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حيِم ْحمِن الرَّ بِْسِم اللِه الرَّ

الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
يأتي اهتمام المملكة بتطوير المناهج الدراسية وتحديثها من منطلق أحد التزامات رؤية المملكة العربية 

السعودية )2030( وهو: "إعداد مناهج تعليمية متطورة". 
ويأتي كتاب )أحياء 1( لنظام املقررات يف التعليم الثانوي داعًما لرؤية المملكة العربية السعودية )2030( 
متنوعة،  الجيد وفق خيارات  التعليم  التعليم عبر ضمان حصول كل طالب على فرص  في  االستثمار  نحو 

بحيث يكون الطالب فيها هو محور العملية التعليمية التعلمية. 
الحياة،  بدراسة  يهتم  وهو  المتنوعة.  الحية  المخلوقات  مع  يتعامل  الطبيعية  العلوم  من  فرع  واألحياء 
ويبدأ بدراسة خصائص المخلوقات الحية، وعمل علماء األحياء، كما يدرس الطرائق العلمية المتنوعة التي 
بعلم  يبدأ  الذي  الحياة  تنوع  تنظيم  إلى  هذا  األحياء  كتاب  ويتطرق  البحوث.  إجراء  عند  العلماء  يستعملها 
التصنيف ودوره في تنظيم المخلوقات الحية في مجموعات ومصنفات يسهل دراستها، بدًءا بدور العلماء 
ا. ثم ينتقل  القدامى في علم التصنيف وصواًل إلى التصنيف الحديث للمخلوقات الحية والمعمول به حاليًّ
خصائصها  ودراسة  والفيروسات  البكتيريا  وهي  الحية  المخلوقات  أبسط  دراسة  إلى  عرضه  في  الكتاب 
على  التركيز  يتم  الطالئعيات  فصل  خالل  ومن  اإلنسان.  حياة  في  والسلبي  اإليجابي  ودورها  وتراكيبها 
خصائص الطالئعيات والتنوع الهائل فيها، وأخذت الفطريات حيًزا واسًعا في هذا الكتاب من حيث دراسة 
يهتم  كما  البيئات.  معظم  في  تعيش  متنوعة  حية  مخلوقات  منها  تجعل  التي  المختلفة  وخصائصها  تركيبها 
المقرر بدراسة الحيوانات، حيث يبدأ بخصائص الحيوانات، ومستويات بناء جسم الحيوان، ثم اإلسفنجيات 
والالسعات، ثم ينتقل المقرر في عرضه إلى دراسة أبسط الديدان والرخويات، ودراسة خصائصها وتركيبها. 
شوكيات  وأخذت  الهائل.  وتنوعها  المفصليات  خصائص  على  التركيز  يتم  المفصليات  فصل  خالل  ومن 

الجلد والالفقاريات الحبلية حيًزا واسًعا في هذا المقرر من حيث دراسة تراكيبها وخصائصها.
الواعية  القراءة  على  الطالب  تشجع  وبطريقة  مشوق  بأسلوب  المقرر  محتوى  وبناء  تنظيم  جاء  وقد 
إتاحة  خالل  من  العلماء  يمارسه  كما  العلم  وممارسة  وترتيبها،  أفكاره  تنظيم  بناء  عليه  وتسهل  والنشطة، 
الفرص المتعددة للطالب لممارسة االستقصاء العلمي بمستوياته المختلفة، المبني والموجه والمفتوح. يبدأ 
"التجربة  الطالب  ينفذ  ثم  تقدم صورة شاملة عن محتواه.  التي  العامة  بالفكرة  المقرر  كل فصل من فصول 
أحد  االستهاللية  التجربة  وتمثل  الفصل.  محتوى  عن  شاملة  نظرة  تكوين  على  تساعد  التي  االستهاللية" 
أشكال االستقصاء )المبني(، كما تتيح في نهايتها ممارسة شكل آخر من أشكال االستقصاء )الموجه( من 
خالل سؤال االستقصاء المطروح. وتتضمن النشاطات التمهيدية للفصل إعداد مطوية تساعد على تلخيص 
أبرز األفكار والمفاهيم التي سيتناولها الفصل. وهناك أشكال أخرى من النشاطات االستقصائية التي يمكن 
تنفيذها في أثناء دراسة المحتوى، ومنها مختبرات تحليل البيانات، أو حل المشكالت، أو التجارب العملية 

السريعة، أو مختبر األحياء الذي يرد في نهاية كل فصل ويتضمن استقصاًء مفتوًحا في نهايته.

املقدمة
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والمفردات  السابقة  المفردات  بين  ربًطا  بدايته  في  منها  كلٌّ  يتضمن  أقسام،  إلى  المقرر  فصول  تقسم 
على  تساعد  أخرى  أدواٍت  القسم  يتضمن  كما  للفصل.  العامة  الفكرة  مع  مرتبطة  رئيسًة  وفكرًة  الجديدة، 
وتفسيًرا  وشرًحا  األخرى،  العلوم  مع  أو  الحياة،  واقع  مع  المحتوى  ربط  منها  المحتوى،  فهم  تعزيز 
المقرر  بمحتوى  الطالب  معرفة  تعمق  وأسئلة  األصفر،  باللون  مظللة  تظهر  التي  الجديدة  للمفردات 
واستيعاب المفاهيم والمبادئ العلمية الواردة فيه. ويدعم عرض المحتوى في الكتاب مجموعة من الصور 
مضامينها.  فهم  وتعزيز  العلمية  المادة  لتوضيح  بعناية  والمعدة  المختارة  التوضيحية  والرسوم  واألشكال 
بالربط  يتعلق  ما  منها  الكتاب،  هوامش  في  تقع  والتفسيرات،  الشروح  من  مجموعة  الكتاب  ويتضمن 
واالستعمال  العلمي  االستعمال  بين  التمييز  أو  وبالمهن،  االستراتيجية  وأهدافها   )2030( رؤية  بمحاور 
بداية كل فصل. في  الطالب  يعدها  التي  المطوية  مع  للتعامل  إرشادات  وبعضها  المفردات،  لبعض  الشائع 
والتشخيصي،  القبلي،  المختلفة:  وأغراضه  بمراحله  التقويم  في  الواقعي  التقويم  أدوات  وظفت  وقد 
واألسئلة  فصل  كل  في  االفتتاحية  الصورة  توظيف  يمكن  إذ  )التجميعي(؛  والختامي  )البنائي(  والتكويني 
الطالب عن  يعرفه  ما  ا لسبر واستكشاف  ا تشخيصيًّ قبليًّ تقويًما  التجربة االستهاللية بوصفها  المطروحة في 
موضوع الفصل. ومع التقدم في دراسة كل جزء من المحتوى ُيطرح سؤاٌل تحت عنوان "ماذا قرأت؟"، وتجد 
ا بكل قسم من أقسام الفصل يتضمن أفكار المحتوى وأسئلًة تساعد على تلمس جوانب التعلم  تقويًما خاصًّ
وتعزيزه، وما قد يرغب الطالب في تعلمه في األقسام الالحقة. وفي نهاية الفصل يأتي دليل مراجعة الفصل 
بالمفاهيم  وخالصة  الفصل،  بأقسام  الخاصة  والمفردات  الرئيسة  واألفكار  العامة  بالفكرة  تذكيًرا  متضمًنا 
الرئيسة التي وردت في كل قسم. يلي ذلك تقويم الفصل والذي يشمل أسئلة وفقرات متنوعة تستهدف تقويم 
تعلم الطالب في مجاالت عدة، هي: مراجعة المفاهيم، وتثبيت المفاهيم الرئيسة، واألسئلة البنائية، والتفكير 
البحوث  أو  التقارير  بعض  بنتائج  المتعلقة  المستندات  وأسئلة  األحياء،  علم  في  الكتابة  ومهارات  الناقد، 
اختباًرا  نهاية كل فصل  الكتاب في  التراكمية. كما يتضمن  بالمراجعة  إلى فقرات خاصة  باإلضافة  العلمية، 
مقنًنا يتضمن أسئلة وفقرات اختبارية تساهم في إعداد الطالب لالختبارات الوطنية والدولية، باإلضافة إلى 

تقويم تحصيلهم في الموضوعات التي سبق دراستها.
وتقدمه  الوطن  خير  فيه  لما  الجميع  يوفق  وأن  منه،  المرجوة  األهداف  الكتاب  يحقق  أن  نسأل  والله 

وازدهاره.

املقدمة
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دراس��ة  األح��ي��اء  علم  ي��ت��ن��اول 
المخلوقات الحية وخصائصها عبر 

توظيف العلماء للطرائق العلمية.
1-1 مدخل اإىل علم الأحياء

تشترك جميع المخلوقات الحية في 
خصائص الحياة.

2-1 طبيعة العلم وطرائقه

العلم عملية تعتمد على تس�اؤل  	 
يبحث عن إجابة تقدم تفسيرات 

علمية للظواهر المختلف�ة.
يستخ�دم علم�اء األحياء طرائق 	 

محددة عند إجراء البحوث.

هن�اك 200 مليار نج�م تقريًبا في 	 
مجرة درب التّبانة.

يمث�ل اإلنس�ان نوًعا واح�ًدا من 	 
100 مليون نوع تقريًبا من األحياء 

التي تعيش على كوكب األرض.
يحت�وي دم�اغ اإلنس�ان على ما 	 

يقارب 100 مليار خلية عصبية.

 درا�سة احلياة 

The Study of life  

خليا ع�سبية للإن�سان

الأر�ض

جماعة �سكانية

حقائق يف علم الأحياء
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كيف ت�صتفيد من كت�ب الأحي�ء؟

هــذا الكتاب ليس كتاًبا أدبيًّا أو رواية خيالية، بل هو كتاب علمي يصف مخلوقات حية، وعمليات حيوية، وتطبيقات 
تقنية؛ لذا فأنت تقرؤه طلًبا للعلم والمعلومات.  

وفيما يأتي بعض األفكار واإلرشادات التي تساعدك على قراءته:

قبــــل اأن تقـــــراأ

اقرأ كالًّ من  و  قبل قراءة الفصل؛ 

فهي تزودك بنظرة عامة تمهيدية لهذا الفصل.

لكل فصل  تقدم صورة شــاملة عنه، 

تدعــم  ولكل قسم من أقسام الفصل   

فكرته العامة.

ف موضوعاته. اقرأ عنوان الفصل لتتعرَّ  •

تصفح الصور والرسوم والجداول.  •

ابحث عن المفردات البارزة والمظّللة باللون األصفر.  •

اعمل مخطًطا للفصل باســتخدام العناوين الرئيسة   •

والعناوين الفرعية.

دلـيــل الطــ�لـب

7

لتح�صل على روؤية ع�مة عن الف�صل



مه�رات قرائية

الأهداف 

تتعّرف علم األحياء. �

حت��ّدد الفوائ�د املتوقعة من دراس�ة علم  �

األحياء.
تلخ�ض خصائص املخلوقات احلية. �

مراجعة المفردات:

البيئ��ة: ه�ي كل ما حيي�ط باملخلوق احلي 

م�ن خملوق�ات حي�ة، وأش�ياء غ�ر حي�ة 
ويتفاعل معها.

المفردات الجديدة 

علم األحياء
املخلوق احلي

التنظيم 
النمو

التكاثر
النوع
املثر

االستجابة
االتزان الداخيل

التكّيف

المفردات

اأ�سل الكلمة

Biology علم األحياء
Bio من الكلمة اليونانية Bios وتعني 

احلياة.
 Logos م�ن الكلم�ة اليوناني�ة Logy

وتعني دراسة.

  تشرتك مجيع املخلوقات احلية يف خصائص احلياة.
الربط مع الحياة: فّكر في مخلوقات حية أو مخلوقات كانت حية. فّكر في البكتيريا 

التي تعيش في أمعائك، وفي سمك القرش األبيض في المحيط، وفي حقل القمح، 
وف�ي الديناص�ور ال�ذي انقرض. وه�ذه المخلوقات يختلف بعضه�ا عن بعض في 
التركي�ب وف�ي الوظيفة، ولكّن بينها كثي�ًرا من الصفات المش�تركة التي أودعها الله 

سبحانه وتعالى فيها. ُتَرى، ما الصفات المشتركة بينها؟ ومن الذي اكتشفها؟

 The Science of Life علم الحياة

عندم�ا ندرس المخلوقات الحية، أو نطرح أس�ئلة عن كيفية تفاعله�ا مع بيئتها فإننا 
نتعّلم ش�يًئا في علم األحياء Biology. فكل تساؤل عن الحياة التي أوجدها الله عز 

وجّل على األرض هو دافع لنا لدراسة علم األحياء.

ا يوًما ما، وتركيب  ُيْعَنى علم األحياء بدراسة أنواع الحياة، وتاريخها، وكل ما كان حيًّ
المخلوقات الحية، وكيف تقوم بوظائفها، وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.

ماذا يعمل علماء الأحياء؟

تخيل أنك أول من اكتشف الخاليا ويشاهدها تحت المجهر، أو وجد أول أحفورة 
ديناص�ور ُتبي�ن أن لهذا المخلوق ريًش�ا، أو أول م�ن درس الطرائق التي تحصل بها 
م على طعامها الش�كل1-1. ُت�رى، كيف يكون ش�عورك عندها؟ وما  س�مكة المنجِّ
ال�ذي س�تفكر في�ه؟ وما األس�ئلة التي س�تطرحها على نفس�ك؟ إن علم�اء األحياء 
يستكش�فون ويبحثون عن إجابات من خ�الل إجراء بحوث مختبرية وميدانية. وفي 
ف بعض المهن  هذا الكتاب، س�وف تستكش�ف ما يقوم به علماء األحياء، كما تتعرَّ

المرتبطة مع علم األحياء.

  1-1
مدخل اإلى علم الأحياء

Introduction to Biology

�م الرخامية  ∎  الش�كل  1-1 تعيش س�مكة املنجِّ
متخّفي�ة يف قع�ر املحيط، وتنطلق فج�أة إىل أعى 

من حتت الرمال لتصطاد فريستها.
لح��ظ: كي�ف تختب�ئ ه�ذه الس�مكة لتصط�اد 

فرائسها؟

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH1-L1.png

مدخل إلى علم األحياء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-دراسة الحياة

المشترك

الثانوية مقررات
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الطالئعي��ات ال�شبيه��ة بالحيوان��ات  Animal – like protists: األميب�ا مخل�وق 

حي، وحيد الخلية، وتعد مثااًل على الطالئعيات الش�بيهة بالحيوانات؛ فهي تلتهم بكتيريا 
وطحال�ب وأوليات أخرى. ويبين الج�دول 1-4 عملية التهام األميبا مخلوًقا وحيد الخلية 

من األوليات، هو البراميسيوم.

 Kelp ينتمي عش�ب البحر :Plant-like protists الطالئعي��ات ال�شبيهة بالنباتات

العمالق في الجدول 1-4 إلى هذه المجموعة. وهو يصنع غذاءه بنفس�ه عن طريق عملية 
البن�اء الضوئي. وتس�مى هذه المجموع�ة الطحالَب. وهي إما مجهري�ة وحيدة الخلية، أو 
متعددة الخاليا كبيرة الحجم ومنها عشب البحر الذي يصل طول بعض أنواعه إلى 65م. 

الطالئعيات ال�شبيهة بالفطريات Fungus-like protists: الفطر المائي في الجدول 

1-4 مثال على الطالئعيات الش�بيهة بالفطريات، وهو يمتص الغذاء من حش�رة ميتة. وتش�به 
ه�ذه المجموعة الفطري�ات؛ ألنها تمتص غذاءها من مخلوقات أخ�رى. لكنها تختلف عن 

الفطريات في تركيب الجدار الخلوي.

 ماذا قراأت؟ قارن بين المجموعات الثالث للطالئعيات.

 ضّم�ن معلومات من هذا القس�م يف 
مطويتك.

الطالئعي�����������ات الجدول 4-1

المجموعة

الطالئعيات ال�شبيهة بالحيوانات 

)الأوليات(

الطالئعيات ال�شبيهة بالنباتات 

)الطحالب(

الطالئعيات ال�شبيهة 

بالفطريات

ال���دوارة، الهدبيات، واللحميات، والبوغيات، وال�سوطيات ال�س�وط�ي���ات  الدي�اتوم����ات،  اليوج�ل�ين����ات، 

الطحال���ب الذهبي���ة، الطحال���ب البين���ة، الطحالب 

الخ�ضراء، الطحالب الحمراء.

الفطريات الغروية، الفطريات المائية، 

البيا�ض الزغبي.

مثال

ع�ضب البحر العمالقالأميبا
الفطر المائي

الخ�شائ�ص المميزة

لأنه���ا 	  بالحيوان���ات؛  �سبيه���ة  اعتب���رت 

ت�ستهلك مخلوقات اأخرى في غذائها. 

بع�سها طفيلي.	 

اعتب���رت �سبيه���ة بالنباتات؛ لأنه���ا ت�سنع غذاءها 	 

بنف�سها عن طريق عملية البناء ال�سوئي. 

ي�ستهل���ك بع�سها مخلوق���ات اأخرى في طعامه اأو 	 

���ا عندم���ا ل يتوافر ال�س���وء الالزم  يعي����ش طفيليًّ

لعملية البناء ال�سوئي.

اعتبرت �سبيه���ة بالفطريات؛ لأنها تتغذى 	 

على الم���واد الع�سوي���ة المتحللة، وتمت�ش 

الغذاء عبر جدارها الخلوي.

الغروي���ة 	  الفط�ري���ات  بع�����ش  ت�سته�ل���ك 

مخلوقات اأخرى، كما اأن بع�سها طفيلي.

المطويات

91

عندم� تقراأ

الربــط مــع واقع الحيــاة: يصــف ارتباط 
المحتوى مع الواقع.

 م�ذا قراأت؟ أسئلة تقّوم مدى فهمك لما درسته. 

كيف ت�صتفيد من كت�ب الأحي�ء؟

فــي كل قســم من الفصل ســتجد أســاليب لتعميــق فهمك 
للموضوعات التي تدرسها، واختبار مدى استيعابك لها.

؟ ؟ وما  •  اسأل نفسك: ما 
فكر فــي المخلوقات الحية والمواقــع والمواقف التي   •
مررت بها، هل بينها وبين دراستك لمادة األحياء عالقة؟
اربط معلومات مادة األحياء التي درستها مع المجاالت   •

العلمية األخرى.
توقع نتائج من خالل توظيف المعلومات التي تمتلكها.  •

غّير توقعاتك حينما تقرأ معلومات جديدة.  •

8



9

يف  ∎ العضلات  ترتبلط   8-9 �الش�كل 
املفصليلات ملع السلطح الداخلي هليكلهلا 
اخلارجي،  عىل كل جانب للمفصل. تتصل 
بالسلطح  العضلات يف أطلراف اإلنسلان 

اخلارجي للهيكل العظمي.

ع�ضلة

ع�ضلة

هيكل خارجي

المف�ضليات
الإن�ضان

عظم

الخال�ضة

 يمكلن تحديلد المفصليلات ملن  •
خلال ثلاث خصائلص تركيبيلة 

رئيسة.
وتعاللى-  • -سلبحانه  اللَّله  هيلأ   

جعلتهلا  تكيفلات  للمفصليلات 
أنجح الحيوانات وأكثرها انتشلاًرا 

على األرض.
 تكيفلت أجلزاء فلم المفصليلات  •

لمصادر غذائية مختلفة وعديدة.
 تنسلخ المفصليات لتنمو. •
 التكيفات في أجهلزة المفصليات  •

جميلع  فلي  العيلش  ملن  مّكنتهلا 
البيئات، وزيادة تنوعها وعددها.

فهم الأفكار الرئي�ضة

 قــّوم الصفات الثاث  1.
الرئيسة للمفصليات التي مّكنتها من 

العيش في جميع البيئات.
المفصليلة  2. الزوائلد  أهميلة  ا�ضــرح 

للحيوانات التي لها هيكل خارجي.
الرئيسلة  3. التنفلس  طرائلق  لّخ�ــص 

الثاث في المفصليات.
يحلدث  4. أن  يمكلن  ملاذا  ا�ضــتنتج 

لحيوان مفصلي حدث له تشلوه في 
أنابيب ملبيجي.

التفكير الناقد

ــح التكيفات التي تساعد حيواًنا  5. و�ضّ

مفصليًّلا على العيش فلي بيئة جبلية 
الهوائيلة  التيلارات  حيلث  بلاردة، 
القوية، وحيث تنمو أعشلابها ببطء، 
وتكثر فيها الطيور التي تتغذى على 

المفصليات.
 اكتب فقرة  6. 

تشرح فيها كيف تحمي المفصليات 
نفسها من األعداء خال فترة تصلب 
بعلد  الجديلد  الخارجلي  الهيلكل 

انساخها.

1-8التقويم

الحركة  Movement  المفصليات حيوانات نشليطة وسريعة. وهي قادرة على 

الزحف والمشلي السلريع والتسللق والحفلر والسلباحة والطيران؛ بسلبب وجود 
جهلاز عضلي متقلدم فيها. ارجع إلى الش�كل�9-8 لمقارنة ارتبلاط العضات في 
أطراف اإلنسان وفي المفصليات. تعتمد قوة انقباض العضلة في المفصليات على 
معدل السلياالت العصبية التي تنبه العضات، بينما تعتمد قوة انقباض العضلة في 

الفقاريات على عدد األلياف العضلية المنقبضة.
التكاثــر Reproduction  تتكاثلر معظم المفصليات جنسليًّا، ولهلا العديد من 

التكيفلات الخاصة بالتكاثر. الجنلس في معظم المفصليات منفصل، ولكن القليل 
-ومنهلا البرنقيل barnacle - خنثلى، وتقوم بالتلقيح الذاتي. ومعظم القشلريات 
تحتضن البيض بطريقة ما، ولكنها ال تقوم برعاية األفراد الحديثي الفقس، وبعض 

العناكب والحشرات أيًضا تحضن بيضها، وبعضه يرعى صغاره، ومنه النحل.
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المفاهيم الرئي�سةالمفردات

1   مدخل اإلى علم الأحياء 1-
علم األحياء

املخلوق احلي
التنظيم 

النمو
التكاثر 

النوع 
املثر 

االستجابة
االتزان الداخيل

التكّيف 

 تشرتك مجيع املخلوقات احلية يف خصائص احلياة.
تشرك املخلوقات احلية مجيعها يف خصائص احلياة.	 
يدرس علامء األحياء تاريخ املخلوقات احلية وتراكيبها ووظائفها وتفاعلها 	 

مع البيئة وجوانب أخرى عديدة يف حياهتا.
وتنمو، 	  تنظياًم،  وتظهر  أكثر،  أو  واحدة  خلية  من  احلية  املخلوقات  ن  تتكوَّ

اتزاهنا  عى  وحتافظ  الطاقة،  وتستخدم  للمثرات،  وتستجيب  وتتكاثر، 
الداخيل، وتتكّيف مع بيئاهتا. 

1  طبيعة العلم وطرائقه  2-
العلم الطبيعي 

النظرية
مراجعة األقران

النظام املري
SI

الطب الرشعي
األخالق العلمية
الطرائق العلمية

املالحظة 
االستنتاج

الفرضية
التجربة

املجموعة الضابطة
املجموعة التجريبية

املتغر املستقل
املتغر التابع

البيانات

 
م تفسريات علمية  •   العلم عملية تعتمد عىل تساؤل يبحث عن إجابٍة تقدِّ

للظواهر املختلفة.
• يستخدم علامء األحياء طرائق حمددة عند إجراء البحوث.

العلم الطبيعي )التجريبي( هو دراسة الطبيعة عرب املالحظة والتجريب.	 
يمكن 	  التي  باألسئ�ل�ة  وهيتم  الرصن،  العلمي  البحث  عى  العلم  يعتمد 

اختبارها، ويرحب باملراجعة النقدية، ويغر أفكاره عندما تظهر اكتشافات 
جديدة.

العلم والقيم األخالقية يؤثران يف قضايا الصحة والطب والبيئة والتقنية. 	 
املالحظة طريقة منظمة جلمع املعلومات.	 
يعتمد االستنتاج عى اخلربات السابقة.	 
 تتضمن التجارب جمموعة ضابطة، وجمموعة جتريبية.	 
املتغر املستقل هو العامل الذي جيرى اختباره، أما املتغر التابع فينتج عن 	 

التغر احلاصل يف املتغر املستقل.

المطويات نّف��ذ جل�س��ة ع�س��ف ذهني لمعرف�ة األدوار األخ�رى لعلماء األحي�اء باإلضافة إل�ى األدوار 

المذكورة  في القسم 1-1. اكتب هذه األدوار على الوجه الخلفي للمطوية، وأعط أمثلة عليها.

بعد م� قراأت 
اقرأ الخالصة، وأجب عن األســئلة، لتقويم مدى فهمك لما 

درسته.

ســتجد في نهايــة كل فصل دليــاًل للمراجعــة متضمًنا 
الدليـــل  استعمل هـــذا  الرئيسة.  المفردات والمفاهيم 

للمراجعة وللتأكد من مدى استيعابك.

كيف ت�صتفيد من كت�ب الأحي�ء؟

طرائق اأخرى للمراجعة
. •  حّدد 

. •  اربط  مع 

•  استخدم كلماتك الخاصة لتوضيح ما قرأت.

•  وّظــف المعلومــات التي تعلمتهــا في المنــزل، أو في 

موضوعات أخرى تدرسها.

•  حدد المصادر التي يمكن أن تســتخدمها للبحث عن مزيد 

9من المعلومات حول الموضوع.

يتضّمن كل قســم في الفصل أسئلة وخالصة؛ 
تـقـدم الخالصة مراجعـة للـمفاهيـم الرئيسـة، 

بينـما تخـتبر األسئلة فهمك لما درسته.



دراس��ة  األح��ي��اء  علم  ي��ت��ن��اول 
المخلوقات الحية وخصائصها عبر 

توظيف العلماء للطرائق العلمية.
1-1 مدخل اإىل علم الأحياء

تشترك جميع المخلوقات الحية في 
خصائص الحياة.

2-1 طبيعة العلم وطرائقه

• العلم عملية تعتمد على تس�اؤل  	
يبحث عن إجابة تقدم تفسيرات 

علمية للظواهر المختلف�ة.
• يستخ�دم علم�اء األحياء طرائق 	

محددة عند إجراء البحوث.

• هن�اك 200 مليار نج�م تقريًبا في 	
مجرة درب التّبانة.

• يمث�ل اإلنس�ان نوًعا واح�ًدا من 	
100 مليون نوع تقريًبا من األحياء 

التي تعيش على كوكب األرض.
• يحت�وي دم�اغ اإلنس�ان على ما 	

يقارب 100 مليار خلية عصبية.

 درا�سة احلياة 

The Study of life  

خليا ع�سبية للإن�سان

الأر�ض

جماعة �سكانية

حقائق يف علم الأحياء
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جتربة ا�ستهاللية

ن�شاطات تمهيدية

ما اأهمية الملحظة في العلم الطبيعي؟

يتبع العلماء طريقة علمية منظمة ودقيقة لحل المش�كالت. 
ويش�كل جمع المعلوم�ات عن طريق المالحظ�ة التفصيلية 
العنص�َر الرئيس لهذه الطريقة، كما يس�تعمل العلماء أدوات 

وتقنيات علمية لزيادة قدرتهم على جمع المالحظات.

خطوات العمل:  

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.. 1

ضع مجموعة من حبوب الفول السوداني غير المقشرة في . 2
وعاء.

التق�ط حب�ة م�ن حب�وب الف�ول الس�وداني غي�ر المقش�رة . 3
الموضوعة في الوعاء، والحظها بعناية، مستخدًما حواسك 
المختلفة وما لديك من أدوات قياس، وسجل مالحظاتك. 

ال تضع عالمات على حبة الفول السوداني وال تحدث تغييًرا . 4
فيها، ثم أعدها بعد ذلك إلى الوعاء الذي كانت فيه.

ح�رك محتويات الوع�اء ليختلط بعضها ببعض، وح�اول العثور . 5
على الحبة التي التقطتها أول مرة بناًء على المالحظات المسجلة.

التحليل:

ف حبة الفول . 1 اعم�ل قائمة بالمالحظ�ات األكثر أهمية في تع�رُّ
السوداني، وأخرى بالمالحظات األقل أهمية.

صّنف مالحظاتك في مجموعتين أو أكثر. . 2
ر أهمية تسجيل مالحظات تفصيلية في هذه التجربة.. 3 برِّ

        استنتج، لماذا تعد المالحظات مهمة في علم األحياء؟

   اخلط��وة 1: ض�ع ث�الث أوراق من دف�ر املالحظات 
بعضه�ا ف�وق بع�ض متباع�دة إحداه�ا ع�ن األخرى 

cm 2.5، كام يف الشكل اآليت:

C01-01A-869510

Some Roles of Biologists

Study the diversity of life
Research diseases
Develop technology

Improve agriculture
Preserve the environment

   اخلطوة 2: اثِن األطراف لتكّون س�تة ألس�نة متساوية 
املساحة، كام يف الشكل اآليت:

C01-01A-869510

Some Roles of Biologists

Study the diversity of life
Research diseases
Develop technology

Improve agriculture
Preserve the environment

بالدبابي�س،  مًع�ا  املطوي�ة  أوراق  ثب�ت   :3    اخلط��وة 
واكت�ب ع�ى كل لس�ان عنواًن�ا م�ن العناوي�ن اآلتية: 
ع احلياة، البحث  بعض أدوار علامء األحياء، دراسة تنوُّ
يف األمراض، تطوير التقنيات، حتس�ن الزراعة، محاية 

البيئة.

بع�ض اأدوار

علماء الأحياء

درا�سة تنوع الحياة

البحث في الأمرا�ض

تطوير التقنيات

تح�سين الزراعة

حماية البيئة

 ،1-1 الق�س��م  يف  املطوي��ة  ه��ذه  ا�ستخ��دم  المطويات 

وخل�ص ه�ذه األمثل�ة التي توض�ح األدوار املختلف�ة لعلامء 
األحياء.

علم�اء الأحي�اء: اع�م�ل املط�وي�ة 

اآلتية ملساعدتك عى مجع املزيد من 
األمثل�ة عى األعامل الت�ي يقوم هبا 

علامء األحياء.
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الأهداف 

تتعّرف علم األحياء. �

حت��ّدد الفوائ�د املتوقعة من دراس�ة علم  �

األحياء.
تلخ�ض خصائص املخلوقات احلية. �

مراجعة المفردات:

البيئ��ة: ه�ي كل ما حيي�ط باملخلوق احلي 

م�ن خملوق�ات حي�ة، وأش�ياء غ�ر حي�ة 
ويتفاعل معها.

المفردات الجديدة 

علم األحياء
املخلوق احلي

التنظيم 
النمو

التكاثر
النوع
املثر

االستجابة
االتزان الداخيل

التكّيف

المفردات

اأ�سل الكلمة

Biology علم األحياء
Bio من الكلمة اليونانية Bios وتعني 

احلياة.
 Logos م�ن الكلم�ة اليوناني�ة Logy

وتعني دراسة.

  تشرتك مجيع املخلوقات احلية يف خصائص احلياة.
الربط مع الحياة: فّكر في مخلوقات حية أو مخلوقات كانت حية. فّكر في البكتيريا 

التي تعيش في أمعائك، وفي سمك القرش األبيض في المحيط، وفي حقل القمح، 
وف�ي الديناص�ور ال�ذي انقرض. وه�ذه المخلوقات يختلف بعضه�ا عن بعض في 
التركي�ب وف�ي الوظيفة، ولكّن بينها كثي�ًرا من الصفات المش�تركة التي أودعها الله 

سبحانه وتعالى فيها. ُتَرى، ما الصفات المشتركة بينها؟ ومن الذي اكتشفها؟

 The Science of Life علم الحياة

عندم�ا ندرس المخلوقات الحية، أو نطرح أس�ئلة عن كيفية تفاعله�ا مع بيئتها فإننا 
نتعّلم ش�يًئا في علم األحياء Biology. فكل تساؤل عن الحياة التي أوجدها الله عز 

وجّل على األرض هو دافع لنا لدراسة علم األحياء.

ا يوًما ما، وتركيب  ُيْعَنى علم األحياء بدراسة أنواع الحياة، وتاريخها، وكل ما كان حيًّ
المخلوقات الحية، وكيف تقوم بوظائفها، وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.

ماذا يعمل علماء الأحياء؟

تخيل أنك أول من اكتشف الخاليا ويشاهدها تحت المجهر، أو وجد أول أحفورة 
ديناص�ور ُتبي�ن أن لهذا المخلوق ريًش�ا، أو أول م�ن درس الطرائق التي تحصل بها 
م على طعامها الش�كل1-1. ُت�رى، كيف يكون ش�عورك عندها؟ وما  س�مكة المنجِّ
ال�ذي س�تفكر في�ه؟ وما األس�ئلة التي س�تطرحها على نفس�ك؟ إن علم�اء األحياء 
يستكش�فون ويبحثون عن إجابات من خ�الل إجراء بحوث مختبرية وميدانية. وفي 
ف بعض المهن  هذا الكتاب، س�وف تستكش�ف ما يقوم به علماء األحياء، كما تتعرَّ

المرتبطة مع علم األحياء.

  1-1
مدخل اإلى علم الأحياء

Introduction to Biology

�م الرخامية  ∎  الش�كل  1-1 تعيش س�مكة املنجِّ
متخّفي�ة يف قع�ر املحيط، وتنطلق فج�أة إىل أعى 

من حتت الرمال لتصطاد فريستها.
لح��ظ: كي�ف تختب�ئ ه�ذه الس�مكة لتصط�اد 

فرائسها؟

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH1-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH1-L1.png

مدخل إلى علم األحياء

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-دراسة الحياة

المشترك

الثانوية مقررات
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ع الحي��اة: درس العال�م المس�لم اب�ن س�ينا )371-428 ه�(  درا�س��ة تن��وُّ

النباتات، ووصفها وصًفا دقيًقا، مقارًنا كل نبتة بما يش�بهها، وأورد تراكيبها 
األساس�ية من جذور وس�اق وأوراق وأزه�ار وثمار. أما ف�ي علم الحيوان 
فقد وصف أنواًعا مختلفة من الطيور وس�ائر الحيوانات، وهذه الدراس�ات 
وغيره�ا أس�همت في فهم أعم�ق للنباتات والحيوانات، وس�اعدت علماء 

األحياء على معرفة خصائص المخلوقات الحية وصفاتها.

البح��ث في الأمرا�ض: درس العالم المس�لم ابن البيط�ار )575-646 ه�( 

ا دقيًقا  النبات�ات وجمع عين�ات لبعضها، وس�ّماها، ووصفها وصًف�ا ظاهريًّ
�ا ف�ي كتابه )المغني في األدوية المفردة( ف�ي العقاقير. ويعد أبو بكر  وعلميًّ
الرازي )250-311 ه�( أول من كتب وصًفا للجدري والحصبة، واكتش�ف 

الميكروبات المسّببة للمرض.

م�ا الذي يس�بِّب المرض؟ وكي�ف يقاوم الجس�م المرض؟  وكيف ينتش�ر 
ه بح�وث علماء األحي�اء وجهَتها  الم�رض؟ مثل هذه األس�ئلة هو م�ا يوجِّ
الصحيحة. لقد طّور علماء األحياء لقاحات للجدري والدفتيريا وألمراض 
أخ�رى، وه�م يعمل�ون اآلن عل�ى تطوي�ر لقاح�ات ض�د م�رض اإلي�دز، 
والسكري، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير، كما يوجه علماء األحياء 
أبحاثهم تجاه معالجة اإلدمان على المخدرات، وإصابات الحبل الش�وكي 
التي تسّبب الشلل، وعلى إيجاد أدوية تخّفض مستوى الكولسترول، وتحّد 
من البدانة، وتقّلل من خطر اإلصابة بالجلطات، وتقي من مرض الزهايمر.

تطوير التقنيات: ال تعني كلمة التقنية أجهزة الحاس�وب العالية الس�رعة 

فق�ط، بل ُتع�رف بأنها تطبي�ق المعرفة العلمي�ة لتلبية احتياجات اإلنس�ان، 
وزي�ادة إمكاناته. ويبين الش�كل2-1 كيف تس�تطيع تقنية الي�د االصطناعية 
تعويض شخص فقد ذراعه. كذلك طّور الطبيب تشارلز درو طرائق لفصل 
بالزما الدم عن خالياه، وتخزينها بشكل آمن، ونقل البالزما إلى أشخاص 
يحتاج�ون إليه�ا. وقد ق�ادت بحوثه إلى إنش�اء بنوك الدم الت�ي جعلها الله 

تعالى سبًبا إلنقاذ ما ال يحصى من المرضى والمصابين.

تح�سي��ن الزراع��ة: يعمل علم�اء األحياء على دراس�ة الهندس�ة الوراثية 

للنبات�ات وما تتيحه من إمكانية جعل النباتات تنمو في ُتَرب غير خصبة، أو 
تقاوم الحش�رات واألمراض الفطرية أو تتحمل الظروف المناخية الصعبة. 
وبحث علماء أحياء آخرون في زيادة إنتاج الغذاء استجابة لألعداد المتزايدة 
م�ن الن�اس. ويدرس آخرون حساس�ية النبات�ات للضوء واس�تجاباتها عند 
تعريضها لمصادر ضوء مختلفة ولفترات مختلفة الشكل3-1. إن العمل في 
�ن علماء الزراعة من زيادة  مج�ال الهرمونات النباتية وتأثيرات الضوء يمكِّ

إنتاج الغذاء، وإنتاج محاصيل في أراٍض لم تكن لتنمو فيها أصاًل.

المطويات

ن مطويتك معلومات من هذا القسم. َضمِّ

 الش�كل 2-1 متث�ل الي�د االصطناعية تقني�ة جديدة  ∎
للتعويض عن اليد الطبيعية املفقودة.

