات عجد الكخومػسػمات لالندان مغ خالل تكامميا مع االخراب .ب 
 وذلظ لمتشاسب مع حجع الخمضة  .ج 
 بدبب التشػع في تخكضبب السادة الػراثضة .د 

 الدؤال الثالث:

 

 

 

 

 



 

 الدؤال الخابع:

 شفخات تػرث واخخى ال تػرث

 

 الدؤال الخامذ:

 سضحجث خمل في تخكضب السادة الػراثضة مسا يؤثخ عمى الرفة الشاتجة

 الدؤال الدادس:

 انفرالي ثاني  ٛتسيضجي ثاني,   ٙاستػائي اول,   ٖ .أ 
 في كل خمضة  ٕ= ٛفي كل خمضة,    ٕ= ٘ .ب 
 تسيضجي اول ٕاستػائي ثاني,  ٚ .ج 

 الدابع:الدؤال 

تكػيغ غامضتات  وجو السقارنة
 ذكخية

 تكػيغ غامضتات انثػية

 بػيزة واحجة حضػانات مشػية ٗ الشاتج

مشح السخحمة الجشضشضة وبذكل شيخي و تحتاج  بعج عسمضة البمػغ الفتخة الدمشضة
لحضػان مشػي الستكسال السخحمة الثانضة مغ 

 االنقدام السشرف

 الدؤال الثامغ:

 



 

 

 

 

 

 

الػحجة 
 الثالثة

 الفرل األول

 كضف تتغحي األندجة الصالئضة؟

 تخمػ األندجة الصالئضة مغ األوعضة الجمػية, ويرميا الغحاء بصخيقة االنتذار مغ الصبقة التي تقع تحتيا.

 أذكخ أماكغ  تتػاجج فضيا األندجة الصالئضة في جدع اإلندان ؟ 

تغصي أسصح الجدع الخارجضة, كسا في الجمج, وتبصغ تجاويفو, كسا في بصانة القشػات اليزسضة والتشفدضة 

 والبػلضة والتشاسمضة و مبصشة لتجػيف الفع. 

 ناقر: ما ىػ  سبب ارتكاز األندجة الصالئضة عمى غذاء قاعجي؟

عمى دعامة الشدضج و تثبضتو ويفرمو عغ الصبقة التي تحتو )األندجة الزامة( إضافة إلى األلضاف  يعسل
الذبكضة, والتي تتكػن مغ بخوتضغ الكػالجضغ تكثخ في األغذضة القاعجية وذلظ لخبط الشدضج الصالئي 

 باألندجة السجاورة لو.
 لساذا سسي الشدضج الصالئي الصبقي الكاذب بيحا االسع؟

 االنقدام السشرف االنقدام الستداوي  وجو السقارنة
 جشدضة جدجية نػع الخاليا التي يحجث فضيا

عجد الخاليا الشاتجة مغ كل خمضة أم 
 مشقدسة

ٕ ٗ 

عجد الكخومػسػمات في الخاليا الشيائضة 
 (nالشاتجة )مسثمة بالخمد 

2n 1n 

نسػ وتعػيس الخاليا  األىسضة لمكائغ الحي
 التالفة

والحفاظ تشرضف العجد 
عمى ثبات عجد 

الكخومػسػمات لشفذ 
 الشػع



ػن ىحا الشدضج مغ صف واحج مغ الخاليا اال ان شخيقة تخبصيا نجعميا تبجو مختبة في اكثخ مغ يتك
صف واحج, لحا تبجو أنػية الخاليا مختبة في اكثخ مغ صف واحج بسشعي انو غضخ مرفف ولكشو يبجو 

 مرفف والدبب في ذلظ ان خالياه غضخ متداوية في الصػل ومتجاخمة مع بعزيا.

 جة الزامة  ؟كضف تتغحى األند

 تتغحى األندجة الزامة بأوعضة دمػية كثضخة يتع تبادل السػاد الغحائضة بضغ الجم والخاليا.

 ابحث :تشتذخ في السادة الخاللضة لمشدضج الزام الخخػ أنػاع اخخى أذكخ عجدًا مشيا مع ذكخ وضائفيا؟. 

سضة في الشدضج, والخاليا الجىشضة تتخاكع ( مدئػلة عغ إفخاز السادة األساfibroblastsمشيا الخاليا المضفضة )
فضيا الجىػن, والخاليا البالزمضة تفخز األجدام السزادة, والخاليا الرارية والحي يستمئ الدضتػبالزم فضيا 

بالحبضبات السحتػية عمى مادة اليضباريغ التي تسشع تجمط الجم ومادة اليدتامضغ التي تػسع األوعضة الجمػية 
 يا اكػلة وخاليا دم بضزاء وحسزضة ولضسفضة.ويتػاجج ايزًا خال

 عمل:  تكػن األندجة العزمضة بشدبة أعمى عشج الحكػر عغ اإلناث؟

الن العزالت تشسػ عشج الحكػر برػرة أسخع , إضافة إلى التساريغ الخياضضة واالسالضب السدتخجمة في 
 بشاء العزالت عشج الحكػر.

 غ بعزيا في التخكضب، فيل تختمف في السػقع والػضضفة؟ األندجة العزمضة في جدع اإلندان تختمف ع

تختمف في السػقع والػضضفة حضث تشقدع إلى ثالثة أنػاع وىي العزالت اليضكمضة والقمبضة والسخصصة وكل 
 نػع لو مػقع ووضضفة مختمفة عغ الشػع األخخ.

قة لعجد الخاليا ناقر: حجع العزالت عشج الخياضضضغ أكبخ مغ حجسيا عشج غضخىع، وىل لحلظ عال
 العزمضةلكمضيسا؟ 



إن عجد خاليا العزالت اليضكمضة في اإلندان البالغ يبقى ثابتًا , أما األنذصة الخياضضة واألسالضب 
السختمفة والتي تدتخجم في بشاء العزالت , فإنيا ال تديج مغ عجد الخاليا العزمضة, وإنسا تشسي وتكبخ 

 ضاف البخوتضشضة ويؤدي ىحا إلى زيادة حجع العزمة وانتفاخيا.حجع الخاليا عغ شخيق زيادة كسضة األل

 (7سع العزالت حدب شكل )

 قمبضة                                 ب. ىضكمضة                        ج. ممداء

  ما مكػنات الشدضج العربي ؟ وما أىسضتو؟

  Nervous Cellsالخاليا العربضة
الػحجات األساسضة والػضضفضة التي تكػن الشدضج العربي, وىي تعتبخ الخاليا العربضة ىي 

متخررة لتػصضل الدضاالت العربضة إلى مدافات شػيمة بالتالي فيي تحذ بسا يحجث داخل 
 الجدع أو بضئتو الخارجضة.

 Glial Cellsخاليا الجبقالعربي
كبضخ  مغ خاليا تخبط الخاليا العربضة ببعزيا البعس, وبالتالي تحاط كل خمضة عربضة بعجد 

الجبق العربي فتعسل عمى تجعضع الشدضج العربي , كسا تداىع في تدويج الشدضج بالغحاء 
 واألكدجضغ وتخمرو مغ الفزالت.

 مسا تتكػن الخمضة العربضة وما أىسضو كل مكػن؟
 عربضةوزوائج , يحتػي الشػاة ومكػنات الخمضة, جدع الخمضةتتألف الخمضة العربضة مغ  ثالثة أجداء ىي: 

تشتيي  و زائجة شػلضةتبخز مغ جدع الخمضة تعسل عمي تػصضل الدضاالت العربضة الي جدع الخمضة, 
بتفخع شجخي يدسي السحػر ويشقل السحػر الدضاالت العربضة مغ جدع الخمضة العربضة إلى الصخف 

 اآلخخ.
 أسئمة الفرل األول

 الدؤال األول: 
 ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال 



 ب أ أ ب اإلجابة
 

 الدؤال الثاني:
يػجج في جدع اإلندان أربعة أنػاع مغ األندجة الخئضدضة ىي: األندجة الصالئضة, الزامة, العزمضة,  .أ 

 العربضة 
األندجة الصالئضة تقػم بالحساية كالجمج واالمتراص كاألمعاء. إما األندجة الزامة  فتكتدب الجدع  .ب 

عمى تحخيظ أشخاف الجدع وانتقالو مغ  قػامو و تخبط أعزاء الجدع مع  بعزيا, والعزالت تعسل
مكان ألخخ والقضام بالحخكات التشفدضة ودفع الجم في جياز الجوران, والشدضج العربي ىػ السدئػل 

 عغ تدمع السشبيات السختمفة التي تقع عمي الجدع.
األندجة ُتغصي األندجة الصالئضة أسصح الجدع الخارجضة, كسا في الجمج, وُتبصغ تجاويفو, وُتعج  .ج 

 الزامة أكثخ األندجة انتذارًا في أجدامشا, وتسثل األندجة العزمضة أعمي ندبة أندجة في الجدع.
 الدؤال الثالث:

الخاليا البالزمضة تفخز األجدام السزادة, والخاليا الرارية والحي يستمئ الدضتػبالزم فضيا  بالحبضبات  
 م ومادة اليدتامضغ التي تػسع األوعضة الجمػية.السحتػية عمى مادة اليضباريغ التي تسشع تجمط الج

 الدؤال الخابع: 
ألن خالياىا متخاصة والسادة بضغ الخمػية قمضمة ولحا تذكل حاجدًا يسشع دخػل السضكخوبات إلى الجدع 

 ويسشع خخوج الدػائل مشو.
 الدؤال الخامذ:

 . عزمضةشالئضة            ب. ضامة          ج. عربضة                   ه . أ
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثاني:

 ماذا تتػقع أن يحجث لػ تع قصع الػعاء الشاقل أو ربصو؟ 

ال يحجث الحسل إشالقًا لعجم احتػاء الدائل السشػي عمى الحضػانات السشػية , وىحا لغ يؤثخ عمى 

 القجرة الجشدضة لمخجل الن كسضة ىخمػن التدتػستضخون السشتجة تبقي دون تغضخ.