 الش�كل 3-1 يبح�ث ه�ذا الع�امل كي�ف تس�تجيب  ∎
النباتات للضوء.
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حماي��ة البيئ��ة: يطّور علم�اء البيئة طرائ�ق للحفاظ على أن�واع عديدة من 

النباتات والحيوانات وحمايتها من االنقراض، ومن ذلك دراسة آليات تكاثر 
األن�واع المهددة باالنق�راض في المحميات الطبيعية، كم�ا في محمية اإلمام 
سعود بن عبدالعزيز )محازة الصيد سابًقا( ومحمية الوعول بالمملكة العربية 

السعودية؛ لتوفير مكان آمن لمعيشتها وتكاثرها.

The Characteristics of Life  خ�سائ�ض الحياة

هل حاولت يوًما تعريف كلمة )حي(؟ عندما ترى صقًرا يصطاد أرنًبا تستنتج 
أن كالًّ م�ن الصق�ر واألرنب مخل�وق حّي. لكن هل الن�ار مخلوق حي؟ إنها 
تتح�رك وتكبر أحياًنا، ولها طاقة، وتب�دو كما لو أنها تتكاثر. فيم تختلف النار 

عن الصقر واألرنب؟

لقد استنتج علماء األحياء أن المخلوق الحي organism له الخصائص اآلتية 
الموضحة في الجدول 1-1:

- مك��ّون من خلية اأو اأكث��ر Made of one or more cells: إذا كنت قد  1

أصبت يوًما بالتهاب الحلق فغالًبا ما يكون الس�بب بكتيريا ُعقدية من النوع 
المبين في الش�كل 4-1. البكتيريا مخلوق حي وحيد الخلية، لكن اإلنس�ان 
والنبات�ات مخلوقات حية عديدة الخاليا؛ فأجس�امها تتك�ون من عدد كبير 

من الخاليا، ولكنها جميًعا يتوافر لديها كل خصائص الحياة.
ُتعد الخالي�ا وحدات التركيب والوظيفة في المخلوقات الحية؛ فكل خلية في 
القل�ب مثاًل لها تركيب خاص يمّكنها م�ن أداء وظيفة معينة في القلب، كما أن 
الخلي�ة في جذر الش�جرة لها تركيب يمّكنه�ا من تثبيت الش�جرة في األرض، 

وامتصاص الماء واألمالح المعدنية.

ي( Displays organization: إن األشخاص  2 - اإظهار التنظيم )التع�سّ

الذي�ن تراه�م في مدرس�تك كل يوم موزع�ون ومنظمون بناًء على أس�اس 
الوظائف التي يؤدونها أو األدوار التي يقومون بها، أو على أساس الصفات 
المشتركة بينهم؛ فهناك طالب ومعلمون وإداريون وعمال نظافة. والطالب 
بدورهم ينتظمون في مجموعات بحسب المرحلة الدراسية أو القسم الذي 
يدرس�ون فيه. والمخلوقات الحية كذلك تظهر تنظيًما organization، أْي 
أنه�ا تترتب بش�كل منظم. فالبراميس�يوم الموضح في الج�دول 1-1 مكون 
م�ن خلية واحدة تضم مجموعة م�ن التراكيب تنجز الوظائ�ف الحيوية له. 
وكل واحد م�ن هذه التراكيب مكّون من ذرات وجزيئات. وكذلك تحتوي 
الخالي�ا العدي�دة التي تك�ّون جنين الطائ�ر- المبين في الش�كل 5-1- على 
تراكي�َب مكونة م�ن ذرات وجزيئ�ات، إال أن المخلوق�ات العديدة الخاليا 
تك�ون خالياه�ا المتخصص�ة منتظم�ة ف�ي مجموع�ات تعمل مًعا، ُتس�مى 
أنسجة، واألنس�جة منتظمة في أعضاء تؤدي وظائف متخصصة، واألعضاء 
منتظم�ة في أجهزة ت�ؤدي وظائف مختلف�ة، منها الهض�م والتكاثر. وتعمل 

األجهزة مًعا على بقاء المخلوق الحي.

 الش�كل4-1 البكتري�ا الُعقدي�ة خمل�وق وحي�د  ∎
اخللي�ة، قد تصي�ب احلنجرة واجلي�وب األنفي�ة أو 

األذن الوسط�ى بالتهابات.

 الش�كل 5-1خالل أق�ل من ش�هر، تنمو صغار  ∎
طائر أيب احلناء الضعيفة وتستطيع الطران.

 ا�ستنت��ج. ما التغيرات األخرى التي تحدث في أثناء 

نمو طائر أبي الحناء؟

الربط مع رؤية 2030:

جمتمع حيوي

3. 4. 2 حماية وتهيئة املناطق الطبيعية

)مثل ال�سواطئ واجلزر واملحميات الطبيعية(
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ال��وص��ف الم�ث��ال خاصية احلي�اة

املخلوق�ات احلّي�ة كله�ا مكون�ة م�ن خلي�ة أو أكثر، 
فبع�ض  للحي�اة.  الوح�دة األساس�ية  واخللي�ة ه�ي 

املخلوقات - ومنها الرباميسيوم - وحيدة اخللية.
مكّون من خلية أو أكثر

البيولوجي�ة  األنظم�ة  يف  التنظي�م  مس�تويات  تب�دأ 
بال�ذرات واجلزيئ�ات واخلاليا، ثم ت�زداد تعقيًدا بناًء 
عى الوظائف احليوي�ة للمخلوق احلي. فركيب فك 
احلرباء ولساهنا الطويل مثاًل هلام عالقة بوظائفها التي 

هيأمها اهلل ألدائها.

إظهار التنظيم
)التعّض(

ي�ؤدي النمو إىل زيادة كتلة املخلوق احلي، ويكتس�ب 
املخل�وق ق�درات خمتلفة يف أثن�اء عملية النم�و. فأبو 

ذنيبة مثاًل ينمو ليصبح ضفدًعا بالًغا.
النمو

تتكاث�ر املخلوقات احلّية وتنتق�ل صفاهتا من جيل إىل 
آخ�ر، فطائر أيب احلناء عليه أن يتكاثر لكي يس�تمر يف 

البقاء.
التكاثر

الطاق�ة مطلوب�ة للعملي�ات احليوي�ة كله�ا؛ فبع�ض 
املخلوق�ات احلي�ة جتم�ع غذاءه�ا وختزن�ه ك�ام يفعل 
الس�نجاب، والبع�ض اآلخر يصنع غذاءه بنفس�ه كام 

تفعل النباتات اخلرضاء،  ومنها شجرة الليمون.

احلاجة إىل الطاقة

تسّمى ردود الف�ع�ل للمثرات ال�داخلي�ة واخلارجية 
استجابة. فالفهد يستجيب للجوع وحلاجته إىل الغذاء 
بمطاردته الغزال، والغزال يس�تجيب خلوفه ولرغبته 

يف البقاء بالفرار منه بأرسع ما يستطيع.

االستجابة للمثرات

حتاف��ظ املخلوق��ات احلي��ة مجيعه��ا ع�ى اتزاهن��ا 
جس�م�ه،  ليلط��ف  يتع��رق  فاإلنس��ان  الداخ�يل؛ 

وحيافظ عى درجة حرارته من االرتفاع الزائد.
املحافظة عى االتزان الداخيل

للتكّي�ف دوره يف احلفاظ عى بق�اء النوع. فقد خل�ق 
ج��ذوًرا  االس�توائ�ي��ة  األورك�ي���دا  لزه�رة  اهلل 

تكيفت مع بيئة تكاد ختلو من الربة.
التكّيف

Characteristics of living organisms  خ�سائ�ض المخلوقات الحية الجدول 1-1  
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- النم��ّو  The Growth: تب�دأ معظ�م المخلوق�ات بخلي�ة واح�دة، ث�م يأخذ  3

المخل�وق الحي في النمو. والنمو growth زيادة ف�ي كتلة الفرد. وفي كثير من 
المخلوقات يحدث النمو بتكّون خاليا وتراكيب جديدة. فخلية البكتيريا تنمو. 
وأن�ت أيًضا تنمو م�ن طفل إلى ش�اب. والطائر الذي ال يس�تطيع الطيران خالل 
األس�ابيع األول�ى من عمره ينم�و ويهيئ الله ل�ه تراكيب متخصص�ة تمّكنه من 

الطيران، وهي إحدى التغيرات التي يمر بها خالل حياته، انظر الشكل 1-5.
- التكاث��ر  Reproduction: َتنت�ج المخلوق�ات الحي�ة ع�ن عملي�ة التكاثر  4

م�ن  فكثي�ر  للف�رد؛  أساس�ية  خاصي�ة  لي�س  التكاث�ر  أن  إال   .reproduction
الحيوان�ات األليف�ة ُتعاَلج لمنعها من إنجاب صغ�ار، ومع ذلك تبقى حية رغم 
ع�دم قدرته�ا عل�ى التكاث�ر. وإذا أردنا لنوع ح�ي أن يحافظ عل�ى بقائه، فعلى 
أف�راده أن يتكاث�روا. والن�وع species  مجموع�ة من المخلوقات تت�زاوج فيما 
بينها، وتنتج نس�اًل ق�ادًرا على التكاثر بإذن الله. فإن ل�م يتكاثر أفراد النوع فإنه 

ينقرض بموت آخر فرد منه.
- الحاج��ة اإلى الطاقة Requires energy: تحتاج المخلوقات الحية إلى  5

الغذاء بوصفه مصدًرا للطاقة، وتس�تعمل معظ�م النباتات وبعض المخلوقات 
الحي�ة الوحي�دة الخلي�ة طاق�َة الض�وء لتصن�ع غذاءه�ا، بينما تس�تخدم بعض 
المخلوق�ات الحي�ة األخ�رى الوحي�دة الخلية طاق�َة الم�واد الكيميائي�ة لصنع 
غذائها. أما المخلوقات التي ال تستطيع صنع غذائها بنفسها –•ومنها الحيوانات 
والفطريات- فتحصل على الطاقة بالتغذي على مخلوقات أخرى. وُتس�تعمل 

بعض الطاقة في نمو المخلوق والمحافظة على اّتزانه الداخلي.

1-1
ملحظة خ�سائ�ض الحياة

حي أم غري حي؟ يف هذه التجربة ستالحظ عدة أشياء لتحّدد ما إذا كانت حية أم غر حية.

خطوات العمل

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
أنشئ جدوالً بأربعة أعمدة، عناوينها: املخلوق، التوقع، خاصية احلياة، الدليل.. 2
سيزّودك معلمك بعدة أجسام للمالحظة. أدرج كل جسم يف اجلدول، ثم توقع ما إذا كان حيًّا أو غر حي.. 3
راقب كل جسم بدقة، وناقش مع زميلك يف املخترب خصائص احلياة التي تبدو عليه.. 4
حّدد ما إذا كان كل جسم من األجسام املذكورة يف اجلدول حيًّا أو غر حي، موضًحا ذلك بالدليل.. 5

التحليل:

قارن بن توقعاتك ومالحظاتك.. 1

ح. ملاذا يصعب أحياًنا تصنيف بعض املخلوقات إىل حية وغر حية؟. 2 و�سّ
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- ال�س��تجابة للمثيرات Responds to stimuli: تستجيب المخلوقات  6

الحي�ة للمثيرات الداخلية والخارجية. وتتمثل المثيرات الخارجية في جميع 
األش�ياء التي تحي�ط بالفرد، م�ن مخلوقات حي�ة كالنبات�ات والحيوانات أو 
أش�ياء غي�ر حية كاله�واء والم�اء والتربة والصخ�ور. أما المثي�رات الداخلية 
للف�رد فه�ي كل األش�ياء الموج�ودة داخل�ه. إن أي ش�يء يس�بب رّد فع�ل 
للمخلوق الحي يس�مى مثيًرا stimulus. أما ردُّ فعل المخلوق الحي فيسمى 
اس�تجابة response. فإذا اش�تم س�مك القرش مثاًل رائحة ال�دم في المحيط 
فإنه يستجيب بسرعة، فيتحرك نحو الدم، ويهاجم أي مخلوق موجود هناك. 
وتستجيب النباتات لبيئتها بشكل أبطأ؛ فإذا ُوضعت نباتات قرب نافذة تصلها 
أش�عة الش�مس فإنها تتجه نحو الضوء القادم من النافذة. ويبين الش�كل 1-6 
كيف تس�تجيب نبت�ة آكل الحش�رات )فين�وس( Venus fly trap للمثيرات.

7   :Maintains homeostasis الداخل��ي  الت��زان  عل��ى  -المحافظ��ة 

ى تنظيم الظروف الداخلية للفرد من أجل الحفاظ على حياته االتزان  يس�مَّ
الداخل�ي homeostasis، وتش�ترك في�ه جمي�ع المخلوق�ات الحي�ة. فإذا 
حدث شيء للمخلوق الحي يسّبب اضطراًبا لحالته الطبيعية فإن مجموعة 

من العمليات تبدأ داخله في إعادة اتزانه الداخلي، وإال مات.

معلم��ة الأحي��اء: املي�ل نح�و عل�م األحياء 

أح�د األس�باب العدي�دة التي تدف�ع ببعض 
األشخاص لكي يصبح معلاًم لألحياء؛ فهذه 
املعلمة - باإلضافة إىل دراس�تها مقررات يف 
علم األحي�اء - تدرس مق�ررات يف املناهج 
وطرائق التدريس، وعلم النفس، ومقررات 

أخرى تطور مهاراهتا التدريسية.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

 الشكل 6-1 تنمو نبتة آكل احلرشات )فينوس( بشكل طبي�عي يف  ∎
ترب�ة فق�رة بامل�واد الغذائي�ة، ل�ك�ن النب�ت�ة مت�س��ك باحلش��رات 

وهتضمه�ا وتستخلص منها موادها الغذائية.
و�سح. كيف يستجيب هذا النبات للمثيرات ليحصل على غذائه؟
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- التكّي��ف Adaptation: يبين الش�كل 7-1 أوراق األش�جار ف�ي الغابة المطيرة  8

- وه�ي األوراق ذات القم�ة الناقط�ة. وق�د هيأ الخالق س�بحانه وتعال�ى لها هذا 
الشكل لكي تتخلَّص من الماء الزائد؛ إذ ينزلق الماء بيسر وسرعة فوق سطوحها، 

ا، فال تنمو عليها الفطريات، وهو ما يمنحها فرصة أكبر للبقاء.  فتبقى جافة نسبيًّ

وهكذا تعد األوراق ذات القمة الناقطة تكيًفا في بيئة الغابة المطيرة. وفي المقابل هيأ 
الله تعالى للنباتات الصحراوية تكيًفا مع بيئتها الحارة والجافة؛ فقد تحورت أوراقها 
إلى أش�واك، مم�ا يقلل فقدها الماء. وكذل�ك امتدت جذورها إلى مس�احة أكبر في 
نها من جمع أكبر كمية من الماء القليل في بيئتها.  التربة مثل أشجار النخيل، مما يمكِّ
كم�ا أن بعض النباتات الصحراوي�ة تنعدم فيها األوراق، وتقوم الس�اق بعملية البناء 
الضوئي لتقليل عملي�ة النتح، كما في نبات الرتم. وبعض النباتات الصحراوية تفقد 
أوراقه�ا ف�ي أثناء الجفاف والحرارة المرتفعة صيًفا لك�ي يقلل من فقدان الماء، كما 
في نبات الش�برم الش�كل 7-1، لذا فإن التكّيف adaptation  هو أي صفات موروثة 
ناتج�ة ع�ن تغير في تركيب جس�م المخل�وق الحي لمالءم�ة الوظيفة الت�ي يؤديها، 

وتحافظ على بقاء نوعه.  الشكل7-1 يمثل شكل الورقة ذات  ∎
القمة الناقط�ة تكيًفا للبيئ�ة المط�يرة، 
أم�ا أوراق نبات الش�برم فه�ي تكّيف 

مع البيئة الصحراوية.

التقويم  1-1
الخل�سة

   تشترك المخلوقات الحية جميعها 
في خصائص الحياة.

   ي�درس علم�اء األحي��اء ت�اري�خ 
المخل�وقات الح�ي��ة وتراكيب�ها 
ووظائفه�ا، وتفاعلها م�ع البيئ�ة، 
ف�ي  عدي�دة  أخ�رى  وجوان�ب 

حياتها.

الحي�ة  المخلوق�ات  تتك�ون     
أكث�ر،  أو  واح�دة  خلي�ة  م�ن 
وتظهر تنظيًم�ا، وتنمو وتتكاثر، 
وتستجيب للمثيرات، وتستخدم 
الط�اق�ة، وتحاف�ظ عل�ى اتزانها 

الداخلي، وتتكيَّف مع بيئاتها.

فهم الأفكار الرئي�سة

    ص���ف أرب��ع . 1
كان  إذا  م�ا  د  تح�دِّ خصائ�ص 

ا أو غير حي. الشيء حيًّ

الخلّي�ة . 2 ُتع�د  لم�اذا  وّض�ح.    
ف�ي  األساس�ية  الوح�دة  ه�ي 

المخلوقات الحية؟

  اكت�ب قائم�ة تبي�ن فيه�ا فوائد . 3
دراسة علم األحياء.

مّيز بين االستجابة والتكيف.. 4

التفكير الناقد

م . 5 ُقسِّ إذا   

مجموعتي�ن،   إل�ى  صف�ك  ط�الب 
وُوِكَل إليه�م مهمة ترتيب خصائص 
األق�ل  إل�ى  األكث�ر  م�ن  الحي�اة 
ومع�دل  النتائ�ج  فس�ّجل  أهمي�ة، 
�ا، واكت�ب  اإلجاب�ات، ومّثله�ا بيانيًّ
تقري�ًرا تلخص فيه م�ا توّصلت إليه.
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الأهداف 

تو�سح خصائص العلم الطبيعي. �

تقارن بي�ن ال�ع�ل�وم الطبيعي�ة )التجريبية(  �

والعلوم غر الطبيعية )غر التجريبية(.
ت�س��ف أمهية النظام املري ووحدات النظام  �

.)SI(الدويل
ت�س�ف الف�رق ب�ن امل�الحظ�ة واالستنتاج. �

 تع��رف الط�ري�ق�ة العل�مي�ة الت�ي يستعملها �

علامء األحياء يف بحوثهم.
متيز بن املتغر التابع واملتغر املستقل. �

مراجعة المفردات:

ال�ستق�ساء: البحث املتأين الكتشاف احلقائق.

المفردات الجديدة 

العلم الطبيعي 
النظرية

مراجعة األقران
النظام املري 

SI )النظام الدويل للوحدات(
الطب الرشعي

األخالق العلمية
الطرائق العلمية

املالحظة
االستنتاج

الفرضية
التجربة

املجموعة الضابطة
املجموعة التجريبية

املتغر املستقل
املتغر التابع

البيانات

 	•العلم عملية تعتمد على تس�اؤل يبحث عن إجابة تقدم تفس�يرات 
علمية للظواهر المختلفة.

البحوث. • يستعمل علماء األحياء طرائق محددة عند إجراء 

الربط مع الحياة: كيف تعرف ما إذا كان اإلعالن الذي يعرض في التلفاز أو الجريدة 

ا على أس�اس علمي؟ وماذا  أو اإلنترنت صادًقا أم ال؟ ما الذي يجعل الش�يء مبنيًّ
تعمل لتجد إجابات عن أسئلة ما؟  لقد وضع العلماء خطوات علمية لإلجابة عن 

األسئلة.

 What is Science? ما العلم الطبيعي؟

ه�ل تس�اءلت يوًما: في�م تختلف العل�وم الطبيعية ع�ن األدب والش�عر والكتابة؟  
العلم الطبيعي science )التجريبي( هو بناء من المعرفة يعتمد على دراسة الطبيعة؛ 
ن  فعل�وم األرض واألحي�اء والكيمي�اء والفيزياء تنتم�ي إلى العل�م الطبيعي، وتكوِّ
أه�م فروعه. والخاصية األساس�ية للعلم هي البحث العلمي؛ وه�و عملية إبداعية 
تعتمد على المالحظة والتجربة، للوصول إلى فهم أو تفسيرات للظواهر الطبيعية. 
؛ بسبب أهمية التجريب والمالحظة  وكثيًرا ما يسمى العلُم الطبيعيُّ العلَم التجريبيَّ
ودوريهما األساس�يين في جمع المعلومات والتحقق منها. وقد يحتاج العلماء في 
البح�ث العلمي إل�ى القيام برحالت علمي�ة إلى أماكن صعبة لجم�ع المعلومات؛ 
الحظ الش�كل 8-1.  أما العلوم غير الطبيعية )غير التجريبية(، مثل األدب والش�عر 

والكتابة، فهي ال تستند إلى المالحظة والتجربة. 
ويتصف العلم الطبيعي بالخصائص اآلتية:

يعتم��د عل��ى الدلي��ل Relies on evedence: عندما تس�مع أح�ًدا يقول: لدّي 

وجه�ة نظ�ر حول أمر ما ف�إن ذلك يعني أن لديه تفس�يًرا محتماًل لألمر. فالتفس�ير 
العلم�ي يجم�ع بي�ن م�ا ه�و مع�روف م�ن معلومات، 
وم�ا يتفق معها م�ن أدلة ُبنيت على أس�اس المالحظة 
والتجري�ب. وعندم�ا يص�ل العلماء إل�ى تفس�ير لظاهرة 
طبيعية مدعوم بعدد م�ن المالحظات واألدلة والتج�ارب 
ف�إن الع�ل�ماء يس�مون ذل�ك نظرية theory. م�اذا يحدث 
مث�اًل إذا رمي�ت كرة إلى أعلى في اله�واء؟ إذا جربت ذلك 
في أي مكان على األرض فس�تحصل على النتيجة نفسها. 
وقد فّس�ر العلم�اء التجاذب بين الك�رة واألرض في ضوء 

النظرية العامة للجاذبية. 

طبيعة العلم وطرائقه
  1-2

The Nature of Science and its Methods

 الش�كل8-1 ع�امل جيولوج�ي جيم�ع عينات  ∎
الصخور لدراستها.

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH1-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH1-L2.png

طبيعة العلم و طرائقه

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-دراسة الحياة

المشترك

الثانوية مقررات
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وف�ي علم األحياء، هن�اك أيًضا مجموعة من النظري�ات، إاّل أن هناك نظرية لها 
مكان�ة خاص�ة، هي نظرية الخلي�ة. وهي تعتم�د على العديد م�ن المالحظات 
نت علم�اء األحياء من  واالس�تقصاءات المدعومة بالعديد م�ن األدلة التي مكَّ
وض�ع التوّقعات؛ فكل مخلوق حي يتكون من خالي�ا، وهي التي تقوم بجميع 

النشاطات الحيوية. وهذه النظرية تنطبق على جميع المخلوقات الحية.

يو�ّسع المعرفة العلمية: 

كي�ف تميز المعلومات المعتم�دة على العلم الطبيعي م�ن غيرها؟ إن الحقول 
هها البحث الذي يضيف معرفة جديدة، يتثبت منها علماء آخرون.  العلمية يوجِّ
ويش�ّكل البحث ع�ن المعرفة الجديدة ق�وة دافعة للعلم ال تتوقف؛ فاكتش�اف 
حقائق جديدة يدفع العلماء إلى المزيد من األسئلة التي تتطلب بدورها المزيد 

من البحث. وهكذا تتسع دوائر العلم وميادينه دون توقف.

ينتج اأ�سئلة:   

تثي�ر المالحظ�ات والبيان�ات غي�ر المتفقة م�ع الفه�م العلمي الراه�ن اهتمام 
العلم�اء، وتقود إل�ى المزيد من البح�ث. فقد صّنف علماء األحياء الس�ابقون 
الخف�اش مثاًل مع الطي�ور؛ ألن له أجنحة. لكن البحث العلم�ي بّين أن أجنحة 
الخفاش أكثر ش�بًها بأطراف الثدييات منها بأجنحة الطيور، الش�كل 9-1. وقد 
قاد هذا إلى البحث في التفاصيل التشريحية والتراكيب الجينية لكل من الطيور 
والخف�اش. وقد بينت الدراس�ات هذه العالقة؛ حيث بّي�ن العلماء أن الخفاش 

أكثر قرًبا إلى الثدييات منه إلى الطيور.

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C01-06A

Bat wing comparison
11/2/05

version 4

إهبام

إهبام

إصبعانأربع أصابعأربع أصابع

إصبع

جناح طائرجناح خفاشذراع إنسان

 الشكل9-1  تركيب جناح اخلفاش أكثر شبًها  ∎
بذراع اإلنسان منه بجناح الطائر.
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يتح��ّدى النظريات المقبولة: يرّحب العلماء بمناقش�ة آراء بعضهم مع 

بع�ض؛ فه�م يحض�رون المؤتمرات بش�كل منتظم لمناقش�ة االكتش�افات 
والتط�ورات الجدي�دة. وغالًبا م�ا يحدث اخت�الف علمي بينه�م. ويؤدي 
النق�اش إل�ى المزي�د م�ن البحوث والتج�ارب الت�ي تقود إلى فه�م علمي 

مشترك.

وتتقّدم العلوم باستعمالها للمعلومات الجديدة حال اكتشافها. فعلى سبيل 
المثال، منذ أن ُعرف مرض اإليدز في الثمانينيات تغير فهمنا تماًما لفيروس 
نقص المناعة المكتس�بة )HIV(، وكيفية انتقال�ه ومعالجته، وطريقة توعية 
الناس به. وكل هذا ُيعزى إلى النتائج الجديدة التي كشفت عنها الدراسات 

العلمية. 

يختب��ر ال�س��تنتاجات: بن�اًء عل�ى البيان�ات والمالحظ�ات الت�ي يت�م 

الحص�ول عليها من األبحاث والتج�ارب العلمية الموضوعية نتوصل إلى 
اس�تنتاجات، تفض�ي بدورها إل�ى معلومات ذات أس�اس علم�ي. فعلماء 
األحياء لديهم طرائق تجريبية لفحص االستنتاجات التي يتم التوصل إليها.

يخ�س��ع لمراجعة الأقران: قبل أن تنشر المعلومات العلمية على نطاق 

واس�ع وتصب�ح متاحة للجمي�ع، يراجعها العلماء المختص�ون في المجال 
نفس�ه. ومراجعة األقران peer review عملي�ة يتم بها فحص طرائق إجراء 
التج�ارب ودق�ة النتائج على أيدي علم�اء من التخصص نفس�ه، أو علماء 

يجرون بحوًثا مشابهة.

ي�س��تخدم النظ��ام المتري: يس�تطيع العلم�اء أن يعيدوا إج�راء تجارب 

اآلخرين باعتبارها جزًءا من تجربة جديدة، واستخدام نظام موّحد للقياس 
يس�اعد عل�ى تحقي�ق ذل�ك. ومعظم العلم�اء يس�تخدمون النظ�ام المتري 
metric system ف�ي جم�ع المعلوم�ات، وإج�راء التج�ارب. ويس�تخدم 
النظ�ام المت�ري وحدات ذات أج�زاء هي قوى الرقم 10. وق�د أقّر المؤتمر 
العام لألوزان والمقاييس والوحدات المعيارية النظاَم المتريَّ عام 1960م. 
 .)SI( �وهذا النظام يس�مى النظ�ام الدولي للوحدات، ويع�رف اختصاًرا ب
والوح�دات العالمية المس�تخدمة عادة في علم األحي�اء هي: المتر لقياس 
الط�ول، والكيلوجرام لقياس الكتلة، واللتر لقياس الحجم، والثانية لقياس 

الزمن.

 ماذا قراأت؟ فيم يختلف العلم الطبيعي عن غيره من العلوم؟

الكات��ب العلم��ي: يش�كل إيص�ال املعرف�ة 

العلمي�ة إىل اجلمه�ور واح�ًدا م�ن أهداف 
الكات�ب العلم�ي. فه�و قد يكت�ب قصًصا 
جديدة، أو كتيب�ات، أو حتقيًقا صحفيًّا، أو 

حيرر املادة العلمية التي يكتبها العلامء.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

المفردات

مفردات اأكاديمية

الموضوعية
أن تك�ون متجرًدا وغر متحيز آلرائك 

الشخصية.
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العلم في حياتنا اليومية

لدى الناس اهتمام واسع بالعلوم الطبيعية، فبعض برامج التلفاز تناقش قضايا قانونية 
ترتب�ط بتطبيق�ات عل�م األحياء، ومنه�ا إثبات النس�ب، وتحديد الجاني ف�ي القضايا 
اإلجرامي�ة ع�ن طري�ق تحليل حم�ض DNA. ه�ذه القضايا تعتمد ف�ي طرحها على 
الط�ب الش�رعي forensics القائ�م عل�ى توظيف العل�وم في المش�كالت القانونية 
واألخالقية. والتتوقف وس�ائل اإلعالم عن تقدي�م المعلومات العلمية عن مختلف 
الموضوع�ات التي تهم الناس، ومنها األنفلونزا، واالكتش�افات الطبية الجديدة التي 
ته�دف إل�ى المحافظة على صحة اإلنس�ان، أو أخبار العالجات الجديدة للس�رطان 
واإلي�دز، إلى غير ذلك من الموضوعات واألخبار التي يحرص كثير من الناس على 
متابعتها، مما يؤكد أن العلم موجود بقوة في حياتنا اليومية، وليس حبيس المختبرات، 

وقاعات الدرس المتخصصة.  

خمترب حتليل البيانات 1-1

أثر درجة الحرارة في األصوات
عدد األصوات  )في الدقيقة( درجة الحرارة  )ْ ف(

121 68
140 75
160 80
166 81
181 84
189 88
200 91
227 94

بناء على بيانات حقيقية

مراجعة العلماء الآخرين

هل يمكن توقع درجة احلرارة بحساب عدد أصوات رصصور الليل؟
أن�ه يمك�ن تقدي�ر درج�ة احل�رارة  يّدع�ي بع�ض املهتم�ن بالطبيع�ة 
)بالفهرهنايت( بَعدِّ أصوات رصصور الليل يف 15 ثانية، ثم إضافة الرقم 

40 إليها. فهل هناك دليل علمي يدعم هذا االّدعاء؟

البيانات واملالحظات

لقد قام عدد من الطالب بجمع البيانات، واستنتجوا أن األمر صحيح.

التفكري الناقد

حّول عدد األصوات يف الدقيقة إىل عدد األصوات كل 15 ثانية.. 1

اعم��ل رس�اًم بيانيًّا يوضح عدد األص�وات كل 15 ثانية مقابل درجة . 2

احلرارة بالفهرهنايت، وارسم خطًّا يصل بن النقاط.

مراجع��ة الأق��ران )مراجعة العلماء الآخرين(: ه�ل تدعم النتائج . 3

استنتاج الطالب؟ وضح ذلك.

Horak, V. M. 2005. Biology as a source for algebra equations : insects. Mathematics Teacher 99(1): 55 - 59 :أخذت البيانات في هذا المختبر من
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التثقيف العلمي: هناك وس�ائل متع�ددة لتنوير المجتمع وتثقيف أفراده بالثقافة 

العلمي�ة الضروري�ة لهم ف�ي هذا العصر؛ حي�ث تحتم على الش�خص العادي أن 
يكون له دوره ومشاركته الفاعلة في التعامل مع كثير من القضايا التي تمس حياته 
اليومي�ة بش�كل مباش�ر، ومنها العقاقي�ر، والتبغ، واإلي�دز، واألمراض النفس�ية، 
والس�رطان، وأمراض القلب، واضطرابات التغذية، وغيرها مما يتطلب مشاركة 
مجتمعي�ة واعية في اتخاذ الق�رار. كما أن هناك موضوع�ات مرتبطة بالبيئة، منها 
ظاهرة االحتباس الحراري Global warming، والتلوث، وانحس�ار مس�احات 
لة  الغاب�ات، واس�تهالك الوق�ود األحف�وري، والطاقة النووي�ة، واألغذي�ة المعدَّ
�ا، والبيئ�ة وضرورة الحف�اظ عليها وعل�ى تنوعها، وغير ذلك م�ن القضايا  وراثيًّ

والتحديات التي سيواجهها الجيل القادم.

 هذا باإلضافة إلى قضايا تمس األخالق العلمية ethics، ومنها الهندسة الوراثية، 
واالستنساخ الذي يبحث في إنتاج نسخ متطابقة من المخلوقات الحية، والمسح 
الجيني الذي يبحث في الصفات واألنساب واألمراض الوراثية، ومسألة الموت 
�ا، وغيرها من القضايا الحساس�ة المهمة التي يجب أن  الرحي�م لمن ماتوا دماغيًّ
تعالج دون أي تناقض مع الش�ريعة اإلس�المية السمحة. فأن تكون شخًصا مثقًفا 
ا يعني أنك تس�تطيع أن تس�هم في المناقش�ات الجادة حول القضايا المهمة  علميًّ
ف�ي حياتك وحياة مجتمعك، وتدعم السياس�ات التي تعك�س وجهة نظرك، فقد 
تس�مع يوًم�ا ع�ن إدانة ش�خص بجريمٍة بن�اًء على دلي�ل م�ن DNA كالمبين في 

الشكل 10-1. وعليك حينئذ أن تفهم هذا الدليل، وتستوعبه.

طرائ��ق العل��م: بعد أن عرفت خصائص العلم، ماذا عليك أن تعمل عندما تحاول 

البحث عن إجابات األسئلة التي  تفكر فيها؟ هل تسأل اآلخرين؟ هل تقرأ حولها؟ 
هل تالحظها؟ هل تبحث فيها؟ هل تتبع طرائق عشوائية أم منهجية؟ لقد طّور العلماء 
خط�وات معياري�ة للوصول إلى إجابات عن األس�ئلة، مهما يكن ن�وع العمل الذي 
يقوم به علماء األحياء فإنهم جميًعا يس�تخدمون طرائ�ق متماثلة لجمع المعلومات 
 scientific methods والعثور على إجابات، وهذه الطرائق ُتس�مى الطرائق العلمية
وهي المبينة في الش�كل 11-1. وعلى الرغم من أن العلماء ال يس�تخدمون الطرائق 
العلمية دائًما بالش�كل نفس�ه، إاّل أنه�م ُيْجرون تجاربهم، ويجمع�ون مالحظاتهم، 

ويضعون توقعاتهم اعتماًدا على الطريقة نفسها، وفق الخطوات اآلتية:

Ask a Question  طرح ال�سوؤال

م�اذا تفعل عندما يلف�ت انتباَهك طائٌر غريب في المنطقة الت�ي تقطن فيها؟ البد أنك 
س�تبدأ ف�ي مراقبته ومالحظته فترة م�ن الوقت. يبدأ البحث العلم�ي عادة بالمالحظة 
observation، وه�ي طريق�ة مباش�رة لجم�ع المعلوم�ات بش�كل منّظ�م. وتتضمن 
المالحظ�ة غالًب�ا تدوين المعلومات. ففي مثال هذا الطائر، يمكن أن تقوم برس�مه أو 
التقاط صور له، كما قد تكتب معلومات حول سلوكه، مثل: ماذا أكل؟ ومتى؟ وأين؟

 الش�كل 10-1  حتليل )بصمة(  DNA يمكن  ∎
أن ي�ربئ مته�اًم، ملج�رد أن DNA اخل�اص ب�ه 

ال يطابق DNA املوجود يف موقع اجلريمة.
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Master Page used: NGS

خمطط

الطرائق العلمية

الشكل 11-1  تتم الطريقة التي جييب هبا العلامء عن األس�ئلة من خالل سلس�لة من اخلطوات املنظمة تس�مى الطريقة العلمية. وال توجد إجابات  ∎
هنائي�ة وقطعي�ة عن األس�ئلة، ولكن هناك دائ�اًم إجابات تزّود العل�امء باملزيد من املعلومات. فاألس�ئلة واملعلوم�ات التي جيمعوهنا 

تساعدهم عى صياغة فرضية. وعند إجراء التجارب، يمكن أن ُتدعم الفرضية أو ترفض.

جمع المعلومات. 
أخذ المالحظات. طرح 

األسئلة. استخدام المعرفة 
السابقة. مراجعة البحوث 

ذات العالقة

مالحظة ظاهرة غير 
مفّسرة

تصميم التجربة الختبار 
الفرضية

إجراء التجربة، 
وتدوين البيانات

صياغة الفرضية

اختبار فرضية جديدة 
استخالص النتائجمغايرة

إعداد تقرير بنتائج 
التجربة

مقارنة النتائج
بتجارب مماثلة

قبول الفرضية المزيد من التجريب 
المعتمد على الفرضية 

المقبولة

النتائج الفعليةالنتائج المتوقعة

النتائج تدعم الفرضيةالنتائج ال تدعم الفرضية

إعادة التجربة عدة 
مرات إلى أن تتسق 

النتائج

قارن

يقود إلى

Visualizing Science Methods
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تتضم�ن المالحظ�ة العلمية طرح أس�ئلة، وتحلي�ل المعلومات المس�تقاة من 
مص�ادر موثق�ة مختلفة. فبعد مالحظ�ة الطائر مثاًل يمكن�ك أن تجمع ما تعرفه 
عنه، وما تعلمته، وتبدأ مرحلة بناء االستنتاجات المنطقية. وُتسمى هذه العملية 
االس�تنتاج inference.  إذا رأي�ت مث�اًل صورة لطائر ش�بيه بالطائر الذي تراقبه 
أمكنك أن تس�تنتج أن الطائرين متشابهان. يوضح الشكل 12-1 ، كيف تساعد 
ف الطيور والوصول إلى اس�تنتاجات  المالحظات واألدل�ة الميدانية على تعرُّ

عنها.

 Form a Hypothesis   سياغة الفر�سية�

يش�ّكل الخيال وحّب االس�تطالع واإلبداع والمنطق عناصر رئيس�ة في منهجية 
البح�ث العلمي التي ينفذها علماء األحياء. ففي عام 1969 م  ُطلب إلى الباحث 
رون وايل�ي البح�ث ع�ن الوس�ائل التي تحّس�ن م�ن ق�درة الطيار عل�ى تحمل 
الجاذبية األرضية المتزايدة عندما يطير بس�رعة عالية.كان معروًفا أن ثبات طول 
العض�الت عند االنقباض يس�ّبب زي�ادة في ضغ�ط الدم. وضع وايل�ي فرضيته 
قائاًل: إن ممارسة تمارين )تقوية العضالت( تحافظ على ثبات طول العضالت؛ 
حي�ث يرتفع ضغط الدم في أثناء المناورة، مما يزيد من قدرة الطيار على تحمل 

الجاذبية، ويمنع الغيبوبة. فالفرضية hypothesis تفسير قابل لالختبار.

قبل أن يضع وايل�ي فرضيته وضع مجموعة من التوقعات اعتماًدا على خبراته 
باعتب�اره باحًث�ا ف�ي عل�م وظائف األعض�اء، وعلى قراءات�ه وبحوثه الس�ابقة، 
ومناقش�اته م�ع الطياري�ن. لق�د وجد أخي�ًرا أن زي�ادة ضغط دم الطي�ار يمكن 
أن يس�اعده عل�ى تحمل الجاذبي�ة. وعندما تؤدي البيانات الت�ي يحصل عليها 
الباح�ث م�ن بح�وث إضافية إلى دع�م الفرضية فإنه�ا ُتعد مقبولة في الوس�ط 
العلم�ي. وإذا ل�م تدعمها هذه البيانات ف�إن الفرضية ُتع�اد صياغتها، وُيجرى 

المزيد من البحوث الختبارها.

Collect The Data جمع البيانات

لو كنت في إجازة في دولة ذات مناخ بارد فقد ترى أنواًعا من النورس، بعضها 
يبني أعشاًش�ا بي�ن الصخور ليتكاثر، مّم�ا يدفعك إلى التس�اؤل: كيف تحافظ 
هذه المخلوقات على مستوى الطاقة في أثناء فصل التكاثر؟ وقد أجرى علماء 
األحي�اء تجربة على أن�واع النورس لإلجابة عن هذا الس�ؤال، فالباحث عندما 
يجري تجربة experiment إنما يس�تقصي ظاهرة معينة تحت ظروف ش�ديدة 

االنضباط الختبار الفرضية.

تجربة ا�ستهللية

مراجع��ة: بناًء عىل ما قرأت�ه حول املالحظة 

واالس�تنتاج، كي�ف يمكن�ك أن جتي�ب عن 
األسئلة التحليلية؟

 الش�كل 12-1  يستخدم العلامء دلياًل ميدانيًّا  ∎
ف  ما يالحظونه يف  للطيور ملس�اعدهتم عى تعرُّ

الطبيعة، كهذا الصقر املبن يف الشكل.

اإي�س��اح: اخت�ر مفهوًما م�ن النص، 

واكت�ب تعريف�ه ف�ي منتص�ف ورقة، 
وضع دائرة حول الكلمة األكثر أهمية 
فيه. واكتب في الفراغ المحيط بالنص 
بعض األفكار المتعلقة بتلك الكلمة، 

أو بعض األمثلة التي تدعمها.

اإر�سادات الدرا�سة
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التجارب المن�ضبطة Controlled experiments: استنتج علماء األحياء أن طيور 
ا في أثناء قيامها  النورس ســيكون لديها المزيد من الطاقة إذا ُأعطيت طعاًما إضافيًّ
ببناء األعشاش، الشكل 13-1. فالفرضية هنا أن النورس سيستخدم الطاقة اإلضافية 

لوضع المزيد من البيض، وتربية المزيد من الصغار.

بدأ العلماء أواًل بإيجاد أزواج من النورس متشــابهة فــي الكتلة والعمر والحجم 
وفي بقية الصفات، ثم شــكلوا مجموعتين، إحداهما مجموعة ضابطة، واألخرى 
تجريبية. المجموعــة الضابطة control group في التجربــة هي المجموعة التي 
ُتســتخدم للمقارنة؛ حيث لم ُتعــط أزواج النورس غذاء إضافيًّــا. أما المجموعة 
التجريبيــة experimental group فهي المجموعة التي ســتتعرض لتأثير العامل 
المراد اختباره. وفي هذه المجموعة ُأعطيت أزواج الطيور كمية إضافية من الغذاء.

ت�ضمي��م التجرب��ة Experiment design: عندما يصّمم العالــم تجربة فإنه يغير 
 ،independent variable عاماًل واحًدا فقط. هذا العامل يســمى المتغير المستقل
وهو العامل الذي نريد اختباره، ويمكن أن يؤثر في نتيجة التجربة. ففي تجربة طيور 
النورس يعد الغذاء اإلضافي هو العامل المستقل. وفي أثناء التجربة يختبر الباحث 
عاماًل آخــر، هو المتغير التابــع dependent variable وهو مــا ينتج عن المتغير 
المســتقل ويعتمد عليه. وفي هذه التجربة المتغير التابع هو مســتوى الطاقة لدى 
طيــور النورس في أثناء التزاوج. أما بقية العوامل فتبقى ثابتة في كلتا المجموعتين 

التجريبية والضابطة، بينما يتغير كل من المتغير المستقل والمتغير التابع.

تجميع البيانات Data gathering: يجمع الباحث عند اختبار فرضيته البيانات التي 
قد تكون كمية أو وصفية. والبيانات data معلومات يحصل عليها من المالحظات 
المختلفة. تســمى البيانات التي ُتجمع على هيئة أرقــام بيانات كمية، ومنها قياس 
الوقت والحرارة والطول والكتلة والمساحة والحجم والكثافة وغيرها. ففي مثال 
طيور النورس جمع الباحثون بيانات رقمية عن طاقة طيور النورس. أّما المعلومات 
الوصفية فهي عبارات وصفية لما يمكن أن تدركه حواّســنا، وهي غالًبا ما ُتفســر 
بأشــكال مختلفة؛ حيث ال ندرك األشــياء بالطريقة نفسها، لكن البيانات الوصفية 

أحياًنا تكون هي الطريقة الوحيدة لجمع البيانات.

 الشــكل 13-1 جمموعــة مــن طيــور  	
النورس يف أعشاشها.



 تجرية
ما الذي يجعل العفن ينمو؟علميةعلمية
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ال�ستق�س��اءات Investigations: ُيج�ري علم�اء األحي�اء أنواًع�ا أخ�رى م�ن 

االس�تقصاء العلمي. فقد يقومون بدراسة س�لوك مخلوق حي، بينما يقوم آخرون 
بتعّرف أنواع جديدة، ويقوم غيرهم باس�تخدام الحاس�وب لتطوير نماذج محوسبة 
للس�لوك الطبيعي للمخلوقات الحية. تتضمن الطريقة في مثل هذه االستقصاءات 

المالحظة وجمع البيانات، بداًل من التحكم في المتغيرات بشكل ُمْحَكم.

Analyze the Data تحليل البيانات

بعد تحليل البيانات في اس�تقصاء ما يتس�اءل الباحث عّما إذا كانت البيانات تدعم 
فرضيت�ه، وه�ل يحت�اج إل�ى المزيد م�ن البيان�ات؟ وهل علي�ه أن يج�رب طريقة 

مختلفة؟ غالًبا ما يتطلب االستقصاء إعادة التطبيق للحصول على نتائج متسقة.
عن�د البح�ث ع�ن تفس�ير للنتائج يالح�ظ الباحث عادة وج�ود أنم�اط محددة في 

البيانات تساعد على التفسير. 

ا�ستخدام المتغيرات

كي�ف يهيئ عال�م األحياء ظروف التجربة؟ ف�ي التجارب المنضبطة، يس�تخدم عالم األحياء خط�وات عمل تجريبية 
صممت لتقصي سؤال أو مشكلة. من خالل التبديل بين المتغيرات ومالحظة النتائج، يستنتج العالقات بين العوامل 

المختلفة في التجربة.

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
صمم جدواًل بأعمدة معنونة ب�: العامل الضابط، العامل الثابت، الفرضية، العامل املستقل، العامل التابع.. 2
اطلب إىل معلمك أن يزودك بصورة ملتاهة، وضْعها عى طاولتك، واطلب إىل زميلك حساب الوقت الذي تستغرقه حلل املتاهة. سّجل . 3

الوقت الذي حصلت عليه يف اجلدول الذي أعددته، ويعّد هذا الزمن هو الضابط يف التجربة.
اخر طريقة لتغير ظروف التجربة يف أثناء قيامك بحل املتاهة نفسها، وسّجل ذلك عى أنه العامل املستقل.. 4
اكتب قائمة بالعوامل الثابتة التي تبقى كام هي يف أثناء التجربة يف العمود املعنون بالعامل الثابت.. 5
ُصغ فرضية حول كيفية تأثر العامل املستقل يف الزمن الذي حتتاج إليه حلل املتاهة.. 6
بعد أن يوافق معلمك عى خطتك، نفذ التجربة، وسجل الزمن الذي حتتاج إليه حلل املتاهة عى أنه عامل تابع. . 7
كرر اخلطوات 3-7 إذا سمح لك الوقت بذلك.. 8
مثل النتائج بيانيًّا، واستخدم الرسم البياين يف حتليل العالقة بن العوامل املستقلة والثابتة.. 9

التحليل

ف�ّسر أمهية الضابط يف التجربة.. 1

حتلي��ل اخلط��اأ. أدخ�ل متغًرا آخر يف كل مرة حتل فيها املتاهة، بحيث يؤثر يف الزمن الذي حتتاج إليه حللها. هل يؤثر االس�تغناء عن هذا . 2

العامل يف حل املشكلة؟ وّضح ذلك.

1 - 2
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وع�ادة م�ا تعرض البيانات في ج�دول أو منحنى، كالمبين في الش�كل 14-1، الذي 
يصف التغير في كتلة الس�حلية خالل فترة من الزمن. إن المنحنى يبين نمًطا أس�هل 

للفهم.
وألن علم�اء األحي�اء يعملون دائًما في مجموعات، فهم يجتمعون بش�كل مس�تمر 
لمناقش�ة التج�ارب القائمة، وتحليل بياناتها، وتفس�ير نتائجها. ويس�تمر الفريق في 
تفح�ص البح�ث بإعادة التجرب�ة والتأكد من دق�ة النتائج وموضوعيته�ا. إن تحليل 
البيان�ات يقود إلى اس�تنتاج ق�د يدعم الفرضية، كما قد يقود إل�ى فرضية إضافية، أو 
إل�ى الحاجة إلى المزيد من التجارب، أو إلى تفس�ير أع�م للظواهر الطبيعية. ولهذا 

فإن الفرضية يمكن أن تكون ذات قيمة وفائدة حتى لو لم يتم دعمها.

Report Conclusions ت�سجيل ال�ستنتاجات

يقدم علماء األحياء اكتشافاتهم واستنتاجاتهم من البحوث العلمية على هيئة مقاالت 
إلى المجالت العلمية لكي تنش�رها، وقبل أن ُينش�ر المقال في تلك المجالت ُيحال 
إل�ى محّكمين متخصصين يقومون بفحصه وتقويمه من حيث أصالته ودقته وتطابقه 
م�ع الطريق�ة العلمية؛ فقد يج�دون خطًأ في الطريق�ة، أو في التعلي�ل، وقد يقترحون 
تفس�يًرا أو اس�تنتاًجا مختلًفا. فإذا اتفق المحّكمون على قيمة المقال وما جاء فيه فإنه 

ُينشر في المجلة ليّطلع عليه العلماء اآلخرون، فضاًل عن عامة القراء.
 ماذا قراأت؟ كيف تساعد الفرضية على جمع البيانات وتقديم التفسيرات؟

 Scientific Inquiry ال�ستق�ساء العلمي

س�تتاح لك الفرص�ة لتنفيذ العدي�د من التجارب واالس�تقصاءات خالل دراس�تك 
عل�م األحي�اء، وقد ُتعطى مهمة لتنفيذها وفق خطوات. لذا عليك أن تس�أل نفس�ك 

مجموعة من األسئلة، كما هو وارد في الشكل 1-15.

3 6 9 1815 2112
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 تغير كتلة السحلية

الكتلة )جم( التاريخ

2.4 11 من شوال

2.5 14 من شوال

2.5 17 من شوال

2.6 20 من شوال

2.6 23 من شوال

2.7 26 من شوال

2.7 29 من شوال

 )Agama(  سحلية الوحر

 الش�كل 14-1 بعد نقل نق�اط البيانات  ∎
م�ن اجل�دول ع�ى ورق الرس�م البي�اين، 
ارس�م خطًّا يبن نمط البيان�ات، بدالً من 

وصل النقاط بعضها ببعض.
ا�ستنت�ج. م�ا كتل�ة ه�ذه السحلية بعد 21 يوًما؟

28



 الشكل 15-1 وض�ع األس�ئل��ة  ∎
ذات املعنى، وصياغة الفرضية، وإجراء 
التجارب بدقة، وتطوير خطط البحث، 

كلها أمور تشّكل جوهر الطريقة العلمية. 
استخدم تق�ري��ر الت�ج�ربة لش�رح طريقة 
البحث، وتدوين النتائج وال�وص�ول إل�ى 

االستنتاجات.

�سع �سوؤاًل

هل قراأت التجربة املتعلقة بالدر�س؟

ما ال�سوؤال الذي اأحاول الإجابة عنه؟

هل املعلومات الأ�سا�سية للمو�سوع متوافرة؟

وماذا اأعرف عنه؟

كون فر�سية

ما فر�سيتك؟

هل تعطيك توقًعا ميكن اختباره؟

اأجمع البيانات

كيف تدّون بياناتك؟

ما املجموعة ال�سابطة؟ وما املجموعة 

التجريبية؟

ما املتغري امل�ستقل؟ وما املتغري التابع؟

ما العامل الذي �ستبقيه ثابًتا؟

ما املواد والأجهزة التي حتتاج اإليها؟

لت�سغيل  اإ���س��اف��ي��ة  تعليمات  ه��ن��اك  ه��ل 

الأجهزة؟

ما تعليمات ال�سالمة التي �ستتبعها؟

هل يقر معلمك هذه الطريقة؟

كيف تتخل�س من خملفات التجربة؟

حّلل البيانات

كيف تعر�س بياناتك؟

كيف حتّلل بياناتك وتلخ�سها؟

هل هناك م�سادر للخطاأ يف طريقتك؟

اكتب تقريًرا بالنتائج.

هل دعمت فر�سيتك؟

ما  ا�ستنتاجك؟

الخل�سة

  العل�م الطبيع�ي ) التجريب�ي( ه�و 
المالحظ�ة  عب�ر  الطبيع�ة  دراس�ة 

والتجريب.

البح�ث  عل�ى  العل�م  يعتم�د    
العلم�ي الرصين، ويهتم باألس�ئلة 
اختباره�ا، ويرح�ب  يمك�ن  الت�ي 
بالمراجع�ة النقدية، ويغي�ر أفكاره 

عندما تظهر اكتشافات جديدة.

  العل�م والقي�م األخالقي�ة يؤث�ران 
في قضاي�ا الصحة والط�ب والبيئة 

والتقنية. 

  المالحظ�ة طريق�ة منظم�ة لجمع 
المعلومات.

  يعتم�د االس�تنتاج عل�ى الخبرات 
السابقة.

مجموع�ة  التج�ارب  تتضم�ن    
ضابطة، ومجموعة تجريبية.

  المتغير المس�تقل هو العامل الذي 
يجرى اختب�اره، أم�ا المتغير التابع 
ف�ي  الحاص�ل  التغي�ر  فينت�ج ع�ن 

المتغير المستقل.

فهم الأفكار الرئي�سة

 �سف خص�ائص العلم . 1
الطبيعي.

عّرف النظرية العلمية.. 2

دافع ع�ن ضرورة اس�تخدام النظام . 3

المت�ري أم�ام عال�م ال يرغ�ب ف�ي 
استخدامه.

قارن بين العلم الطبيعي )التجريبي( . 4

)غي�ر  الطبيع�ي  غي�ر  العل�م  وبي�ن 
التجريبي(.

�س��ف. كي�ف يتط�ور بح�ث عال�م . 5

األحياء من فكرة إلى بحث منش�ور 
في مجلة علمية.

اذك��ر. لم�اذا ال ُت�ع�د الم�الحظ�ة . 6

استنتاًجا.
الت�ي . 7 الطرائ�ق  بي�ن  الف�روق  بّي��ن 

تجم�ع به�ا البيان�ات ف�ي بحث في 
علم األحياء.

قارن بين المتغير المستقل والمتغير . 8

التابع.

التفكير الناقد

  توقع . 9 

ما يمكن أن حي�دث ملجتمع ال يفهم 
طبيعة العلم. وأعط أمثلة عى قضايا 

مهمة قد تواجه املجتمع.
 إذا ك�ان . 10

 

 ،1000  g يس��اوي  الكيل�وج��رام 
وامللج�رام يس�اوي g 0.001. فك�م 

ملجراًما يف الكيلوجرام؟
�سّمم جتربة تبحث فيها ما إذا كانت . 11

دودة األرض تنجذب نحو عطر ما، 
أو نحو اخلل.

كّون فر�سية حول إحدى خصائص . 12

احلياة التي درستها، وصّمم مرشوع 
بحث علم�ي الختب�ار الفرضية. ما 
املخلوق احلي الذي ستختاره؟ وم�ا 

األسئل�ة الت�ي ستسأهل�ا؟

التقويم  1-2
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بحوث مر�ض ال�سرطان

التحق�ت الدكت�ورة ِجِول ُك�ْب Jewell Cobb بمؤسس�ة 
بح�وث الس�رطان ف�ي مستش�فى هارل�م ع�ام 1950 م؛ 
حي�ث أصبحت رائ�دة في بح�وث المعالج�ة الكيميائية 
للس�رطان مع الباحثة جين رايت. وقد قّررتا مًعا أنه ال بد 
م�ن طريقة يمك�ن بها تصميم عالج للس�رطان بجرعات 
تناس�ب األش�خاص. فق�د صمم�ت ُك�ْب Cobb طرائق 
جدي�دة لتنمية عينات األنس�جة، بحي�ث يمكن مالحظة 
اس�تجاباتها لجرعات مختلفة م�ن األدوية تحت المجهر 
باس�تخدام التصوي�ر الفوتوغراف�ي البط�يء. وق�د أدت 
دراستهما الستجابات األنس�جة ألدوية سامة إلى تمهيد 
الطري�ق للمزي�د من البح�ث؛ حيث تمّك�ن العلماء- في 

ضوء ذلك- من تطوير أدوية جديدة أكثر فاعلية.

مر�ض �سرطان الجلد

ل�م تجد الدكت�ورة ُك�ْب Cobb البيئ�ة المناس�بة للبحث 
حت�ى ع�ام 1952م، حي�ث حصل�ت على منح�ة مالية من 
المعه�د الوطن�ي للس�رطان، وبدأت تالحظ أن س�رطان 
الجل�د يح�دث في الس�الالت البيضاء أكث�ر مما يحدث 
في الس�الالت الس�مراء، وب�دأت البحث بالكش�ف عن 
ال�دور المحتمل لصبغ�ة الميالنين في الوقاية من أش�عة 
الش�مس فوق البنفس�جية، وهي عامل مسّبب للسرطان. 
وق�د كان هدف ُك�ْب Cobb معرفة م�ا إذا كان للميالنين 
خصائ�ص واقي�ة، وهل يؤثر ف�ي نتيجة العالج باألش�عة 
م�ت تجرب�ة أجرتها  المعط�اة لمرض�ى الس�رطان؟ فصمَّ
عل�ى فئ�ران بيضاء وأخ�رى س�وداء ظهر لديها س�رطان 
الجل�د.  وق�د أخ�ذت ُك�ْب  Cobb عينات من األنس�جة 
الس�رطانية، وفصل�ت األنس�جة ذات التركي�ز العالي من 
الميالنين عن األنس�جة ذات التركي�ز األقل، ثم عّرضت 

كل نوع لجرعات مختلفة من األشعة السينية لتقرر الدور 
الوقائ�ي ال�ذي يقوم ب�ه الميالني�ن، ثم قامت ف�ي الحال 
بزراعة األنس�جة في فئران خالية من السرطان أو بتنميتها 
في أنابيب االختبار،  فوجدت أن لألنس�جة السوداء نسبة 
بق�اء أكبر من األنس�جة البيض�اء التي تعرض�ت للجرعة 
نفس�ها من األش�عة. وبعد فحصه�ا بالمجهر اس�تنتجت 
أن الميالني�ن يق�ي الخاليا من الضرر الناتج عن األش�عة 

السينية. 

استمرت البحوث في تشخيص سرطان الجلد ومعالجته. 
تس�تخدم المعالجة المناعية مثاًل لتدمير خاليا السرطان، 
كم�ا تس�تخدم الجراح�ة والع�الج الكيميائ�ي واألش�عة 
للغرض نفس�ه، ويمكن الجمع بين العالج المناعي وأّي 

من هذه األنواع مًعا لتقليل األضرار الجانبية.

أبح�اث  ف�ي  كبي�ر  دور  الس�عودية  العربي�ة  وللمملك�ة 
الس�رطان؛ حي�ث اكتش�ف باحثون في مستش�فى الملك 
فيص�ل التخصصي ومركز األبح�اث آليات جديدة للحد 
من انتش�ار س�رطان الثدي، ونش�رت ه�ذه األبحاث في 
مجل�ة Oncogene، كما توصل مركز األبحاث أيًضا إلى 

اكتشاف دواء يحد من انتشار سرطان المعدة.

   علم الأحياءالكتابة يف

مقالت المجالت: اكتب مقالة عن أحد العلماء، مستعيًنا 

بالمراج�ع والكت�ب الموج�ودة في مكتبة مدرس�تك، 
وبالمجالت والدوريات، ومواقع اإلنترنت.

َعبِّ�ر ف�ي مقالتك عن نش�أة ه�ذا العالم، وع�ن جهده 
ومثابرته في تحصيل العلم، وعن إسهامه الخاص في 

تطوير فرع العلم الذي تخصص فيه.
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خمترب الأحياء

كيف حتافظ على الأزهار املقطوفة ن�سرة؟

الخلفي��ة النظري��ة: تب�دو باق�ة األزهار الت�ي تجمعها 

نض�رة وس�ليمة وذات رائح�ة عطرة عندم�ا تقطفها من 
الحديق�ة، وتضعها فوًرا في زهري�ة. ومع مرور الوقت 
تذبل األزهار وتفقد بتالتها، وتأخذ األوراق والس�يقان 

التي تحت مستوى الماء في التلف واالضمحالل.

�سوؤال: ما الخطوات المتبعة لزيادة فترة نضارة األزهار 

المقطوعة؟

المواد والأدوات

اختر المواد واألدوات المناسبة لهذا المختبر.
⦁ مقصات. • أزهار مقطوفة نرضة.  
⦁ زهرّيات. • ماء.    
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احتياطات ال�سلمة 

خطط ونفذ المختبر

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.. 1
ن�ك م�ن . 2  ابح�ث ح�ول االس�تراتيجيات الت�ي تمكِّ

زي�ادة م�دة نضارة األزه�ار المقطوع�ة. انظر خالل 
عملية البحث إلى األس�باب المحتمل�ة التي تجعل 

استراتيجيات معينة مؤثرة أكثر من غيرها.
ن فرضية تعتمد على أبحاث�ك. ويجب التحقق . 3  ك�وِّ

من الفرضية من خالل جمع البيانات وتحليلها.
 صّم�م تجرب�ة للتحق�ق م�ن الفرضي�ة. ويج�ب أن . 4

تتضّمن متغيًرا مس�تقالًّ وآخر تابًع�ا، ويجب تحديد 
المجموعة الضابطة. اكتب جميع العوامل الثابتة.

 اعمل جدواًل لبياناتك.. 5
 تأكد من موافقة معلمك على خطة التجربة قبل بدء . 6

تنفيذها.
 نّفذ مخطط تجربت�ك، ونّظم البيانات التي تجمعها . 7

في رسوم أو مخططات بيانية.

 التنظيف والتخلص من الفضالت تخلص من النبات، . 8
واغسل يديك بعد التعامل مع النبات، وأعِد األدوات 
المختبري�ة إل�ى مكانه�ا المخص�ص بع�د تنظيفها. 

حّلل ثم ا�ستنتج

 �س��ف االستراتيجية التي تفحصها فرضيتك، ولماذا . 1
اخترت فحص هذه االستراتيجية؟ 

ح كيف عملت المجموعة الضابطة؟ . 2  و�سِّ
 تف�س��ير البيان��ات م�ا األنم�اط أو االتجاه�ات التي . 3

ُتبينها البيانات التي جمعتها؟
 حلِّل ما العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة؟ . 4
 ا�س��تخل�ض النتائ��ج باالعتماد عل�ى بياناتك، صف . 5

طريق�ة واح�دة تزيد من مدة المحافظ�ة على نضارة 
األزهار المقطوفة.

 تحلي��ل الخط��اأ راج�ع تجربتك الت�ي صممتها، هل . 6
ح كيف تستطيع  يمكن إدخال متغيرات أخرى؟ وضِّ

السيطرة على هذه المتغيرات؟

 

من�س��ور ق�ارن االس�تراتيجيات الت�ي فحصه�ا أف�راد 

مجموعت�ك والتي تزي�د مدة بقاء األزه�ار المقطوفة 
نضرة،  باالس�تراتيجيات التي فحصتها المجموعات 
األخرى. اعتماًدا على بيانات صفك اعمل منش�وًرا 
يحمل عنوان  "حافظ على األزهار المقطوفة جميلة 
فترة طويلة"، بحيث يتضمن المنشور نصائح حول زيادة 
فترة حياة األزهار المقطوفة. شارك منشورك مع أفراد 
31مجتمعك الذين قد يستفيدون من هذه المعلومات.  
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المفاهيم الرئي�سةالمفردات

1   مدخل اإلى علم الأحياء 1-
علم األحياء

املخلوق احلي
التنظيم 

النمو
التكاثر 

النوع 
املثر 

االستجابة
االتزان الداخيل

التكّيف 

 تشرتك مجيع املخلوقات احلية يف خصائص احلياة.
• تشرك املخلوقات احلية مجيعها يف خصائص احلياة.	
• يدرس علامء األحياء تاريخ املخلوقات احلية وتراكيبها ووظائفها وتفاعلها 	

مع البيئة وجوانب أخرى عديدة يف حياهتا.
• وتنمو، 	 تنظياًم،  وتظهر  أكثر،  أو  واحدة  خلية  من  احلية  املخلوقات  ن  تتكوَّ

اتزاهنا  عى  وحتافظ  الطاقة،  وتستخدم  للمثرات،  وتستجيب  وتتكاثر، 
الداخيل، وتتكّيف مع بيئاهتا. 

1  طبيعة العلم وطرائقه  2-
العلم الطبيعي 

النظرية
مراجعة األقران

النظام املري
SI

الطب الرشعي
األخالق العلمية
الطرائق العلمية

املالحظة 
االستنتاج

الفرضية
التجربة

املجموعة الضابطة
املجموعة التجريبية

املتغر املستقل
املتغر التابع

البيانات

 
م تفسريات علمية  •   العلم عملية تعتمد عىل تساؤل يبحث عن إجابٍة تقدِّ

للظواهر املختلفة.
• يستخدم علامء األحياء طرائق حمددة عند إجراء البحوث.

• العلم الطبيعي )التجريبي( هو دراسة الطبيعة عرب املالحظة والتجريب.	
• يمكن 	 التي  باألسئ�ل�ة  وهيتم  الرصن،  العلمي  البحث  عى  العلم  يعتمد 

اختبارها، ويرحب باملراجعة النقدية، ويغر أفكاره عندما تظهر اكتشافات 
جديدة.

• العلم والقيم األخالقية يؤثران يف قضايا الصحة والطب والبيئة والتقنية. 	
• املالحظة طريقة منظمة جلمع املعلومات.	
• يعتمد االستنتاج عى اخلربات السابقة.	
•  تتضمن التجارب جمموعة ضابطة، وجمموعة جتريبية.	
• املتغر املستقل هو العامل الذي جيرى اختباره، أما املتغر التابع فينتج عن 	

التغر احلاصل يف املتغر املستقل.

المطويات نّف��ذ جل�س��ة ع�س��ف ذهني لمعرف�ة األدوار األخ�رى لعلماء األحي�اء باإلضافة إل�ى األدوار 

المذكورة  في القسم 1-1. اكتب هذه األدوار على الوجه الخلفي للمطوية، وأعط أمثلة عليها.
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1-1 
  مراجعة المفردات

ضع المصطلح الصحيح بداًل من العبارات التي تحتها خط فيما 
يأتي:

إنت�اج النس�ل خاصية م�ن خصائص الحي�اة، من دونها . 1
ال يستمر النوع.

آليات التحكم الداخلي تسمح ألنظمة المخلوق الحي . 2
أن تبقى في حالة اتزان داخلي.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

استخدم المنحنى اآلتي لإلجابة عن السؤال 3.

+
+

-
-

م�ا خاصي�ة الحي�اة الت�ي تش�كل عنواًن�ا مناس�ًبا له�ذا . 3
المنحنى؟

b. النمو a. التعضي   

d. التكاثر c. االتزان الداخلي      

أّي مما يأتي يصف التكّيف؟. 4

a. تغير في الشكل مع تقدم العمر.

b. تغير قصير األمد في السلوك استجابة لمؤثر.

c. خصائص موروثة استجابة لعوامل بيئية.

d. تغير في الحجم يحدث مع تقدم العمر.

اأ�سئلة بنائية

نهاية مفتوحة. ما فائدة الطاقة للمخلوقات الحية؟ هل . 5

هي أكثر أهمية من خصائص الحياة األخرى أم أنها أقل 
أهمية؟ بّرر إجابتك. 

التفكير الناقد

قّوم. كيف عّززت مس�اهمات العلم�اء فهمنا لخصائص . 6

الحياة.

ق�ارن بي�ن االس�تجابة والتكّي�ف، واس�تخدم أمثلة من . 7
الحياة اليومية في إجابتك.

1-2 
مراجعة المفردات

ضع المصطلح الصحيح بداًل من العبارات التي تحتها خط فيما يأتي:

يس�تخدم العلماء القياس�ات المعتمدة على ق�وى الرقم 10 . 8
عند إجراء البحوث.

مصطل�ح علمي يتضم�ن تفس�يًرا لظواهر تم اختب�اره جيًدا . 9
ومدع�وم بمالحظ�ات كثي�رة ف�ي العل�وم، مث�ل التكّي�ف، 

والصفائح األرضية.

وضح الفرق بين كل مصطلحين مما يأتي:

المالحظة، االستنتاج.. 10

المجموعة الضابطة، المجموعة التجريبية.. 11

المتغير المستقل، المتغير التابع.. 12

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال 13.



ما وحدة النظام الدولي ف�ي القياس المتري التي يمكن . 13
استخدامها لوصف الدالفين؟

b. الكيلوجرام a.الثانية   
d. اللتر c. البوصة   

 أي العبارات التي تخص االس�تقصاء العلمي فيما يأتي . 14
صحيحة؟

a. يصوغ أسئلة حول علم التنجيم.
b. يمكن أن ُيجرى من قبل شخص واحد. 

c. يقاوم التغيير وال يرحب بالنقد.
d. قابل لالختبار.

أي مما يأتي يصف جملة "طول الضفدع cm 4"؟ . 15
b. استنتاج a. بيانات كمية  

d. بيانات وصفية c. مجموعة ضابطة  

أي مما يأتي تفسير قابل لالختبار؟. 16
b. متغير مستقل a. متغير تابع   

d. مالحظة c. فرضية   

اأ�سئلة بنائية

استخدم اجلدول أدناه لإلجابة عن السؤال 17.

معدل كتلة الجسم ومعدل األيض الميداني لطيور البط

معدل األيض 
الميداني

معدل كتلة 
الجسم )جم( العدد

2.04 426.8 14 إناث غذيت
3.08 351.1 14 إناث ضابطة
2.31 475.4 16 ذكور غذيت
2.85 397.6 16 ذكور ضابطة

 افح�ض البيانات المبينة في الجدول أعاله، وصف تأثير . 17
التغذي�ة في اس�تهالك الطاقة )معدل األي�ض الميداني( 

لذكور البط وإناثه.

التفكير الناقد

قّوم. كيف تؤثر التقنيات في المجتمعات س�لًبا وإيجاًبا . 18

في الوقت نفسه؟

�س��ّمم دراس�ة مس�حية تس�تقصي بها آراء الطالب حول . 19

األفالم العلمية الحديثة، مس�تخدًما عشرة أسئلة. وأجر 
الدراس�ة عل�ى خمس�ين طالًبا، ث�م ارس�م البيانات في 

منحنى، واكتب تقريًرا، واعرضه على زمالئك.

تقويم اإ�سافي

لمج�ل�ة . 20 م�ق�ال�ة  اك��ت�ب    

المدرس�ة، تدعو فيه�ا المواطنين أن يكون�وا مثقفين ثقافة 
علمية، وذل�ك بالمزيد من المتابعة والق�راءة حول قضايا 
م�رض الس�رطان، والبيئة، والقضايا العلمي�ة ذات األبعاد 
األخالقي�ة، مث�ل اإلي�دز، والتدخي�ن، وأم�راض الرئ�ة، 

واالستنساخ، واألمراض الوراثية، وأمراض التغذية.

اأ�سئلة الم�ستندات

اس�تخدم البيانات المبينة أدناه على الرس�م البياني لإلجابة 
عن السؤالين 21 و 22.

)m( عمق املياه

لثالثة أنواع من الطيور البحرية يف جمسم مائي

خطاف
 البحر

النورس
بلشون
 البحر

ح��ّدد عم�ق الم�اء ال�ذي توج�د في�ه أكب�ر كتل�ة حيوية . 21

لألسماك.

 حّدد أي س�الالت الطيور البحرية قادرة على الوصول . 22
إلى أكبر كتلة حيوية من األسماك على عمق m 40؟
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اختبار مقنن

اختيار من متعدد

اس�تخدم الوص�ف التجريب�ي اآلت�ي وبيانات الج�دول أدناه 
لإلجابة عن السؤال 1.

ق�رأ طالب أن بع�ض البذور يجب أن تتع�رض للبرودة قبل أن 
تنم�و. وقد ق�رر أن يختبر نمو بذور أح�د النباتات بعد وضعها 
ف�ي مجّمد الثالجة. وبدأ يأخ�ذ عينات منها في أوقات متتالية، 
وق�ام بفح�ص قدرتها على النمو، وس�ّجل نتائجه في الجدول 

أدناه:

معدل إنبات البذور التي خزنت في المجمد

معدل اإلنبات 15˚c الوقت في المجمد عند درجة
48% 30 يوًما

56% 60 يوًما

66% 90 يوًما

52% 120 يوًما

بن�اًء على نتائج التجربة، كم يوًم�ا يجب أن تخزن البذور . 1
في المجمد من أجل أفضل النتائج لإلنبات؟

         120 .d             90 .c             60 .b             30 .a

اأ�سئلة الإجابات الق�سيرة

اذكر فائدًة واحدًة تنجم عن اس�تخدام العلماء للوحدات . 2
المعيارية للقياس، ووضح ذلك.

اأ�سئلة الإجابات المفتوحة

استخدم الرسمين لإلجابة عن السؤال 3.

انظر إلى المخلوقين الظاهرين في الرسم، واكتب خمسة . 3
أسئلة محددة يمكن لعالم أحياء أن يجري بحًثا حولها.

قارن بين الفرضية العلمية والنظرية العلمية.. 4

اأ�سئلة مقالية

ج�ّرب أح�د الباحثي�ن أنواًعا م�ن الغ�راء والم�واد الالصقة 
األخ�رى إليجاد نوع جديد قوي. وفي عام 1968م  اكتش�ف 
ا بداًل من ذلك القوي الذي يبحث عنه. كان  نوًع�ا ضعيًفا جدًّ
ذل�ك الغراء يلتص�ق بالورقة، ويمكن إزالته بس�هولة دون أن 
يت�رك أث�ًرا فيها، لذا اعتبر تجربته فاش�لة. وبعد عدة س�نوات 
خط�ر بباله أن يس�تخدم الالصق الضعيف ف�ي تثبيت أوراق 
صغي�رة عل�ى األوراق الرس�مية لكتابة المالحظ�ات عليها، 
ث�م إزالته�ا دون أن تت�رك أث�ًرا. وهذا ه�و ورق المالحظات 

الالصق الذي يستخدمه اآلن ماليين البشر.  

استخدم المعلومات أعاله لإلجابة عن السؤال 5.

اعتبرت تجربة الالصق األصلية فاش�لة. قّوم أهمية النظر . 5
إلى نتائج أي تجربة بفكر منفتح.

11111ال�سف

2-21-11-21-21-1الف�سل / الدر�ض

12345ال�سوؤال

يساعد هذا الجدول في تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.
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صنفت المخلوقات الحية بناًء على 
 خصائصه�ا وتراكيبه�ا وعالق�ات

بعضها ببعض.

1-2 تاريخ الت�صنيف
 يستخدم علماء األحياء 
نظاًما دقيًقا للتصنيف لتنظيم هذا الكم 
الكبير من المعلومات المتعلقة بتنوع 

المخلوقات الحية.
2-2 الت�صنيف احلديث 

 يتكون نظام تصنيف 
المخلوقات الحية الحديث من ست 
ممالك تقع ضمن ثالث فئات كبيرة 

تسمى فوق ممالك.

تعد صحراء الربع الخالي 	•
من أكبر الصحاري الرملية 

في العالم، وهي تحتل الثلث 
الجنوبي من شبه الجزيرة 

العربية.
رغم أن صحراء الربع الخالي 	•

ذات ظروف مناخية صعبة، 
إال أنه توجد بها العديد من 

المخلوقات الحية المتكيفة مع 
البيئة الصحراوية.

تعد صحراء الربع الخالي من 	•
أكثر مناطق العالم الغنية بالنفط.

جمل

نبات �صحراوي

�صحلية

 تنظيم تنوع احلياة

 Organizing Life
,
s Diversity  

حقائق يف علم الأحياء
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ن�شاطات تمهيدية

جتربة ا�ستهاللية
كيف يمكن و�صع المخلوقات الحية 

ال�صحراوية في مجموعات؟

ق�د تظ�ن أن الصح�راء مكان فقير ف�ي تنوعه الحي�وي، لكن 
الحقيقة أن هناك مجموعة كبيرة من أنواع المخلوقات الحية 
أ الله س�بحانه وتعالى له�ا تكيف�����اٍت مّكنتها من العيش  هيَّ
في الصحراء. وقد تس�اعد بعض هذه التكيفات على تصنيف 
هذه المخلوقات. في هذه التجربة، س�وف تعّد نظاًما لتصنيف 

مخلوقات حية صحراوية.