 عالقة مخض الشكاف بالعقع عشج الخجال؟ وكضف يسكغ الػقاية مغ ىحا السخض؟ وما عالقة التصعضع بحلظ؟ما 

الشكاف ىػ مخض فضخوسي يرضب بذكل خاص الغجد المعابضة القخيبة مغ األذن  وقج يشتقل االلتياب 

يؤدي  الى  األندجة العربضة وبعس الغجد كالخرضتضغ فضؤدي ذلظ الى شمل عسميا كغجة لكغ ال



االلتدام بالسشدل بعج بجاية ضيػر التػرم ذلظ بالزخورة الى العقع ويسكغ الػقاية مغ السخض عغ شخيق

في الغجة الشكافضة ومحاولة االبتعاد السرابضغ والتيػية الجضجة ألماكغ السعضذة,وغدضل الضجيغ بالساء 

 .والرابػن باستسخار,عجم مذاركة استخجام أدوات الذخز السراب

والحربة  ,الّشكاف , والحربة ػ لقاح مشاعي ضجّ ى MMR ُلقاح  السدتخجم  ىػ المقاح

 Measles Mumps and Rubella (MMR) Vaccine)الثالثي(األلسانضة

 أذكخ وضائف أخخى ليخمػن التدتػستضخون؟ 

يعصي الرفات الثانػية الحكخية كخذػنة الرػت وضيػر الذعخ عمى الػجو  والجدع وضخامة وقػة 

 العزالت.

 ابحث في الذبكة العشكبػتضة تخكضب  البخبخ كثضخ االلتػاء ووضضفتو؟ 

أمتار. يتكػن البخبخ مغ رأس,  ٙالبخبخ عبارة عغ أنبػبة وحضجة, ممتػية ججَا وبصػل يبمغ حػالي 

جدع وذيل, جسضعيا تقع مالصقًة لمخرضة. في حالة مخور الحضػانات السشػية خالل البخبخ, ترل 

الحضػانات السشػية إلى مخحمة الشزج, ويدتكسل نزػجيا فضو وتخديشيا لفتخة مغ الدمغ وعشجما ترل 

 . مى اإلخراب وجاىدة لمقحفالحضػانات السشػية إلى ذيل البخبخ تكػن قج أصبحت قادرة ع

 عجد الغجد السمحقة لمجياز التشاسمي الحكخي؟

% مغ الدائل السشػي ٓٙالحػيرمتان السشػيتان: تخنبصان باألسيخ وتفخزان سائاًل قاعجيًا يذكل  -أ

ويحتػي إفخازىسا عمى سكخ الفخكتػز يسج الحضػان السشػي بالصاقة الالزمة لحخكتو  ومادة 

تعسل عمى انقباض عزالت الخحع , مسا يداعج عمى حخكة الدائل السشػي إلى البخوستاغالنجيغ 

 أعمى الخحع.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%83%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


غجة البخوستات. غجة عزمضة تمتف كحمقة حػل قشاة البػل عشج اتراليا بالسثانة وتفخز جدءًا مغ  -ب

 ل.الدائل السشػي وإفخازىا قاعجي يشذط الحضػانات السشػية, ويعادل حسػضة بقايا البػل في اإلحمض

غجتا كػبخ: غجتشا صغضختان تختبصان باإلحمضل , تقػمان بإفخاز جدءًا مغ الدائل السشػي يعسل  -ج

 عمى تشطضف مجخى البػل مغ أثار البػل الحسزي.

 عخف الدائل السشػي؟ 

ىػ الدائل العزػي الشاتج عغ اختالط افخازات الغجد التشاسمضة  السمحقة مع الحضػانات السشػية  

 إضافة  لألنديسات والبخوتضشات.

 ما األضخار الشاجسة عغ تزخع البخوستات عشج كبار الدغ؟ 

تتزخع فتزغط عمى مجخي البػل مسا يجعل عسمضة التبػل صعبة وتجفق البػل بذكل متقصع  وكثخة 

 الحاجة السمحة لمتبػل في فتخات زمشضة متقاربة ويتع معالجة ذلظ باألدوية أو االستئرال الجخاحي.

 تتبع مدار الحضػان السشػي بجءًا مغ مكان تكػيشو حتى خخوجو مغ العزػ الحكخي؟

 (ٖ)نفذ جػاب سؤال  

 ازالة القصعة الجمجية في مقجمة القزضب؟ابحث أثخ عجم  

 خاصة في مقجمة القزضب. تدبب  االلتيابات

 أثخ ارتجاء السالبذ الزضقة عمى معجل إنتاج الحضػانات السشػية عشج بعس الخجال.

السالبذ الزضقة تزغط بكضذ الرفغ عمى الجدع , فتديج درجة حخارة كضذ الرفغ , و درجة  

 .الحخارة السختفعة ىحه تزخ بعسمضة تكػيغ الحضػانات السشػية . وىحا يقمل مغ عجد الحضػانات السشػية

 عضغ أجداء الجياز التشاسمي األنثػي.)الذكل(



 حجد مػاقع السبضزضغ .)الذكل( 

 لبػيزة خالل رحمتيا مغ السبضس إلى الخحع.تتبع مدار ا

يتع انتاجيا في السبضس لتشتقل بعج خخوجيا مغ حػيرمة غخاف إلى قشاة فالػب بفعل األىجاب ويتع 

 ٜ-ٙاخرابيا في الثمث األول مغ قشاة البضس ثع تدضخ في قشاة البضس لتشدرع في الخحع في الضػم مغ 

 مغ اإلخراب.

 قصع  قشاتي البضس أو ربصيسا؟ماذا تتػقع ان يحجث لػ تع 

تغمق القشاة نيائضًا وال تدسح لمحضػانات السشػية والبػيزات بااللتقاء حضث تتحمل البػيزات ويستريا 

 الجدع.

 أذكخ وضائف أخخى ليخمػن االستخوجضغ؟

 يعصي الرفات الثانػية األنثػية كشعػمة  الرػت واتداع الحػض .

ػي عغ إنتاج البػيزات عشج فتخة زمشضة محجدة، بضشسا يشتج ناقر: يتػقف الجياز التشاسمي األنث

 الجياز التشاسمي الحكخي الحضػانات السشػية تقخيبًا؟

 ىخمػن التدتػستضخون يعسل شػال دورة حضاة الخجل ولحلظ يتع انتاج الحضػانات السشػية شػال العسخ 

االستخوجضغ و البخوجدتخون عمى الخغع أما األنثى  فضربح السبضس غضخ قادريغ عمى انتاج ىخمػن 

مغ وجػد عجد شبضعي لمبػيزات في السبضس  فضتػقف انتاج البػيزات عشج سغ معضغ, لحلظ ال 

بذكل تجريجي بصيء ولضذ بذكل  التدتػستضخون  يرضب سغ الضأس  الحكػرحضث يشخفس مدتػى 

 . الخرػبة الحكخ متدارع وحاد كسا يحجث باألنثى وال يفقج فضو

 البمػغ؟ ومتى يحجث؟ وما أىسضتو؟ وما دور اليخمػنات الجشدضة في ذلظ؟  ما 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%B1


 )مجاب في أسئمة الػحجة(.

ناقر مع زمالئظ كضف تبجو عالمات البمػغ الجشدي لمحكػر واإلناث مغ خالل مالحطتظ لمسطيخ الخارجي 

 لمذخز؟

وضخامة العزالت مغ  ُيعج ضيػر الذعخ وانتذاره في الػجو والجدع باإلضافة إلى خذػنة الّرػت 

تغضخ نبخة الرػت بحضث يربح ناعسًا ,  أما اإلناث فت أىع العالمات عمى بجاية البمػغ عشج الحكػر

 وبخوز الثجيضغ  وزيادة شػل الجدع وضيػر حب الذباب عشج اإلناث.

 سع  مخاحل الجورة الذيخية. . 1

 .بضغ تأثضخ اليخمػنات عمى بصانة الخحع.2

 سل اليخمػنات السؤثخة في الجورة الذيخية..وضح ألضة تشاسق ع3

 .في أي يػم يتع خخوج الخمضة البضزضة الثانػية مغ حػيرمة غخاف.4

 .ماذا يحجث لبصانة الخحع في كل مغ الحالتضغ االتضتضغ 5

 إخراب البػيزة . أ

 عجم إخراب البػيزة . ب

 :تشقدسالجورةالذيخيةالضثالثسخاحالساسضة
 نزػجحػيرميغخاف :السخحمةاالولي

يتسفضيانزػجحػيرميفضالسبضزتدسضحػيرميغخافػاثشاءذلكضفخزالسبضزيخمػناالستخوجضشالحيضعسمعمصتحزضخالخحسسبجئ
 .يًاالستقبااللجشضشعشصخيقديادةسسكبصانتيػامتالءاالوعضةالجمػيةفضيبالجم

 خخوجالبػيزةمشحػيرمةغخاف)التبػيس( :السخحمةالثانضة
فضسشترفالجورةالذيخية)يػم 

(يتسخخوجالبػيزةمشحػيرمةغخافشتضجةانفجارىاوتشجفعالخمضةالبضزةالثانػيةباتجاىالقسعالسػجػدفضبجايةقشاةالبضٗٔ



 .ض,ثستبجأرحمتياداخاللقشاةباتجاىالخحع
أمابقاياحػيرمةغخاففإنياتتحػاللضالجدساالصفخوالحيضقػمبإفخازىخمػنبخوجدتخونالحيضداعجعمصإتسامدسكبصانةالخحسفض

 .بااللجشضغصبحسدتعجًاالستق
فاذاحجثالحسمضدتسخإفخازىخمػنالبخوجدتخونػتبقضبصانةالخحسسستمئةبالجممتغحيةالجشضشصضمةفتخةالحسل, وإن لع يحجث 

 حسل تشدمخ بصانة الخحع وتخخج عمى شكل شسث.
 الصسث :السخحمةالثالثة

بصانةالخحسالسشدمخة,وماتشدمخبصانيالخحستجريجضانتضجةانخفاضتخكضدىخمػنالبخوجدتخونفضالجمسسايؤديالضخخوجخاليا
 ايام, ويعتبخ أول يػم مغ الحضس بجاية دورة ججيجة. 6-4 يرحبيامششدولجمػتدتسخمخحمةالصسث

 ماذا تتػقع  أن يحجث إذا تع إنتاج خمضتضغ بضزضتضغ ثانػيتضغ أو أكثخ مغ السبضس في وقت واحج؟

 شضغ واحج.قج تخرب أكثخ مغ بػيزة واحجة ,مسا يؤدي الى نسػ و تصػر أكثخ مغ ج 

ما اإلخراب ؟ وأيغ يحجث ، وماذا يشتج عشو؟ وفي أيو مخحمة مغ مخاحل االنقدام تتكػن الخمضة البضزضة 

 الثانػية؟ .

اإلخراب: انجماج نػاة الحضػان السشػي بشػاة البػيزة  لضشتج بػيزة مخربة )زايغػت( تحتػي العجد 

 الكمي مغ الكخومػسػمات.

ث األول مغ قشاة البضس )األقخب إلى السبضس( ويشتج عشو بػيزة يحجث اإلخراب عادة في الثم  

 مخربة

 تتكػن الخمضة البضزضة األولضة في السخحمة األولي مغ االنقدام السشرف.

 

 

 



 
ناقر: أحضانًا ال يتحخك الدايغػت نحػ الخحع ويبقي ممترقًا بججار قشاة البضس. لساذا يعج ىحا الػضع خصخًا 

 عمى األم؟
خارج الخحع يتع عشجما ال تدرع البػيزة السخربة وبالتالي ال تشسػ داخل الخحع كالسعتاد, إن الحسل 

, و إذا استسخ الحسل فإن الجشضغ سضشسػ إلى  بل تشدرع وتشسػ في مكان آخخ, عادة في أنبػب فالػب
لتو حجع أكبخ مغ قشاة فالػب مدببًا انفجارىا. ال يسكغ االستسخار بالحسل خارج الخحع ويجب إزا

لمحفاظ عمى حضاة السخأة. وإذا لع تتع ىحه السعالجة فيشالظ خصخ الشديف الجاخمي الحاد بدبب تسدق 
  قشاة فالػب.

 ابحث  أىسضة الغحاء الرحي لمسخأة الحامل وأىسضة أن تتفادى الدمػكضات غضخ الرحضة كالتجخضغ مثاًل.
يا الشداء الحػامل , مغ األم الى الجشضغ تسخالعقاقضخ و السػاد الزارة األخخى كالتجخضغ التي تتشاول

عبخ السذضسة و تؤثخ في نسػالجشضغ و تصػره, وأما الغحاء الرحي فضداعج عمى الشسػ الصبضعي 

 الرحي لمجشضغ.

 ما السقرػد بالصمق الرشاعي؟

تحخيس الػالدة أو الصمق االصصشاعي يقرج بو استعسال شخق خاصة لبجء تقمرات الخحع وبجء   

 ياء الحسل ويتع ذلظ بصخق مشيا:الصمق إلن

  .ىػ عبارة عغ مادة شبضية باليخمػنات تداعج عمى تحفضد انقباضات الخحع مادة  البخوستاغالنجيغ:

 ىخمػن األوكدضتػسضغ يحفد عزالت الخحع عمى اإلنقباض.

 بساذا يختمف تشطضع الشدل عغ تحجيج الشدل؟

فيػ تحجيج عجد األوالد السخاد إنجابيع, مغ خالل استخجام وسائل مشع الحسل, أو   تحجيج الشدل:

 .بعس السسارسات التي تسشع الحسل



و تحجيج اوقات الػالدة بالشدبة لمدوجضغ , و يتع ذلظ عغ  تشطضع الشدل : ىػ السباعجة بضغ السػالضج 

 شخيق استعسال وسائل متعجدة لسشع الحسل.

 ضع الشدل؟ ابحث حػل وسائل تشط

 :أواًل: الصخق السضكانضكضة لتشطضع الشدل

أ. المػلب الخحسي: يعخف المػلب بأنو آلة مرشػعة مغ البالستضظ, يتع زرعيا داخل الخحع, وذلظ 

لسشع األجشة مغ االنغخاس فضو, كسا يتدبب في تفاعالت داخل الخحع تقمل مغ نذاط الحضػان السشػي, 

 مسا يسشع وصػلو إلى قشاة فالػب

ب.شخيقة العج أو الحداب: تصبق ىحه الصخيقة مع الشداء ذوات الجورة السشتطسة, بحضث يتع تحجد أيام 

 اإلباضة, ويتجشب الدوجان الجساع ثالثة أيام قبل اإلباضة وثالثة أيام بعجىا.

 

 

 ج. الػاقي الحكخي واألنثػي: يػضع قبل الجساع عمى العزػ الحكخي لمخجل أو داخل السيبل لألنثى,

 .مسا يسشع إفخاز الحضػانات السشػية داخل السيبل, وبالتالي يعضق وصػليا إلى عشق الخحع

 ثانضًا: العالج اليخمػني لتشطضع الشدل

أ. حبػب مشع الحسل: تعسل ىحه الحبػب عمى إبصاء عسمضة اإلباضة وإيقافيا, وذلظ عغ شخيق أخح 

تداىع في تثبضط ىخمػنات الغجة الشخامضة, ىخمػني البخوجضدتخون واإلستخوجضغ بجخع وكسضات بدضصة 

 .وبالتالي إيقاف نسػ البػيزات

ب.حقغ البخوجدتخون: تحتػي ىحه الحقغ عمى ىخمػن البخوجضدتخون شػيل السفعػل, حضث يعسل 



 .عمى مشع اإلباضة

 ثالثًا: الصخق الجخاحضة لتشطضع الشدل

الػاصل بضغ البػيزة والحضػان السشػي, تعقضع السخأة: تقػم ىحه الصخيقة عمى أساس قصع الصخيق أ. 

 مع عجم قصع الجورة الذيخية والسحافطة عمى انتطاميا.

ب.تعقضع الخجل: تقػم ىحه الصخيقة عمى قصع القشاة الشاقمة, مسا يسشع الحضػانات السشػية مغ الخخوج  

 إلى الدائل السشػي.

 

ناقر: يمجأ بعس األسخى الفمدصضشضضغ مغ ذوي األحكام العالضة لتيخيب الشصف لالستفادة مغ  تقشضة شفل 

 األنابضب.  

تحتاج لمحػار مع أحج األسخى الحيغ قامػا بيحا العسل وأحتاج لسديج مغ الػقت لمبحث مع أحج األسخى )

 الحيغ قامػا بيحا العسل (

 ة أشفال األنابضب؟ ما ىي السخاحل التي تسخ فضيا تقشض

مخاقبة نزػج البػيزات داخل السبضس, تشذضط السبايس, سحب البػيزات مغ السبضس, تحزضخ 

الحضػانات السشػية, الحقغ وتخرضب البػيزات, الحرػل عمى الجشضغ في الضػم الخامذ, نقل األجشة 

 إلى الخحع. 

 .ابحث ما وجية نطخ اإلسالم مغ قزضة شفل األنابضب وتحجيج الجشذ

فسغ مقاصج الذخيعة "حفع الشدل", الحي ألجمو شخع هللا الشكاح, وحّخم الدفاح, وأقخ الػلج ثسخة الدواج 

قال  .الرحضح؛ فالشكاح ىػ الػسضمة التي تػجج الشدل, واألسخة ىي التي تحفع الشدل وتتعيجه بالتخبضة



َساَواِت َواأْلَْرِض َيْخُمُق َما َيَذاُء َيَيُب ِلَسْغ َيَذاُء ِإَناًثا َوَيَيُب ِلَسْغ َيذَ  ِ ُمْمُظ الدَّ اُء الحكُكػَر هللا تعالى: }ّلِلَّ

 .[ٓ٘,  ٜٗالذػرى : ({ ]ٓ٘( َأْو ُيَدوُِّجُيْع ُذْكَخاًنا َوِإَناًثا َوَيْجَعُل َمْغ َيَذاُء َعِقضًسا ِإنَُّو َعِمضٌع َقِجيٌخ )ٜٗ)

ولسا كان عسمضة أشفال األنابضب مغ األمػر السدتججة في واقعشا؛ فإنشا سشخجع إلى القػاعج األصػلضة 

وكسا ىػ معمػم فإن  .والفقيضة ومقاصج الذخيعة, في ضل غضاب الشز الخاص في ىحه السدألة

ن ىشاك مذكمة في اإلنجاب فال الدواج مذخوع ومشجوب إلضو, والشدل مقرػد تبعا بعج الدواج, فإذا كا

 -ملسو هيلع هللا ىلص-بج مغ عالجيا وقج رغب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في اإلنجاب فَعْغ َمْعِقِل ْبِغ َيَداٍر َقاَل َجاَء َرُجٌل ِإَلى الشَِّبىِّ 

 َفَقاَل ِإنِّى 

 

 

ُجَيا َقاَل َأَصْبُت اْمَخأًَة َذاَت َحَدٍب َوَجَساٍل َوِإنََّيا اَل َتِمُج َأفَ  ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِنَضَة َفَشَياُه ُثعَّ َأَتاُه الثَّاِلَثَة «. اَل » َأَتَدوَّ

رواه أبػ داود بدشج حدغ صحضح وَعغ َأِبي «. َتَدوَُّجػا اْلَػُدوَد اْلَػُلػَد َفِإنِّى ُمَكاِثٌخ ِبُكُع اأُلَمَع » َفَقاَل 

مَّى َّللاَُّ َعَمْضِو َوَسمََّع اْنِكُحػا َفِإنِّي ُمَكاِثٌخ ِبُكْع رواه ابغ ماجة بدشج حدغ ُىَخْيَخَة َقاَل َقاَل َرُسػُل َّللاَِّ َص 

 وعمضو فال مانع شخعا مغ 

أن يكػن  -2 .أن يكػن ذلظ مغ الدوجضغ -1 :عسمضة أشفال األنابضب والتمقضح الرشاعي بزػابط

زػابط صحت العسمضة وجازت وإال فإذا كانت ال .أن يكػن ىشاك حاجة إلى ذلظ -3 .الصبضب مأمػنا

 )مفتي قصاع غدة(.فال. وهللا أعمى وأعمع



واالىتسام بتحجيج جشذ الجشضغ, قزضة قجيسة, مع اختالف الػسائل فقط واألصل جػاز تحجيج جشذ 