خطوات العمل:

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.. 1

اكتب قائمة بأس�ماء مخلوقات الصح�راء المبينة في الصورة . 2
التي في مقدمة الفصل.

ع�ّدد مظاهر االختالف بين ه�ذه المخلوقات الحية، وتعّرف . 3
الصف�ات الخارجية له�ذه المخلوقات ومظاهر س�لوكها، ثم 
اخت�ر من هذه المظاهر واحًدا يْمكنك على أساس�ه أن تصنف 

هذه المخلوقات.

صّنف المخلوقات التي في القائمة بناًء على العامل الذي اخترته.. 4

اكتب قائمة بالمخلوقات الصحراوية التي ال تظهر في الصورة، . 5
وأضف كالاًّ منها إلى المجموعة المالئمة له.

التحليل:

قارن بين االستراتيجية التي اتبعتها في تصنيف مجموعاتك وبين . 1

تلك التي اتبعها زمالؤك. 

ح��ّدد التعدي�الت التي يمك�ن أن تجريها لتجعل نظ�ام التصنيف . 2

الخاص بك أكثر فائدة.

   اخلط��وة 1: ض�ع ث�الث أوراق مًعا بش�كل متدرج 
 1.5 cm بحي�ث تكون الواحدة أخفض من األخرى

كام هو مبني يف الشكل اآليت:

C01-01A-869510

Some Roles of Biologists

Study the diversity of life
Research diseases
Develop technology

Improve agriculture
Preserve the environment

  اخلط��وة 2: اث�ن األوراق الثالث لتكون س�تة أطراف 
يفصل أحدها عن اآلخر cm 1.5، كام يف الشكل اآليت:

C01-01A-869510

Some Roles of Biologists

Study the diversity of life
Research diseases
Develop technology

Improve agriculture
Preserve the environment

   اخلطوة 3: اجعل األطراف الستة إىل أعىل، وثبت املطوية 
بالدبابيس عند األس�فل، ثم اكتب عىل األطراف الس�تة 
أسامء املاملك الست: البدائيات، البكترييا، الطالئعيات، 

الفطريات، النباتات، احليوانات، كام يف الشكل اآليت:

الممالك ال�ست

البدائيات

البكتيريا

الطالئعيات

الفطريات

النباتات 

الحيوانات

المطويات    ا�ص��تخدم ه��ذه املطوية يف اأثناء درا�ص��تك 

للت�ص��نيف احلدي��ث يف الق�ص��م 2-2، ث�م دّون اخلصائص، 

وضع أمثلة عىل كل مملكة حتت كل طرف يف املطوية.

املمالك ال�صت: اعمل املطوية التالي�ة 

لتس�اع�دك عل�ى تنظي�م معلومات 
عن املاملك الست.
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الأهداف 

ب�ني طرائ�ق كل م��ن  � تق��ارن 

أرسط�و وليني�وس يف تصنيف 
املخلوقات احلية.

االس�م  � كتاب�ة  كيفي�ة  تو�ص��ح 

نظ�ام  باس�تخدام  العلم�ّي 
التسمية الثنائي.

تصني�ف  � مس�تويات  تلخ���ص 

املخلوقات احلية.
املخلوق�ات  � تن�وع  يف  يتفك��ر 

احلية وتعدد خصائصها.

مراجعة المفردات:

الظاه��ري  ال�ص��كل  درا�ص��ة  عل��م 

Morphology: عل�م يبح�ث يف 

تركيب املخلوق احلي وشكله أو 
أحد أجزائه.

المفردات الجديدة 

التصنيف
علم التصنيف

التسمية الثنائية
امُلصنّف

النوع
اجلنس

الفصيلة 
الرتبة

 الطائفة
الشعبة - القسم

اململكة
فوق اململكة

 يس�تخدم علم�اء األحياء نظاًما دقيًق�ا للتصنيف لتنظيم هذا الك�م الكبير من 
المعلومات المتعلقة بتنوع المخلوقات الحية.

الرب��ط مع الحياة: بم تش�عر إذا لعب أخ�وك الصغير في أقراصك المدمج�ة، فخلطهاجميًعا 

بعد أن أخرجها من أغلفتها؟ من المؤكد أن ذلك س�وف يزعجك؛ ألن عليك أن تس�تعرضها 
قرًص�ا قرًص�ا لتجد ما تري�د، ولكي تصنفها م�ن جديد. وكما تصنف األق�راص المدمجة في 
مجموع�اٍت بن�اًء على نوعها ومحتواه�ا فإن علماء األحي�اء يصّنفون المخلوق�ات الحية في 

مجموعات تبًعا لخصائصها وتراكيبها.

Important of Classification اأهمية الت�صنيف

يرى العلماء أن ترتيب األش�ياء أو المعلومات يس�ّهل فهمها والعثور عليها. وأن التواصل 
العلم�ي وتبادل المعلوم�ات المتعلقة بالمخلوقات الحية يكون أس�هل عندما تصنف هذه 
المخلوقات الحّية في مجموعات. التصنيف classification وضع األشياء أو المخلوقات 

الحية في مجموعات بناًء على مجموعة من الخصائص.

ويكتسب التصنيف أهمية خاصة عند دراسة المخلوقات الحية؛ بسبب كثرتها وتنوعها المذهل، 
مم�ا يدف�ع العلماء ليبحث�وا في صفاتها المش�تركة، وجوانب االختالف فيه�ا. وعلى الرغم من 
كثرة هذه المخلوقات وتنوعها واختالفها إال أنها تشترك في خصائص الحياة، ويدّبر أمَرها اللُه 

العل�يم الحكي�م بحك�مته. وم�ن هذه المخلوق��ات اإلنس�ان.
 ]األنع�ام[.
ونجد في كتاب الله العزيز إش�ارات إلى تنوع المخلوقات، وتنوع بعض خصائصها، ومنها 
طريقة الحركة، مما يدعونا إلى التفكير والمزيد من البحث في طرائق تصنيفها. قال تعالى:

 

Early System of Classification اأنظمة الت�صنيف القديمة

نظام اأر�صطو Aristotles's System: طّور الفيلسوف اليوناني أرسطو )322-394 ق.م( 

نظ�ام تصني�ف للمخلوقات الحية كان أكث�ر قبواًل آنذاك؛ فقد قّس�م المخلوقات الحية إلى 
حيوانات ونباتات، ثم صّنف الحيوانات تبًعا لوجود الدم األحمر أو عدمه، ثم تبًعا لبيئاتها. 
وفي مرحلة الحقة صنفها تبًعا ألشكالها. أما النباتات فقد صّنفها بحسب حجمها وتركيبها 

إلى أشجار وشجيرات وأعشاب. ويبين الجدول 1-2 هذا التصنيف لبعض المخلوقات.

وعل�ى الرغ�م م�ن أن نظام أرس�طو كان مفي�ًدا من حي�ث التنظي�م، إال أن�ه كان قاصًرا في 
جوان�ب متعددة؛ فقد بنى أرس�طو نظامه على عدد محدود م�ن المخلوقات الحية، وعلى 

]النور[.

تاريخ الت�صنيف
  2-1

The History of Classification

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH2-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH2-L1.png

تاريخ التصنيف

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-تنظيم تنوع الحياة

المشترك

الثانوية مقررات
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بعض األسس البسيطة. لذا لم تجد كثير من المخلوقات الحية مكاًنا لها في نظام أرسطو، 
والســيما تلك التي تختلف في بعض صفاتها، ومنها الطيور التي ال تطير، والضفدع الذي 
يعيش في الماء وعلى اليابســة. ومع ذلك فقد انقضت عدة قرون قبل أن يأتي نظام جديد 

يالئم المعرفة المتزايدة عن العالم الطبيعي ليحل محل نظام أرسطو.

نظام لينيو�س Linnaeus's System: في القرن الثامن عشر الميالدي قام العالم السويدي 
كارلوس لينيوس )1707-1778م( بتوسيع نظام تصنيف أرسطو، وتحويله إلى نظام علمي. 
وقد اعتمــد لينيوس في نظامه، كما اعتمد أرســطو، على شــكل المخلوق الحي وعلى 
ســلوكه، وذلك بناًء على مالحظاته التي جمعها. فقد  قســم الطيور، على ســبيل المثال، 
إلى ثالث مجموعات بناًء على ســلوكها وعلى البيئة التي تعيش فيها. والطيور المبينة في 
الشكل 1-2 تمثل المجموعات الثالث. فقد ُصنف الُعقاب مع الطيور المفترسة، وُصّنف 

مالك الحزين مع الطيور التي تخوض الماء، بينما وضع طائر األرز مع الطيور الجاثمة.

ومنــذ ذلك التاريخ اعُتِمد نظــام لينيوس باعتباره أول نظــام للتصنيف. إن علم التصنيف 
taxonomy هو أحد فروع علم األحياء التي تهتم بتعريف األنواع وتسميتها وتصنيفها بناًء 

على صفاتها وعلى العالقات الطبيعية بينها.

نظام  ت�سنيف  اأر�سطوالجدول 2-1
النباتات

أشجار شجريات أعشاب
التفاح
البلوط
النخيل

العليق
التني الشوكي

الياسمني اهلندي

البنفسج
إكليل اجلبل

األبصال
الحيوانات ذات الدم األحمر

اهلواء املاء اليابسة
البوم

اخلفاش
الغراب

الدلفني
البلطي

الشبص )سمك بحري(

الذئب
القط
الدب

 الشــكل 1-2  صنــف لينيوس  	
هذه الطيور تبـــًعا للفـروق التـي 

بينـها يف الشكل والسلوك.
ا�ستنتـج. أي املجموعات كان لينيوس 

سيضع فيها طائر النورس؟

طائر الأرز طائر جاثممالك الحزين طائر يخو�س في الماءالعقاب طائر مفتر�س



 تجرية
ما المفتاح الت�صنيفي؟علميةعلمية
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 Binomial nomenclature الت�صمية الثنائية

 binomial  طريق�ة ليني�وس ف�ي تس�مية المخلوقات الت�ي تس�مى التس�مية الثنائي�ة
nomenclature  هي التي ميزت نظامه من  نظام أرس�طو، وأبقته قائًما مس�تقالاًّ حتى 
ا مكوًنا من جزأين: األول يدل على  اليوم. التس�مية الثنائية تعطي كل نوع اس�ًما علمياًّ
اس�م الجنس، والثاني يدل على اس�م النوع الذي يحدد هوي�ة المخلوق الحي. وقد 
اس�ُتخدمت اللغة الالتينية أساًسا للتسمية الثنائية؛ ألنها كانت لغة العلم والعلماء في 

ذلك الوقت. 
يس�تخدم علم�اء األحي�اء األس�ماء العلمية لألن�واع؛ منًع�ا للبس الذي قد ينش�أ عن 
استخدام األسماء الشائعة والعامية التي تختلف عند استخدامها من مكان إلى آخر. 
فالطائر المبين في الشكل 2-2 غالًبا ما يسمى "القنبرة المتّوجة"، ولكنه يسمى أحياًنا 
ا  بالقوبع�ة والقبرة وأم عريف وغيرها. لذا أطلق عليه أحد علماء األحياء اس�ًما علمياًّ
ه�و Cardinalis cristata. وهك�ذا لم يعد م�ن الوارد أن يخطئ علم�اء األحياء أو 
يختلف�وا في الطائر الذي يش�ار إليه بهذا االس�م. إن التس�مية الثنائي�ة مفيدة أيًضا في 
تف�ادي س�وء الفهم ال�ذي يمكن أن تق�ود إليه األس�ماء العامية والش�ائعة. فإذا كنت 
تدرس األس�ماك - على سبيل المثال - فلن تقوم بدراسة نجم البحر Starfish؛ ألن 
نج�م البح�ر ليس س�مكة. كما أن الب�وم ذا القرون ليس له ق�رون، وكذلك فإن خيار 

البحر ليس نباًتا.
يتبع العلماء قواعد محددة عند كتابة االسم العلمي على النحو اآلتي:

	••يكتب الحرف األول من اسم الجنس حرًفا كبيًرا، بينما تكتب بقية أحرفه وأحرف 
اسم النوع كلها صغيرة.

	•يكتب االسم العلمي في الكتب المطبوعة أو المجالت بالخط المائل.

المفردات

اأ�صل الكلمة

 Binomial nomenclature
الكلم�ة  م�ن  ج�اءت  الثنائي�ة  التس�مية 
الالتيني�ة Bi الت�ي تعن�ي اثن�ني، وكلم�ة 
 calatus تعن�ي اس�اًم، والكلم�ة nomen

تعني قائمة.

 الش�كل2-2  الطائ�ر املبني هن�ا له عدة  ∎
أسامء شائعة.

ح��دد  هوي�ة حيوان�ات أخ�رى له�ا ع�دة 

أسماء شائعة.
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∎  Ursus الش�كل 3-2  لكل األنواع يف اجلنس 
حجم كبري، ومججمتها ضخمة، ومنها نوعا الدب 
األمريكي األس�ود والدب األسيوي األسود. أما 
ال�دب الكس�الن  فيصن�ف يف جن�س آخ�ر، ه�و 

. Melursus

	•إذا كتب االسم العلمي بخط اليد يجب أن يوضع خط تحت أجزائه كلها.
	••بع�د أن يكتب االس�م العلمي كاماًل في الم�رة األولى، يمكن عند ظهوره 
في المرات التالية اختصار اس�م الجنس باس�تخدام الح�رف األول منه، أما 

اسم النوع فيكتب كاماًل.
.Cardinalis cristata يشير إلى  C.cristata فمثاًل

 ماذا قراأت؟ وضح أبرز إسهامات لينيوس في جعل التصنيف أكثر دقة 

مما كان عليه في السابق.

Taxonomic Categories م�صتويات الت�صنيف

كي�ف ترتَّب الكتب على رفوف المكتبة؟ ترتَّب الكتب بناًء على موضوعاتها؛ 
م�ن آداب أو عل�وم أو فن�ون وغيره�ا، أو بن�اًء عل�ى تاريخ طباعته�ا. وهذا ما 
يفعله علماء التصنيف؛ فهم يرتِّبون المخلوقات الحية ويعيدون تقس�يمها إلى 
مجموع�اٍت بناًء على خصائ�ص محددة. إن فئات التصنيف التي يس�تخدمها 
العلماء جزء من نظام هرمي متسلس�ل تقع في�ه كل فئة ضمن فئة أخرى، ويتم 

ترتيبها من األكثر شمواًل إلى األكثر تحديًدا.

النوع والجن�ص Species and genus: تس�مى مجموعة المخلوقات الحية 

التي اتخذت اس�ًما المصنَّ�ف taxon. والُمصنفات تت�راوح بين تلك التي لها 
خصائص تش�خيصية واس�عة، وتلك التي لها خصائص محددة. وكلما كانت 
الخصائص واس�عة زادت أع�داد األنواع التي يضمه�ا المصنف. ومن طرائق 
التفكي�ر في هذا األمر أن تتخيل مجموعة من الصناديق أحدها يتس�ع لآلخر. 
لقد عرفَت اآلن مصنَّفين اس�تخدمهما لينيوس، هما: الجنس والنوع. وُيعرف 
الن�وع species بأن�ه مجموعة م�ن المخلوقات الحية المتش�ابهة في الش�كل 
والتركي�ب ق�ادرة على الت�زاوج فيما بينها، وإنتاج نس�ل خص�ب في الظروف 
الطبيعي�ة. أما الجنس genus فيع�رف بأنه مجموعة من األن�واع األكثر ترابًطا 
وتش�ابًها وتش�ترك في خصائصها. الحظ أوجه التش�ابه وأوجه االختالف بين 

الدب الأمريكي الأ�سود

Ursus americanus

الدب الآ�سيوي الأ�سود

Ursus thibetanus

الدب الك�سالن

Melursus ursinus

ع�امل  ه�و  البري��ة   الحي��اة  اأحي��اء  عال��م 

األحياء الذي ي�درس مجاعات املخلوقات 
احلي�ة يف بيئته�ا الربي�ة. ويثق�ف املجتم�ع 

حول الطبيعة.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

أثن�اء  ف�ي  املناق�ص��ات:  تدوي��ن 

أوراق  اس�تخدم  لل�درس  قراءت�ك 
لتحدي�د  الالصق�ة  المالحظ�ات 
الفقرات التي ال تس�تطيع اس�تيعابها. 
باإلضاف�ة إل�ى ذل�ك ح�دد الفق�رات 
التي فهمته�ا واس�توعبتها؛ لتوضحها 
بطريقتك الخاصة، من حيث ش�رحها 
وطرح األمثلة فيها وتوضيح أفكارها، 
ثم مناقش�تها مع الطالب اآلخرين في 

صفك. 

اإر�سادات الدرا�سة
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أنواع الدببة الثالثة المبينة  في الشكل 2-3.

فاالس�م العلمي للدب األمريكي األسود هو )Ursus americanus(، وللدب 
 Ursus وكالهما ينتمي إلى الجنس ،)Ursus thibetanus( اآلسيوي األس�ود
نفس�ه. وكل األن�واع المنتمية إل�ى هذا الجنس لها جماج�م ضخمة، وتراكيب 

أسنان متشابهة. 

أّما الدب الكس�الن )Melursus ursinus( فرغم تش�ابهه م�ع أفراد الجنس 
Ursus إال أنه ُيصّنف في جنس مختلف، هو Melursus؛ ألنه أصغر حجًما، 

.Ursus وشكل جمجمته مختلف، وله نابان صغيران مقارنة بأنياب الجنس

الف�صيلة Family: تنتمي جميع أنواع الدببة الحية والمنقرضة إلى الفصيلة  

family نفس�ها- الفصيل�ة الدبية ursidae. إن الفصيل�ة هي المصنف التالي 
األعلى بع�د الجنس، وتتكون من أجناس متش�ابهة متقاربة، وتضم الفصيلة 
س�تة أنواع أخ�رى، منها: ال�دب البني، وال�دب القطبي، والبان�دا العمالق. 
ويشترك كل أفراد الفصيلة الدبية في خصائص محددة؛ منها أنها جميًعا تسير 
على باطن القدم، ولديها ذراع أمامية قادرة على الدوران لإلمساك بالفريسة.

Eukarya

Animalia

Chordata

Mammalia

Carnivora

Ursidae

Ursus Genus

Family

Order

Class

Phylum

Kingdom

Domain

americanusThibetanus
الدب اآلسيوي األسود الدب األمريكي األسود

النوع

اجلنس

الفصيلة

حقيقية النوى

 آكالت اللحوم  

الّدبية

دب

احليوانية

احلبليات

الثدييات

فوق اململكة

اململكة

الشعبة

الطائفة

الرتبة

 الشكل4-2  إن كل فئة من فئات التصنيف تضم  ∎
فئات أخرى، مثلها يف ذلك مثل الصناديق. الحظ 
أن ال�دب األمريك�ي وال�دب اآلس�يوي خيتل�ف 
أحدمه�ا عن اآلخر يف النوع، لك�ن تصنيفهام يبقى 

هو نفس�ه جلمي�ع فئ�ات التصني�ف األخ�رى.
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 class فصائل متقاربة، بينما تضم الطائفة order تضم الرتب�ة :Higher taxa م�ص��نفات اأعلى

رتًبا بعضها ذو عالقة ببعضها اآلخر. ويبين الش�كل 4-2 رتبة آكالت اللحوم وطائفة الثدييات. 
تضم الش�عبة phylum أو القس�م division طوائف متقاربة، ويستخدم مصطلح )القسم( بداًل 
من الش�عبة في تصني�ف البكتيريا والنباتات. ويقس�م العلماء المصنف�ات المعروفة أحياًنا إلى 

تحت مجموعات، مثل: تحت النوع، وتحت الفصيلة، وتحت الرتبة، وتحت الشعبة.

ويس�مى المصنَّف المكون من ُشعب أو أقس�ام مترابطة مملكة kingdom. فالدببة ُتصنف في 
شعبة الحبليات من المملكة الحيوانية، من فوق مملكة domain الحقيقية النوى.

وفوق المملكة أوسع المصنفات، وتضم واحدة أو أكثر من الممالك. وستتعرف الخصائص األساسية 
لفوق الممالك الثالث، والممالك الست للمخلوقات الحية من هذا الكتاب في القسم 2-2. 

يبين الشكل 4-2 كيف تنتظم المصنفات في نظام التسلسل الهرمي، كما يبين التصنيف الكامل 
لل�دب األمريك�ي وللدب اآلس�يوي ابتداًء م�ن فوق المملك�ة وانتهاًء بالنوع. الح�ظ أنه على 
الرغ�م م�ن أن هذين الدبي�ن ُيصنفان باعتبارهم�ا نوعين مختلفين، إال أن بقي�ة فئات التصنيف 

لهما متشابهة.

كيف تصنف األش�ياء؟ يض�ع العلماء المخلوق�ات الحية 
ف�ي مجموع�ات اعتم�اًدا عل�ى خصائصها. وتس�مى هذه 
المجموعات التي تعد أساًسا لتصنيف األدوات بالمفاتيح 
الثنائي�ة التش�ّعب.يتكون المفت�اح الثنائ�ي التش�ّعب م�ن 
سلس�لة من الخي�ارات التي توصل المس�تخدم في النهاية 
إل�ى التحدي�د الصحي�ح  للمخلوق الحي. وس�تصّمم في 
هذه التجربة مفتاًحا ثنائي التشّعب باستخدام مجموعة من 

األشياء المألوفة لديك.

خطوات العمل  

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
ضع قلمك مع األقالم األخرى للطالب يف جمموعتك.. 2
اكت�ب س�ؤااًل يف املفت�اح الثنائي التش�عب اخلاص ب�ك حول ما . 3

إذا كان للقل�م خاصي�ة )صف�ة( ختتاره�ا أنت. قّس�م األقالم إىل 
جمموعتني بناًء عىل اخلاصية املميزة التي اخرتهتا.

اكتب س�ؤااًل آخر يمثل خاصية أخرى خمتلفة يف مفتاحك الثنائّي . 4
التش�ّعب، ثم قّس�م املجموعات الفرعية التي حصلت عليها من 

اخلط�وة 3 إىل جمموع�اٍت أصغ�ر بن�اًء ع�ىل اخلاصية املمي�زة التي 
اخرتهتا.

اس�تمر يف تقس�يم األقالم إىل جمموعات فرعية أصغر فأصغر مع . 5
االستمرار يف كتابة األسئلة يف مفتاحك التصنيفي إىل أن تصل إىل 
قل�م واحد يف كل جمموعة. صّمم خمطًطا متش�ّعًبا )متفرًعا( تضع 

فيه اساًم مميًزا للقلم.
اس�تخدم املخط�ط الذي صّممت�ه يف تصنيف القل�م الذي حيمله . 6

معلمك.

التحليل:

ارب��ط املصن�ف الذي حصل�ت عليه م�ع املجموع�ات األخرى . 1

التي اس�تخدمتها لتصني�ف القلم. أي املصنف�ات يمثل اململكة، 
الشعبة،....، إلخ؟

و�صح. كيف ستكون قادًرا عىل تصنيف القلم الذي حيمله معلمك . 2

يف اخلطوة 6؟
احك��م. كي�ف يمكن التعديل ع�ىل نظامك التصنيف�ي )مفتاحك . 3

الثنائي التشعب( ليصبح أكثر فاعلية؟

�صّمم مفتاًحا ثنائّي الت�صّعب
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الخال�صة

  طّور أرسطو أول نظام واسع القـبول 
لتصنيـف المـخلوقات الحية.

الـشــكـل  ليـنيــوس    اسـتخـدم 
لتصنيــف  والسـلـوك  الخارجــي 

النباتات والحيوانات.

  تسـتخدم التسـمية الثنائيـة لوصف 
وإلعـطــاء  والـنــوع،  الجنـــس 

ا. المخلوق الحي اسًما علميًّ

الحيـة طبًقـا  المخلوقـات    ُتصنـف 
لنظـام تصنيـف ذي تسلسـل هرمي 

متداخل.

فهم الأفكار الرئي�صة

   ا�ص��رح. أهمية وجود . 1
نظام لتصنيف المخلوقات الحية.

التسـمية . 2 بنظـام  المقصـود  ع��ّرف 

الثنائية.

3 . Felis silvestris صنِّف القط البري��

بشكل كامل ابتداًء من فوق المملكة 
إلى النوع، مستعيًنا بالشكـل 2-4.

التفكير�الناقد

4 .  

اكتب قصـة قصيرة تصف تطبيًقا 
المخلوقـات  تصنيـف  لنظـام 

الحية.

توق��ع هل يوجـد تنـوع أكبر بين . 5

أفـراد الشـعبة الواحـدة، أو بيـن 
أفراد الطائفة الواحدة؟ ولماذا؟

ق��ارن بين نظـام التصنيـف الذي . 6

اسـتخدمه لينيوس والنظام الذي 
استخدمه أرسطو.

التقويم  2-1
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الأهداف 

تقارن�اخلصائص الرئيسـة لفـوق املاملك  �
الثالث.

متيز بني املاملك الست. �

ت�صــنـف�املـخلوقـات احليـة إىل مسـتوى  �
اململكة.

مراجعة�المفردات:

حقيقــي�النــوى: خملـوق حـي مكـون مـن 
خليـة أو أكثر من اخلاليـا املحتوية عىل نواة 

وعضيات حماطة بأغشية.

المفردات�الجديدة�

البدائيات
البكترييا

الطالئعيات
الفطريات

ن نظام تصنيف المخلوقات الحية الحديث من ست    يتكوَّ
ممالك تقع ضمن ثالث فئات كبيرة تسمى فوق ممالك.

الربــط�مــع�الحيــاة: هـل جربـت يوًمـا طريقـة جديـدة لتنظيـم واجباتك 

المدرسـية؟ يعـدل العلمـاء نظرياتهـم العلميـة عندمـا تتوافـر لديهـم 
معلومـات جديدة، كما تقوم أنـت بتغيير طريقة حـل الواجب بناًء على 

أفكار جديدة.

Grouping Speciesتجميع�الأنواع�

كان نظـام التصنيـف منذ ثالثة عقود ال يسـتخدم -فـوق الممالك- بل 
كانـت المخلوقات الحية تتكـّون من خمس ممالك، وبعد أن اكتشـف 
العلماء في السـبعينيات من القرن الماضي مخلوقات حية جديدة بدائية 
النـوى وحيـدة الخلية سـماها العلماء البدائيـات. ثم بّينت الدراسـات 
الحيوية الكيميائية الالحقة أن البدائيات ال تشـبه بدائية النوى المعروفة 
آنذاك -أي البكتيريا- لهذا أعادوا تسـمية البكتيريا الجديدة عام 1990م، 
واقترحـوا نظاًمـا جديـًدا للتصنيـف إليجـاد مـكان لهـذه المجموعـة 
وهـو النظـام الحديـث لتصنيـف المخلوقـات الحيـة الذي يضـم أكبر 
فئة يسـتخدمها علمـاء األحياء وهـي )فوق المملكـة(، وبهذا أصبحت 
المخلوقـات الحيـة ثالثة فـوق ممالك وهي: فـوق مملكـة البدائيات، 
وفـوق مملكـة البكتيريـا، وفوق مملكـة الحقيقيـة النـواة. ويقع ضمن 
فـوق الممالك الثالث سـت ممالك وهي: مملكـة البدائيات، ومملكة 
البكتيريا، ومملكـة الطالئعيات، ومملكة الفطريات، ومملكة النباتات، 
ومملكـة الحيوانـات. وتصّنـف المخلوقـات الحية إلى فـوق المملكة 
طبًقـا لنوع الخلية والتركيب. أما في الممالك فُتصّنف طبًقا لنوع الخلية 

والتركيب والتغذي.

الت�صنيف�الحديث

Modern Classification

  2-2
L-GE-CBE-TRC-biog1-CH2-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH2-L2.png

التصنيف الحديث

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-تنظيم تنوع الحياة

المشترك

الثانوية مقررات
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Domain Archaea فوق مملكة البدائيات

صنف�ت أن�واع فوق مملكة البدائيات  في فوق مملكة مس�تقلة، وتقع ضمنها 
مملكة واحدة تسمى مملكة البدائيات.

ُيعتق�د أن البدائي�ات Archaea أكثر قدًم�ا من البكتيريا، وم�ع ذلك فهي أكثر 
قرًب�ا للمخلوق�ات الحية الحقيقي�ة النواة؛ فجدرانها الخلوي�ة ال تحتوي على 
ببتيدوجالي�كان، ولديها بع�ض البروتينات الموجودة ل�دى الحقيقية النواة. 
ا في الش�كل، وفي متطلب�ات التغّذي؛ فبعضها ذاتي التغّذي،  وهي متباينة جداًّ
ومعظمها غير ذاتي التغّذي. ومن أمثلتها البدائيات المحّبة للحموضة والحرارة 
والتي تس�مى )البدائيات المحبة للظروف القاس�ية(،  extremophiles ألنها 
ا وفي البحيرات  تعيش في ظروف قاسية؛ حيث توجد قرب الينابيع الحارة جداًّ
المالحة والفوهات الحرارية في قعر المحيط وطين السبخات، حيث ال يوجد 
 Staphylothermus marinus أكس�جين. وقد وج�دت البدائي�ات المس�ماة
)المك�ورات العنقودية المحبة للحرارة العالية( المبينة في الش�كل 5-2 قرب 
الفوه�ات الح�رارية العميق�ة في المحيط، وتستطيع الع�يش في م��اء درجة 
 Methanopyrus 98، كما تعد البدائيات المنتج�ة للميثان˚C  ح�رارت��ه فوق

إحدى أنواع البدائيات.

Domain Bacteria فوق مملكة البكتيريا

الكيمياءالربط البكتيري�ا الت�ي تنتم�ي إل�ى ف�وق مملك�ة ومملكة  مع  
البكتيري�ا )bacteria(، ه�ي مخلوق�ات حي�ة بدائي�ة النوى تحت�وى ُجُدرها 
عل�ى ببتيدوجاليكان، وهو يتكون من نوعين من الس�كر يتبادالن موقعيهما 
ف�ي السلس�لة. واألحم�اض األميني�ة المرتبط�ة م�ع نوع م�ن الس�كر ترتبط 
ا بس�يًطا  م�ع األحماض األمينية في سالس�ل أخرى، مما يكّون تركيًبا ش�بكياًّ

ا يمتاز بالقوة. ومساّمياًّ

 الش�كل 5-2  صورة باملجهر اإللكرتوين للبدائيات  ∎
Staphylothermus marinus مكربة 2700 

م�ّرة تب�ني ج�دار اخللي�ة )أصف�ر( وحمتوي�ات اخللي�ة 
)أمح�ر(. ه�ذه البكتريي�ا حمبة للح�رارة، تعي�ش قرب 

الفوهات احلرارية يف أعامق املحيط.

المفردات

اأ�صل الكلمة

archaea البدائيات
 archaios  جاءت م�ن الكلمة اليوناني�ة

وتعني القديم أو البدائي.
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بكترييا ال�سلالبكترييا اخل�سراء املزرقة

الش�كل 6-2 تتباي�ن البكتريي�ا يف أماكن عيش�ها  ∎
ويف طرائق حصوهلا عىل املواد الغ�ذائي�ة؛ فبكت�ي�ري��ا 
 Mycobacterium ك���وخ  عص�ي���ة  أو  الس��ل 
tuberculosis الت�ي تس�بب مرض الس�ل غ�ري ذاتية 

التغ�ّذي، بينام البكتريي�ا اخلرضاء املزرقة ومنه�ا أنابينا 
Anabaena ذاتية التغّذي.

ويبني الشكل 6-2 مثالني عىل البكترييا. تشكل البكترييا جمموعة متباينة تستطيع العيش 
تعيش، وبعضها  لكي  األكسجني  إىل  فبعضها خملوقات هوائية حتتاج  بيئات خمتلفة؛  يف 
اآلخر خملوقات الهوائية متوت يف وجود األكسجني. بعض البكترييا ذاتية التغّذي ُتنتِج 
أخرى.  خملوقات  من  غذائها  عىل  حتصل  التغّذي  ذايت  غري  ومعظمها  بنفسها،  غذاءها 
للبكترييا انتشار أكثر من أي خملوق حي آخر، وربام يكون عىل جسمك يف هذه اللحظة 

من البكترييا ما يفوق عدد سكان األرض. 

مقارنة البكتيريا

م�ا اخلصائ�ص الش�كلية التي يمكن من خالهلا مقارنة البكترييا؟ اس�تقص الصف�ات املختلفة ألنواع من البكتريي�ا بفحص رشائح جمهرية 
جاهزة باملجهر.

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
شاهد رشائح البكترييا اجلاهزة باستعامل املجهر املركب.. 2
أنش�ئ ج�دواًل ملقارنة أشكال البكترييا وخصائصها التي تشاهدها.. 3
قارن بني صفات البكترييا، وسجل مالحظاتك يف اجلدول.. 4

التحليل:

قارن بني أشكال اخلاليا البكتريية التي شاهدهتا.. 1

�صف هل كّونت عينة البكترييا مستعمرة؟ ما شكلها؟. 2

�صّمم نظاًما لتصنيف البكترييا التي شاهدهتا، بناًء عىل املعلومات التي مجعتها.. 3

2 - 2
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 الش�كل 7-2 ه�ذه الطالئعيات  ∎
تبدو خمتلف�ة، ولكنها مجيًعا حقيقية 
بيئ�ة  الن�وى، ويعي�ش بعضه�ا يف 

رطب�ة، ول�يس ل�دهيا أعضاء.
ا�صت�نت�ج. أي ه�ذه الطالئعيات يشبه 

النبات�ات، وأيه�ا يش�به الحيوانات، 
وأيها يشبه الفطريات؟

Domain Eukarya فوق مملكة الحقيقية النوى

الخالي�ا الحقيقي�ة النوى خاليا ُتح�اط نواتها وعضياته�ا األخرى بأغش�ية. والمخلوقات 
الت�ي تتركب م�ن خاليا كهذه تس�مى مخلوقات حقيقي�ة النوى، وتصن�ف جميعها ضمن 
فوق مملكة الحقيقية النوى التي تضم مملكة الطالئعيات، ومملكة الفطريات، والمملكة 

النباتية، والمملكة الحيوانية. ويبين الجدول 2-2 أهم خصائص تلك الممالك.

مملك��ة الطالئعي��ات Kingdom protista: يصنَّف الكثير من األن�واع - ومنها المبينة 

في الشكل 7-2 - في مملكة الطالئعيات. الطالئعيات protista مخلوقات حقيقية النوى، 
تك�ون وحيدة الخلية، أو على هيئة مس�تعمرات، أو عديدة الخاليا. وهي، خالًفا للنباتات 
أو الحيوان�ات، لي�س لها أعضاء. وتختل�ف الطالئعيات بعضها عن بع�ض اختالًفا كبيًرا، 
وال يمك�ن أن تصن�ف ضمن مملكة أخ�رى. وُتصنف عادة في ثالث مجموعات رئيس�ة؛ 
فُتسمى الطالئعيات الشبيهة بالنباتات الطحالَب، وهي مخلوقات حية ذاتية التغّذي، تقوم 
بعملي�ة البناء الضوئي، ومنها عش�ب البحر. أما الطالئعيات الش�بيهة بالحيوانات فتس�مى 
األوليات، وهي غير ذاتية التغّذي، ومنها األميبا. وتش�كل الطالئعيات الشبيهة بالفطريات 
- ومنه�ا الفطريات الغرورية والفطري�ات المائية والبياض الزغبي - المجموعَة الثالثة من 
الطالئعي�ات. ولمخلوقات اليوجلينا خصائص تش�به النبات�ات والحيوانات، ولكنها عادة  
ُتض�م إلى الطالئعيات الش�بيهة بالنباتات؛ بس�بب احتوائها على البالس�تيدات الخضراء، 

وقيامها بعملية البناء الضوئي.

مملك��ة الفطري��ات Kingdom Fungi: الفطر fungus مخلوق ح�ي حقيقي النوى، وحيد 

الخلية أو عديد الخاليا، يمتص غذاءه من المواد العضوية من البيئة المحيطة به. أفراد مملكة 
الفطريات غير ذاتية التغذي، وغير متحركة، ولديها جدار خلوي يدخل في تركيبه مادة تسمى 
الكايتي�ن، وهي مركب كيميائي مبلمر  قاٍس يوف�ر الدعامة للخلية. ويتألف الفطر من كتلة من 
خيوط فطرية hypha  مسؤولة عن نمو الفطر وتغّذيه وتكاثره. وقد عثر على أحافير للفطريات 

ا أكثر من 70.000  نوع معروف من الفطريات. عمرها أكثر من 400 مليون عام. وهناك حالياًّ

المطويات

�ن مطويتك معلوم�ات من هذا  ضمِّ
القسم.

ع�سب البحر

الأميبا

فطر غروي
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 الشكل 8-2 توجد الفطريات بأحجام  ∎
ت�رتاوح بني اخلمرية الوحيدة اخللية وبني 
أش�كال عديدة اخلاليا، منها فطر الكمأة 

املبني هنا.

ومنها فطر الكمأة )الفقع( المبين في الشكل 8-2.وهي مخلوقات حية غير ذاتية التغّذي. 
ا، حيث تنمو على مخلوقات حية أخرى وتتغّذى عليها.  بعض الفطريات تتغّذى تطفلياًّ
ّي�ة، أي تحصل عل�ى غذائها من م�واد عضوية متحلل�ة أو ميتة.  وبع�ض الفطري�ات ِرمِّ
وتختل�ف الفطري�ات ع�ن المخلوقات الحي�ة غير ذاتي�ة التغّذي األخ�رى التي تهضم 
غذاءه�ا داخل أجس�امها؛ فهي تفرز إنزيم�ات هاضمة على الم�ادة الغذائية، وتمتصها 
مباش�رة إل�ى خالياها. كما تعيش بعض الفطريات بعالقات تب�ادل منفعة مع الطحالب 
مكونًة ما يس�مى األش�ناِت. وتحصل األش�نات على غذائها عن طريق الطحالب التي 
تعي�ش بين خيوطها. ويدخل الكثير من الفطريات في حياة اإلنس�ان إما بوصفها غذاء، 
كما في فطر المشروم وفطر الكمأة )الفقع(، أو في صناعة األدوية كفطر البنسيليوم، أو 

في الصناعات الغذائية كإنتاج الجبن والخبز كفطر الخميرة.