وقج دعا بعس  .الجشضغ؛ استرحابًا لألصل, وىػ ثبػت حكع اإلباحة في األشضاء ما لع يخد ما يسشع

  األنبضاء ربيع أن

اِلِحضَغ ( )الرافات: (, وكحلظ زكخيا ٓٓٔييب ليع ولجا فإبخاىضع دعا قائال: )َربِّ َىْب ِلي ِمَغ الرَّ

يًَّة  عمضو الرالة والدالم, قال هللا تعالى عشو:)ُىَشاِلَظ َدَعا َزَكِخيَّا َربَُّو َقاَل َربِّ َىْب ِلي ِمْغ َلُجْنَظ ُذرِّ

َعاءِ  ومع تقجم العمع تع التػصل إلى الصخق الصبضة الشاجحة,  .(ٖٛ( )آل عسخان:َشضَِّبًة ِإنََّظ َسِسضُع الجك

حضث يكػن التمقضح لمبػيزة بػاسصة الحضػانات السشػية الحاممة لمجشذ السخاد, وال حخج في ذلظ عشج 

أال .2 .أن يكػن بتخاضي مغ الدوجضغ.1 :الحاجة, مع األخح بالزػابط التي وضعيا الفقياء مشيا

 .جشذ الجشضغ سضاسة عامة؛ لئال يحجث اختالل في التػازن الصبضعي بضغ الحكػر واإلناث يكػن تحجيج

التحخز مغ كذف العػرات واالقترار عمى كذف ما دعت .4 .ال يرار إلى ذلظ إال عشج الحاجة.3

فإذا رغب  .أخح الحضصة عشج التمقضح خػفا مغ اختالط السضاه حفاضا عمى األنداب.5 إلضو الزخورة

ان في إنجاب نػع معضغ كالحكخ أو األنثى فال بأس بو مع ما قمت مغ الزػابط الذخعضة سالفة الدوج

 )مفتي قصاع غدة(.الحكخ. وهللا أعمى وأعمع

 التػائع الستصابقة تكػن مغ نفذ الجشذ وليا نفذ التخكضب الػراثي؟

 لحبل الدخي.آلنيا ناتجة عغ إخراب بػيزة واحجة بحضػان مشػي واحج وليسا نفذ السذضسة وا

 التػائع الغضخ الستصابقة تكػن مختمفة أو متذابية الجشذ ؟

آلنيا ناتجة عغ إخراب بػيزتضغ مختمفتضغ بحضػانضغ  مشػيضغ مختمفضغ كل مشيسا مدتقل عغ 

 األخخ.



 ابحث فضالعالقةبضشتذػىات األجشةفضِفَمدصضَشػمخّمفاتالحخوبالسشتذخة،واستعسال

حة؟)يحتاج لجراسات وتقاريخ مغ وزارة الرحة وأحتاج لسديج مغ الػقت الفدفػراألبضس,وغضخذلكسشاألسم

) 

 عمل مخض اإليجز يدبب فقجان مشاعة السخيس السكتدبة؟

ألنو الفضخوس يياجع جياز السشاعة في الجدع ويجمخه حضث يياجع  خاليا الجم البضزاء, التي تمعب 

فتربح اإلصابة لجى السرابضغ بفضخوس دورا رئضدضا في السحافطة عمى مشاعة الجدع ضج األمخاض, 

 نقز السشاعة البذخية سخيعة بدبب انيضار جيازىع السشاعي.

 .وأخخي تشتقمسشخاللو,  ناقر  أمخاضًاأخخىترضبالجيازالتشاسمضفضاإلندان،

 أواًل: امخاض تشتقل بالجشذ

 سخشان عشق الخحع . أ

لعشق الخحع, ويحػليا إلى خاليا يحجث ىحا السخض بدبب فضخوس يغضخ مغ شبضعة الخاليا السبصشة 

 مدخششة, ويشتقل عغ شخيق االترال الجشدي بضغ الدوجضغ.

 الدىخي  . ب

مغ األمخاض الجشدضة الخصضخة, التي تطيخ أعخاضيا األولضة بقخح عمى األعزاء التشاسمضة سػاء لمخجل 

يدبب العسى أو أو السخأة, وتكسغ خصػرة ىحا الفضخوس أنو يؤثخ عمى باقي أعزاء اإلندان ويسكغ أن 

 الذمل أو حتى الػفاة.

 ج. الدضالن 



مغ األمخاض الجشدضة الذيضخة والخصضخة, التي تطيخ عمى صػرة ضيػر إفخازات مغ القزضب لجى الخجل, 

والسيبل لجى السخأة مع الذعػر بالحكة, ورائحة كخيية, ومع تقجم الحالة فإن األعخاض تتصػر إلى ضيػر 

 لسفاصل, وإذا لع يتع عالج ىحه الحالة فقج تتدبب في العقع.شفح جمجي وآالم شجيجة في ا

ىػ عبارة عغ حجوث التياب بالجياز التشاسمي يبجأ بعجوى بكتضخية ترضب : مخض التياب الحػض 
  . السيبل وعشق الخحع , ثع ترعج إلى الخحع , وقشاة فالػب , والسبضزضغ

 ثانضًا: أمخاض ترضب الجياز التشاسمي

 السؤلع , قسل العانة , سخشان األجيدة التشاسمضة بأنػاعو السختمفة. مثل مخض الجساع

 ابحث في خصػرة اصابة الحػامل بالحربة االلسانضة ودور التصعضع في الػقاية مشيا؟

األلسانضة: مخض فضخوسي معج يرضب األشفال وأحضانًا الكبار, وتحجث مشاعة دائسة بعج  بةالحر

وىي مخض بدضط يختفي دون أي عالج يدببو فضخوس, وتعج الحربة األلسانضة أقل  .اإلصابة بيا

تأثضخًا وخصػرة مغ الحربة العادية, ما عجا أنيا إذا أصابت األم الحامل وخاصة في السخحمتضغ 

األولى والثانضة مغ الحسل, فإن مذاكل جسة ترضب الجشضغ مثل اإلصابة بالرسع, أو ضعف في 

عضػب خمقضة في القمب, والتذػىات الجدسضة والتخمف العقمي وبطء الشسػ وإذا كانت عسمضة الشسػ, أو 

 .اإلصابة شجيجة فقج تؤدي إلى وفاة الجشضغ وإجياضو

 إعصاء لقاح الحربة األلسانضة فعال ججا في تجشب اإلصابة بالسخض.: الػقاية مغ السخض

 

 

 الثانيأسئمة الفرل 

 الدؤال األول 



 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال

 أ أ أ ب د اإلجابة

 

 الدؤال الثاني: 

 الخرضتضغ: تكػيغ و انتاج الحضػانات السشػية. 

 السبضزضغ:  انتاج البػيزات بالتشاوب بسعجل بضزة كل شيخ

 :الدؤال الثالث

 ماأىسّضتو؟  -مامكّػناتيحاالدائل؟ب - أ

 ىي سكخ الفخكتػز ومادة البخوستاغالنجيغ 

سكخ الفخكتػز  يسج الحضػان السشػي بالصاقة الالزمة  لحخكتو,  ومادة  البخوستاغالنجيغ تعسل عمى  

 انقباض عزالت الخحع ما يداعج عمى حخكة الدائل السشػي إلى أعمى الخحع.

 الدؤال الخابع: 

 أّييسا أفزل لمخضضع, حمضب األم, أم الحمضب الرشاعي؟ فّدْخ إجابتظ.

 لدبب:حمضب األم افزل وا

 سيل اليزع واالمتراص وال يدبب اضصخابات معػية. . أ

 يػفخ غحاء كامال ومتػازنا لجسضع مجسػعات الغحاء.  . ب

 ج. غضخ ممػث وال يحتاج الي تعقضع.



د.  يحتػي عمى المبا والحمضب الحى يحتػى عمى أجدام مزادة تياجع الجخاثضع وتحسي الصفل مغ بعس 

 السجاري التشفدضة.االمخاض مثل االسيال والتيابات 

 الدؤال الخامذ: 

 أ البخوجدتخون : السبضس

 ب األستخوجضغ السبضس

 ج التدتػستضخون الخرضة

 الدؤال الدادس: 

 عجم إختشاق الجشضغ مع أنو مغسػر في الدائل الخىمي . أ

ألنو  يحرل  عمى الغحاء واالكدجضغ مغ االم بػساشة السذضسة عغ شخيق الحبل الدخي والحى 

يقػم بشقل الغحاء واالكدجضغ مغ االم الي جشضشيا بضشسا يقػم شخيانان في الحبل الدخي يحتػى وريج 

 بشقل الفزالت وثاني اكدضج الكخبػن مغ الجشضغ الي االم.

 تكػن التػائع الستصابقة دائسًا مغ الجشذ نفدو. . ب

لحبل الدخي ألنيا  ناتجة عغ نفذ الحضػان السشػي والبػيزة حضث يكػن ليسا نفذ الغذاء الخىمي وا

 ونفذ التخكضب الػراثي وبالتالي ليسا نفذ الجشذ والصخاز الذكمي.

 عجم اختالط  دم الجشضغ بجم األم شضمة فتخة الحسل.  . ت

ألن لكل مشيسا دورتو الجمػية الخاصة بو وبدبب وجػد السذضسة التي تعسل كحاجد تسشع اختالط دم 

 االم بجم الجشضغ وتعسل كحاجد دفاعي وحامى لمجشضغ.

 )االجابة في السحتػى(.قارنبضشالتػائسالستصابقةوالتػائسغضخالستصابقة : الدؤال الدابع



الدؤال الثامغ: ماالتغّضخاتالتضتحرممبصانةالخحسفضحالعجم 

 إخرابالخمضةالبضزضةالثانػية,وضحجوراليخمػناتفضحلظ؟

خوج خاليا بصانة تشدمخ بصانة الخحع نتضجة انخفاض ىخمػن البخوجدتخون في الجم مسا يؤدي الي خ

 (ايام.ٙ-ٗالخحع السشدمخة وما يراحبيا مغ ندول دم يدسى الصسث حضث تدتسخ مخحمة الصسث )

 الدؤال التاسع: ماالحاالتالسخضّضةالتضضسكشسعالجُتياباستخجامتقشّضةشفالألنابضب

 أواًل: العقع عشج الشداء

 .قضح داخل الجدعمثل : اندجاد قشاة فالػب ,مسا يؤدي الى صعػبة او انعجام التم 

 :ثانضًا العقع عشج الخجال

تدتعسمعسمضة اشفال االنابضب في حاالت ضعف الحضػانات السشػية لجى الخجل مغ حضث الشػع 

 .والعجد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الفرل الثالث:

 عضغ أجداء الجياز البػلي ووضضفة كل جدء.

 (1)الذكل

 الجدع.تتبع مدار البػل  مبتجئًا مغ الكمضة حتى خخوجو مغ 

 (1)الذكل

 غالبًا ما تكػن الكمضة الضدخى أعمى قمضاًل مغ الكمضة الضسشى لساذا؟

 لػجػد الكبج في الضسضغ الحي يكػن مجاورا لمكمضة ويجعميا أخفس في مدتػاىا وأقل في حجسيا أيزا 

 صحتو.يدتصضع االندان الدمضع العضر بكمضة واحجة أو التبخع بإحجى كمضتضو  دون ان يؤثخ ذلظ عمي 

إّن الذخز ذو الكمضة الػاحجة يدتصضع أن يعضر برػرة شبضعضة, كسا أّنو ال يحتاج إلى غحاء معضغ, 

وتدتصضع ىحه الكمضة القضام بػضائفيا عمى أكسل وجو دون وجػد الكمضة الثانضة, فسع الػقت تكبخ ىحه 

 .الكمضة في الحجع لتدتصضع القضام بعسل الكمضتضغ.



ناقر: يػجج أعمى كل كمضة غجة تدسى الغجة الكطخية )فػق الكمػية( تفخز ىخمػنات بعزيا لو عالقة  

 بتكػيغ البػل. ناقر ألضة عسل ودور ىحه اليخمػنات؟

الغجة الكطخية)الغجة فػق الكمػية( عبارة عغ غجة صساء تفخز ىخمػن األدرنالضشػىػما يعخف أيزًا 

ن الشػر أدرنالضشأو ما يعخف باسع الشػر إيبضشفخيشػُتفخز ىحه اليخمػنات باسع إيبضشفخيغ وكسا يفخز ىخمػ 

عشج تعخض اإلندان لحاالت شارئة و أثشاء وجػد الخصخ حتى يدتصضع اإلندان التفاعل مع السػقف 

 الحي 

يتعخض لو, وتفخز ىخمػن األلجوستضخونػىػ السدؤول عغ تشطضع مدتػى أو ندبة الساء و الرػديػم 

و تفخز ىخمػنات مشيا ىخمػن الكػرتضدول و ىػ مغ أىع ىخمػنات الغجة الكطخية فأي  في الجدع .

خمل بو يتدبب بأمخاض متعجدة و معقجة ,و تفخز اليخمػنات الجشدضة و أغمبيا ىخمػنات ذكخية 

السعخوفة باسع األنجروجضشاتػ كسضة معضشة مغ ىخمػن اإلستخوجضغ , وىحه اليخمػنات ميسة مغ أجل 

  .خػاص الجشدضة لمحكػر و اإلناثإعصاء ال

 ما نػع العزالت السكػنة لمحالب؟ وكضف يداعج ذلظ في انتقال البػل؟

تعسل عمى مخور البػل مغ حػض الكمضة إلى السثانة  وتعصي قجرًا أكبخ مغ السخونة ممداء ال إرادية

تحت تأثضخ قػة  البػل مغ الكمضةوتديل حخكتو, وججاره عزمي يشقبس بانتطام لضشتج حخكات  لجفع 

 .الجاذبضة إلى السثانة.

اختبخ نفدظ: ماذا تتػقع أن يحجث لػ تع اندجاد الحالب أو حػض الكمضة بحرػات ناتجة عغ 

 تخسباألمالح.



ىحا االندجاد يسشع البػل الشاتج عغ الكمى مغ ترخيفو إلى خارج الجدع, وفى الشياية فقج يختجع  

البػل إلى أعمى حتى يجمخ الكمى, وتذسل األعخاض الذائعة تعدخ بجء تجفق البػل, شػل زمغ 

 التبػل مع ضعف تضار 

تعجد عغ التبػل مصمقًا, أو قج  البػل, تكخار التبػل مع قمة كسضاتو, أو تقصخ البػل بعج التبػل, و قج

يؤدي إلى رفع   تذعخ بألع في أسفل البصغ, أو قج تالحطػجػد انتفاخ أو كتمة أسفل البصغ, وقج

 الزغط داخل حػض وأنابضب الكمى ويعػق إنتاج البػل ويؤدي في الشياية إلى عصل الكمى.

 لساذا سسي االنبػب السمتػي القخيب بيحا االسع؟ 

 فطة بػمان ومترل بيا.ألنو قخيب مغ مح

 ناقر ما أىسضة عسمضة إعادة االمتراص التي تحجث عبخ األنابضب الكمػية؟ 

لتخ  ٓٛٔتقمل مغ كسضة الساء التي يدتيمكيا الجدع حضث يحتاج االندان بجون ىحه العسمضة حػالي 

 مغ الساء يػمضًا.

، ىل يػجج وسضمة أخخى يتع بػاسصتيا خخوج مادة البػلضشا مغ فكخ: معطع مادة البػلضشا تخخج مع البػل

 جدع االندان؟

 معطع مادة البػلضشا تخخج مع البػل والقمضل مشيا يخخج عبخ الجمج مع العخق.

عمى  الستختبة ماذا تتػقع أن يحجث في حال عجم تخمز الجدع مغ البػلضشا وحسس البػلضظ؟ وما األضخار 

 ذلظ؟

 , فذل الكمى وحجوث الفذل الكمػي, حرػات الكمى احتسالضة تكػيغ. الشقخس اإلصابة بسخض 

 التيابات السفاصل.
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سمضة؟ وىل يتع إزالة الكمضة ناقر:  تحجث عغ زراعة الكمضة في اإلندان واألمػر الػاجب مخاعاتيا ليحه الع

 األصمضة مغ الجدع؟

زراعة الُكمى ىي عسمضة يجخي فضيا نقل كمضة سِمضسة مغ شخٍز إلى جدع شخٍز آخخ ُيعاني مغ 

إلى بعس الُفحػصات قبل الجخاحة, لمتأككج مغ أنَّو ال ُيعاني  الفذل الكمػي, وفضيا يخزع السخيُس 

م والسثانة, ُثع مغ أيَّة مذكمة صحضة, وتشصػي الجخاحة  عمى إدخال كمضة  ججيجة وربصيا بأوعضة الجَّ

وضعيا في الجدء الدفمّي مغ البصغ, وُتتخك الكمضتان األصمضتان في مكانيسا عادة,  فتقػم الكمضة 

السدروعة بأداء وضائف الكمضتضغ األصمضتضغ.وعادة ال يتع نقل الكمضة بذكل عذػائي بجون تصابق 

لستمقي, فضتع إخزاع الستبخع الحي لفحػٍص شبضٍة شاممٍة لمتأكج بأنو سمضع األندجة بضغ الستبخع وا

معافى يتسّتع بكمضتضغ سمضستضغ بحضث أّن كمضة واحجة سمضسة تؤدي وضضفة كمضتضغ, وأن عسمضة التبخع لغ 

بعج العسمضة يتع إعصاؤه األدوية السثبصة لمسشاعة وتشطضع الجخعات حدب حاجة   .تؤثخ عمى صحتو

 السخيس ومخاقبة وضضفة الكمضة السدروعة. 

 عمل: تعتبخ أمالح  الكالدضػم  سببًا رئضدضًا في تكػيغ حرى الكمضة؟

مدببة  آلنيا قمضمة الحائبضة في الساء لحا تتخسب وتتجسع في حػض الكمضة بأشكال وأحجام مختمفة 

 الحرى.

 ما الفخق بضغ حرى الكمى وحرى السخارة؟

تختمف شخيقة تذكّل الحرى في الكمى عغ الحرى التي تتجّسع في السخارة, فالحرى في الكمى 

تتكّػن مغ تجّسع األمالح خاصة أمالح الكالدضػم , بضشسا حرى السخارة تتذّكل مغ تجّسع الجىػن 

 لحلظ يصَمق عمضيا حرى الكػلدتخول.



تمف األعخاض الشاتجة عغ اإلصابة بحرى الكمى عغ األعخاض السخافقة لحرى السخارة, حضث تخ

يكػن األلع في حرى الكمى مغ الخمف عشج مكان وقػع الكمى في الجدع, وقج يستج ىحا األلع إلى 

 الحالب, وإذا ندلت الحرى في الحالب فإّن ذلظ قج يدّبب احتباس البػل, بضشسا األلع الحي يشتج مغ

تجّسع الحرى في السخارة يرضب السشصقة مغ األمام إلى أعمى القفز الرجري والسخارة, كسا قج 

 يرضب األلع مشصقة خمف الطيخ.

 

 الثالث أسئمة الفرل

 الدؤال األول :

 ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال 

 د أ أ ج أ اإلجابة

 

 الدؤال الثاني:

 ارسع الجياز البػلي في اإلندان مػضحًا األجداء الخئضدضة.)في السحتػى( 

 الدؤال الثالث: 

 الكبة: تخشح سائال يحتػى ماء واحساض امضشضة وأمالح وجمػكػز وبػلضشا وحسس بػلضظ.

االنبػب السمتػي القخيب: يقػم بإعادة امتراص معطع الساء والسػاد الشافعة مثل سكخ الجمػكػز  

 وبعس االمالح والحسػض االمضشضة.

 التػاء ىشمي: اعادة  امتراص  الساء الدائج إلرجاعو الي  الجورة الجمػية . 



كبة لسحفطة بػمان مثل االنبػب السمتػي البعضج: فرل بعس السػاد الزارة التي  ال تخشح مغ ال

 أيػن اليضجروجضغ مغ الجم واضافتيا لسجخى البػل.

 القشػات الجامعة: يخخج البػل مغ القشػات الجامعة ومشيا الي قسع االىخام ثع حػض الكمضة. 