المملك��ة النباتية kingdom plantae: تضم ه�ذه المملكة أكثر من 250,000 نوع 

م�ن النباتات. وتش�كل هذه المخلوقات أساًس�ا ل�كل المواطن الحيوية على اليابس�ة. 
وجميع النباتات متعددة الخاليا، لها جدر خلوية مكونة من السيليلوز. وتحتوي معظم 
النباتات على البالستيدات الخضراء التي تتم فيها عملية البناء الضوئي. لكن القليل من 
النبات�ات غي�ر الذاتية التغّذي - ومنها نبات الهال�وك الطفيلي - ليس له أجزاء خضراء، 

ويحصل على غذائه من النبات العائل عن طريق ممصات.

مة ف�ي أنس�جة. والعديد من النبات�ات أيًضا له�ا أعضاء  للنبات�ات جميعه�ا خالي�ا منظَّ
كالجذور والس�يقان واألوراق. والنبات�ات - مثُلها كَمَثل الفطريات - تفتقر إلى القدرة 

على الحركة، لكن لبعضها خاليا تكاثر لها أسواط تدفعها في الماء. 

 ماذا قراأت؟ صف ثالث خصائص للنباتات.
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Life’s Six Kingdoms
ممالك احلياة ال�ست

المملكة الحيوانية

الممالك

والبرمائيات
ك 

الأ�صما

جلد
 ال

�صوكيات

�صليات
المف

الديدان والرخويات

الإ�صفنجيات والال�صعات

طيور

زواحف

يحتوي المخطط اآلتي على ستة ألوان تمثل الممالك الستة للمخلوقات الحية.

التفكير الناقد. حدد خصائص كل مملكة من الممالك الست.
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المملكة النباتية

ال�صت

المخروطيات

ال�صرخ�صيات

الحزازيات

الفطريات

الطالئعيات

البدائيات

البكتيريا

ت
يا

لثدي
ا

ة
ري

الزه
ت 

تا
با

لن
ا
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المملكة الحيوانية Kingdom Animalia: الحيوانات جميعها متعددة الخاليا، 

حقيقي�ة الن�وى، غير ذاتي�ة التغّذي. ولي�س للخالي�ا الحيوانية ج�دار خلوي. وهي 
مة في أعضاء كالجل�د والمعدة والدماغ.  مة في أنس�جة، ومعظم األنس�جة منظَّ منظَّ
وغالًب�ا م�ا ُتَنظ�م أعضاء الحي�وان ف�ي أجه�زة، ومنها الجه�از الهضم�ي والدوري 
والعصب�ي. وتتباي�ن الحيوانات ف�ي أحجامها، وهي تعيش في الم�اء والهواء وعلى 
اليابس�ة. ومعظ�م الحيوان�ات متحرك�ة، وبعضه�ا كالمرجان - المنتش�ر ف�ي البحر 
األحم�ر والخلي�ج العربي- ال يتح�رك عندما يكتم�ل نموه. لقد تم تع�ّرف أكثر من 
ملي�ون ن�وع حيواني. يبين الش�كل 9-2 بع�ض  المخلوق�ات الحية الت�ي تنتمي إلى 

المملكة الحيوانية.

 الش�كل9-2  عىل الرغم م�ن تصنيف  ∎
مملك�ة  حت�ت  احليواني�ة  اململك�ة  أف�راد 
ا بعضها  واحدة، إال أهنا تب�دو خمتلفة جداًّ

عن بعض.

مرجان�سمكة ال�سعري

اأرنب

 Viruses an exception الفيرو�صات –•حالة ا�صتثنائية

عندما يصاب أحدنا بالزكام أو باألنفلوانزا فإنه يكون قد أصيب بفيروس. الفيروس  
حمض نووي محاط بغالف من البروتين. وليس للفيروس�ات خاليا، وهي ليس�ت 
خالي�ا ف�ي ذاتها، وال تعد حي�ة. وألنها غير حي�ة فإنها ال تدخل- ع�ادة- في أنظمة 
ا  تصني�ف المخلوق�ات الحي�ة. لقد أوج�د علماء الفيروس�ات نظام تصني�ف  خاصاًّ

لوضع الفيروسات في مجموعات. وستتعلم المزيد عنها في الفصل اآلتي.
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                 خ�صائ�ص المملكةالجدول 2-2

حقيقية النوىالبكتريياالبدائياتفوق المملكة

احليواناتالنباتاتالفطرياتالطالئعياتالبكترييا Bacteriaالبدائيات Archaeaمملكة

المثال
البدائيات املنتجة 

للميثان

Methanopyrus 

تكبير المجهر اإللكتروني 
الماسح ×5500

البكترييا الكاذبة 

Pseudomonas

تكبير المجهر اإللكتروني 
النافذ ×25٫000

برامي�سيوم

تكبير المجهر المركب ×150

دودة الأر�سحزازياتفطر امل�سروم

حقيقية النوىبدائية النوىنوع الخاليا

جدار الخلية
جدار خلوي من دون 

ببتيدوجاليكان

ج���دار خلوي يحتوي 

على ببتيدوجاليكان

جدر خل�����وية يحت����وي بع�سها 

على �سيليلوز

ج���دار خل���وي يحتوي 

على كايتني

جدار خلوي يحتوي 

على  �سيليلوز

ج���دار  يوج���د  ل 

خلوي

عديدة اخلالياغالًبا عديدة اخلالياوحيدة اخللية اأو عديدة اخلالياوحيدة اخلليةعدد الخاليا

غري ذاتية التغّذيذاتية التغّذيغري ذاتية التغّذيذاتية اأو غري ذاتية التغّذيالتغّذي

يبين الجدول 2-2 خصائص الممالك الست.

الخال�صة

  تض�م فوق مملك�ة البدائيات وفوق 
مملك�ة  وف�وق  البكتيري�ا  مملك�ة 
الحقيقي�ة النوى كالاًّ م�ن البدائيات 
والبكتيريا، ومخلوقات حقيقية النوى.

  ُتصن�ف المخلوقات على مس�توى 
المملك�ة بن�اًء عل�ى ن�وع الخالي�ا 

والتركيب والتغّذي.
  يضم ف�وق مملكة الحقيقي�ة النوى 
الطالئعي�ات  ه�ي  ممال�ك،  أرب�ع 
والفطريات والنباتات والحيوانات.
  ليس للفيروس�ات م�كان في أنظمة 
تصني�ف المخلوق�ات الحية؛ ألنها 

غير حية.

فهم الأفكار الرئي�صة 

 اذك��ر فوق الممالك . 1
الثالث ف�ي نظام التصنيف، وس�ّم 

الممالك في كل منها. 

قارن بي�ن خصائص فوق الممالك . 2

الثالث. 

و�صح الفرق بين مملكة الطالئعيات . 3

ومملكة الفطريات من حيث المواد 
المكونة للجدار الخلوي.

�ص��ن�ّف مخلوًق�ا له أجه�زة، وليس . 4

لديه ج�دار خلوي، ويلتهم الغذاء، 
حتى مستوى المملكة.

التفكير الناقد

 لخ���ص الس�بب ال�ذي دف�ع علم�اء . 5
التصنيف إلى فصل مملكة البكتيريا 

عن مملكة البدائيات.

اكت�ب . 6   

أو  تؤي�د  �ا  علمياًّ مق�ااًل  بأس�لوبك 
ُتع�ارض في�ه تضمين الفيروس�ات 
المخلوق�ات  تصني�ف  نظ�ام  ف�ي 

الحية.

التقويم  2-2
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photo ID tag

ق��د ينظر معظ��م النا���ص اإلى م�ص��روع جم��ع عينات 

ا من الأ�ص��ماك ف��ي زجاجات  م��ن ع�ص��الت 940 نوًعّ

�ص��غيرة اأم��ًرا غي��ر لئق، لك��ن معظم ه��وؤلء النا�ص 

ل يت�صورون مدى اأهمية مثل هذا الم�صروع.

يحاول بول هربرت -عالم الوراثة في جامعة جولف 
بكن�دا- جمع عين�ات من خاليا جمي�ع المخلوقات 
الحي�ة ف�ي العال�م. ويعتزم هرب�رت وزم�الؤه جمع 
عينات صغيرة من األنسجة ال يزيد حجمها على رأس 

دبوس لوضع شفرة شريط DNA لكل نوع حي.

ف�ي  الموج�ود   DNA م�ن  قطع�ة  أن  هرب�رت  بّي�ن  لق�د 
الميتوكوندري�ا -تس�م�ى أكس�دي�ز س�يت�وكروم )ويرم�ز 
األن�واع  لتميي�ز  أداة  تس�تخدم  أن  يمك�ن   -) COI  إليه�ا
الحيواني�ة بعضه�ا م�ن بع�ض. فجي�ن COI يمك�ن عزل�ه 
ف الحيوان. وكما ه�و الحال  بس�هولة، ويس�اعد على تع�رُّ
 DNA ا يمكن اس�تخدام تتابع ف الطرود عالمياًّ في ش�فرة تعرُّ
وخزن�ه ف�ي قاع�دة بيان�ات يمكن الوص�ول إل�ى محتوياتها 
بس�هولة. ويمكن استخدام ماس�ح يدوي وتمريره على عينة 
من الحراشف أو الشعر أو الريش، فيدلنا في الحال على نوع 

الحيوان.

الفوائ��د المحتمل��ة: له�ذه التقنية عدة فوائ�د محتملة؛ 

فالطبي�ب يس�تطيع أن يح�دد المخلوق المس�بب للمرض 
بس�رعة، وبذلك يمنع انتشار العدوى، أو يستطيع أن يعطي 

ا للسم لشخص لدغته أفعى. ويمكن لمفتشي الصحة أن  مضاداًّ
يجروا مس�ًحا للنباتات والحيوان�ات التي تلوث األغذية. وقد 
يتمّك�ن كثير من الناس من معرفة ما يحيط بهم من مخلوقات، 
كما يس�تطيع الم�زارع أن يتع�ّرف اآلفات الزراعية ويس�تخدم 

الطرائق المناسبة للقضاء عليها.

طريقة جديدة للت�صنيف: تبرز أهمية تخصص المعلوماتية 

في علم األحياء Bioinformatics- وهو فرع من العلوم تلتقي 
فيه علوم األحياء والحاس�وب والمعلوماتية –•في توفير قاعدة 
بيانات ش�ريط ش�فرات DNA ليس�مح للعلم�اء بتصنيف مزيد 

من المخلوقات الحية.

وقد اس�تطاع علماء التصنيف تحديد هوية مليوني نوع تقريًبا، 
ويق�ّدرون ع�دد األنواع الكل�ي بين 100-10 ملي�ون نوع. وقد 
ا باالعتماد على الشكل الخارجي  كانت األنواع ُتصنف تاريخياًّ
 DNA والوراثة والبيئة والس�لوك، بينما ال يش�كل شريط شفرة
بدي�اًل عن طرائ�ق التصني�ف التقليدية، لكنه يمكن أن يس�اعد 

على إعطاء العلماء أدوات إضافية لالستعمال.

ات�ص��ال اإلكترون��ي. فكر ف�ي ثالثة أس�ئلة على األقل 

إجاب�ات  ع�ن  وابح�ث   .DNA ش�فرة  ش�ريط  ح�ول 
ألس�ئلتك. أرسل أسئلتك وإجاباتك بالبريد اإللكتروني 

إلى معلمك ليشترك الصف كله في هذه المعلومات.

م�صتجدات في علم الأحياء

DNA صريط �صفرات�

C17-12A-869510 
an 

نحل الع�سل

النحل الطنان

طائر اأبي احلناء

ّمَنة  طائر ال�سُّ

النا�سك

DNA ترتيب

يب���ني ه���ذا التمثيل با�س���تخدام �س���ريط �س���فرات DNA اأن الأن���واع الأكرث قرًبا 

لديها �سفرات �سرائط اأكرث �سبًها.
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 خمترب الأحياء

الخلفية النظرية: عند عمل مخطط العالقات التركيبية 

تستعمل الخصائص المشتركة في تقسيم المخلوقات الحية 
إلى مجموعات تسمى التشكيالت، في هذا المختبر تستخدم 
بيانات افتراضية تعلمك كيف تعمل مخطط عالقات تركيبية 
بسيًطا، ثم تعمل مخطط العالقات التركيبية الخاص بك.
�صوؤال: كيف تستعمل خصائص المخلوفات الحية في 

عمل مخطط عالقات تركيبية؟

المواد والأدوات

اختر المواد المناسبة للتجربة التي تصممها.
ورقة وقلم رصاص.           ⦁خمططات عالقات تركيبية. •
صور ملخلوقات حية متنوعة. •
مراجع تصف خصائص املخلوقات احلية. •

خطوات العمل

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.. 1
افحص البيانات في الجدول المرفق.. 2
قارن الخصائص المشتركة بين المخلوقات الحية في . 3

الجدول المرفق. ارمز إلى الصفات العامة المشتركة 
بين جميع المخلوقات الحية في الجدول بالرقم )0( 

والصفات الخاصة بنوع معين بالرقم )1(.
استعمل المعلومات الواردة في الجدول لعمل مخطط . 4

عالقات تركيبية ُيبين بشكل واضح الصفات المشتركة 
بين المخلوقات الحية.

تأكد من موافقة معلمك على مخطط العالقات التركيبية . 5
الخاص بك قبل بدء تنفيذه.

اختر أربعة مخلوق�ات حية تنتمي إلى الممالك التي . 6
درستها سابًقا.

اعم�ل جدواًل للصفات بي�ن المخلوقات الحية التي . 7
اخترتها، كما في الجدول الذي استعملته في الخطوة 2، 
واس�تعمل جدول�ك لعمل مخطط عالق�ات تركيبية 
لمجموع�ة المخلوقات الحية التي اخترتها بناًء على 

الصفات المشتركة بينها.

حلل ثم ا�صتنتج

التفكير الناقد كيف حددت الصفات المشتركة والصفات . 1

غير المشتركة بين المخلوقات الحية التي فحصتها؟ 
و�ص��ح كيف حددت الصفات التي تستخدم في وضع . 2

المخلوقات الحية التي فحصتها في مجموعات مختلفة؟ 
و�ص��ح أي المخلوقات الحية التي فحصتها ال يشترك . 3

مع باقي المخلوقات الحية في مخططك؟
انقد   تبادل جدولك مع مجموعة أخرى من طالب صفك، . 4

واستعمل بياناتهم في رسم مخطط عالقات تركيبية، 
ث�م قارن المخططين مًعا، ووّضح االختالف بينهما. 

تحليل الخطاأ ما الخطأ الذي قد يحدث عندما تكون . 5

التراكيب متشابهة بين المخلوقات الحية، ويتشابه وضعه 
على المخطط؟ افحص مخططك الثاني، وحدد ما إذا 

وقعت في الخطأ نفسه أم ال.

كيف ميكن ت�صنيف املخلوقات احلية با�صتعمال خمطط العالقات الرتكيبية؟

جدول بياين لتحليل خمطط العالقات الرتكيبية

الخ�صائ�صاملخلوقات الحية

1234

Ab(1)a(0)a(0)b(1)

Bb(1)b(1)b(1)a(0)

Cb(1)a(0)b(1)a(0)

 Lipscomb, D. 1998. Basics of cladistic analysis.George Washington University. : أخذت البيانات من

طّبق مهارتك

اعم�ل بيان�ات جزيئي�ة- ومنه�ا سالس�ل األحم�اض 
األميني�ة للبروتين�ات المش�تركة- تس�تعمل في رس�م 
مخط�ط العالقات التركيبية. ابحث حول الس�يتوكروم 
c، وه�و البروتي�ن ال�ذي يدخ�ل ف�ي عملي�ة التنف�س 
الهوائ�ي، ثم وض�ح كيف يس�تعمل ه�ذا البروتين في 

رسم مخطط العالقات التركيبية؟
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المطويات   ار�صم على الوجه الخلفي للمطوية مخطًطا يوضح ترتيب الممالك الست.

المفاهيم الرئي�صةالمفردات

2   تاريخ الت�صنيف 1-
التصنيف

علم التصنيف
التسمية الثنائية

امُلصنّف
النوع

اجلنس
الفصيلة 

الرتبة
 الطائفة

الشعبة - القسم
اململكة

فوق اململكة

 يس�تخدم علامء األحياء نظاًما دقيًقا للتصنيف لتنظيم هذا 
الكم الكبري من املعلومات املتعلقة بتنوع املخلوقات احلية.

• طّور أرسطو أول نظام واسع القبول لتصنيف املخلوقات احلية.	
• استخدم لينيوس الشكل اخلارجي والسلوك لتصنيف النباتات واحليوانات.	
• تستخدم التسمية الثنائية لوصف اجلنس والنوع، وإلعطاء املخلوق احلي اساًم 	

علمياًّا.
• ُتصنف املخلوقات احلية طبًقا لنظام تصنيف ذي تسلسل هرمي متداخل.	

2 الت�صنيف الحديث  2-
البدائيات
البكترييا

الطالئعيات
الفطريات

ن نظام تصنيف املخلوقات احلية احلديث من ست    يتكوَّ
ممالك تقع ضمن ثالث فئات كبرية تسمى فوق ممالك.

• تضم فوق مملكة البدائيات وفوق مملكة البكترييا وفوق مملكة احلقيقية النوى 	

كالاًّ من البدائيات، والبكترييا، وخملوقات حقيقية النوى.

• ُتصن�ف املخلوق�ات ع�ىل مس�توى اململك�ة بن�اًء عىل ن�وع اخلالي�ا والرتكيب 	

والتغّذي.

• والفطريات 	 الطالئعيات  هي  ممالك،  أربع  النوى  احلقيقية  مملكة  فوق  يضم 

والنباتات واحليوانات.

•  ليس للفريوسات مكان يف أنظمة تصنيف املخلوقات احلية؛ ألهنا غري حية.	
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2-1  
مراجعة المفردات    

ما المصطلح الذي يصف كلاًّ من العبارتين اآلتيتين؟

نظام لتسمية األنواع يستخدم كلمتين.. 1

ي األن�واع ويضعه�ا في . 2 ف�رع م�ن عل�وم األحي�اء يس�مِّ
مجموعات معتمًدا على خصائصها المختلفة.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

بنى لينيوس تصنيفه على:. 3

a. الصفات المشتقة    b. التسمية الثنائية

c. الشكل الخارجي والبيئة         d. العالقات الوراثية

استخدم الجدول اآلتي لإلجابة عن السؤالين 4 و5.

ت�صنيف ثدييات مختارة

احليوانيةاحليوانيةاحليوانيةاحليوانيةالمملكة

احلبلياتاحلبلياتاحلبلياتاحلبلياتال�سعبة

الثديياتالثديياتالثديياتالثديياتالطائفة

اآكلة اللحوماآكلة اللحوماآكلة اللحوماحليتانالرتبة

الكلبيةالكلبيةالقطيةاحلوتيةالف�صيلة

BalaenopteraFelisCanisCanisالجن�س

B.musculusF.catusC.latransC.lupusالنوع

الذئبالثعلبالقط املنزيلاحلوت االزرقاال�سم ال�سائع

أي الحيوان�ات ف�ي المجموع�ة اآلتي�ة أبع�د ع�ن بقي�ة . 4
المجموعة تصنيفيًّا؟

b. الثعلب a. الذئب   

d. الحوت األزرق c. القط المنزلي  

عند أي مستوى انفصل القط المنزلي عن الثعلب؟. 5

b. الطائفة a. الفصيلة   

d. الجنس c. الرتبة   

اأ�صئلة بنائية

اإجابة ق�صيرة. اشرح قواعد استخدام االسم العلمي.. 6

اإجابـة ق�صيـرة. لم�اذا ال يمك�ن اعتب�ار " فرس البحر" . 7

ا جيًدا؟ اسًما علميًّ

2-2
مراجعة المفردات

ما المصطلح الذي يصف كالًّ من العبارات اآلتية؟

مخلوق�ات حي�ة بدائية جداره�ا الخل�وي يحتوي على . 8
ببتيدوجاليكان.

بكتيريا تنمو في بيئات قاسية الظروف.. 9

مخلوق�ات ُتس�تخدم في صن�ع بعض األطعم�ة كالخبز . 10
والجبن.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

أي المفاهيم اآلتية ُيعرف بأنه مجموعة من المخلوقات . 11
الحي�ة المتش�ابهة ف�ي الش�كل والتركيب وق�ادرة على 
الت�زاوج فيم�ا بينه�ا وإنتاج نس�ل خصب ف�ي الظروف 

الطبيعية؟

a. الجنس

b. النوع

c. الفصيلة

d. الطائفة
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أي الُمَصّنفات يضم مملكة واحدة أو أكثر؟. 12

b. الفصيلة a. الجنس   

d. فوق المملكة c. الشعبة   

أي�ن يحتمل أن تصن�ف البدائيات الن�وى التي تعيش . 13
في مجاري مصانع األحم�اض وبالقرب من فوهات 

البراكين في المحيط؟

b. البكتيريا a. البدائيات   

d. الفطريات c. الطالئعيات  

استخدم الصورة أدناه لإلجابة عن السؤال 14.

 أي الممال�ك يصنف فيه�ا المخلوق ال�ذي يبدو في . 14
الص�ورة، علًما بأن لديه بالس�تيدات خضراء وجداًرا 

ا وليس له أعضاء؟ خلوياًّ

b. الفطريات a. الطالئعيات  

d. الحيوانية c. النباتات   

م�ا الم�ادة الت�ي يحتم�ل وجوده�ا أكث�ر ف�ي الجدار . 15
الخلوي لمخلوق لديه بالستيدات خضراء وأنسجة؟

b. كايتين a. ببتيدوجاليكان  

d. سيليلوز c. خيوط فطرية  

اأ�صئلة بنائية

 نهاي��ة مفتوح��ة. بيِّ�ن العالق�ة بي�ن ف�وق الممال�ك . 16
والممالك.

 اإجابة ق�ص��يرة. توقع ف�ي أي فوق مملكة يضع عالِم . 17
تصنيٍف مخلوًقا اكتشف حديًثا لديه القدرة على البناء 
الضوئي، ولديه خلية ُعَضياتها ال تحاط بغشاء، وليس 

لديه ببتيدوجاليكان؟

 نهاي��ة مفتوح��ة. اكتب ملخًصا تؤي�د أو تعارض فيه . 18
وضع البدائيات والبكتيريا في المصنف نفسه.

التفكير الناقد

 حل��ل. اعتماًدا على الممالك السابقة التي درستها، ما . 19
أوجه الشبه بين الطالئعيات والنباتات؟

 مه��ن مرتبطة مع علم الأحياء. درس عالم أحياء . 20
مجموعتي�ن من الضفادع ف�ي المختبر. المجموعتان 
تبدوان متماثلتين، وتنتجان نس�اًل خصًبا عند التزاوج 
بينهم�ا. ال تت�زاوج المجموعت�ان ف�ي الطبيع�ة؛ ألن 
األص�وات الجاذب�ة للت�زاوج لديهم�ا مختلفة، وألن 
مناطق معيش�تهما ال تتداخل. استعن بمعلوماتك عن 
مفه�وم الن�وع وعملية التن�وع لتقرر م�ا إذا كان يجب 

وضعهما في النوع نفسه أم ال.



اختبار مقنن

اأ�صئلة الإجابات الق�صيرة

ا�ص��تنتج. لماذا صنف العالم أرسطو المخلوقات الحية . 1

إلى حيوانات ونباتات فقط؟

الحي�ة . 2 المخلوق�ات  خصائ�ص  إح�دى  بي�ن  ق��ارن 

وم�ا يناظره�ا م�ن خصائ�ص المخلوق�ات غي�ر الحية 
كالصخور.

اأ�صئلة الإجابات المفتوحة

قّوم أهمية نظام التس�مية الثنائية في تسمية المخلوقات . 3

الحّية.

��ح كي�ف يس�اعد تق�دم التكنولوجيا، مثل: تحس�ين . 4 و�صّ

المجاهر، وفح�وص الكيمياء الحيوي�ة الجديدة، على 
تغيير تصنيف المخلوقات الحية؟

�صوؤال مقالي

تضم مملكة الطالئعيات مخلوقات حية متنوعة، منها ما هو 
وحي�د الخلي�ة كاألميبا )طالئعي�ات ش�بيهة بالحيوانات(؛ 
ومنه�ا م�ا ه�و عدي�د الخالي�ا كعش�ب البح�ر العم�الق 
)طالئعيات ش�بيهة بالنباتات(. اعتماًدا على الفقرة السابقة 

أجب عن السؤال اآلتي:

 توّق��ع. م�ا يحدث لمملك�ة الطالئعيات في الس�نوات . 5
القليلة القادمة عندما يدرس العلماء أفراد هذه المملكة 
بتفاصي�ل أكث�ر عل�ى مس�تويات متقدم�ة كالجين�ات، 

والفحوصات الكيميائية الحيوية.

11111ال����ص�������ف

1-12-21-11-21-1الف�صل / الدر�ص

54321ال�صوؤال

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.
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البكتيريا مخلوقات حية مجهرية، 
والفيروسات والبريونات تراكيب 

مجهرية غير حية تهاجم الخاليا.
1-3 البكترييا

  
بدائية النوى مخلوقات حية تعيش 

في جميع البيئات.

2-3 الفريو�سات والربيونات 

الفيروس�ات والبريونات أصغر 
وأقل تعقيًدا من البكتيريا، وهي 
تهاجم الخاليا، ويمكن أن تغير 

الوظائف الخلوية.

م�ن 	• واح�دة  ملعق�ة  تحت�وي 
التربة على أكثر من 100 مليون 

خلية بكتيرية.

يوجد على جسم اإلنسان من 	•
خاليا البكتيريا عشرة أضعاف 

عدد خاليا جسمه.

هن��اك أك�ث��ر م��ن 300 نوع 	•
مختل�ف م��ن الفيروس���ات 

تسبب المرض لإلنسان.

 البكترييا والفريو�سات 

Bacteria and Viruses  

فريو�س ربدي

Rhabdo virus
�سورة باملجهر الإلكرتوين النافذ  مت حت�سينها.

البكترييا اخل�سراء املزرقة

�سورة باملجهر الإلكرتوين املا�سح 

حقائق يف علم الأحياء
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جتربة ا�ستهاللية
م��ا الف��رق بي��ن الخالي��ا الحيوانية وبي��ن الخاليا 

البكتيرية؟

درست س�ابًقا الخاليا الحيوانية. كيف تقارن بينها وبين 
الخالي�ا البكتيرية؟ إن البكتيريا أكث�ر المخلوقات الحية 
وج�وًدا في بيئتك. وفي الحقيق�ة تعيش ماليين البكتيريا 
داخل جس�مك وعليه، والعديد منها يس�بب أمراًضا. ما 

الذي يجعل البكتيريا مختلفة عن خاليا جسمك؟

خطوات العمل  

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.. 1

اس�تخ�دم المجه��ر الض�وئ�ي الم�رك��ب لدراس�ة . 2
ش�رائح خاليا حيوانية وأخرى بكتيرية.

أكم��ل ج���دول البي�ان�ات، مح��دًدا في��ه أوج��ه . 3
التشاب�ه واالختالف بين نوعي الخاليا.

التحليل:

�ص��ف الخالي�ا المختلفة التي ش�اهدتها. ماذا تالحظ . 1

على كل منها؟

ا�ستنتج ما إذا كانت هذه الخاليا مخلوقات حية، وما . 2

الذي يقودك إلى هذا االستنتاج؟

  اخلط��وة 1: اط�و ورق�ة إىل نصفني، كام يف الش�كل 
اآليت:

  اخلط��وة2 : اطوها ثانية إىل نصفني، كام يف الش�كل 
اآليت:

  اخلطوة 3: ُقصها عىل طول الثنية الوس�طى للطبقة 
العليا فقط، كام يف الشكل اآليت:

  اخلطوة 4: اكتب عنواًنا لكل لس�ان، كام يف الشكل 
اآليت:

دورة 

التحلل

الدورة 

االندماجية

المطويات ا�صتخ��دم ه��ذه املطوية يف اأثن��اء درا�صتك 

للع��دوى الفريو�صي��ة يف الق�صم 2-3، وارس�م مراحل كل 

دورة حتت اللسانني.

تكاثر الفريو�س: قم بإعداد املطوية 

اآلتية لتس�اعدك عىل تنظيم دورات 
تكاثر الفريوس.

ن�شاطات تمهيدية
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الأهداف 

متّيز بني البدائي�ات والبكتريي�ا وفئ�اهتام  �

التصنيفية.
ت�ص��ف آليات بق�اء البكتريي�ا منفردة  يف  �

الظروف البيئية القاسية.
ت�صف تأثري البكترييا يف اإلنسان. �

مراجعة المفردات:

خالي��ا بدائية النوى: خاليا ال حتتوي عىل 

أي عضيات حماطة بأغشية.

المفردات الجديدة 

البكترييا 
نظري النواة

املحفظة 
اهلُديبات

االنقسام الثنائي
االقرتان 

البوغ الداخيل

  بدائية النوى مخلوقات حية تعيش في جميع البيئات.

الرب��ط م��ع الحياة: ُت�رى، ما ال�ذي يجمع بين اللب�ن والجبن والته�اب الحنجرة؟ 

تشترك بعض األغذية وبعض األمراض في أن كالاًّ منها َينتج عن مخلوقات مجهرية 
تسمى بكتيريا.

Diversity of Prokaryotes تنوع بدائية النوى

المخلوقات عدًدا على األرض؛ حيث  أكثر  الخلية(  النوى )وحيدة  البدائيات  ُتعد 
توجد في أعماق المحيطات، وفي الهواء في أعالي الجبال. وبعض البدائيات النوى 
تَعّد المخلوقات الحية الوحيدة القادرة على العيش في البيئات القاسية، ومنها مياه 

الينابيع الكبريتية الحارة، أو البحيرات المالحة.
وكلم�ة )بدائية النوى( Prokaryote مش�تقة من كلمة يوناني�ة تعني )ما قبل النواة(، 
وق�د صنفت جميع البدائيات النوى س�ابًقا في مملك�ة واحدة )Monera( بناًء على 
خصائصه�ا العامة. فالخاليا البدائية النوى ليس لها نواة، وال تحتوي على عضيات 
محاطة بأغشية، بل لديها منطقة متخصصة في الخلية تحتوي على  DNA. أما اليوم 
فأثبت�ت الفحوص�ات الحديث�ة وجود العديد م�ن االختالفات بين أف�راد البدائيات 
الن�وى، لذلك فق�د صنفت في فوق مملكتي�ن، هما: فوق مملك�ة البكتيريا، وفوق 
مملك�ة البدائي�ات. والبكتيري�ا bacteria، والت�ي كانت تس�مى البكتيري�ا الحقيقية 
Eubacteria، مخلوق�ات حي�ة مجهرية بدائية الن�وى، تتبع فوق مملك�ة البكتيريا، 
ا في جس�م اإلنس�ان،  وتعي�ش في البيئات كلها على األرض تقريًبا، وهي مهمة جداًّ

وفي إنتاج الغذاء، وفي الصناعة والبيئة. 

أما البدائيات فتعيش في البيئات القاس�ية وتس�مى أحياًنا الُمحبة للظروف القاسية. 
وتتش�ابه البدائيات مع الخاليا الحقيقية النواة في بعض الخصائص، منها بروتينات 

السيتوبالزم، والهستونات. ويبين الشكل 1-3 مخلوقات حية لفوق المملكتين.

Bacteria البكتيريا 

 الش�كل1-3 الب�دائي��ات خمل��وق�ات  ∎
وحي�دة اخللي�ة. الصورة الوس��طى متثل 
أح�د أن�واع البكتريي�ا، وتب�ني الص�ورة 
الي�رى البدائيات، أما الص�ورة اليمنى 
فتبي�ن البكتريي�ا اخلرضاء املزرق�ة، وه�ي 

بكت�رييا تقوم بعملية البناء الضوئي.

البدائيات بكترييا تقوم البكترييا اخل�ضراء املزرقة بعملية 

البناء ال�ضوئي

  3-1
L-GE-CBE-TRC-biog1-CH3-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH3-L1.png

البكتيريا

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-البكتيريا والفيروسات

المشترك

الثانوية مقررات
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مملك�ة  ∎ ف�وق  أف�راد  بع��ض    3-2  الش�كل 
الب��دائي��ات تس�ت�طي��ع الع�ي���ش يف بيئ��ات 
الس�اخن�ة،  الكربيتي��ة  كالين�ابي���ع  ق�اس��ي�ة، 

والبح�ريات املاحلة.
ك��ّون فر�سية. ما األماك�ن األخرى التي قد توجد 

فيها البدائيات؟

البدائي��ات Archaea: توج�د البدائي�ات ف�ي البيئات القاس�ية الت�ي ال تعيش 

فيه�ا المخلوق�ات الحي�ة األخ�رى. فالبدائي�ات المحب�ة للحموض�ة والحرارة 
)Thermoacidophiles( تعي�ش في بيئات س�اخنة حمضية، ومنها ينابيع المياه 
الكبريتية الساخنة المبينة في الشكل  2-3، والفوهات الساخنة في قاع المحيط، 
وح�ول البراكي�ن. تعي�ش ه�ذه البدائيات ف�ي درجة ح�رارة ف�وق C˚80  ورقم 
هيدروجين�ي pH يت�راوح بي�ن 1و2. وبع�ض البدائيات ال تتحم�ل درجة حرارة 
أق�ل م�ن C˚55، وبعضها اآلخر الهوائية تماًما، مم�ا يعني أنها تموت في وجود 

األكسجين.

بع�ض البدائي�ات محب�ة للملوح�ة )Halophiles(، وتعيش في أوس�اط مالحة 
ا. إن تركيز الملح في خاليا جس�مك % 0.9، وف�ي المحيطات % 3.5، بينما  ج�داًّ
ه�و ف�ي البحيرة المالح�ة العظم�ى والبحر الميت أكث�ر م�ن % 15. وللبدائيات 
الُمحّبة للملوحة العديُد من التكيفات التي تس�مح لها بالعيش في وس�ط مالح. 
والبدائي�ات المحب�ة للملوحة عادة هوائية، وبعضها يق�وم بعملية البناء الضوئي 

بطريقة فريدة، حيث تستخدم البروتين بداًل من صبغة الكلوروفيل.
وهن�اك مجموع�ة م�ن البدائي�ات تس�مى المجموع�ة المول�دة لغ�از الميث�ان 
)Methanogens(، وهي مخلوقات الهوائية، أي ال تس�تطيع العيش في وجود 
األكس�جين؛ إذ تس�تخدم ثان�ي أكس�يد الكربون ف�ي أثناء التنف�س، وتخرج غاز 
الميثان باعتباره مخلفات. توجد البدائيات المولدة للميثان في منش�آت معالجة 
مياه المجاري، والس�بخات، ومياه المستنقعات، وبالقرب من فوهات البراكين 
ف�ي البح�ار. كما تعي�ش في القن�اة الهضمية لإلنس�ان والحيوان، وم�ن َثمَّ فهي 

مسؤولة عن الغازات التى تنطلق من الجزء السفلي من القناة الهضمية. 

البكتيري��ا Bacteria: توج�د البكتيري�ا ف�ي كل م�كان تقريًب�ا إال ف�ي البيئات 

القاس�ية حي�ث توج�د البدائي�ات. وللبكتيري�ا ُجُدر خلوي�ة قوية تحت�وي على 
ببتيدوجالي�كان، ولبعضه�ا ج�دار خل�وي ثاٍن، وه�ي صفة تميزها م�ن غيرها، 
ويمك�ن تصنيفه�ا بناًء عليه�ا. باإلضافة إلى ذلك ف�إن بعض البكتيري�ا - ومنها 
البكتيري�ا الخضراء المزرقة المبينة في الش�كل 1-3 - تتميز بقيامها بعملية البناء 

الضوئي.

البكتيري�ا  بي�ن  اختالف�ات  هن�اك  والبدائي��ات:  البكتيري��ا  بي��ن  الف��روق 

والبدائي�ات أدت إل�ى تصنيفهم�ا إلى ف�وق مملكتين، كما أنهم�ا مختلفتان عن 
الخالي�ا الحقيقية النوى. وم�ن هذه االختالفات ما يأت�ي: يحتوي جدار الخلية 
البكتيري�ة عل�ى ببتيدوجاليكان، ف�ي حين ال تحتوي البدائي�ات على ذلك، كما 
 RNA أن الده�ون في األغش�ية البالزمي�ة والبروتين�ات الرايبوس�ومية وحمض
مختلف�ة؛ فالبروتين�ات الرايبوس�ومية في البدائيات ش�بيهة بتل�ك الموجودة في 

الخاليا الحقيقية النوى.

بحرية امللح العظمى

ينابيع �ضاخنة
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 الشكل 3-3 للخــاليا البـدائيــة الـنـوى تراكيـب  	
رضورية للقيام بعملياهتا احليوية.

�قارن: فيم تختلف الخلية البكتيرية عن الخلية الحقيقية 
النواة في التـركيب؟

رايبوسومات

كروموسوم

بالزميد

ُهديبات

غشاء بالزمي

جدار خلوي

أسواط

حمفظة

Prokaryote Structureتركيب�البدائية�النوى�
المخلوقات البدائية النوى مخلوقات مجهرية وحيدة الخلية، لها بعض خصائص 
الخاليا األخرى، ومنها وجود DNA والرايبوســومات، ولكنها تفتقر إلى غشاء 
النواة وإلى العضيات المحاطة باألغشــية، ومنها الميتوكندريا والبالســتيدات. 
ورغم أن الخلية البدائيــة النوى صغيرة وليس لها عضيات محاطة بأغشــية إال 
أن لديها كل ما تحتاج إليه إلتمام وظائفها. تفحص الشــكل 3-3 وأنت تقرأ عن 

تركيب الخاليا البدائية النوى.

الكرومو�س��ومات�Chromosomes: تترتــب الكروموســومات في المخلوقات 
البدائية النوى بشكل مختلف عما في المخلوقات الحقيقية النوى. وتقع جينات 
البدائيات على كروموســوم حلقي كبير في منطقة من الخلية تســمى نظير النواة  
nucleoid. وللعديد من البدائية النوى قطعة صغيرة من DNA على األقل تسمى 

البالزميد plasmid، ولها ترتيب حلقي أيًضا.