 الدؤال الخابع: 

 اشخح عسمضة تكػيغ البػلضشا في الكبج )السحتػى(.

 

 الدؤال الخامذ:  

 أعمى مغ تخكضدىا في الدائل الخاشح.تخكضد البػلضشا في البػل  - أ

الن الدائل الخاشح يحتػي الساء واالمالح والجمػكػز والحسػض االمضشضة مسا يخفف مغ تخكضد البػلضشا 
اما في البػل يكػن قج  استخجع جدء مغ الساء والسػاد الشافعة لمجدع مسا يديج تخكضد البػلضشا في 

متراص التي يتع فضيا اعادة معطع السػاد الشافعة والساء إلى البػل.)جػاب أخخ : بدبب عسمضة اعادة اال
 الجم(

 تخكضد البخوتضشات في الذخيّضغ الػارد أقل مغ تخكضدىا في الذخيّضغ الرادر - ب

ألنيا ال تخشح مغ الكبة لسحفطة بػمان وبالتالي تعػد لمذخيضغ الرادر بتخكضد أعمى الن أغمب السػاد 

 .الزارة والشافعة  تكػن قج رشحت 

 كسضة البػل الخارج أقل بكثضخ مغ كسضة الدائل الخاشح. -ج

ألنو يتع اعادة امتراص معطع الساء واالمالح وارجاعيا لمجورة الجمػية في مشاشق الػحجة االنبػبضة 

 %( يخخج عمى شكل بػل.ٔالكمػية وما تبقي مغ الدائل الخاشح )

 تخشح مغ الكبة لسحفطة بػمان.يحتػي البػل عمى أيػنات اليضجروجضغ عمسا بأنيا ال  -د



ألن ايػنات اليضجروجضغ يتع التخمز مشيا في االنبػب السمتػي البعضج فتعسل ججر ىحه االنبػب عمى 

 فرل أيػنات اليضجروجضغ مغ الجم واضافتيا لسكػنات البػل.

 

 

 

 أسئمة الػحجة

 الدؤال األول : 

 ٔٔ ٓٔ ٜ ٛ ٚ ٙ ٘ ٗ ٖ ٕ ٔ رقع الدؤال

 د ب د ب د أ ب د ج أ ج اإلجابة

 

 الدؤال الثاني:

تتخكب األندجة العربضة مغ خاليا عربضة وخاليا الجبق العربي, ما تخكضب الخمضة العربضة؟ )سبقت  

 اجابتو(.

 :الدؤال الثالث

تستاز األندجة الصالئضة بان خالياىا متخاصة,  تختكد عمى أغذضة قاعجية, عجم وجػد أوعضة دمػية,   . أ
 قمضمة, ليا قجرة عالضة عمى التججد واالنقدام.السادة بضغ الخمػية 

 
 
 

 : ب. حجد مػاقع كل ندضج مغ األندجة األتضة



 (يبصغ التجاويف السحضصة بالقمب والخئتضغ.) الصالئي الحخشفي البدضط
 الصالئي الحخشفي الصبقي)يبصغ بذخة جمج اإلندان وبصانة الفع والسخيء(

 الغجد العخقضة (الصالئي السكعب الصبقي)تػجج في قشػات 
 الصالئي العسادي الصبقي الكاذب)يػجج في التجػيف األنفي وفي الغذاء السخاشي 

 السبصغ لمقربة اليػائضة(.
 :الدؤال الخابع

 العزالت اليضكمضة _ السخصصة, العزالت السمداء_ الالإرادية و العزالت القمبضة.

 الدؤال الخامذ: 

(: تػجج القخب مغ قاعجة السثانة البػلضة مترالن بالػعاء Seminal Vesicleالحػصمتان السشػيتان)

% مغ الدائل السشػي ويحتػي إفخازىسا عمى سكخ الفخكتػز الحي  ٓٙالشاقل وتفخزان سائاًل قاعجيًا يذكل  

( التي تعسل عمى انقباض Prostaglandinيسج الحضػان السشػي بالصاقة, ومادة البخوستاجالنجيغ)

 ثى, مسا يداعج عمى حخكة الدائل السشػي ألعمى الخحع.عزالت الخحع عشج األن

(: غجة عزمضة تمتف كحمقة حػل قشاة البػل عشج اتراليا بالسثانة, Prostate glandغجة البخوستات) - أ
 % مغ الدائل السشػي, يشذط الحضػانات السشػيةٖٓتفخز سائاًل قاعجيًا يذكل حػالي 

مضل بعج خخوجو مغ البخوستات, تفخزان سائاًل قاعجيًا (: تختبصان باإلحCoupers glandsغجتا كػبخ)  - ب
 يعسل عمى تشطضف مجخى البػل مغ اثار البػل الحسزي.

 الدؤال الدادس: 

 ىخمػن البخوجدتخون ضخوري لمحسل ومع ذلظ فانو يدتخجم كسانع لمحسل. - أ

زياده ىحا اليخمػن ألنو يعسل عمى زيادة سسظ بصانة ججار الخحع فضربح مدتعجا الستقبال الجشضغ وعشج 

 فانو ييضئ الخحع استعجاد لمحسل فتتػقف عسمضة التبػيس)خجاع الخحع(.

 يتغضخ تخكضب الدائل الخاشح خالل مخوره في أجداء الشفخون السختمفة.  - ب



بدبب عسمضتي اعادة االمتراص واإلفخاز االنبػبي التي يتع فضيسا امتراص السػاد الشافعة وارجاعيا لمجم 

 د التي ال تخشح وارجاعيا لمبػل.وامتراص السػا

تدتصضع البػيزة ان تشتقل في قشاة البضس حتي ترل الي الخحع عمى الخغع مغ عجم امتالكيا  - ج

 وسضمة لمحخكة.

 

 

بدبب وجػد الخاليا السيجبة التي تقػم بجفع البػيزة باتجاه الخحع ووجػد خاليا مخاشضة تديل مخور 

 ر القشاتضغ العزمضتضغ يعسل عمى دفع البػيزة باتجاه الخحعالبػيزة داخل الفشاة وكحلظ انقباض ججا

 الدؤال الدابع:  

يحرل الجشضغ عمى الغحاء مغ األم بػاسصة السذضسة التي يختبط بيا عغ شخيق الحبل الدخي الحي  
يتكػن مغ وريج رئضدي لشقل الغحاء واألكدجضغ مغ األم إلى الجشضغ, وشخيانان لشقل الفزالت وثاني 

 لكخبػن مغ الجشضغ إلى األم.أكدضج ا
 الدؤال الثامغ:  

البمػغ عبارة عغ تغضخات خاصة باألعزاء التشاسمضة والرفات الجشدضة , حضث تشزج األعزاء 

 التشاسمضة حتى تتسكغ مغ القضام بػضائفيا.

 اليخمػنات السدئػلة عشو:
التشاسمضة الحكخية  ىخمػن التدتػستضخون عشج بمػغو الحج السشاسب لجى الحكػر تتصػر األعزاء

 فتربح الخرضتضغ قادرتضغ عمى إنتاج الحضػانات السشػية وتطيخ الرفات الجشدضة الثانػية الحكخية.
ىخمػن اإلستخوجضغ عشج بمػغو الحج السشاسب لجى اإلناث تتصػر األعزاء التشاسمضة األنثػية  

 الثانػية األنثػية. ويربح السبضزضغ قادريغ عمى إنتاج البػيزات, وتطيخ الرفات الجشدضة



 الدؤال التاسع: 

خمضة تدسي التػيتة,  ٙٔتبجأ البػيزة السخربة بدمدمة مغ االنقدامات الستداوية لضرل عجد الخاليا

وخالل رحمتيا إلى الخحع, تتحػل إلى كتمة كخوية مجػفة تتكػن مغ مئات الخاليا تجعى الكبدػلة 

( مغ االخراب, وتبجأ الثشضات القمبضة ٜ-ٙفي االيام) البالستػلضة تقػم باالندراع بججار الخحع وذلظ

 بالشبس, ويحاط الجشضغ بكسضة صغضخة مغ سائل يجعى الدائل الخىمي

 الدؤال العاشخ: 

أيػن البػتاسضػم: ال يخشح  مغ الكبة في محفطة بػمان لحلظ يدضخ في الذخيضغ الرادر حتى ترل إلى 
 حه األنبػبة بفرمو  مغ الجم واضافتو الى مكػنات البػل.األنبػب السمتػي البعضج فتقػم خاليا ججر ى

أيػن الرػديػم: يخشح مغ الكبة لسحفطة بػمان ثع لألنبػب السمتػي القخيب ثع التػاء ىشمي ثع االنبػب 

 السمتػي البعضج ثع لألنبػب الجامع واخضخًا حػض الكمضة ثع لمخارج.

 

 الدؤال الحادي عذخ:

 ( محفطة بػمانٔ) . أ

 (الكبةٕ)

 (األنبػب السمتػي القخيب ٖ)

 ( األنبػب السمتػي البعضجٗ)

 (التػاء ىشمي٘)

 ( األنبػب الجامعٙ)



 (ٖ,٘ب. في الجدء رقع )

ج. يداعج في عسمضة التخشضح  ضغط الجم العالي في الذعضخات الجمػية لمكبة و الشفاذية العالضة 

الذعضخات الجمػية تشحرخ داخل لججران الذعضخات الجمػية لمكبة, وىي عبارة عغ شبكة كثضفة مغ 

 محفطة بػمان.

 د. اإلفخاز األنبػبي

 ( بػحجة انبػبضة كمػية أخخى.   ٛ( في حػض الكمضة, ويترل الجدء )ٚه. يرب الجدء )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اسئمة الػحجة الخابعة

 الفرل األول

 الدؤال األول:

  .ٗ  .ٖ  .ٕ  .ٔ رقع الدؤال

 أ أ ب أ رمد االجابة

 الدؤال الثاني:

   .الترشضف: الترشضف فخع مغ العمػم يذسل وصف وتدسضة وتبػيب الكائشات الحضة وفق خرائريا

أو أحج فخوع عمع األحضاء وييتع بتعخيف األنػاع وتدسضتيا وتبػيبيا بشاء عمى صفاتيا وعمى العالقات 
 بضشيا.

تذابيضغ في الصخاز الشػع: الػحجة األساسضة في ترشضف الكائشات الحّضة وتسثل مجسػعة األفخاد الس
 الذكمي والجضشي والقادريغ عمى التداوج فضسا بضشيع وإنتاج ندل خرب.

الترشضف الذكمي: وضع وتبػيب الكائشات الحّضة وفق خرائريا الفضديائضة, كعجد الخاليا, وتخكضبيا, 
 والتسثضل الغحائي, وتخكضب واألعزاء واألندجة, وردود الفعل والدمػكات

 الدؤال الثالث:

% ويعػد ذلظ إلى تعجد التزاريذ واختالفيا بضغ سيل وجبل وساحل ٖتاز فمدصضغ بتشػع حضػي كبضخ يبمغ تس
 وأغػار وبضئات مائضة.

 الدؤال الخابع:

صشف العمساء الكائشات الحضة إلى حقضقضة الشػى وبجائضة الشػى  اعتسادا عمى وجػد الغالف الشػوي وشكل 
حه السجسػعات الى ثالثة مجاالت حضث صشفت بجائضة الشػى إلى مجال السادة الػراثضة( وقج تصػر ترشضف ى

البكتضخيا البجائضة ومجال البكتضخيا الحقضقضة اعتسادا عمى تخكضب الخمضة وعمى البضئات التي تعضر فضيا وشكل 



عام  الخوابط السػجػدة في غذائيا الخمػي وتخكضب الخايبػسػمات ولتبػيب السسالظ الدت اعتسج العمساء بذكل
عمى الخرائز الفضديائضة كعجد الخاليا, وتخكضبيا, والتسثضل الغحائي, وتخكضب واألعزاء واألندجة, وردود 

 الفعل والدمػكات وعمى التخكضب الجضشي.

 الخامس:الدؤال 

 حقضقضةالشػى -----السجال

 الحضػانضة-----السسمكة

 (الحبمضات) فقاريات -----القبضمة

 الثجيات ----الرف

 الخئضدضات-----الختبة

 الخئضدضاتالعمضا ----العائمة

 Homo -----الجشذ

 sapiens ----- الشػع

 Homo sapiens :االسسالعمسي

 

 (يختارالصالبأيسخصصضخغببو)

 

 

 

 



 الفرل الثاني

 ما العزضات الالزمة لحجوث البشاء الزػئي؟

البكتٌرٌا العضٌات الالزمة لحدوث البناء الضوئً هً البالستٌدات، وتوجد فً بعض 

 .والطالئعٌات شبٌهة النباتات)الطحالب والٌوؼلٌنا( والنباتات

 أسبابػأىسضةتحػلبعزالصالئعضاتإلصالتكائخالجشدي

األسبابالجفافػدرجةالحخارةوانخفاضجرجةالحسػضةوتبخزأىسضةذلكفضانتاجأفخادججيجةمتشػعةتدتصضعالعضذفضالب
 يئاتالقاسضةالججيجة

 خامضدضػم، وسع عزضاتو، وناقر وضائفيا.حجد األماكغ التي يعضر بيا الب

 .يعضذالبخامضدضػمفضالسضاىالعحبةواألماكشالخشبةذاتالتخكضدالسشخفزسشاألمالح

 :عزضاتو

 الفجػةالسشفبزة -
 تحافطعمصاالتدانالجاخمضسشخاللتجسضعالساءالدائجالجاخمسشالبمعسةوالتخمرسشيخارجالخمضة:

 تخخجالفزالتسشخالليا: فتحةاإلخخاج -

 (التغحية,اإلخخاج,االتدان) الشػاةالكبضخةتدضصخعمصالػضائفالحضػيةلمخمضة -

 التكاثخ: الشػاةالرغضخة -

: الفجػةالغحائضة -
 تحضصبالسػادالغحائضةالسبتمعةلضتسيزسيامشخالالتحادىامعالمضدػسػماتالتضتفخزاألنديساتالحالة

 تفخزاألنديساتالحالة: المضدػسػم -

 .لفخيدةتذمحخكةا: الخالياالالسعة -

 



 للبحث: سم المرض الذي يسببه الباالنتيديوم  واصفا أعراضه...
ٌسبب الباالنتٌدٌوم مرض الدٌزنطارٌا الباالنتٌدٌة، وٌعٌش الباالنتٌدٌوم متطفال فً 
االنسان أو الخنازٌر ولد ٌصٌب الماشٌة والخٌول، وٌنتشر فً المناطك التً تربً 

تربة، وتظهر فً األماكن التً تفتمر إلى شبكات الخنازٌر أو تستخدم روثها فً تسمٌد ال
 الصرؾ الصحً، وٌنتمل بٌن الناس من خالل الطعام والشراب الملوثٌن.

وأعراضه: اسهال مصحوب بدم ومخاط حٌث ٌهاجم هذا الطفٌل جدران األمعاء الؽلٌظة 

فٌحدث تمرحات والتهابات فً المولون ، وٌؤدي ذلن إلى خسارة الوزن كما ٌشعر 

 المصاب بالؽثٌان.

 لمبحث: شخق انتقال االنتامضبا....

تدبباالنتامضبامخضالدحاراألمضبضأوالجيدنصاريااألمضبضةيشتفاللصفضمعشصخيقالصعامػالذخابالسمػثضشأواألدوات,يدببا
. إلصابةبيحاالسخضاالسيااللذجيجالسرحػببالجمػالسخاشػالغثضانػفقجانالذيضة

قصخيقياوترإللصاألوعضةالجمػيةلضحسمياالجمإلصأماكشأخخىفضالجدسسثاللكوتعضذاالنتامضبافضقػلػنالسرابػقجتذ
 .بجوالقمبػالخئتضشػالجماغ

 ناقر: أعخاض السالريا..

تبدأ أعراض هذا المرض  كأعراض االنفلونزا ثم تبدأ بالتدرج  كالشعور باالرهاق 
ت الدم والهزل والصداع والمًء واالسهال وارتفاع درجة الحرارة، وعندما تنفجر كرٌا

الحمراء المصابة بالبالزمودٌوم ٌصاحب ذلن الشعور برعشة ولشعرٌرة مع تعرق 
شدٌد وؼثٌان، وٌظهر عند األطفال المصابٌن  فمر دم حاد وضٌك تنفس ولد ٌلحك ذلن 

 ما ٌسمى بالمالرٌا الدماؼٌة.

 :الػقايةمشاإلصابة

 عػضلمباستخجامالشامػسضاتػالسبضجاتالحذخيةالسكافحة -

 .عػضالبارتجاءمالبدصػيمةاألكسامػمغصضةلمجدسػخاصةبالمضمفضالسشاشقالتضضشتذخبيا -

 .وضعالذبكعمصالذبابضظ -

 .استخجامالػقايةالكضساويةبأخحدواءقبمديارةالسشاشقالتضضشتذخبياالسخض -

 ناقر: ماذا تعشي خمصضة الغحاء...



جود البالستٌدات كائنات طالئعٌة تكون ذاتٌة التؽذٌة ولادرة على صناعة ؼذائها لو

وعند انعدام الضوء تصبح ؼٌر ذاتٌة التؽذٌة حٌث تبتلع ؼذاءها من المحٌط وتفرز 

 االنزٌمات علٌه لتحلله وتستفٌد منه وٌحدث ذلن فً الٌوؼلٌنٌات.

 استخدامات أخرى للطالئعيات

( وهً طالئعٌات أولٌة أمراضاً للحشرات، وبهذا Microsporidiaتسبب المٌكروسبورٌدٌا )

استخدمت التمنٌات الحدٌثة هذه األولٌات كمبٌد حٌوي للمضاء على الحشرات التً تدمر 

 .المحاصٌل

وٌضؽط على شكل صفائح  Noriٌجفؾ نوع من الطحالب الحمراء ٌعرؾ بـ نوري  -1

 Agarتستخدم فً     الحساء والتوابل، وبعض األنواع تدخل فً صناعة اآلجار 

، كما وٌستخدم اآلجار فً حفظ معلبات اللحوم المستخدم كوسط ؼذائً فً المختبرات

واألسمان، كما وتستخدم الطحالب الحمراء فً تكثٌؾ لوام الكرٌما وبعض المشروبات 

 والشامبو وتستخدم فً صناعة أدوات التجمٌل.

تستخدم الطحالب البنٌة فً المحافظة على لوام المشروبات المركزة وفً صناعة   -2

هانات، كما وٌستخرج الٌود من طحلب البوظة، وتدخل فً صناعة الد

(، وتعتبره بعض الشعوب ؼذاء مفٌدأ (Kelp(، ومن طحلب ِكلبFucusفٌوكس)

 وأساسٌاً.

 تدخل الحالب الخضراء فً صناعة األؼذٌة كالسلطات والممبالت. -3

الدٌوتومات تستخدم فً ترشٌح وتصفٌة وصناعة الكٌماوٌات والزٌوت الصناعٌة   -4

 وزٌوت الطبخ.

( مهمة بوصفها عالمات جٌولوجٌة ودلٌالً Foraminiferaمٌبٌات المثمبة )تعتبر األ -5

 للبحث عن الطبمات المحتوٌة على النفط.

ً إلنتاج ؼاز األكسجٌن، كما تشكل العوالك  -6 ومن الناحٌة البٌئٌة تعتبر الطحالب مصدراً مهما

أمٌنٌة، ؼذاء العدٌد من األسمان والحٌوانات البحرٌة، وتحتوي الطحالب على حموض 

 .Laminariaوفٌتامٌنات، ومعادن  مثل 
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الشكل  99 1
(مخطط  1)

 التصنٌؾ
 ـ

 التصنٌؾ فرع من العلوم ٌشمل وصؾ وتسمٌة وتبوٌب الكائنات الحٌة وفك خصائصها.  
وتبوٌبها بناء على صفاتها وعلى العاللات أو أحد فروع علم األحٌاء وٌهتم بتعرٌؾ األنواع وتسمٌتها 

 بٌنها.
 