المحفظ��ة�Capsule:  بعــض الخاليا البدائية النوى تفرز طبقة من الســكريات 
لة محفظة capsule، الشكل 3-3. وتؤدي  المتعددة حول الجدار الخلوي مشــكِّ
المحفظة وظائــف مهمة، منها حمايــة الخلية من الجفاف، ومســاعدتها على 
االلتصاق بالســطوح في بيئتها، كما تساعد على حماية البكتيريا من ابتالع خاليا 

الدم البيضاء لها، وتحميها أيًضا من أثر المضادات الحيوية.

الُهديبات�Pili: توجد تراكيب تسمى الُهديبات pili على السطح الخارجي لبعض 
ن  ا تشبه الشعيرات في شكلها. وهي تتكوَّ البكتيريا. والُهديبات تراكيب دقيقة جدًّ
من البروتين. وتساعد الُهديبات البكتيريا على االلتصاق بالسطوح، وتعمل بمثابة 
جســر يربط بين الخاليا. ويمكن أن ترسل البكتيريا نسًخا من البالزميد عبر هذا 
الجسر إلى خاليا أخرى، فتزّودها بخصائص وراثية جديدة. وتشكل هذه إحدى 

طرائق نقل المقاومة ضد المضادات الحيوية.

تجربةتجربة�ا�ستهالليةا�ستهاللية
مراجع��ة: بناًء عــى ما قرأته عــن اخلاليا 
البكتريية، كيف يمكن أن جتيب عن أســئلة 

التحليل؟



 تجرية
هل ت�شتطيع تر�شيح الميكروبات؟علميةعلمية

السيتوبالزم
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Cell wall: يمك�ن للعلم�اء أن يصنف�وا البكتيري�ا طبًق�ا  الج��دار الخل��وي  

لمكون�ات جداره�ا الخلوي، فجمي�ع خاليا البكتيري�ا له�ا ببتيدوجاليكان في 
جدارها الخلوي؛ والببتيدوجاليكان مكون من سكريات ثنائية وقطع ببتيدية.

Identifying Prokaryotes ف البدائيات النوى تعرُّ

ف المخلوقات البدائي�ة النوى باس�تخدام التقني�ات الجزيئية؛ فعند  يمك�ن تع�رُّ
مقارن�ة DNA فيما بينها يمكن إيجاد عالقات س�اللية. وقد كان العلماء يعرفون 
�ا باس�تخدام صفات منها الش�كل والحركة واس�تجابة الجدار  البكتيري�ا تاريخياًّ

الخلوي لصبغة جرام والحجم.

ال�ص��كل Shape: يبّين الش�كل 4-3 ثالثة أش�كال لخاليا البدائيات النوى، هي 

الخالي�ا الكروية أو المس�تديرة، والخاليا العصوية التي تش�به العصا، والخاليا 
الحلزونية وتسمى أيًضا اللولبية.

الحرك��ة Movement: عل�ى الرغم م�ن أن بعض المخلوق�ات الحية البدائية 

الن�وى ال تتح�رك إال أن بعضها يس�تخدم األس�واط في الحركة. هذه األس�واط 
نة من أنابيب  عبارة عن خيوط تختلف عن أسواط الخاليا الحقيقية النوى المكوَّ
دقيق�ة. وتس�اعد األس�واُط البدائيات النوى عل�ى الحركة نحو الض�وء ومناطق 
تركيز األكس�جين األعل�ى، أو نحو المواد الكيميائية ومنها الس�كر واألحماض 
األمينية الضرورية لحياتها. وبعض المخلوقات البدائية النوى تتحرك باالنزالق 

فوق طبقة مخاطية تفرزها.

�ص��بغة جرام Gram stain: يس�تخدم علماء األحياء تقنية تسمى صبغة جرام 

Gram stain؛ إذ يضيفون أصباًغا إلى البكتيريا لتحديد النوعين الرئيس�ين، التي 
له�ا طبق�ة خارجية م�ن الدهون،  واألخ�رى التي لي�س لها هذه الطبق�ة. وتبدو 
البكتيري�ا التي لديها طبقة خارجية س�ميكة من الببتيدوجاليكان بلون بنفس�جي 
داكن عند صبغها، وتس�مى موجبة جرام. أما التي لها طبقة خارجية من الدهون 
ا( فاتًحا عند صبغها،  ا )زهرياًّ وكمي�ة أقل من الببتيدوجاليكان فيكون لونها وردياًّ
وتس�مى س�البة ج�رام. وألن بع�ض المض�ادات الحيوي�ة تعمل عل�ى مهاجمة 
الجدار الخلوي للبكتيريا فإن األطباء يحتاجون إلى معرفة نوع الجدار الخلوي 
ف�ي البكتيريا التي يش�ّكون في أنها س�بب المرض، وذلك حت�ى َيِصفوا المضاد 

الحيوي المناسب.

الحج��م Size: المخلوق�ات البدائية النوى صغيرة الحجم، حتى أنها إذا ُكبِّرت 

400 م�رة بالمجه�ر المرك�ب العادي فإن أبعاده�ا تتراوح بي�ن 1 و 10 ميكرومتر 

ط�واًل، وبي�ن 0.7 و 1.5 ميكرومتر عرًضا. ادرس الش�كل 5-3 ال�ذي يبين خلية 
بكتيرية وخلية أخرى بش�رية، والحظ الحجم النس�بي لخاليا البكتيريا ولخاليا 
باط�ن الخ�د. إن الخالي�ا األصغر حجًما، مس�احة س�طحها كبيرة بالنس�بة إلى 
حجمه�ا. ونظ�ًرا إلى صغ�ر حجمها فإن الم�واد الغذائية والم�واد األخرى التي 

تحتاج إليها يمكن أن تنتشر إلى جميع أجزائها بسهولة.

 الش�كل 5-3  مقارن�ة حجمي�ة تب�ني كيف أن  ∎
خلية بطان�ة اخلد أكرب من البكتريي�ا املوجودة يف 

فم اإلنسان.

بكترييا كروية

بكترييا عصوية

بكترييا حلزونية )لولبية(

 الش�كل4-3 هناك ثالث�ة أش�كال للبكترييا  ∎
البدائية النوى: الكروية والَعَصوية واحللزونية.

بكترييا

النواة

خلية باطن
 اخلد
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كرومو�ضوم

غ�ضاء بالزمي

جدار خلوي

�ضيتوبالزم

النق�صام الثنائي

 الشكل 6-3  االنق�س�ام الثنائ�ي شك�ل م�ن  ∎
أش�ك�ال التك�اثر الالج�نيس يف بع��ض بدائية 

النوى. 

تكاثر البدائيات النوى

Reproduction of Prokaryotes

تتكاث�ر معظ�م المخلوقات البدائية النوى بطريقة الجنس�ية، تس�مى االنقس�ام 
الثنائي. الش�كل 6-3. االنقس�ام الثنائي  binary Fission هو انقسام الخلية إلى 
ا. وفي هذه العملية يتضاعف الكروموسوم، ثم ينفصل  خليتين متماثلتين وراثياًّ
الكروموس�وم األصلي عن نس�خته الجديدة. وفي أثناء حدوث ذلك تس�تطيل 
الخلي�ة وتصبح أكب�ر حجًما. وتتكون بعد ذلك قطعة جديدة من غش�اء الخلية 
ومن جدارها الخلوي َيفصالن الخلية إلى خليتين متماثلتين. ويتم هذا بسرعة 
كبي�رة ق�د تصل إلى مرة كل 20 دقيق�ة تحت ظروف بيئية مثالي�ة. فعندما تكون 
الظ�روف مالئمة ق�د تتكاثر خلي�ة بكتيرية واح�دة عن طريق االنقس�ام الثنائي 

لتصل إلى بليون خلية في 10 ساعات تقريًبا.

وتتكاث�ر أن�واع أخ�رى م�ن البدائي�ات الن�وى بش�كل آخر م�ن أش�كال التكاثر 
الالجنس�ي يس�مى االقتران conjugation؛ حيث تلتصق خليت�ان مًعا وتتبادالن 
الم�واد الوراثية. ويبين الش�كل 7-3 دور الُهديبات )Pili( ف�ي التصاق الخليتين 
حت�ى يت�م انتقال الم�ادة الوراثية من خلية إل�ى أخرى، وبهذه الطريق�ة تنتج مادة 

وراثية جديدة، ويزداد تنوع البدائيات النوى.

ت�صنيف البكتيريا

ما اخل�صائ�س التي ت�صتخدم لتق�صيم البكترييا اإىل جمموعات؟ يمكن صبغ البكترييا باستخدام صبغة جرام لتوضيح الفرق يف الببتيدوجاليكان 

املوجود يف جدراهنا اخللوية. واعتامًدا عىل هذا الفرق ُتصنَّف البكترييا إىل جمموعتني رئيستني.

خطوات العمل   

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
اخ�رت أرب�ع رشائ�ح جاهزة خمتلفة للبكتريي�ا التي صبغت لبيان الف�روق بني جدرها اخللوية. س�تكون الرشائح معنونة بأس�امء البكترييا، . 2

ومشاًرا إليها بطبقة سميكة أو رقيقة من الببتيدوجاليكان.
استخدم العدسة الزيتية ملجهرك لدراسة الرشائح األربع.. 3
دّون مالحظاتك كلها يف جدول، ومنها املالحظات املتعلقة بلون اخلاليا.. 4

التحليل:

 ف�ّسر البيانات. بناًء عىل مالحظاتك كّون فرضية حول كيفية التمييز بني جمموعتي البكترييا.. 1
 �صف شكلني خمتلفني للخاليا التي شاهدهتا يف الرشائح.. 2

3 - 1
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القرتان

البدائي�ات  ∎ 8-3  ُت�وض�ع   الش�كل 
الن�وى يف جمم�وع�ات تب�ًع�ا لكيفي�ة 
تك�ون  ق�د  غذائه�ا.  ع�ىل  حصوهل�ا 
البدائيات الن�وى غري الذاتي�ة التغّذي 
مرتمم�ة، أو ذاتي�ة التغ�ّذي؛ فقد تق�وم 
بعملي�ة ال�بن�اء الضوئ�ي، أو بالتمثيل 

الكيميائي.

 الش�كل 7-3  يتم في�ه تبادل املادة  ∎
الوراثية من خالل اهلُديبات.

حّل��ل. ما ن�وع التكاثر الذي يتم به هنا 

تبادل المادة الوراثية؟

Metabolism of prokaryotes عمليات الأي�س في البدائيات النوى

تتباي�ن البدائي�ات النوى في قدرتها على النمو تبًعا لوجود األكس�جين. فالبدائيات النوى 
التي تحتاج إلى األكس�جين - الذي يس�اعدها على إنتاج الطاقة الالزمة لنموها - تس�مى 
هوائية إجبارية، أما التي ال تستخدم األكسجين إلنتاج الطاقة أو األيض )الالزمة لنموها( 
فتس�ّمى الهوائي�ة إجبارية. وه�ذه المخلوق�ات األخيرة تحص�ل على الطاقة م�ن عملية 
التخمر. هناك مجموعة أخرى من البدائيات النوى تس�مى الهوائية االختيارية وهي تنمو 
في وجود األكس�جين –•تس�تخدمه إلنت�اج الطاقة- أو ف�ي عدم وجوده. ويس�تخدم هذا 
ر للحصول على الطاقة عند غياب األكس�جين،  الن�وع م�ن البدائيات النوى عملي�ة التخمُّ

كما في الشكل 3-8.

غير ذاتيات التغّذي Heterotrophs: بعض البدائيات النوى غير ذاتية التغّذي، أي أنها 

ال تس�تطيع بناء غذائها بنفس�ها، بل عليها أن تحصل عليه. العديد من غير ذاتيات التغّذي 
 Rhizobium كم�ا أن بع�ض البكتيريا تكون متكافل�ة في تغذيتها مث�ل بكتيريا رايزوبي�ام

.Chlamydias وبعض البكتيريا تكون متطفلة مثل بكتيريا الكالميديا

البدائيات النوى

متطفلةمتكافلةمرتممة

غري ذاتية التغّذيذاتية التغّذي

ضوئيةكيميائية
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الذاتي��ات التغ��ّذي ال�ص��وئي Photoautotrophs: بع�ض أن�واع البكتيريا 

ذاتية التغذي تقوم بعملية البناء الضوئي بطريقة تش�به النباتات. وهذه البكتيريا 
يج�ب أن تعيش في بيئات يتوافر فيها الضوء، ومنها البرك الضحلة والجداول؛ 
وذل�ك لبن�اء الم�ادة العضوي�ة واس�تخدامها غ�ذاًء. اعتق�د العلم�اء س�ابًقا أن 
الطحالب الخض�راء المزرقة مخلوقات حية تنتمي إل�ى المخلوقات الحقيقية 
النوى، ولكن اكتش�فوا بعد ذلك أنها من بدائية النوى وأعيد تسميتها بالبكتيريا 
الخض�راء المزرقة؛ حيث تش�به هذه البكتيريا النباتات م�ن حيث القيام بعملية 
البن�اء الضوئي، وهي مهمة في البيئة؛ ألنها توجد في بداية السالس�ل الغذائية، 
وتطلق األكس�جين إلى البيئة المحيطة. ويعتق�د أن البكتيريا الخضراء المزرقة 
كانت أول مجموعة من المخلوقات الحية التي أطلقت األكسجين إلى الغالف 

الجوي البدائي لألرض في ذلك الزمن، قبل ثالثة مليارات سنة تقريًبا. 

الذاتيات التغّذي الكيميائية Chemoautotrophs:بعض البكتيريا الذاتية 

بات العضوية  التغ�ّذي ال تحت�اج إلى الضوء مص�دًرا للطاقة؛ فهي تحل�ل المركَّ
وتس�مى ذاتية التغ�ّذي الكيميائي�ة، وتطلق مركب�ات غير عضوي�ة تحتوي على 
النيتروجي�ن أو الكبري�ت - ومنه�ا األمونيا وكبريتي�د الهيدروجين-  من خالل 
عملي�ة تس�مى التمثيل الكيميائ�ي. تؤّدي بعض أن�واع البكتيري�ا الذاتية التغّذي 
�ا في البيئة؛ ألنها تحافظ بمش�يئة الله على اس�تمرار تدوير  الكيميائي�ة دوًرا مهماًّ

المركبات النيتروجينية والمركبات غير العضوية األخرى في األنظمة البيئية. 

 Survival of Bacteria بقاء البكتيريا

كي�ف تحافظ البكتيريا على بقائه�ا إذا أصبحت ظروف البيئة غير مالئمة ، كأن 
يق�ّل الماء، أو يحدث تغير ش�ديد في درجة الحرارة، أو تق�ل المواد الغذائية؟ 

فيما يلي بعض الطرائق التي تواجه البكتيريا بها هذه الظروف البيئية القاسية:

الأب��واغ الداخلية Endospores: عندما تصبح الظروف البيئية قاس�ية ُتنتِج 

بعض أنواع البكتيريا تركيًبا يسمى  البوغ الداخلي endospore. وتعد البكتيريا 
المس�ببة للجمرة الخبيثة أو التيتانوس أو التسمم الوش�يقي )البوتيوليني( كلها 
أمثل�ة عل�ى البكتيري�ا المكّونة لألب�واغ. ويمكن أن ينظ�ر إلى الب�وغ الداخلي 
على أنه خلية كامنة، تقاوم البيئات القاس�ية، وتس�تطيع مقاومة الحرارة العالية 
والب�رودة الش�ديدة والجف�اف، والتع�رض لكمي�ات كبي�رة م�ن األش�عة فوق 

البنفسجية، وجميعها ظروف تقتل الخلية البكتيرية العادية.

تلخي���س: اكتب ملخًص�ا تبين في�ه تنوع 

البدائيات النوى وأهميتها، وكيف تتكاثر؟

اإر�سادات الدرا�سة
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خلية خ�ضرية

خلية مكونة لالأبواغ

اأبواغ داخلية

منو البوغ الداخلي

ناجت النمو

خلية خ�ضرية

الشكل 9-3   يمك��ن أن تع�ي��ش األب��واغ  ∎
بيئي�ة  ظ�روف  يف  الداخلي�ة 

شديدة القسوة.

عندم�ا تتع�رض البكتيري�ا للع�ي�ش ف�ي بيئ��ة قاس�ية - كما ه�و موضح ف�ي 
الش�كل  9-3  يحي�ط غالف البوغ بنس�خة من كروموس�وم الخلي�ة وقليل من 
الس�يتوبالزم، وق�د يم�وت ما تبق�ى من الخلي�ة ويبق�ى البوغ فق�ط. وعندما 
تتحس�ن الظروف ثانية ينمو الب�وغ، فيصبح خلية جديدة. واألب�واغ الداخلية 
له�ا القدرة على البق�اء فترات طويلة. وألن الخلي�ة البكتيرية الواحدة ال تنتج 
ا واحًدا فإن هذه العملية ُتَعد آليًة للبقاء، ال ش�كاًل من أش�كال  إال بوًغ�ا داخلياًّ

التكاثر.

الطف��رات Mutations: إذا تغي�رت البيئ�ة وكانت البكتيري�ا غير قادرة على 

التكيف مع تلك الظروف الجديدة فقد تنقرض. وألن البكتيريا تتكاثر بسرعة، 
ويزداد تعدادها بشكل كبير فإن الطفرات الوراثية تساعدها على البقاء في بيئة 
دائمة التغير. والطفرات تغيرات عش�وائية مفاجئة في تسلس�ل ال� DNA تقود 
إلى أش�كال جديدة من الجينات، وإلى صفات جديدة، وتنوع وراثي. وحين 
ر في البيئة فقد يكون لبعض البكتيريا ضمن المجموعة ذلك التنّوع  يحدث تغيُّ
المناس�ب من الجينات، الذي يسمح لها بالبقاء والتكاثر، مما يؤدي إلى كثير 

من المشاكل لإلنسان؛ كالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

Ecology of Bacteria    بيئة البكتيريا

إن أول ما يخطر ببال الناس إذا سمعوا اسم البكتيريا هو الجراثيم أو المرض. 
غي�ر أن ه�ذا غير صحيح؛ فمعظم البكتيريا ال تس�بب الم�رض، بل إن العديد 
منه�ا مفي�د، بل قد يصل األمر إل�ى اعتقاد البعض أن البش�ر مدينون للبكتيريا 
الت�ي س�خرها الله س�بحانه وتعالى لهم؛ فهي تس�اعد على تس�ميد الحقول، 

وتدوير المواد الغذائية، وحماية الجسم، وإنتاج الغذاء والدواء.

تدوير المواد الغذائية وتثبيت النيتروجين 

تسمى المخلوقات التي تحصل على الطاقة من المخلوقات الميتة المحّلالِت، 
أو ملتهم�ة الم�ادة العضوية. ومن هذه المحلِّ�الت البكتيريا. وهي تعمل على 
إع�ادة مواد غذائية مهمة إل�ى البيئة. ومن دون إعادة تدوير هذه المواد الغذائية 
فإن كل المواد الخام الضرورية للحياة سوف تستهَلك. كما أنه يلزمنا استخدام 

المزيد من األسمدة للنباتات إذا لم يثبت النيتروجين الالزم لنمو النباتات.
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عل�ى  الحي�اة  الس�تمرار  ض�روري  النيتروجي�ن  معالربط 

ن أساس�ي لألحم�اض األميني�ة التي تش�كل الوحدات  األرض؛ فه�و مك�وِّ
البنائي�ة للبروتين�ات. كما أنه يدخل في تركي�ب RNA، وDNA. يوجد معظم 
النيتروجين على األرض في الغالف الجوي على هيئة غاز ) N 2 (. وتستخدمه 
بع�ض أنواع البكتيريا مباش�رة، كما ف�ي العقد النيتروجيني�ة الموجودة على 
جذور النباتات البقولية، كما هو موضح في الشكل 10-3 ؛ فلديها إنزيمات 
تحوله إلى مركبات نيتروجينية في عملية تس�مى تثبيت النيتروجين. وتعيش 
بعض هذه البكتيريا في التربة. وتكّون عالقة تبادل منفعة مع الُعقد الجذرية 
للنباتات، مثل فول الصويا، والبرس�يم؛ بحيث تستخدم النيتروجين الجوي 
وتحوله إلى أشكال من مركبات النيتروجين التي يستطيع النبات استخدامها. 
 NH ( وغيرها من المركبات 

3
فتكون النباتات قادرة على امتصاص األمونيا ) 

النيتروجينية من التربة. وألن النباتات تعد األساس في السلسلة الغذائية فإن 
النيتروجين يمر من خالل المخلوقات الحية التي تتغذى على النباتات. وفي 
المقابل تحصل البكتيريا على المواد الكربوهيدراتية الضرورية لتغّذيها عند 

نموها على الُعقد الجذرية للنباتات.

عالمِ التغذية: يس�اعد عل�امء التغذية عىل 

احلف�اظ عىل نكه�ة الغ�ذاء ولون�ه وقوامه 
وقيمت�ه الغذائية وس�المته؛ فه�م يقومون 
بقياس قيم امل�واد الغذائية، واختبار وجود 

املخلوقات الضارة، ومنها البكترييا. 

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

ال�مث�ّب�ت��ة  ∎ الب�كت�ي�ري�ا  إن   3-10  الش�كل 
للنيرتوج�ني � الت�ي تعي�ش ع�ىل ُعَق�د ج�ذور 
النبات�ات � ق�ادرة ع�ىل أخ�ذ نيرتوج�ني اهل�واء 

وحتويله إىل شكل يستخدمه النبات.

�ضورة بالمجهر الإلكتروني الما�ضح مكبرة 120 مرة.

الكيمياء
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اأمعاء غليظة

اأمعاء دقيقة

11-3 إن لبكتريي�ا األمع�اء  ∎  الش�ك�ل 
أشريش�ي�ا كوالي E. coli التي تعيش يف 

أمعائنا أمهية كبرية يف بقائنا أحياء. الفلورا الطبيعية Normal flora: يعيش داخل جسمك وخارجه ما ال يحصى 

م�ن البكتيري�ا، ومعظمها غي�ر ضار، ولهذا تس�مى الفل�ورا الطبيعي�ة. وهي مهمة 
ا للجس�م؛ ألنها حين تنمو وتتكاثر على الجس�م تتنافس مع البكتيريا المس�ببة  جداًّ

للمرض، وتمنعها من إحداث المرض.

أح�د أن�واع البكتيريا - يس�مى أشيرش�يا ك�والي Escherichia coli - يعيش في 
األمعاء، وهو موضح في الش�كل 11-3. وبعض س�اللة هذا النوع يس�بب تس�مًما 
ا، لكن النوع الذي يعيش في أمعاء اإلنسان والثدييات األخرى غير ضار، بل  غذائياًّ
مه�م للبقاء. فتلك التي تعيش في اإلنس�ان تكّون فيتامي�ن K الذي تمتصه األمعاء، 
ويستخدم في تخثر الدم. وهذا نمط للتعايش )عالقة تكافل(؛ حيث تجد البكتيريا 

مكاًنا دافًئا فيه غذاء، وهي في المقابل تزود اإلنسان بمادة غذائية أساسية. 

الغ��ذاء وال��دواء Foods and medicines: إذا فكرت في معظم أنواع األغذية 

الت�ي تناولتها في األيام الس�ابقة - ومنه�ا الجبن واللبن والمخل�ل وغيرها - فعليك 
أن تع�رف أنه�ا جميًع�ا صنع�ت بمس�اعدة البكتيري�ا الت�ي تدخل مثاًل ف�ي صناعة 
الش�يكوالتة، وه�ي وإن ل�م تك�ن موجودة ف�ي الش�يكوالتة التي تتناوله�ا إال أنها 
تس�تخدم لتحطي�م حب�وب ال�كاكاو ف�ي أثن�اء إنتاجه. وه�ي كذلك مس�ؤولة عن 
B والرايبوفالفين. وهي مهمة أيًضا في مجال األدوية 

12
اإلنت�اج التجاري لفيتامي�ن 

والبح�ث العلم�ي. فعلى الرغم من أن بعضها يس�بب الم�رض إال أن بعضها مفيد 
في مقاومة الم�رض؛ فالمضادات الحيوية مثل الستربتومايس�ين والتتراس�ايكلين 

والفانكومايسين تنتجها البكتيريا.

 ماذا قراأت؟ صف فوائد البكتيريا.
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اأمرا�س ت�صببها البكتيريا لالإن�صانالجدول 3-1

المر�سالفئة

ذات الرئة، ال�ضعال الديكي، ال�ضل، الجمرة الخبيثةالأمرا�ض التنف�ضية

حب ال�ضباب، البثوراأمرا�ض الجلد

اأنواع عديدة من ت�ضمم الغذاء، الكوليرااأمرا�ض القناة اله�ضمية

الت�ضمم الو�ضيقي )البوتيوليني(، التيتانو�ض، التهاب ال�ضحايا البكتيرياأمرا�ض الجهاز الع�ضبي

ال�ضفل�ض )الزهري(، ال�ضيالناأمرا�ض تنتقل بوا�ضطة الجن�ض

مر�ض ليم، حمى التيفوئيداأمرا�ض اأخرى

نس�بة   :Disease causing bacteria لالأمرا���س  الم�ص��ببة  البكتيري��ا 

صغي�رة م�ن أنواع البكتيريا تس�بب األم�راض. ويمك�ن أن ُتح�دث البكتيريا 
األم�راض بإحدى طريقتي�ن؛ فبعضها يتكاثر س�ريًعا قب�ل أن تتمكن دفاعات 
الجس�م من القض�اء عليها، وقد ينش�ر أنواًعا من الع�دوى الخطيرة في أجزاء 

أخرى من الجسم. 

وبعضها اآلخر يفرز س�موًما أو مواد أخرى. فالبكتيريا المس�ببة لتسمم الغذاء 
ا يس�بب ش�لاًل لخاليا الجه�از العصب�ي. وكذلك يمكن أن تس�بب  تفرز س�ماًّ
البكتيريا تجاويف في األس�نان في أثناء اس�تعمالها السكر الموجود في الفم، 

سها. ويشير الجدول 1-3 إلى معظم األمراض التي تسببها البكتيريا. حيث تنتج أحماًضا تسبب تلف األسنان وتسوُّ

كما أن بعض أنواع البكتيريا تسبب أمراًضا للنباتات تنقل العدوى  فيما بينها. وانطالًقا من رؤية المملكة 2030 يحاول الباحثون 
إيج�اد طرائ�ق لمنع األمراض التي تس�ببها البكتيريا للحيوان والنبات. وللحصول على مزي�د من المعلومات حول األمراض 

www.moh.gov.sa  البكتيرية ارجع إلى موقع البوابة اإللكترونية لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

الخال�سة

  تنتم�ي بدائية الن�وى إلى فوق 
مملكتين.

  معظم بدائية النوى مفيدة.

  لبدائي�ة النوى آلي�ات متعددة 
للمحافظة على بقائها.

  ُتس�ب�ب ب�ع�ض البك�ت�يري��ا 
المرض.

فهم الأفكار الرئي�صة

مخطًط�ا . 1 ار�س��م     
لخلية بكتيرية.

 ناق���س األس�اس المنطق�ي الذي . 2

اعتم�ده علم�اء التصنيف لوضع 
ب�دائي�ة الن�وى ف�ي مجموعتي�ن 

بداًل من مجموعة واحدة.

ا�صرح آليات بقاء البكتيريا.. 3

 اذكر أمثل�ة للطرائق التي تفيد بها . 4

البكتيريا اإلنسان.

 التفكير الناقد

حّل��ل. لماذا يعد فهم تن�وع بدائية النوى . 5

أكثر صعوبة لدى علماء األحياء مقارنة 
بالنباتات أو الحيوانات؟

  ل�و س�قطت . 6  
خلية بكتيري�ا واحدة من نوع س�المونيال 
الس�اعة الواحدة بعد الظهر على طعامك 
ف�ي المطب�خ وكان الطع�ام يش�كل ظرًفا 
خالي�ا  ع�دد  فاحس�ب  لتكاثره�ا  �ا  مثالياًّ
البكتيري�ا عند الس�اعة الثالث�ة بعد الظهر. 
علًما بأن البكتيريا تتضاعف كل 20 دقيقة.

التقويم  3-1

الربط مع رؤية 2030:

جمتمع حيوي

3. 1. 2 تعزيز الوقاية �صد املخاطر ال�صحية 

)نظام ال�صحة العامة واإدارة الأزمات ال�صحية(
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الأهداف 

تو�صح الرتكيب العام للفريوسات. �

تق��ارن بني تسلس�ل األح�داث يف تضاعف  �

الفريوس عن طريق دورة التحلل، والدورة 
االندماجية، وتضاعف الفريوس العكيس.

تن�اق����س ت�ركيب الربي�ون��ات وتضاُعفها  �

وتأثرياهتا عند التسبب يف املرض.

مراجعة المفردات:

الربوت��ن: مبلم�ر معق�د كب�ري يتك�ون م�ن 

الكربون واهليدروجني واألكسجني والنيرتوجني 
وأحياًنا الكربيت.

المفردات الجديدة 

الفريوس 
حمفظة الفريوس

دورة التحلل
الدورة االندماجية

الفريوس االرجتاعي
الربيون

  الفيروس�ات والبريونات أصغر وأقل تعقيًدا من البكتيريا في تركيبها، 
وهي تهاجم الخاليا، ويمكن أن تغّير الوظائف الخلوية.

الرب��ط م��ع الحياة: تحمل لنا األخبار كل يوم قصًصا عن انتش�ار األمراض في 

العال�م، فهنا خبر عن الرش�ح، وآخر ع�ن أنفلونزا الطي�ور أو الخنازير، وثالث 
عن مرض سارس. ما المشترك بين هذه األمراض؟ جميعها تسببها فيروسات.

Viruses الفيرو�سات

ا، إال أن بعضها اآلخر يس�بب  عل�ى الرغ�م من أن بعض الفيروس�ات ليس ضاراًّ
العدوى والضرر ألنواع المخلوقات الحية كافة. الفيروس virus شريط غير حي 
م�ن مادة وراثية يقع ضمن غالف من البروتي�ن. ومعظم علماء األحياء ال يعّدون 
الفيروس�ات حي�ة؛ إذ ال يتحقق فيه�ا جميع خصائص الحياة. فالفيروس�ات ليس 
لديه�ا عضي�ات لتحصل على الم�واد الغذائية أو لتس�تخدم الطاقة، وال تس�تطيع 
تكوي�ن البروتين�ات، وه�ي ال تتح�رك، وال تتكاث�ر بنفس�ها دون االعتم�اد عل�ى 
المخلوق�ات األخ�رى. وق�د ُتس�بِّب بع�ض الفيروس�ات - مثله�ا ف�ي ذلك مثل 
البكتيري�ا - أمراًض�ا لإلنس�ان، ومنها األم�راض المبينة ف�ي الجدول 2-3، ومنها 
القوباء التناسلية واإليدز اللذان تزداد فرصة انتقالهما عن طريق االتصال الجنسي 
المحرم، وتعاطي المخدرات، ونقل الدم، والتعرض للجروح بأدوات ملوثة عند 
محاّل الحالقة. ومثل هذه األمراض لم يعرف لها عالج أو لقاح حتى اآلن. ومن 
ا يجمع بين الرجل والمرأة، وحثنا  فضل الله علينا أن شرع لنا الزواج طريًقا شرعياًّ
عليه؛ حمايًة للفرد والمجتمع من األمراض الجسدية والنفسية، قال تع�����الى:

  ]الروم[.

الفيرو�سات والبريونات

اأمرا�س فيرو�صية ت�صيب الإن�صانالجدول 3-2

المر�سالفئة

الإيدز، القوباء التنا�ضلية )الهيرب�ض(.اأمرا�ض تنتقل عن طريق الجن�ض

النكاف، جدري الماء، الح�ضبة.اأمرا�ض الطفولة

الر�ضح )الزكام(، الأنفلونزا.الأمرا�ض التنف�ضية

الثاآليل، داء الِمنَطَقة التنا�ضلية.اأمرا�ض الجلد

اللتهاب المعدي - المعوي.اأمرا�ض القناة اله�ضمية

�ضلل الأطفال، الَكلَب )ال�ضعار(، التهاب ال�ضحايا الفيرو�ضي.اأمرا�ض الجهاز الع�ضبي

الجدري، والتهاب الكبد الوبائي.اأمرا�ض اأخرى

Viruses and Prions

  3-2
L-GE-CBE-TRC-biog1-CH3-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH3-L2.png

الفيروسات و البريونات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-البكتيريا والفيروسات

المشترك

الثانوية مقررات
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حجم الفيرو�س Virus size: تعد الفيروسات من أصغر التراكيب المسببة للمرض؛ 

 فهي ال ُترى إال بأقوى المجاهر اإللكترونية؛ إذ يتراوح حجمها بين 300 –•5 نانومتر.
وقد نحتاج إلى 10٫000 فيروس من فيروس�ات الرشح لتغطية النقطة الموجودة في 

نهاية هذه الجملة.

تركي��ب الفيرو���س  Virus structure: يبي�ن الش�كل 12-3 تركيب الفي�روس الُغدي 

وفي�روس األنفلونزا وفي�روس آكل البكتيريا وفيروس تبرقش أوراق نبات التبغ. تس�بب 
الع�دوى بالفي�روس الُغدي الزكام العادي )الرش�ح(، أما الفيروس�ات األخرى فتس�بب 
األم�راض المرتبط�ة باس�مها. وتتك�ون الطبق�ة الخارجي�ة له�ذه الفيروس�ات كله�ا من 
البروتينات، وتسمى محفظة الفيروس  capsid، ويوجد داخلها المادة الوراثية التي يمكن 
أن تكون DNA أو RNA، ال  كليهما. وتصنف الفيروسات عادة وفق نوع الحمض النووي 

الذي تحتويه.

 ماذا قراأت؟ ارسم التركيب العام للفيروس.

 الشكل 12-3 تشرتك معظم الفريوسات  ∎
يف أهن�ا مكونة من جزأين عىل األقل: حمفظة 
وم�ادة  الربوت�ني،  م�ن  خارجي�ة  صغ�رية 

وراثية.

محفظة الفيرو�ض

�ضوكة

غالف

المادة الوراثية

فريو�س الأنفلونزا

محفظة الفيرو�ض

ليف

وحدة بروتين

المادة 

الوراثية

الفريو�س الغدي

محفظة الفيرو�ض

ذيل

المادة الوراثية

خي���ط 

ذيلي

بكترييوفاج )اآكل البكترييا(

المادة 

الوراثية

فريو�س تربق�س اأوراق نبات التبغ

محفظة الفيرو�ض

اكت�ب  بامل�ص��اركة:  الق��راءة 

تقري�ًرا ح�ول أم�راض فيروس�ية مثل 
)انفلون�زا الخنازي�ر - انفلونزا الطيور 
- في�روس كورونا( واقرأه في الصف 
وناقش�ه م�ع زمالئ�ك للتوص�ل إلى: 
مسببات المرض، وأعراضه، وطرائق 
انتقال�ه، وكيفي�ة الوقاي�ة من�ه. للمزيد 
من المعلومات ح�ول مرض أنفلونزا 
وزارة  موق�ع  إل�ى  ارج�ع  الخنازي�ر 

الصحة باململكة 

www.moh.gov.sa

اإر�سادات الدرا�سة
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ع�المِ ال�ف�ي�رو�ص��ات: يدرس علم�اء 

الطبي�ع�ي  التاري��خ  الف�ريوس��ات 
للفريوسات واألمراض التي تسببها، 
وه�و يق�ي الس�اعات الطويل�ة يف 

املخترب إلجراء التجارب. 

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

وض�ع العلماء في الوقت الحاضر عدة نظريات عن طبيعة الفيروس�ات. فقد وجد 
العلماء أن المادة الوراثية للفيروس�ات ش�بيهة بالجينات الخلوية، وأن الله سبحانه 

وتعالى قد منح هذه الجينات القدرة على أن توجد خارج الخاليا.

 .DNA مع   الفيروس المس�بب للجدري في�روس يحتوى على التاريخالربط  
وقد تفش�ى الجدري في التجمعات البش�رية منذ آالف الس�نين. وقد نجح برنامج 
اللقاح�ات بعون الل�ه وتوفيقه، في القض�اء على المرض تماًم�ا، حتى توقف اآلن 
التطعي�م ض�د هذا الم�رض. لمزيد م�ن المعلومات ع�ن التطعيمات الت�ي توفرها 
وزارة الصح�ة ارجع إلى موقع البوابة اإللكترونية لوزارة  الصحة بالمملكة العربية 

www.moh.gov.sa السعودية

Viral Infection العدوى الفيرو�صية

ال ب�د من دخول الفي�روس إلى خلية العائل لكي يتكاث�ر؛ إذ يلتصق الفيروس أواًل 
بالخلية المضيفة باس�تخدام مس�تقبالت محددة على الغشاء البالزمي لها. وتوجد 
مس�تقبالت محددة لألنواع المختلفة من الفيروس�ات ف�ي المخلوقات المختلفة. 
ويفسر هذا عدم قدرة العديد من الفيروسات على االنتقال بين األنواع المختلفة. 

وعندم�ا يلتصق الفي�روس بنجاح بخلية العائ�ل تدخل مادة الفي�روس الوراثية إلى 
س�يتوبالزم الخلية. وفي بعض الحاالت يدخل الفي�روس بأكمله إلى خلية العائل، 
وتتحطم المحفظة بس�رعة، مما ُيع�ّري المادة الوراثية. وبعدها يس�تخدم الفيروس 
خلي�ة العائ�ل للتضاع�ف ، إم�ا ع�ن طري�ق دورة التحل�ل  Lytic cycle أو ال�دورة 

االندماجية  Lysogenic cycle. كما هو موضح في الشكل 3-13.