أهمٌة التصنٌؾ للعلوم األخرى: ٌوظؾ علوم أخرى كعلم الوراثة الذي ٌمكن العلماء من دراسة التركٌب  2
الجٌنً للكائنات الحٌة، وعلم التطور الذي ٌحدد التكٌفات التً تمٌزالكائنات الحٌة وجذورها التطورٌة، 

ٌمكن من دراسة التطور الجٌنً لألفراد المعروفة وبذلن ٌصبح من السهل فهم األنواع وعلم األجنة الذي 
المدٌمة ودراسة األنواع المكتشفة جدٌداً، وفً علم الزراعة والبٌئة  والصٌدلة ٌمكننا من البحث واكتشاؾ 

 األدوٌة  والمضادات الحٌوٌة والمكافحات البٌولوجٌة.
 

 ثالثة مجاالت بناء على نوع الخلٌة وتركٌبها ) وجود نواة حمٌمٌة أو ال(:صنفت الكائنات الحٌة فً  3
وصنفت فً ست ممالن وفك عدة أسس منها: طرق التؽذٌة، الحركة، التكاثر، تركٌب الخلٌة، الصفات 

 الجٌنٌة ونوع الخلٌة.
4   

 الخاصٌة

 الممالن الست

 الحٌوانات النباتات الفطرٌات الطالئعٌات البكتٌرٌا البدائٌات

ؼٌر محاطة  النواة

 بؽشاء

ؼٌر محاطة 

 بؽشاء

محاطة  محاطة بؽشاء محاطة بؽشاء
 بؽشاء

 محاطة بؽشاء

الجدار 

 الخلوي

 

 

ؼٌر 

 سلٌلوزي

سكرٌات 

متعددة 

وأحماض 

 أمٌنٌة

 

 

 ؼٌر سلٌلوزي

سكرٌات 

متعددة 

وأحماض 

 أمٌنٌة

مصنوع من 

 الببتٌدوجلٌكان

 

موجود فً 

 بعض األنواع .

 ؼٌر سلٌلوزي

سكرٌات متعددة 

 وأحماض أمٌنٌة

سكرٌات 

متعددة ؼٌر  

سلٌلوزي 

مصنوع من 

 الكاٌتٌن

سلٌولوز 

وسكربات 

 متعددة

 

 

 

ال ٌوجد جدار 

 خلوي

 

 

 

موجود فً  ال ٌوجد ال ٌوجد المٌتوكندرٌا

 بعضها

 موجود موجود موجود

ذاتٌة وؼٌر  التؽذٌة

 ذاتٌة

منها ذاتٌة 

 وؼٌر ذاتٌة

منها ذاتٌة 

والبعض ؼٌر 

 ذاتً

 ؼٌر ذاتٌة ذاتٌة ؼٌر ذاتٌة

 
 فصلت البدائٌات عن البكتٌرٌا ألسباب منها:  5

تحاط البكتٌرٌا بجدار خلوي من الببتٌدوؼلٌكان بٌنما البدائٌات محاطة بؽشاء خلوي ٌتكون من دهون 
 Etherوهٌدروكربونات ،وهو طبمة ؼٌر مزدوجة، وٌحتوي الؽشاء الخلوي فً البدائٌات على روابط 



 

 ٜٜ ص ٔ نذاط

 االسمالعلمً اسمالمملكة اسمالمجال اسم الكائن الحً الرلم

 Canis lupus الحٌوانٌة حمٌمٌة النوى الذئب 1
 Oleaeuropaea النباتٌة حمٌمٌة النوى الزٌتون 2
 Catusfelis الحٌوانٌة حمٌمٌة النوى لط 3
 Rosa gollica النباتٌة حمٌمٌة النوى وردة جورٌة 4
 Ceratoniasiliqua النباتٌة حمٌمٌة النوى الخروب 5
 Thymus vulgaris النباتٌة حمٌمٌة النوى الزعتر 6
 Canisfamiliaris الحٌوانٌة حمٌمٌة النوى الكلب 7
 Amanita verna الفطرٌات حمٌمٌة النوى عٌش الؽراب 8
 Alectorischukar الحٌوانٌة حمٌمٌة النوى الشنار 9

 Vitisvinifera النباتٌة حمٌمٌة النوى العنب 11

 

 اإلجابات الصفحة السؤال
 111 نالش

 
ال ٌعد البؽل نوعا ألنه ؼٌر لادر على التزاوج وإنتاج نسل جدٌد 

)أفراد جدٌدة(، وإذا تزاوج الحصان مع أنثى الحمار ٌنتج نؽالً 
 وال ٌعد نوعا.

 
 أسئلة الفصل

 
 أ -1  األول

 ب -2
 أ -3
 أ -4

التصنٌؾ فرع من العلوم ٌشمل وصؾ وتسمٌة وتبوٌب  التصنٌؾ: 112 الثانً

 الكائنات الحٌة وفك خصائصها.  

 ester bondsبٌنما  فً البكتٌرٌا على 

كحمٌمٌة النوى  RNAفالبددائٌات لها ثالثة مبلمرات من الـ rRNAتختلفان عن بعضهما فً الراٌبوسومات

 (مرفك نشرات  تبٌن الفروق بٌنها وفٌها جدول  تظهر هذه الفروقبٌنما البكتٌرٌا مبلمر واحد.) 
 شؾ عن الفروق بٌن البدائٌات والبكتٌرٌاأسهم المجهراإللكترونً  النافذ فً الك  6

 



أو أحد فروع علم األحٌاء وٌهتم بتعرٌؾ األنواع وتسمٌتها وتبوٌبها بناء 
 على صفاتها وعلى العاللات بٌنها.

الحٌّة وتمثل النوع: الوحدة األساسٌة فً تصنٌؾ الكائنات   
مجموعة األفراد المتشابهٌن فً الطراز الشكلً والجٌنً 

 والمادرٌن على التزاوج فٌما بٌنهم وإنتاج نسل خصب.
 

التصنٌؾ الشكلً: وضع وتبوٌب الكائنات الحٌّة وفك خصائصها   
الفٌزٌائٌة، كعدد الخالٌا، وتركٌبها، والتمثٌل الؽذائً، وتركٌب 

 د الفعل والسلوكاتواألعضاء واألنسجة، وردو
 

% وٌعود ذلن إلى تعدد 3تمتاز فلسطٌن بتنوع حٌوي كبٌر ٌبلػ  112 الثالث
التضارٌس واختالفها بٌن سهل وجبل وساحل وأؼوار وبٌئات 

 مائٌة
صنؾ العلماء الكائنات الحٌة إلى حمٌمٌة النوى وبدائٌة النوى   112 الرابع

اعتمادا على وجود الؽالؾ النووي وشكل المادة الوراثٌة( ولد 
تطور تصنٌؾ هذه المجموعات الى ثالثة مجاالت حٌث صنفت 

بدائٌة النوى إلى مجال البكتٌرٌا البدائٌة ومجال البكتٌرٌا الحمٌمٌة 
ة وعلى البٌئات التً تعٌش فٌها وشكل اعتمادا على تركٌب الخلٌ

الروابط الموجودة فً ؼشائها الخلوي وتركٌب الراٌبوسومات 
ولتبوٌب الممالن الست اعتمد العلماء بشكل عام على الخصائص 

الفٌزٌائٌة كعدد الخالٌا، وتركٌبها، والتمثٌل الؽذائً، وتركٌب 
ٌب واألعضاء واألنسجة، وردود الفعل والسلوكات وعلى الترك

 الجٌنً 
 حمٌمٌة النوى-----المجال 112 الخامس

 الحٌوانٌة-----المملكة
 فمارٌات )الحبلٌات( -----المبٌلة

 الثدٌات ----الصؾ
 الرئٌسٌات -----الرتبة
 الرئٌسٌات العلٌا ----العائلة

 Homo -----الجنس
 sapiens -----النوع 

 Homo sapiensاالسم العلمً: 

 
 ٌرؼب به()ٌختار الطالب أي مخطط 

 



 
 
 
 

 اإلجابات الصفحة السؤال
   
فائدة الثموب الموجودة فً الجدران الفاصلة تسمح بانتمال الؽذاء  114 3



 

 اإلجابات الصفحة السؤال
 Canis lupus - أ 122 الخامس

الشكل 
(2) 

والسٌتوبالزم والعضٌات والنوى بٌن الخٌوط الفطرٌة مما ٌسمح بنمو الفطر 
 بسرعة إذا ما توافرت البٌئة المناسبة.

4 116 
 (5الشكل)

 Rhizopusstoloniferاالسم العلمً لعفن الخبز األسود 

 117 2النجمة 
 (3نشاط)

ٌشبه السطح السفلً من الجسم الثمري  الخٌاشٌم وٌتكون من خٌوط فطرٌة 
 متراصة تحمل أبواؼاً.

سمٌت بالدعامٌات ألن حامل األبواغ ٌشبه  4النجمة
 المضرب أو الدعامة كما فً الشكل

 
 

ممدمة 
 األشنات

 لد ٌكون الشرٌن الضوئً الطحالب أو البكتٌرٌا الخضراء المزرلة. 117

منافع أخرى ٌتبادلها الفطر مع شرٌكه ضوئً البناء: ٌحمٌه من ضوء  -1 118 نالش
 اإلشعاعات الموٌة وٌشكل شبكة لنمو الطحالب والبكتٌرٌا.

 ٌمل وجود األشنات...............:  -2
ى امتصاص المواد الذائبة فً المطر بسبب حساسٌتها فهً تمتلن المدرة  عل

 والندى والناتجة عن التلوث، وتوصؾ األشنات بأنها مؤشرات حٌوٌة.
 

 Penicilliumnotatumاالسم العلمً لفطرالبنسلٌن الذي ٌفرز المضاد الحٌوي بنسلٌن 118 ابحث

 االسم العلمً لفطر البنسلٌن الذي ٌدخل فً صناعة الجبن

roquefortiPenicillium 

ٌنتمً إلى الفطرٌات الزلٌة)الكٌسٌة( وشكل حاملة  
 (4الشكل ) 116األبواغ مثل المكنسة أنظر ص

 ) أترن لن تكملة لضٌة البحث عن دور البنسلٌن( 



 فطر المشروم      - ب
 الكاندٌدا البٌضاء،خمٌرة الخبز      - ت
 الجٌاردٌا      - ث
 البرامٌسٌوم      - ج
 األشنات      - ح

 
   

 

 