دورة التحل��ل Lytic cycle: ف�ي دورة التحل�ل تنت�ج خاليا العائل نس�ًخا عديدة 

م�ن DNA أو RNA للفي�روس، الش�كل 13-3، ث�م تق�وم جينات الفي�روس بتوجيه 
خلي�ة العائ�ل لتصنع العديد من بروتي�ن محفظة الفي�روس واإلنزيمات الضرورية 
لتكاثر الفيروس. وتتكون األغلفة البروتينية حول األحماض النووية للفيروس�ات 
الجدي�دة، فتغ�ادر الفيروس�ات خلي�ة العائ�ل، إما باإلخ�راج الخل�وي أو بانفجار 
الخلي�ة، أو تحللها، مما يحرر الفيروس�ات الجديدة التي قد تصيب خاليا جديدة. 
والفيروس�ات التي تتكاثر بهذه الطريقة تس�بب غالًبا عدوى نشطة، تحدث سريًعا، 
مم�ا يعني ظهور األعراض خالل يوم واحد إلى أربعة أيام بعد التعرض للفيروس. 

وتعد أمراض الرشح واألنفلونزا مثااًل على العدوى النشطة.
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 الش�كل 13-3  يف دورة التحل�ل، حتدث عملية التضاعف كاملة يف الس�يتوبالزم. وتدخل مادة الفريوس الوراثي�ة إىل اخلاليا التي تقوم بمضاعفة  ∎
DNA أو RNA الفريوس. وتوجه جينات الفريوس اخللية العائل إلنتاج املحافظ وجتميع مكونات الفريوسات اجلديدة التي  تغادر اخلاليا بعد ذلك.

في الدورة االندماجية يندمج DNA الفيروس مع كروموسوم الخلية العائل. وفي الكثير من الحاالت تبقى الجينات كامنة غير نشطة لفترة 
معينة. وبعدئذ يوجه DNA الفيروس الخليَة العائل لتكوين المزيد من الفيروسات.

التحرر: خروج فريو�ضات جديدة 

من اخللية العائل.

التجميع : يتم جتميع مكونات 

الفريو�ض اجلديد.

يغادر طليعة الفريو�ض 

كرومو�ضوم البكترييا.  

الت�ضاعف: َت�ضنع خلية البكترييا 

املزيد من DNA الفريو�ض 

وبروتيناته.

يت�ضاعف طليعة الفريو�ض مع 

كرومو�ضوم البكترييا.

 DNA تكوين طليعة الفريو�ض: ي�ضبح

الفريو�ض جزًءا من كرومو�ضوم البكترييا.

 DNA الدخول: يدخل

الفريو�ض اإىل اخللية البكتريية.

اللت�ضاق: يلت�ضق الفريو�ض 

باخللية البكتريية.

دورة التحلل

الدورة

 الندماجية

انق�ضام 

اخللية

حم�ض نووي

جدار اخللية البكتريية

كرومو�ضوم البكترييا

حمفظة

دورة

Visualizing Viral Replicationتكاثر الفريو�س
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خمترب حتليل البيانات 3-1

بناًء على معلومات حقيقية

نمذجة العدوى الفيرو�سية

هل البروتين أم DNA هو مادة الوراثة؟
يف عام 1952م صمم العاملان Hershey و Chase جتربة ملعرفة ما 
فا DNA لفريوس  يشكل املادة الوراثية: DNA أم الربوتني. فقد عرَّ
آكل البكتريي�ا بنظ�ري الفوس�فور، وبروت�ني حمفظة الف�ريوس بنظري 
. E. coli الكربيت، ثم أتيح املجال للفريوس لكى يصيب البكترييا

البيانات واملالحظات

	••بق�ي %80 تقريًب�ا من الربوتني املحتوي عىل الكربيت عىل س�طح 
اخللية العائل.

DNA الفريوس دخل خلية العائل عند اإلصابة.  	•معظم 

	••بع�د التضاعف داخ�ل اخللية العائل وجد أن %30 أو أكثر 
من نسخ الفريوس حتتوي عىل الفوسفور املشع.

التفكري الناقد

حّل��ل وا�ص��تنتج. ه�ل تدع�م نتائج ه�ذه التجرب�ة فكرة أن . 1

الربوتني أو DNA هو املادة الوراثية؟ وضح ذلك.
ا�ستنتج. لو دخل كل من الربوتني و DNA إىل اخللية فهل . 2

تكون هذه النتائج مفيدة يف اإلجابة عن سؤال العاملني؟

 Hershey, A.D. and Chase, M. 1952. Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of :أخذت البيانات في هذا المختبر من
.bacteriophage. Journal of General Physiology 36: 39–56

 DNA ف�ي بع�ض الح�االت يدخ�ل :Lysogenic cycle ال��دورة الندماجي��ة

الخ�اص بالفي�روس إلى ن�واة الخلي�ة العائل؛ حي�ث يندمج مع كروموس�وم خلية 
العائل. الش�كل 13-3. وعندما يحدث ذلك يصب�ح DNA الفيروس جزًءا دائًما من 
كروموس�وم الخلية العائل؛ حيث تبقى جينات الفيروس كامنة أش�هًرا أو س�نوات، 
لكنها قد تنش�ط الحًقا بس�بب عوامل مختلفة لتحدث الدورة االندماجية. وعندها 
تق�وم جين�ات الفيروس بتوجيه الخلي�ة العائل إلنتاج مزيد من الفيروس�ات؛ حيث 

تخرج الفيروسات الجديدة إما بانفجار الخلية، أو عن طريق اإلخراج الخلوي.

يتكاث�ر العديد من الفيروس�ات التي تس�بب األم�راض بال�دورة االندماجية، ويعد 
في�روس القوباء )Herpes simplex I( مثااًل على الفيروس�ات التي تتكاثر بالدورة 
االندماجي�ة، وهو فيروس ينتقل من خالل الف�م، وأعراض اإلصابة بهذا الفيروس 
 DNA تش�به التقرح�ات )البثور( الناتجة ع�ن اإلصابة بالبرد على الش�فتين. يكون
الخاص بهذا الفيروس غير فعال عند دخوله إلى نواة الخلية. ويعتقد أن الضغوطات 
الجس�مية أو العاطفي�ة أو البيئية تنش�ط جينات فيروس القوباء، مم�ا يؤدي إلى بدء 

إنتاج الفيروس.

المطويات   

�ن م�ط�ويت��ك معلومات من هذا  َضمِّ
القسم.
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Retroviruses الفيرو�صات الرتجاعية

لبع�ض الفيروس�ات مادة وراثية RNA بداًل من DNA. ويس�مى ه�ذا النوع من 
الفيروس�ات فيروس�ات ارتجاعية  retroviruses، وهي ذات دورة تكاثر معقدة. 
وأحس�ن مثال على ه�ذه المجموعة فيروس نق�ص المناعة المكتس�بة )اإليدز( 
المع�روف اختص�اًرا ب� HIV. كما ينتمي إليها أيًضا بعض الفيروس�ات المس�ببة 

للسرطان.

ويبين الش�كل 14-3 تركيب HIV. وللفيروس�ات االرتجاعية � ش�أنها ش�أن كل 
الفيروس�ات � محفظ�ة م�ن البروتي�ن يحي�ط بها غالف م�ن الدهون ُيس�تمد من 

الغشاء الخلوي للخلية العائل. ويوجد داخل الفيروس مادة RNA الفيروسي.

بع�د التصاق فيروس HIV بخلية اإلنس�ان الش�كل 14-3، ينتقل إلى الس�يتوبالزم، 
ويتح�رر RNA الفيروس�ي هناك؛ حي�ث يقوم إنزيم النس�خ العكس�ي عندئذ بإنتاج 
DNA مستخدًما RNA المتحرر فوًرا ليكون قالًبا له. ويتحرك بعدها DNA الجديد 
إلى نواة خلية اإلنسان، ويندمج مع أحد كروموسوماتها. وقد يبقى هناك فترة طويلة 
 DNA من RNA من الزمن  )قد تمتد سنوات( قبل أن ينشط ثانية. فإذا نشط استنسخ

الفيروسي، وتقوم الخلية العائل بتكوين دقائق الفيروسات الجديدة وتجميعها.

بروتينات الفريو�ض

اإنزمي الن�ضخ العك�ضي

RNA

حمفظة 

الفريو�ض

غالف 

الفريو�ض

بروتينات �ضطحية للفريو�ض

RNA فريو�ضي

HIV النواة

خلية )T4( لالإن�سان

CD4 م�ضتقبل

غ�ضاء اخللية

اإنزمي الن�ضخ العك�ضي

بروتني فريو�ضي

RNA فيرو�ضي

DNA فريو�ضي

فريو�ضات HIV متحررة

HIV تربعم

RNA فريو�ضي

DNA الإن�ضان

DNA الفريو�ض

 RNA
الفريو�ض

ت�صاعف فريو�س الإيدز )HIV( يف اخللية الليمفية

ن�ضخ من

 الشكل 14-3 ختتلف املادة الوراثية ودورة  ∎
 HIV مث�ل  االرجتاع�ي،  الف�ريوس  تكاث�ر 
)املس�بب لإلي�دز( ع�ن DNA للفريوس�ات 

األخرى.
ا�ستنتج بم تمتاز وظيفة إنزيم النسخ العكسي؟
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احلجم الطبيعي للدماغ

انكما�ض الدماغ 

يف اعتالل الدماغ 

الإ�ضنفنجي.

Prions  البريونات

 proteinaceous infectious يسمى البروتين الذي يسبب العدوى أو المرض
particle "أي الدقيقة البروتينية الُمعدية"، واختصاًرا بريون prion. ورغم أن 
األمراض التي تسببها البريونات ُدرست منذ عقود إال أنها لم تفهم جيًدا حتى 
َص ستانلي بروزاينر الدقائق المعدية بأنها بروتينات. عام 1982م، عندما شخَّ

وتوجد البريونات بش�كل طبيعي في الخاليا، إال أن وظيفتها ليس�ت معروفة 
تماًم�ا، وه�ي  تش�به ش�كل اللول�ب. وعند ح�دوث طف�رات ف�ي الجينات 
المسؤولة عن إنتاجها ُيطوى البروتين ويتغير شكله عن الطبيعي، وقد يصبح 
البري�ون بعد الطفرة مثل صفحة كتاب طويت عدة مرات. وترتبط البريونات 
الناتج�ة ع�ن الطفرة مع أمراض تس�مى اعتالل الدماغ اإلس�فنجي الُمعدي. 
وم�ن األم�راض التي تس�ببها البريون�ات أيًضا م�رض جنون البق�ر، ومرض 
كروتزفل�دت جاكوب )في اإلنس�ان(، والداء العصبي ف�ي األغنام، ومرض 

الهزال المزمن في الغزال  والوعول.

الإ�س��ابة بالبريونات Prions infection: يبين الشكل 15-3 حجم دماغ 

طبيع�ي مقارنة بحجم دماغ مصاب بالبريون�ات. وقد وجد العلماء أمًرا مثيًرا 
ح�ول اضطراب ط�ي البروتينات؛ إذ وجد أن البريونات قد تس�بب طفرة في 
البروتينات الطبيعية التي تصيب الخاليا العصبية في الدماغ مسببة انفجارها، 

حيث ينتج فراغ في الدماغ، وهذا ما أكسبه اسم اعتالل الدماغ اإلسفنجي.

 الش�كل15-3  مقارنة ش�كل دماغ طبيعي  ∎
بدماغ مريض مصاب بم�رض كروتزفلدت 

)االعتالل الدماغي اإلسفنجي(.

الخال�سة

  يوجد داخل الفيروس�ات حمض 
نووي، وتحاط بغالف بروتيني.

عل�ى  بن�اًء  الفيروس�ات    تصن�ف 
مادتها الوراثية.

حي�ث  م�ن  الفيروس�ات    تنقس�م 
تضاعفها إلى ثالثة أنماط.

يس�بب  الفيروس�ات  م�ن    الكثي�ر 
المرض.

  البروتينات التي تسمى البريونات 
قد تسبب المرض أيًضا.

فهم الأفكار الرئي�صة

 �ص���ف كي��ف ت�غي�ر . 1
الفي�روس�ات والبريونات وظائ�ف 

الخلية؟

ق��ارن بين تضاعف في�روس القوباء . 2

وفيروس نقص المناعة المكتسبة.

�ا للفي�روس . 3 ار�س��م ش�كاًل تخطيطياًّ

يبين أجزاءه.

 التفكير الناقد

اقترح أفكاًرا لتطوير عقاقير توقف . 4

دورات تضاعف الفيروس.

اكتب . 5   

فق�رة تش�رح فيه�ا صعوب�ة تطوير 
أدوية أو لقاحات لفيروس اإليدز، 
آخًذا في الحسبان أن إنزيم النسخ 
العكس�ي ُيح�دث اختالًفا بس�يًطا 

في النسخ أحياًنا.

التقويم  3-2
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photo ID tag

عندما يكون ال�ص��خ�س ف��ي حالة اإجهاد، اأو لم يح�ص��ل على 

ق��در كاٍف م��ن الن��وم ف��اإن جه��از المناعة لدي��ه ل يكون في 

حالة ا�ص��تعداد كامل للدفاع، وقد ي�صاب بعدوى فيرو�صية. 

وعنده��ا يتح��ول جهاز المناعة من حال��ة الدفاع اإلى حالة 

الهجوم على العدوى الفيرو�ص��ية، في�ص��عر ال�ص��خ�س ببع�س 

الحمى. 

دة  ق�د تس�بِّب الفيروس�ات ع�دوى خفيفة، وق�د تك�ون ُمهدِّ
للحي�اة. وألنه�ا غي�ر حي�ة فإنه�ا تس�ّخر الخلي�ة العائل لكي 
تتضاع�ف. له�ذا ف�إن محاوالتن�ا لوقف تضاع�ف الفيروس 
ق�د تس�بب قتل الخلي�ة العائل، كم�ا أن الفيروس�ات تحدث 
به�ا طفرات بش�كل مس�تمر. عل�ى أن تطوي�ر أدوي�ة مضادة 

للفيروسات قد أصبح سهاًل اآلن بفضل بعض التقنيات.
البيولوجي��ا المعلوماتية: لقد تم فك ش�فرة المحتوى 

تحدي�د  الس�هل  م�ن  وأصب�ح  للفيروس�ات،  الجين�ي 
البروتين�ات التي يمكن اس�تهدافها وتدميرها في الفيروس 
ن  بفضل التقدم في البيولوجيا المعلوماتية. وهي علم مكوَّ
من علم األحياء والحاس�وب، تس�اعد على تنظيم كميات 
هائل�ة من البيانات العلمية وتحليله�ا. فالباحث هنا ُيدخل 
تتاب�ع الم�ادة الوراثية للفي�روس في قاعدة بيان�ات، فيقوم 
الحاس�وب بمس�ح عش�رات اآلالف من األدوية ليجد من 
بينها العالج الذي يقتل الفيروس. وإذا لم يكن هناك عالج 
مناس�ب لهذه الساللة من الفيروس فإن العلماء يستطيعون 

تطوير عقار مناسب عن طريق الحاسوب.
طرائ��ق مقاوم��ة الفيرو�ص��ات: على الرغ�م من اختالف 

دورات حياة الفيروس�ات إال أنها تش�ترك في مراحل عامة، 
منه�ا االلتصاق بالخلي�ة العائل، وتحرير جين�ات الفيروس 
وتضاعفه، وتجميع مكوناته، ثم تحرير الفيروسات الجديدة 
لمزيد من العدوى. وتس�تهدف مقاومة الفيروس�ات إحدى 

المراحل المبكرة التي يمكن أن تقضي على العدوى.

ويمك�ن ألح�د العقاقير المؤم�ل فيها من�ُع االتصال بين 
بروتينين ضروريين لتضاع�ف فيروس القوباء؛ إذ ينزلق 
ج�زيء ال�دواء الذي يس�مى BP5 ف�ي موق�ع االرتباط 
بي�ن البروتينين، مما يمنع اتصالهم�ا مًعا. ومن دون هذا 
 DNA االرتب�اط، ال يس�تطيع في�روس القوب�اء مضاعفة
الخاص به، فال يستطيع االنتشار، وال تحدث العدوى.

ونظ�ًرا إلى أن هذا الجزيء يوق�ف التكاثر لذا فهو يفتح 
مس�احة جديدة للبحث العلمي ضد الفيروس�ات. وقبل 
اكتش�اف ج�زيء BP5 كان العلماء يعتق�دون أن تطوير 
عقار من جزيء صغير كهذا يعد أمًرا غير ممكن؛ بسبب 
اعتقاده�م أنه لن يمنع االتصال بي�ن جزيئين كبيرين من 
البروتي�ن، إال أن الق�درة الكامن�ة لجزيئ�ات كه�ذه ف�ي 

مقاومة الفيروسات عظيمة.

يتم تطوير اأدوية ملكافحة العدوى بالفريو�ضات، مثل فريو�ض 

القوباء املبني يف ال�ضورة.

مكبرة 100,000 مرة

   
�ا. ق�م بالبح�ث في  ُكتيب:ص�ار اإلي�دز وب�اًء عالمياًّ

دورة حي�اة في�روس اإلي�دز، وصّم�م كتيًب�ا يفّص�ل 
كيفية انتش�اره، ودورة حياته، والخي�ارات المتوافرة 

لمعالجته.

م�صتجدات في علم الأح�ياء

ابتك�ارات في مكافحة العدوى الفي�رو�صية

Innovations in the fight againest viral infections
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الخلفي��ة النظري��ة: عندم�ا يعان�ي المري�ض م�ن 

الته�اب بكتي�ري ح�اد يق�وم الطبي�ب باختي�ار ع�دة 
مضادات حيوية لعالج االلتهاب.

�صوؤال: كيف يمكن فحص فاعلية المضادات الحيوية؟

المواد والأدوات

قلم ختطيط. •أوساط زراعية بكتريية. •

آجار مغذٍّ معّقم. •أعواد تنظيف األذن طويلة. •

إيثانول % 70 •أطباق برتي •

أقراص ورقية مشبعة بمضادات  •
حيوية

مقياس حرارة •

أق�راص ورقي�ة كمجموع�ات  •
ضابطة

وعاء •

حملول ُمطهر •مالقط •
هلب بنزن •حقيبة تعقيم تستعمل مرة واحدة •

احتياطات ال�صالمة

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

 

A B C D E F G H I J K L M N O P تحذير: بع�د االنتهاء من التجربة نّظف منطقة عملك

بالمحلول الُمطهر.

خطط ونفذ المختبر

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

م تجربة لفحص فاعلية مضادات حيوية متنوعة،  2. صمِّ
حدد المجموعة الضابطة والمتغيرات في تجربتك.

ارسم جدول بيانات لتسجيل القياسات والمالحظات  3.
التي تشاهدها.

تأكد من موافقة معلم�ك على مخطط التجربة قبل  4.
بدء تنفيذها.

شارك ببياناتك. 5.

التنظيف والتخلص من الفضالت تخلص من جميع  6.
المواد بحسب تعليمات معلمك، ثم طهر منطقتك.

حّلل ثم ا�صتنتج

 قارن بين تأثيرات المضادات الحيوية المتنوعة في  1.
األنواع المختلفة من البكتيريا التي استخدمتها.

ك��ّون فر�س��ية لم�اذا ينصح�ك الطبيب بتن�اول كل  2.

أق�راص المضادات الحيوية الت�ي وصفها لك ضد 
االلتهاب البكتيري حتى إن تحسنت حالتك قبل أن 

تنهي العالج؟ 
ح ما محددات التجربة التي صممتها؟ 3. و�سّ

تحلي��ل الخط��اأ قارن المالحظات والقياس�ات التي  4.

جمعتها مجموعتك بالبيان�ات التي حصلْت عليها 
المجموعات األخرى من التجارب التي قامت بها، 
وحّدد المصادر المحتملة للخطأ في بيانات تجربتك.

النخراط في المجتمع

اعمل ملصًقا عن س�وء استخدام املضادات احليوية 
دون وصف�ة طبي�ة، واس�تعامل مض�ادات البكتريي�ا 
يف املن�زل دون استش�ارة الطبي�ب ي�ؤّدي إىل ظه�ور 
البكتريي�ا املقاوم�ة للمض�ادات احليوي�ة. ابحث يف 
األس�باب الت�ي جتع�ل البكتريي�ا مقاوم�ة للع�الج، 
واخلط�وات الت�ي جيب عىل أف�راد جمتمع�ك اتباعها 
حل�ل هذه املش�كلة. اعم�ل ملصًق�ا يوض�ح ألفراد 

جمتمعك هذه القضية.

 خمترب الأحياء

: كيف ميكن حتديد امل�صاد احليوي الأقوى؟ ا�صتق�سمِ
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المطويات  صف طريقة العدوى الفيروسية، وحّدد الفرق بين دورات تكاثر الفيروس دورة التحلل والدورة 

االندماجية وارسم مراحل كل دورة في المطوية.

المفاهيم الرئي�صةالمفردات

3   البكتيريا 1-

البكترييا 
نظري النواة

املحفظة 
اهلُديبات

االنقسام الثنائي
االقرتان 

البوغ الداخيل

  بدائية النوى مخلوقات حية تعيش في جميع البيئات.

• تنتمي بدائيات النوى إىل فوق مملكتني.	
• معظم بدائيات النوى مفيدة.	
• لبدائيات النوى آليات متعددة للمحافظة عىل بقائها.	
• تسبب بعض البكترييا املرض.	

3 الفيرو�سات والبريونات  2-

الفريوس 
حمفظة الفريوس

دورة التحلل
الدورة االندماجية

الفريوس االرجتاعي
الربيون

   الفيروس�ات والبريونات أصغر وأقل تعقيًدا من البكتيريا 
في تركيبها، وهي تهاجم الخاليا ويمكن أن تغير من الوظائف الخلوية.

• يوجد داخل الفريوسات محض نووي، وحتاط بغالف بروتيني.	
• تصنف الفريوسات بناًء عىل مادهتا الوراثية.	
• تنقسم الفريوسات من حيث تضاعفها إىل ثالثة أنامط.	
• الكثري من الفريوسات يسبب املرض.	
• الربوتينات التي تسمى الربيونات قد تسبب املرض أيًضا.	
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3-1
  مراجعة المفردات

اختر المصطلح الذي ال ينتمي إلى المجموعة اآلتية، مبيًنا السبب:

محفظة –•ُهديبات –•بوغ داخلي. 1

انقسام ثنائي –•تثبيت النيتروجين –•االقتران.. 2

بوغ داخلي –•نظير النواة –•تثبيت النيتروجين.. 3

تثبيت المفاهيم الرئي�صة

أّي المخلوقات اآلتية ال ينتمي إلى فوق مملكة البدائيات؟. 4

a. البكتيريا الخضراء المزرقة.

b. المنتجة للميثان.

c. الُمحّبة للملوحة.

d. المحبة للحرارة والحموضة.

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 5 و6.
نمو البكتيريا

يا
ر

تي
ك

لب
 ا

د
دا

ع
اأ

الزمن

1 2

3

4

أّي منحًن�ى في هذا الش�كل أصدق تمثي�اًل لمعدل نمو . 5
البكتيريا في الظروف المثلى؟

a. المنحنى 1

b.  المنحنى 2

c. المنحنى 3

d.  المنحنى 4

أّي منحنى في الشكل أصدق تمثياًل لمعدل نمو بكتيريا . 6
تعرضت لمضاد حيوي فعال؟

a. المنحنى 1

b. المنحنى 2

c. المنحنى 3

d. المنحنى 4

باالعتماد على مكان وجودها، أّي مما يأتي يعد األخطر . 7
على صحة اإلنسان؟

a. البدائيات الُمحبة للحرارة والحموضة.
b.  البدائيات المحبة للملوحة.

c.  بكتيريا أشيرشيا كوالي.

d.  فيروس آكل البكتيريا.

استخدم الصور اآلتية لإلجابة عن السؤال 8.

2

1

3

ما الوصف الصحيح للبكتيريا المبينة في الشكل أعاله؟. 8

a. 1 كروية، 2 عصوية، 3 لولبية.

b. 1 عصوية، 2 كروية، 3 لولبية.

c. 1 لولبية، 2 كروية، 3 عصوية.

d. 1 عصوية، 2 لولبية، 3 كروية.
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ما السبب المحتمل لتسوس األسنان؟. 9

a. فيروس اندماجي يصيب الخاليا الحية للسن. 

b. بكتيريا تتغذى على السكر وتنتج حمًضا.

c. زيادة فيتامين K من قبل بكتيريا الفم.

d.  بكتيري�ا مثبتة للنيتروجين تح�رر األمونيا التي ُتعّري مينا 
السن.

اأ�صئلة بنائية

نهاي��ة مفتوح��ة: ق�دم حجًجا تؤيد أو تع�ارض الجملة . 10

اآلتي�ة: للبكتيري�ا أهمية قص�وى في حي�اة المخلوقات 
الحية على األرض.

اإجابة ق�صيرة: صف خصائص البكتيريا التي تجعل القضاء . 11

عليها صعًبا )على مستوى الفرد والجماعة من الناس(.
التفكير الناقد

تاأّمل كيف يكون شكل الحياة على األرض لو لم تخلق . 12

البكتيريا الخضراء المزرقة؟
توّقع العواقب البيئية التي يمكن أن تحدث لو انقرضت . 13

فجأة أنواع البكتيريا المثبتة للنيتروجين كافة.
�صف بعض الخصائص المتنوعة للبدائيات.. 14

    

3-2    
 مراجعة المفردات

فيم يشترك كل زوجين مما يأتي؟
دورة التحلل –•الدورة االندماجية.. 15
البريون –•الفيروس.. 16
المحفظة –•البريون.. 17

تثبيت المفاهيم الرئي�صة

أّي المواد اآلتية موجودة في جميع الفيروسات؟. 18
a. المادة الوراثية والمحفظة

b. نواة ومادة وراثية ومحفظة
c. نواة ومادة وراثية ومحفظة ورايبوسومات

d.  نواة ومادة وراثية ومحفظة ورايبوسومات وغشاء خلوي.

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 19 و20.

4

 1
2

3

ما رقم البيان الذي يشير إلى التركيب الذي يمثل المادة . 19
الوراثية للفيروس؟

1  .a

2  .b

3  .c

4  .d
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ما رمز التركيب الذي ُيمثل محفظة الفيروس؟. 20

1  .a

2  .b

3  .c

4  .d

فيروس مرض نقص المناعة المكتس�بة هو فيروس . 21
ارتجاعي. ماذا يعني ذلك؟

.DNA الفيروس لصنع RNA ُيستخدم .a

.RNA الفيروس لصنع DNA ُيستخدم .b

الفيروس.  RNA ُيصنع البروتين مباشرة من .c

d. ُيصنع البروتين مباشرة من DNA الفيروس.

ما الصحيح عن البريونات؟. 22

ة من RNA تصيب الخاليا. a.  قطع ُمرتدَّ

b.  بروتينات معدية.

c.  األمراض التي تس�ببها البريونات تصيب األبقار 
فقط.

d.  نوع جديد من المادة الوراثية اكتشف حديًثا.

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 23.

ما المخلوق الحي الذي يصيبه هذا الفيروس؟. 23

a. اإلنسان

b. البكتيريا

c. النباتات

d. الفطريات

اأ�صئلة بنائية

 نهاي��ة مفتوح��ة. ق�دم حجًج�ا تؤي�د أو تع�ارض فيها . 24

الجملة التالية: "الفيروسات مخلوقات حية".

 نهاية مفتوحة. هل ينبغي وضع األشخاص المصابين . 25
الحج�ر  ف�ي  الع�دوى  وش�ديدة  مميت�ة  بفيروس�ات 

الصحي؟ أيِّد إجابتك بالحجج.

 نهاي��ة مفتوح��ة. ق�دم حجًج�ا تؤي�د أو تع�ارض هذه . 26

الجملة: "البريونات مجرد فيروسات من دون محفظة".

التفكير الناقد

ا�س��تنتج. لماذا يعد تحضير َعقار يقاوم فيروسات ذات . 27

دورة اندماجي�ة أكث�ر صعوبة م�ن تحضير عق�ار يقاوم 
فيروسات ذات دورة محللة؟

م. لماذا يعد صنع عقاقير تقاوم البكتيريا أس�هل من . 28  قوِّ
صن�ع عقاقي�ر تق�اوم الفيروس�ات، على الرغ�م من أن 

الفيروسات أبسط تركيًبا من البكتيريا؟
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تقويم اإ�صافي

 اكتب مقالة لمجلة المدرسة . 31 

تش�رح فيه�ا بوض�وح الف�روق بي�ن البكتيري�ا المس�ببة 
لألمراض وبين الفيروسات.

  ما خطوات تضاعف فيروس . 32 

اإليدز؟ صف كل خطوة من هذه الخطوات بجملة واحدة.

اأ�صئلة الم�صتندات:

استخدم الجدول اآلتي في اإلجابة عن السؤالين 33 و34.
يبي�ن الجدول أعداد الوفيات بس�بب ثالثة أن�واع من وباء 

األنفلونزا ظهرت عالمياًّا خالل القرن العشرين.

الأنفلونزا 

الإ�سبانية

الأنفلونزا 

الآ�صيوية

اأنفلونزا

هونج كونج

 1968– 19571969- 19181958- 1919ال�سنة

الوفيات في 

الوليات 

المتحدة 

الأمريكية

500.00070.00034.000

1 – 4 ماليين1 مليون20 – 40 مليوًناالوفيات عالميًّا

أّي األوبئة كان أكثر فتًكا؟. 33

لم�اذا ل�م تك�ن الوفي�ات بأنفلون�زا هون�ج كون�ج في . 34
الواليات المتحدة األمريكية مرتفعة مقارنة باألنفلونزا 
اآلس�يوية عل�ى الرغم م�ن أن الوفي�ات العالمية كانت 

أعلى؟

ن فرضية علمية تفس�ر لماذا توقف وب�اء األنفلونزا . 35 ك�وِّ
الذي لو استمر لقضى على سكان العالم جميًعا؟

مراجعة تراكمية

اش�رح كي�ف تختل�ف مفاهي�م المالحظة واالس�تنتاج . 36
والنقد بعضها عن بعض؟ )الفصل األول(.

ك��ّون فرضي�ة وط�ّور تقني�ة إلبط�اء دورة تضاع�ف . 29

الفيروس أو إيقافها.

ط��ّور قائمة بالمهن المختلفة ذات العالقة بالبكتيريا . 30

والفيروسات والبريونات.
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اختبار مقنن

اختيار من متعدد

أّي مما يأتي يصف دور األبواغ الداخلية في البكتيريا؟. 1

a. حالة السكون في البكتيريا في الظروف غير المناسبة.

b.  ش�كل من أشكال التكاثر التزاوجي في البكتيريا يتم 
من خالله تبادل المعلومات.

c.  غط�اء تف�رزه البكتيري�ا للحماية من الظ�روف البيئية 
الصعبة.

d.  تركي�ب ش�عري بال�غ الصغ�ر مك�ّون م�ن البروتين 
ملتصق بسطح البكتيريا.

استخدم الجدول اآلتي لإلجابة عن السؤالين 2 و3.

ال�ساللة 

البكتيرية
ال�صكل�صبغة جرام

الأمرا�س 

ذات العالقة

 Bacillus
cereus

موجبة جرام

ع�ضوية ومرتبة 

في �ضال�ضل

التهاب 

ال�ضحايا

 Escherichia
coli

كروية�ضالبة جرام

اإ�ضهال 

الم�ضافرين

 Pseudomonas
aeruginosa

�ضالبة جرام

ع�ضوية، في اأزواج 

اأو �ضال�ضل ق�ضيرة

ذات الرئة

 Serratia
mercescens

ذات الرئةت�ضبه الع�ضى�ضالبة جرام

أّي مما يأتي بكتيريا سالبة جرام وتبدو عصوية وبسالسل . 2
قصيرة؟

Escherichia•coli  .b   Bacillus•cereus  .a
Serratia•mercescens  .d  Pseudomonas•aeruginosa  .c

م�ا المرض المرتبط بالبكتيريا الس�البة ج�رام التي توجد . 3
في أزواج؟

c. ذات الرئة.  a. التهاب السحايا.  
d. إسهال المسافرين. b. التليف الكيسي.  

اأ�صئلة الإجابات الق�صيرة

قارن بين األشكال األساسية للبكتيريا.. 4

اأ�صئلة الإجابات المفتوحة

تثبت بعض أنواع البكتيريا النيتروجين في العقد الجذرية . 5
لنب�ات بقول�ي. بيِّن كي�ف ُيعّد وج�ود ه�ذه البكتيريا في 

العقد الجذرية مفيًدا للبكتيريا وللنبات.
بّرر لماذا قد ي�زرع المزارع في حقله البقول عندما ينوي . 6

زراعة محاصيل أخرى؟
ا لمعالجة األنفلونزا؟. 7 ا حيوياًّ برر لماذا ال يصف الطبيب مضاداًّ

ال�صوؤال المقالي

تعد البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أحد التحديات التي 
تواجه البشر؛حيث تستخدم المضادات الحيوية لعالج العديد 
م�ن األم�راض. وعموًم�ا، فق�د تحس�نت حي�اة البش�ر بوجود 
المضادات الحيوية، ومع ذلك، فقد أدى االس�تخدام الواس�ع 
للمض�ادات الحيوي�ة وس�وء اس�تعمالها إلى ظهور أن�واع من 
البكتيري�ا المقاوم�ة للمضادات الحيوية. وه�ذا يعني أن بعض 
األم�راض الت�ي تس�ببها البكتيريا لن يت�م مقاومتها باس�تخدام 
المضادات الحيوية نفس�ها، أي أن على األطباء استخدام أنواع 
جديدة وقوية من المضادات الحيوية لعالج هذا المرض. وهذا 
يعطي البكتيريا فرصة لتطوير مقاومة ضد المضادات الجديدة. 
ولألس�ف، فإن مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا تتطور 

أسرع من سرعة إنتاج المضادات الحيوية الجديدة.

اس�تعن بالمعلومات الواردة في الفق�رة أعاله، ثم أجب عن 
السؤال اآلتي في صورة مقال: 

قّيم كيف ُتس�هم خصائ�ص البكتيريا في التطور الس�ريع . 8
في مقاومتها للمضادات الحيوية.

11111111ال�����ص�����ف

1-13-13-13-13-13-13-13-3الف�صل / الدر�س

12345678ال�صوؤال

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.
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حقائق يف علم الأحياء

�صورة باملجهر املركب مكربة  × 65

طالئعيات يف القناة اله�ضمية 

للنمل الأبي�ض

بيت منل اأبي�ض

م�ضتعمرة النمل الأبي�ض

تل النمل الأبي�ض

 الطالئعيات 

Protists  

يعي�ش 	  ال�ذي  الطالئع�ي  المخل�وق 
األبي�ض  النم�ل  أمع�اء  ف�ي  �ا  تكافليًّ
الس�يليلوز  هض�م  عل�ى  يس�اعده 

الموجود في الخشب.
 	 Amoeba proteus ن�وع  م�ن  األميب�ا 

ف��ي  تع��ي��ش  ا،  ا ج�دًّ صغي�رة ج�دًّ
الطبق�ة الرقيقة م�ن الماء الت�ي تحيط 

بحبيبات التربة.
إن ملعق�ة م�ن الترب�ة تح�وي حوالي 	 

خمس�ة م�اليين مخلوق طالئعي.

م�ن  متنوع�ة  مجموع�ة  الطالئعي�ات 
الخلي�ة  الوحي�دة  الحّي�ة  المخلوق�ات 
أو المتع�ددة الخالي�ا، حقيقي�ة الن�واة، 

تختلف في طرائق التغّذي والتكاثر. 
1-4 مدخل اإىل الطالئعيات

 تتكون الطالئعيات
م�ن مجموعة متنوعة م�ن المخلوقات 
الحي�ة الت�ي تصنَّ�ف بن�اًء عل�ى طريقة 

حصولها على الغذاء.

2-4 تنوع الطالئعيات  

 
ليات طالئعيات غير ذاتية التغّذي، 	  األوَّ

شبيهة بالحيوانات.
الطحال�ب طالئعي�ات ذاتي�ة التغّذي، 	 

ش�بيهة بالنباتات، وتعد من المنتجات 
في األنظمة البيئية المائية.

بالفطري�ات 	  الش�بيهة  الطالئعي�ات 
طري�ق  ع�ن  غذائه�ا  عل�ى  تحص�ل 
المخلوق�ات  م�ن  الغ�ذاء  امتص�اص 

الميتة أو المواد العضوية المتحللة.
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جتربة ا�ستهاللية

ن�شاطات تمهيدية

ما الطالئعيات؟

تش�به مملك�ة الطالئعي�ات ُدرج الخزان�ة ال�ذي يح�وي 
أش�ياء مختلفة ال نجد لها مكاًنا آخ�ر نضعها فيه. وتضم 
ثالث مجموعات من المخلوقات الحية التي ال يناسبها 
أن توضع في مملكة أخرى. وستش�اهد في هذه التجربة 

مجموعات الطالئعيات الثالث.

خطوات العمل  

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية.. 1
اعمل جدول بيانات لتسجيل مشاهداتك.. 2
أن�واع . 3 لبع�ض  مختلف�ة  مجهري�ة  ش�رائح  افح�ص 

الطالئعيات.
الح�ظ أوجه التش�ابه واالختالف بين أن�واع مختلفة . 4

م�ن الطالئعي�ات ع�ن طري�ق المجه�ر، ث�م س�جل 
مشاهداتك ومالحظاتك ورس�ومك التوضيحية في 

جدول بياناتك.

التحليل:

نّظ��م الطالئعي�ات الت�ي له�ا صف�ات متش�ابهة ف�ي . 1

مجموعات، مستخدًما البيانات التي جمعتها.
ا�ض��تنتج. أي الطالئعي�ات ف�ي المجموعات ش�بيهة . 2

بالحيوان�ات، وأيه�ا ش�بيهة بالنباتات، وأيها ش�بيهة 
بالفطريات؟

   اخلط��وة 1: اط�و صفح�ة أو ورقة من دف�ر مالحظاتك 
�ا إىل نصفني، ثم اطو الصفح�ة بعد ذلك إىل ثالثة  عموديًّ

أجزاء كام يف الشكلني اآلتيني:

C19-16A-869510

   اخلط��وة 2: قص ع�ى طول الثنية من الطبق�ة العليا فقط 
لتكّون ثالثة ألسنة كام يف الشكل اآليت:

C19-16A-869510

  اخلطوة 3: اكتب عنوان الطالئعيات يف الطرف املثقوب، 
الش�بيهة  الطالئعي�ات  العل�وي  اجل�دول  يف  اكت�ب  ث�م 
باحليوان�ات، ويف اجلدول األوس�ط الطالئعيات الش�بيهة 
الش�بيهة  الطالئعي�ات  الس�فيل  بالنبات�ات، ويف اجل�دول 

بالفطريات، كام يف الشكل اآليت:

C19-16A-869510
درا�ض��تك  اأثن��اء  يف  املطوي��ة  ه��ذه  ا�ض��تخدم  المطويات 

خ�ض��ائ�ض كل جمموع��ة يف الق�ض��م 1-4، وخل�ص صف�ات كل 

جمموعة يف اجلزء املناسب من املطوية.

ت�ض��نيف الطالئعي��ات: اعم�ل هذه 

تنظي�م  ع�ى  لتس�اعدك  املطوي�ة 
خصائص الطالئعيات.
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الأهداف 

طريق�ة  � بحس�ب  الطالئعي�ات  ت�ص��نِّف 

هيا. تغذِّ
ت�صتنتج دور الطالئعيات يف البيئة. �

مراجعة المفردات

يص�ف  مصطل�ح  التغ��ّذي:  ذاتي��ة  غ��ر 

املخلوق�ات احلي�ة الت�ي ال تس�تطيع صنع 
غذائه�ا بنفس�ها، وجي�ب أن حتص�ل ع�ى 

الطاقة والغذاء من خملوق حي آخر.

المفردات الجديدة 

األوليات
ميكروسبوريديوم

مدخل اإلى الطالئعيات   

�الش�كل1-4  ه�ذا الطالئع�ي الش�بيه  ∎
أمع�اء  يف  يوج�د  طفي�ي  باحليوان�ات 

اإلنسان الذي يرشب ماًء ملوًثا. 

ا�ص��تنتج. كيف�يحصل�ه�ذا�الطالئعي�

على�غذائه؟

  Giardia lamblia  جيارديا المبليا

 تتك�ون�الطالئعيات�من�مجموعة�متنوع�ة�من�المخلوقات�الحية�التي�
تصنَّف�بناًء�على�طريقة�حصولها�على�الغذاء.

الرب��ط م��ع الحياة: جلبت األعاصير التي حدثت ع�ام 2005 م - ومنها إعصار كاترينا - 

رياًح�ا وتيارات مائية س�ببت دم�اًرا هائاًل. وقد وّفر ماء الفيضان�ات الملوث ودمار 
أنظم�ة الصرف الصح�ي وازدحام المالج�ئ � أرًضا خصبة لنمو كل م�ن البكتيريا 

الضارة والفيروسات، ومخلوقات حية دقيقة ُتسمى الطالئعيات.

Protists الطالئعيات

�ا. فال ُتع�د الطالئعيات  ُتصن�ف الطالئعي�ات بس�هولة وف�ق صفاتها الت�ي لها حاليًّ
حيوانات أو نباتات أو فطريات؛ ألنه ليس لها خصائص أي من هذه الممالك.

الطالئعي�ات مملكة قائم�ة بذاتها، تحوي أكثر من 200,000 ن�وع. كما  تضم أنواًعا 
مختلفة تشترك في صفة واحدة، هي أنها  حقيقية النوى. وهناك اختالفات واضحة 

ا، وبعضها اآلخر يتكاثر الجنسيًّا. في طريقة تكاثرها؛ فبعضها يتكاثر جنسيًّ

ت�ص��نيف الطالئعيات:الطالئعي�ات مجموع�ة متنوع�ة م�ن المخلوق�ات الحية. 

وق�د قّس�مها العلماء إلى ثالث مجموعات بحس�ب طريقة حصوله�ا على الغذاء، 
هي: الطالئعيات الش�بيهة بالحيوانات كما في الش�كل�1-4، والطالئعيات الش�بيهة 
ا  بالنباتات، والطالئعيات الشبيهة بالفطريات. وتبين الصورة في الشكل مخلوًقا حيًّ

من األوليات protozoa ينتمي إلى الطالئعيات الشبيهة بالحيوانات.

  4-1
Introduction to Protists

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH4-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH4-L1.png

مدخل إلى الطالئعيات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الطالئعيات

المشترك

الثانوية مقررات
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الطالئعي��ات ال�ض��بيهة بالحيوان��ات  Animal – like protists: األميب�ا مخل�وق 

حي، وحيد الخلية، وتعد مثااًل على الطالئعيات الش�بيهة بالحيوانات؛ فهي تلتهم بكتيريا 
وطحال�ب وأوليات أخرى. ويبين الج�دول 1-4 عملية التهام األميبا مخلوًقا وحيد الخلية 

من األوليات، هو البراميسيوم.

 Kelp ينتمي عش�ب البحر :Plant-like protists الطالئعيات ال�ض��بيهة بالنباتات

العمالق في الجدول 1-4 إلى هذه المجموعة. وهو يصنع غذاءه بنفس�ه عن طريق عملية 
البن�اء الضوئي. وتس�مى هذه المجموع�ة الطحالَب. وهي إما مجهري�ة وحيدة الخلية، أو 
متعددة الخاليا كبيرة الحجم ومنها عشب البحر الذي يصل طول بعض أنواعه إلى 65م. 

الطالئعيات ال�ضبيهة بالفطريات Fungus-like protists: الفطر المائي في الجدول 

1-4 مثال على الطالئعيات الش�بيهة بالفطريات، وهو يمتص الغذاء من حش�رة ميتة. وتش�به 
ه�ذه المجموعة الفطري�ات؛ ألنها تمتص غذاءها من مخلوقات أخ�رى. لكنها تختلف عن 

الفطريات في تركيب الجدار الخلوي.

 ماذا قراأت؟ قارن بين المجموعات الثالث للطالئعيات.

 ضّم�ن معلومات من هذا القس�م يف 
مطويتك.

الطالئعي�����������ات الجدول 4-1

المجموعة

الطالئعيات ال�ضبيهة بالحيوانات 

)الأوليات(

الطالئعيات ال�ضبيهة بالنباتات 

)الطحالب(

الطالئعيات ال�ضبيهة 

بالفطريات

ال���دوارة، الهدبيات، واللحميات، والبوغيات، وال�سوطيات ال�س�وط�ي���ات  الدي�اتوم����ات،  اليوج�ل�ين����ات، 

الطحال���ب الذهبي���ة، الطحال���ب البين���ة، الطحالب 

الخ�سراء، الطحالب الحمراء.

الفطريات الغروية، الفطريات المائية، 

البيا�ض الزغبي.

مثال

ع�سب البحر العمالقاالأميبا
الفطر المائي

الخ�ضائ�ض المميزة

الأنه���ا 	  بالحيوان���ات؛  �سبيه���ة  اعتب���رت 

ت�ستهلك مخلوقات اأخرى في غذائها. 

بع�سها طفيلي.	 

اعتب���رت �سبيه���ة بالنباتات؛ الأنه���ا ت�سنع غذاءها 	 

بنف�سها عن طريق عملية البناء ال�سوئي. 

ي�ستهل���ك بع�سها مخلوق���ات اأخرى في طعامه اأو 	 

���ا عندم���ا ال يتوافر ال�س���وء الالزم  يعي����ض طفيليًّ

لعملية البناء ال�سوئي.

اعتبرت �سبيه���ة بالفطريات؛ الأنها تتغذى 	 

على الم���واد الع�سوي���ة المتحللة، وتمت�ض 

الغذاء عبر جدارها الخلوي.

الغروي���ة 	  الفط�ري���ات  بع�����ض  ت�سته�ل���ك 

مخلوقات اأخرى، كما اأن بع�سها طفيلي.

المطويات
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المواط��ن البيئي��ة Habitats: تعي�ش الطالئعي�ات ف�ي البيئ�ات الرطب�ة 

والمائية، ومنها أوراق الش�جر المتحللة، والتربة الرطب�ة، والبرك، والجداول 
والمحيطات. وتقي�م الطالئعيات عالقات تكافلية م�ع المخلوقات األخرى. 
فحيوان كس�الن الش�جر في الش�كل 2-4 م�ن الثديي�ات البطيئ�ة الحركة التي 
تعيش في أعلى قمم األش�جار في الغابات المطيرة؛ حيث تس�اعده الطحالب 

الخضراء النامية على شعره على التخفي بين ورق الشجر في عملية تمويه.

أمراًض�ا  تس�بب  دقيق�ة،  طالئعي�ات   Microsporidia الميكروس�بوريديا 
ا. وبهذا تس�هم التقنية الحديثة في  للحش�رات، ولذلك تس�تخدم مبيًدا حش�ريًّ

استخدام الميكروسبوريديا للقضاء على الحشرات التي تدمر المحاصيل.

م�ن الطالئعي�ات طحل�ب  ∎  4-2  الش�كل 
أخ�ر يعي�ش يف ش�عر حي�وان الكس�الن، 

ن عالقة تكافلية. ويكوِّ

ا�ض��تنتج. م�ا ن�وع العالق�ة التكافلي�ة التي 

تكونها هذه المخلوقات؟

تجربة ا�ضتهاللية

مراجعة: بناًء عىل ما قرأته عن الطالئعيات، 

كيف جتيب اآلن عن أسئلة التحليل؟

ك�سالن ال�سجرة 

Tree sloth

Green algae طحالب خ�سراء
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خمترب حتليل البيانات   4-1

بناًء على معلومات حقيقية

ف�ضر الر�ضوم العلمية التو�ضيحية

م��ا العالق��ة بني الطحال��ب اخل�ض��راء وبني خاليا  �ض��جرة اجلنكة ال�ض��ينية 

)كزبرة البئر( Ginkgo biloba؟ رصد العلامء عام 2002م أول عالقة 

تكافلية بني الطالئعيات الشبيهة بالنباتات � وهي الطحالب اخلراء � وبني 
خاليا نبات بري.

.Ginkgo biloba يبني الشكل عن اليسار طحلًبا داخل خلية من شجرة اجلنكة

التفكر الناقد

افح�ض  الشكل، وقدر حجم اخللية الطحلبية. 1.

ف�ض��ر  ملاذا يالئم مصطل�ح داخل النب�ات Endophytic وصف هذه  2.

الطحالب؟ مقطع "endo" يعني داخل، ومقطع "phyte" يعني نباًتا.

البيانات واملالحظات

C19-01A-869510 

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007 
C19-01A 

Alga in plant cell 
7/8/05 

version 2 

خلية طحلبية

بروزات �سيتوبالزمية قطرات دهنية

�سيتوبالزم 

خلية �سجرة 

الجنكة

10ميكرون
-6

 Tremoullaux-Guiller, et al. 2002. Discovery of an endophytic alga in Ginkgo biloba. American Journal of  :أخذت البيانات في هذا المختبر من
.Botany 89 (5): 727–733

الخال�ضة

   الطالئعي�ات مخلوقات حقيقية 
النوى، وحيدة الخلية أو عديدة 

الخاليا.

   تصن�ف الطالئعيات بن�اًء على 
طريقة حصولها على الغذاء. 

فهم الأفكار الرئي�ضة

 ف�ض��ر. لماذا يس�تخدم . 1
لتصني�ف  التغ�ّذي  العلم�اء  بع�ض 

مخلوقات مملكة الطالئعيات؟

ف�ضر. لماذا صنف العلماء الطالئعيات . 2

ف�ي مملك�ة واح�دة، وخصوًص�ا أنها 
تشكل مجموعة متنوعة؟

التفكير الناقد

تطبيق المفاهيم. ماذا تفعل إذا اكتشفت . 3

مخلوًقا طالئعيًّا جديًدا؟ وما الخصائص 
التي تساعدك على تصنيفه؟

التغ�ّذي   . 4 طرائ�ق  اس�تخدم  �ض��نف. 

والخصائص المشتركة بين الطالئعيات 
لتصنيفها.

التقويم  4-1
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الأهداف 

حتدد خصائص األوليات. �

ت�ضف تركيب األوليات. �

تو�ضح دورات احلياة يف بعض األوليات. �

م�ن  � ُش�َعب  ع�دة  خصائ�ص  ت�ض��ف 

الطحالب.
 حت��دد صبغات ثانوي�ة مرتبطة مع عملية  �

البن�اء الضوئ�ي باعتباره�ا صف�ة لبعض 
الطحالب.

 تف�ض��ر اخت�الف الدياتوم�ات عن معظم  �

جمموعات الطحالب األخرى.
ت�ضرح كيفية حصول الفطريات املائية عى  �

غذائها.

مراجعة المفردات:

	  منخف�ض الرتكي�ز: تركيز م�واد مذابة يف 
املحل�ول خ�ارج اخللي�ة أق�ل من�ه داخل 

اخللية.
	  البالس�تيدات اخل�راء: عضي�ات حتوي 
كلوروفي�ل، وتوج�د يف خالي�ا النبات�ات 
الت�ي  الطالئعي�ات  وبع�ض  اخل�راء 
تستخدم الطاقة الضوئية وحتوهلا إىل طاقة 

كيميائية.
ن جدار  	  الس�يليلوز: مبلمر جلوكوز، يكوِّ
الطالئعي�ات  وبع�ض  النبات�ات  خالي�ا 

الشبيهة بالفطريات.

 األوليات: طالئعيات غير ذاتية التغّذي، شبيهة بالحيوانات.
  الطحالب طالئعيات ذاتية التغذي، ش�بيهة بالنباتات، وتعد من المنتجات في 

األنظمة البيئية المائية.

  الطالئعي�ات الش�بيهة بالفطريات تحص�ل على غذائها ع�ن طريق امتصاص 
الغذاء من المخلوقات الميتة أو المواد العضوية المتحّللة.

الرب��ط م��ع الحي��اة:  هل فحصت م�رة قطرة ماء م�ن بِْركة بالمجه�ر المركب؟ إذا 

ش�اهدت مخلوقات حية صغيرة تتحرك فهذا يعني أنك تشاهد مخلوقات حية من 
الطالئعي�ات. وه�ل نظرت إلى مجموع�ة من الناس يوًما، ثم تس�اءلت: ما العامل 
المشترك بينهم؟ ربما تكتشف أنهم متشابهون في نوع  الرياضة التي يحبونها مثاًل. 
كذلك تتش�ابه معظم الطالئعيات الش�بيهة بالنباتات في أنها تصنع غذاءها بنفسها. 
وهل سمعت قولهم: "ال تحكم على الكتاب من غالفه"؟ إن الشيء نفسه يقال عن 
الطالئعيات الشبيهة بالفطريات؛ فأنت تراها للوهلة األولى من الفطريات، وعندما 

تفحصها عن قرب تجد خصائص كثيرة فيها تدل على أنها ليست فطريات.

الأوليات - الطالئعيات ال�ضبيهة بالحيوانات

 Protozoans-Animal-like Protists

طريق�ة الحرك�ة من الخصائ�ص التي يعتمد عليه�ا علماء األحي�اء في تصنيف 
الطالئعيات الشبيهة بالحيوانات إلى ُشعب، منها:

الهدبي��ات Ciliophora: للهدبي�ات ب�روزات قصي�رة تش�به الش�عيرات تس�مى 

ا.  �ا أو جزئيًّ الُهديب�ات Pili. وتغط�ي ه�ذه الُهديبات جس�م ه�ذه المخلوقات كليًّ
وتستخدمها لتدفع جسمها في الماء، وتوجه الطعام نحوها، الشكل4-3.

الشكل 3-4 نوعان من اهلدبيات، يستخدمان اهلُديبات يف الغذاء واحلركة. ∎

  4-2
تنوع الطالئعيات

Diversity of Protists

اهلُديبات 
القشرية

الكيس اخليطي
الفجوة املنقبضة

القدم الكاذبة

املثقبات
العوالق

اإلضاءة احليوية
املستعمرة

تعاقب األجيال

المفردات الجديدة 

ُهديبات

ُهديبات

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH4-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH4-L2.png

تنوع الطالئعيات
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المشترك
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عاِل الأحياء الدقيقة: يدرس املخلوقات 
التي ُترى باملجهر فقط. وتدخل الطالئعيات 

ضمن هذا املجال. 

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

طحالب خضراء

 الشكل4-4  يوفــر براميســيوم بورساريا بيئة  	
للطحالب اخلــراء التي تدخــل فيه من أجل 

الغذاء، دون أن هيضمها. 

ا�ستنتج: ما نوع عالقة تبادل المنفعة بينهما؟ 

تحتوي هذه الشــعبة من األوليات على أكثر من 7000 نوع، يعيش معظمها في 
البيئات المائية والمحيطات، والبرك والبحيرات واألنهار. ويمكن لحوالي 20 

مليون مخلوق من الهدبيات أن تعيش في مساحة متر مربع من الطين.
البرامي�س��يوم: مــن أكثر الهدبيــات التي تمت دراســتها. ويبين الشــكل 4-4 
البراميســيوم الذي يعيش فــي عالقة تبادل منفعة مع الطحالــب الخضراء التي 
تقوم بالبناء الضوئي وتزوده بالغذاء. البراميســيوم من األوليات الوحيدة الخلية 
ا طبقة تسمى القشــيرة pellicle، انظر إلى الشكل4-5 .  التي تغطي جســَمها كليًّ
ويوجد تحت القشــيرة الســيتوبالزم الخارجي الذي يسمى طبقة اإلكتوبالزم- 
ectoplasm- التي ينغرس فيها األكياس الخيطية- trichocysts، وهي أجســام 
أسطوانية ينطلق منها أشــواك ، وهذه األكياس ال يعرف دورها تماًما، إال أن لها 
دوًرا  في مســاعدة البراميسيوم على الدفاع عن نفســه، أو صيد فريسته. تغطي 
الُهديبات الجســم، ولها دور فــي الحركة والتغّذي. وألن البراميســيوم يعيش 
غالًبــا في بيئات مائية تركيز األمالح فيها منخفض hypotonic؛ فإن الماء يدخل 
باستمرار إلى داخل الخلية بالخاصية األسموزية؛ ألن تركيز المواد المذابة يكون 
أقل في الســائل خارج الخلية عنه داخل الخلية؛ لذا تقــوم الفجوات المنقبضة 
contractile vacuoles بجمــع الماء الزائد، وتتخلــص منه خارج الخلية. وقد 
يحتوي الماء على بعض المواد اإلخراجية، لذا تحافظ الفجوات المنقبضة على 
االتزان الداخلي للبراميسيوم. كما يتكون جسم البراميسيوم من )الميزاب الفمي 
- الفجوة الغذائية، وفتحة اإلخراج التــي تخرج الفضالت عن طريقها، والنواة 

الكبيرة، والنواة الصغيرة(.

 ماذا قراأت؟  ف�ّس��ر لماذا تعــد الفجوات المنقبضة مهمــة للحفاظ على 
االتزان الداخلي في البيئات المنخفضة التركيز؟



 تجرية
ما طرائق تغذية الطالئعيات؟علميةعلمية
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Master Page used: NGS

 الش�كل 5-4   الرباميس�يوم خملوق وحيد اخللية، له عضيات حماطة بغشاء، ويقوم بعملية االقرتان، حيث يتبادل الزوجان املادة الوراثية كام هو  ∎
مبني يف هذا املخطط. وال يعد االقرتان تكاثًرا جنسيًّا؛ ألنه ال ينتج عن اندماج خاليا جنسية ذكرية وأنثوية، واليكون خملوقات حية جديدة.

ال��س��ي��ت��وب��الزم 
الداخيل )سائل(

فتحة إخراج

فجوة
منقبضة

يتم تبادل 
النوى 

الصغرية

يتكون براميسيوم 
ا متطابق وراثيًّ

تتكون نوى كبرية
جديدة

نواة صغرية 
)1n(
جرس 

سيتوبالزمي

تتفتت النواة
الكبرية

نواة كبرية

نواة صغرية

تنفصل 
اخلاليا 

وراثيًّا

تنقسم النواة 
الصغرية 
انقساًما 
ا اختزاليًّ

ختتفي ثالث نوى صغرية   
من كل خلية.

تنقسم النواة الصغرية 
الباقية انقساًما متساوًيا.

فجوات غذائية

السيتوبالزم اخلارجي 
)لزج(

القشريةاهُلديباتالتجويف )امليزاب( الفمياملريء

أكياس خيطية النواة الكبرية
النواة الصغرية

االق��ت���ران
1

5

2

6

34

8 7

Paramecia الربامي�سيوم
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التكاثر في الهدبيات: تتميز الهدبيات بوجود نوعين من النوى: النواة الكبيرة، 

والن�واة الصغي�رة. ويمك�ن أن تحوي كل خلي�ة أكثر من نواة م�ن النوعين؛ إذ 
تحوي النواة الكبيرة نسًخا كثيرة من المادة الوراثية؛ لتمكنها من السيطرة على 
الوظائف الحيوية للخلية، ومنها التغّذي، والتخلص من الفضالت، والحفاظ 
ا في عملية  على االتزان المائي داخل الخلية. وتلعب النواة الصغيرة دوًرا مهمًّ
ا عن طريق االنش�طار الثنائي، حيث تزداد  التكاثر. فالهدبيات تتكاثر الجنس�يًّ
الن�واة الكبي�رة طواًل، ثم تنش�طر ب�داًل من االنقس�ام المتس�اوي. وتعد عملية 
االقت�ران عملية جنس�ية يتم من خاللها تب�ادل المادة الوراثي�ة، ولكنها ال تعد 

ا؛ ألنها ال تكّون مخلوقات حّية جديدة. الشكل 4-5. تكاثًرا جنسيًّ

 ماذا قراأت؟   ف�س��ر اله�دف م�ن وج�ود الجس�ر الس�يتوبالزمي ف�ي 
الشكل 5-4 في أثناء عملية االقتران.

خمترب حتليل البيانات 4-2

بناًء على معلومات حقيقية

مّيز ال�سبب والنتيجة

كي��ف يوؤثر تركيز املحلول يف الفجوة املنقب�س��ة؟  تنق�ل الفجوة املنقبضة املاء 

من داخل الرباميس�يوم إىل بيئة املاء الع�ذب. وقد درس الباحثون آثار تركيز 
املحاليل يف الرباميسيوم.

البيانات واملالحظات

ضع الرباميس�يوم يف املحاليل املختلفة ملدة 12 س�اعة؛ لكي يتكيف معها، ثم 
ضعه بعد ذلك يف حملول أكثر تركيًزا، ثم أقل تركيًزا.

يب�ني املنحن�ى عن اليس�ار التغري يف رسعة خ�روج املاء من الفج�وة املنقبضة 
بالنسبة إىل الزمن.

التفكري الناقد

حّلل. إالَم يشري املنحنيان الصاعد واهلابط بالنسبة إىل الفجوة املنقبضة؟       . 1
استنتج. أي براميسيوم وضع يف املحلول األكثر تركيًزا؟ فرّس إجابتك.. 2

الزمن

الزمن

ماء
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دف
ي ت

ر ف
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تغي
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B برامي�سيوم 

A برامي�سيوم 

 Stock, et al. 2001. How external osmolarity affects the activity of the  :أخ�ذت البيان�ات ف�ي ه�ذا المختب�ر م�ن
 contractile vacuole complex, the cytosolic osmolarity and the water permeability of the plasma
membrane in Paramecium Multimicronucleatum. The Journal of Experimental Biology 204: 291 - 304

المفردات

اال�ستعمال العلمي مقابل 

اال�ستعمال ال�سائع

 Conjugation  االقرتان

التكاث�ر  ن�وع م�ن  العلم�ي:  االس�تعامل 
الالجنيس يتم فيه تبادل املادة الوراثية.

تس�مى  بعملي�ة  الرباميس�يوم  يتكاث�ر 
االقرتان.

ظاه�رة  مصاحب�ة  الش�ائع:  االس�تعامل 
ألخرى .

ّقة باجِلّد. يعجبني فيه اقرتان الرِّ
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اللحمي��ات )الجذريات الق��دم( Sarcodina:تقع ش�عيبة اللحميات ضمن 

ش�عبة اللحميات الس�وطية )Sarcomastigophora(، وهي طالئعيات ش�بيهة 
بالحيوانات، تس�تخدم أقداًما كاذبة في الحركة وللحصول على الغذاء. والقدم 
الكاذبة pseudopod اندفاع للغشاء الخلوي بفعل السيتوبالزم، يحيط بالفريسة 
التي يمس�كها، مكوًنا فج�وة غذائية، تفرز إنزيمات لتحليله�ا، كما هو مبين في 

الشكل 4-6.
تمثل األميبا معظم اللحميات )الجذريات القدم( التي يعرفها اإلنسان. ويعيش 
معظمه�ا ف�ي الم�اء المال�ح، إال أن عدًدا قلي�اًل منها يعي�ش في الم�اء العذب، 
والجداول، وقاع البرك الطينية، وعلى أوراق الش�جر الرطبة. كما تتطفل بعض 
اللحمي�ات مث�ل إنتامي�ا هس�توليتيكا Entamoeba histolytica على اإلنس�ان 
وتس�بب مرضًا يس�مى الدوس�نتاريا )الزحار االميبي( حيث تدخل إلى الجسم 

مع الماء والطعام الملوثين.

تركي��ب االأميبا:بس�يط كم�ا يبّين�ه الش�كل 6-4. الح�ظ الغش�اء الخل�وي، 

والسيتوبالزم الخارجي، والسيتوبالزم الداخلي، والفجوة المنقبضة، والفجوة 
الغذائي�ة، واألق�دام الكاذب�ة، والن�واة؛ والح�ظ أيًض�ا أن األميب�ا تتخل�ص من 
الفض�الت عن طريق االنتش�ار م�ن خالل الغش�اء الخارجي؛ فلي�س لها فتحة 
إخراج كما في البراميسيوم، وتحصل على األكسجين الالزم للعمليات الحيوية 

الخلوية بواسطة االنتشار إلى داخل الخلية.

ا؛ حي�ث تنقس�م الخلية إل�ى خليتين  تكاث��ر االأميبا:تتكاث�ر األميب�ا الجنس�يًّ

متطابقتين تماًم�ا. وتتحوصل بعض األميبا في الظروف البيئية الصعبة من أجل 
البقاء حتى تتحسن هذه الظروف.

ت�غ�ط�ي  ق�ش��يرة   Foraminiferans للمث�ق�ب��ات  علم األرض  معالربط

أجس�امها وتتك�ون من كربون�ات الكالس�يوم، وحبيبات الرمل. وللش�عاعيات 
Radiolarians غ�الف ق�اس م�ن الس�يليكا. وكلتاهم�ا م�ن أن�واع الجذريات 
الق�دم. يس�تخدم الجيولوجيون أحافير بقاي�ا المثقبات لتحدي�د عمر الصخور 

والرسوبيات، وتحديد المواقع المحتملة للتنقيب عن النفط، الشكل4-7.

كيم�ي�ائ�ي  ∎ م�ث�ري  حي�ف��ز    4-6  الش�كل 
ص��ادر ع�ن خملوقات صغ�رية األميبا لتكّون  

أقداًما كاذبة من الغشاء اخللوي.

 الشكل 7-4  للش�عاعيات غ�الف خارجي  ∎
من الس�يليكا. ومتتد أق�دام كاذبة عرب فتحات 
يف الغالف اخلارجي للمثقبات والشعاعيات.

فجوة غذائية

اأقدام كاذبة 

فجوة

منقب�سة

غ�ساء خلوي

ال�سيتوبالزم الداخلي

ال�سيتوبالزم 

اخلارجي

نواة

الشعاعياتالمثقبات )الفورامينيفرا(
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 Apicomplexa البوغيات القمية

القمي�ة  البوغي�ات  ش�عبة  تتب�ع  الت�ي  بالحيوان�ات  الش�بيهة  الطالئعي�ات  تس�مى 
Apicomplexa -الت�ي تنت�ج أبواًغا ف�ي مرحلة م�ن دورة حياتها- طائف�َة البوغيات 
Sporozoa. واألب�واغ خاليا تكاثرية تتك�ون دون الحاجة إلى التلقيح لتكّون مخلوًقا 
جدي�ًدا. ال توجد فجوات منقبضة أو أعضاء حركة ف�ي البوغيات. كما تقوم بعمليتي 
التنف�س واإلخ�راج كاألميبا عن طريق ظاهرة االنتش�ار من خالل الغش�اء البالزمي. 
وتعي�ش البوغي�ات متطفلة عل�ى مخلوقات فقاري�ة ومخلوقات الفقارية. وتس�تطيع 
العضيات المتمركزة في أحد أطراف المخلوق اختراق خلية العائل وأنسجته لتحصل 

على غذائها منه.
هناك مراحل جنس�ية وأخرى الجنسية في دورة حياة البوغيات. وغالًبا ما تحتاج إلى  
أكث�ر م�ن مخلوقين لتكم�ل دورة حياتها. يبين الش�كل 8-4 دورة حي�اة البالزموديوم 
الذي يسبب المالريا لإلنسان، وينتقل بواسطة أنثى بعوضة األنوفيلس. ومن أعراض 
ه�ذا الم�رض ارتفاع درجة ح�رارة الجس�م، والبرد والص�داع والقش�عريرة، وبعض 
األع�راض األخرى الش�بيهة بأعراض األنفلونزا. وينتش�ر الم�رض غالًبا في المناطق 
االس�توائية وش�به االس�توائية، حيث درجة الحرارة العالية، وتوافر الرطوبة، وتساقط 
األمطار. وتساعد هذه الظروف البيئية على نمو البعوض، مما يجعل طرائق مكافحته 
صعب�ة وعالي�ة التكلف�ة لمزيد م�ن المعلومات عن م�رض المالريا ارج�ع إلى موقع 
www.moh.gov.sa . البوابة اإللكترونية لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

 الش�كل 8-4  مرض امل�الري�ا يس��ب�ب�ه  ∎
ط�ف�يل ب�وغ�ي تنقله بعوضة األنوفيلس.

ح��دد. م�ا العائ�الن الالزم�ان له�ذا الطفيل 

البوغي لكي تستمر دورة حياته؟
ت�سل ال�سبوروزويتات اإىل الغدد اللعابية يف البعو�سة ويدخل ال�سبوروزويت اإىل 

جمرى الدم يف ج�سم اإن�سان ي�سمى العائل الثاين عندما تل�سعه بعو�سة م�سابة

�سبوروزويت البالزموديوم

كبد الإن�سان

تنفجر خاليا كبد 

الإن�سان امل�ساب 

وتطلق املريوزويتات

يدخل ال�سبوروزويت خاليا 

الكبد ويتكاثر ل جن�سيًّا مكوًنا 

مريوزويتات

املريوزويت

خاليا دم حمراء

يدخل املريوزويت خاليا الدم احلمراء يف الإن�سان ويتكاثر ل جن�سيًّا ب�سكل �سريع

تنفجر خاليا الدم احلمراء وتطلق 

مريوزويتات اأكرث لتهاجم خاليا دم 

حمراء اأخرى وتنتقل الأم�ساج اإىل الدم

تدخل اأم�ساج البالزموديوم 

ج�سم البعو�سة، العائل الأول 

عندما تل�سع اإن�ساًنا م�ساًبا

يتكون الزيجوت يف معدة البعو�سة من 

الأم�ساج ويحدث النق�سام الختزايل 

لينتج �سبوروزويت
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ال�س��وطيات Zoomastigina: ُس�ميت هذه الش�عبة الس�وطياِت ألنها تستخدم سوًطا 

يس�اعدها على الحركة. والس�وط نتوء طويل يبرز من الخلية. وتعيش بعض السوطيات 
ح�رة ف�ي الطبيع�ة، لكن العديد منه�ا يتطفل داخ�ل  المخلوقات األخ�رى. يوجد على 
األقل ثالثة أنواع من السوطيات التي تنتمي إلى الجنس تريبانوسوما تسبب أمراض 
معدية قاتلة لإلنس�ان، وذلك بسبب قلة فرص العالج المتاحة. وأحد األنواع الذي 
يس�بب مرض ش�اجاز )Chagas( يوجد في وس�ط وجنوب أمريكا، ويسمى أحيانا 
م�رض الن�وم األمريك�ي. أما النوع الثاني فيس�بب م�رض النوم اإلفريقي الش�رقي، 

ويسبب النوع الثالث مرض النوم اإلفريقي الغربي.

مر���ض النوم االأمريك��ي American sleeping sickness:يس�مى أيًضا مرض 

ش�اجاز Chagas، ويس�ببه النوع األول من جنس التريبانوسوما. الشكل 9-4، وهو 
نوع يشبه البوغيات التي تسبب المالريا؛ ألنه يحتاج إلى عائلين ليكمل دورة حياته، 
وكذلك تحتاج إلى الحش�رات لتنقل المرض وتنش�ره بين البش�ر. تعد حش�رة البق 
)رديوفي�د( المبينة في الش�كل 10-4، العائل األول الذي يحت�اج إليه هذا النوع من 
الس�وطيات في وس�ط وجنوب أمريكا. يتكاثر الطفيل في القناة الهضمية للحشرة.
وألن ه�ذه الحش�رة تحص�ل عل�ى غذائه�ا بامتص�اص الدم م�ن اإلنس�ان– العائل 
الثاني- فإن هذا يعطي الطفيل الفرصة لالنتقال من براز البق إلى جسم اإلنسان عبر 
الجروح أو األغشية المخاطية. وبمجرد دخول الطفيل إلى مجرى الدم فإنه يتكاثر 

ويتضاعف ويصبح قادًرا على اإلضرار بالقلب والكبد والطحال.

حي�اة  دورة  تش�به   :African sleeping sickness االإفريق��ي   الن��وم  مر���ض 

الس�وطيات التي تس�بب م�رض النوم األفريقي دورة حياة الس�وطيات التي تس�بب 
مرض النوم األمريكي. وتعد ذبابة تسي تسي، الشكل 10-4، العائل األول )الناقل( 
لمس�بِّب هذا المرض. وعندما تلسع الذبابة اإلنس�ان أو الثدييات األخرى المصابة 
بالم�رض لتتغ�ذى على دمه�ا تصبح الذباب�ة حامل�ة للطفيل )الس�وطيات(، حيث 
تتكاثر هذه الس�وطيات في القناة الهضمية لذبابة تس�ي تس�ي، ثم ينتقل الطفيل إلى 
غدد الذبابة اللعابية. وعندما تلس�ع الذبابة ش�خًصا سليًما آخر تنتقل السوطيات من 
غددها اللعابية إلى اإلنس�ان )العائل الثاني( ليتكاثر داخل جس�مه مس�بًبا له ارتفاًعا 

في درجة الحرارة، والتهابات في العقد الليمفاوية، وأضراًرا في الجهاز العصبي. 

 الش�كل 9-4 يمثل طفيل الرتيبانوسوما  ∎
يف عينة مأخوذة من إنسان مصاب.

 الش�كل 10-4 يبني احلرشات املس�ؤولة  ∎
عن نقل مس�ببات أم�راض النوم، وتكافح 

هذه احلرشات باملبيدات احلرشية.

ح�سرة رديوفيد - ت�سبب مر�ض النوم الأمريكي
ذبابة ت�سي ت�سي - ت�سبب مر�ض النوم الأفريقي
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طحالب حمراء طحالب خ�سراء 

يف  ∎ الطحال�ب  ختتل�ف   4-11  الش�كل 
ألواهنا بسبب احتوائها عىل صبغات خمتلفة 

متتص الضوء.

الطحالب- الطالئعيات ال�سبيهة بالنباتات

Algae-Plant-like protists
خ�سائ�ض الطحالب: ُتعد الطحالب من الطالئعيات الشبيهة بالنباتات؛ الحتوائها 

عل�ى صبغة الكلوروفيل الالزم�ة لعملية البناء الضوئي. وتختلف عن النباتات في 
أنها ال جذور لها وال أوراق وال تراكيب أخرى تشبه تلك الموجودة في النباتات. 
وللطحال�ب صبغ�ة ثانوي�ة تمّكنها من امتص�اص طاقة الضوء ف�ي أعماق مختلفة 
م�ن الم�اء. وألنه مع ازدياد عمق الماء ُتمتص أغل�ب الطاقة الضوئية، فإّن الصبغة 
الثانوي�ة للطحال�ب َتمت�ص طاقة الضوء ذات األط�وال الموجية الت�ي لم يمتصها 
الماء. وألن الصبغ�ات الثانوية تعكس أطوااًل موجية مختلفة من الضوء فإننا نرى 

الطحالب بألوان مختلفة، الشكل 4-11.

 ماذا قراأت؟  ا�سرح وظيفة الصبغات الثانوية في الطحالب.
 Diversity of Algae  تنوع الطحالب

ال تختل�ف الطحال�ب في اللون فقط؛ فهن�اك طحالب وحي�دة الخلية، أو ضخمة 
عديدة الخاليا يبلغ طول بعضها 65 متًرا. وبعض الطحالب الوحيدة الخلية تسمى 
العوال�ق Phyto planktons ، ويقص�د به�ا العوالق النباتية. وت�ؤدي العوالق دوًرا 
�ا ف�ي البيئة؛ إذ تش�كل قاعدة الش�بكة الغذائي�ة؛ فهي تزود الجو باألكس�جين  مهمًّ

الناتج عن عملية البناء الضوئي.

ويش�كل ه�ذا التنوع في الطحالب تحدًي�ا كبيًرا في عملية تصنيفه�ا. ويعتمد مختصو 
الطحالب على ث�الث خصائص لتصنيفها، هي: نوع الكلوروفيل والصبغات الثانوية 

التي تحويها، وطريقة تخزين الطعام، وتركيب الجدار الخلوي.

عالمِ الطحالب. خيتص بدراسة الطحالب، 

وربام يعمل أيًضا يف أبحاث العلوم البحرية 
وعمليات تكاثر األسامك. 

مهن مرتبطة مع علم االأحياء
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الدياتومات Diatoms: تنتمي إلى ش�عبة Bacillariophyta. انظر إلى 

الش�كل 12-4 تالحظ أن الدياتوم�ات طحالب وحيدة الخلية، تتكون من 
نصفين غير متساويين، ينطبق أحدهما على اآلخر ليكّونا ما يشبه صندوًقا 

صغيًرا له غطاء.

الفيــزيـاء الدياتوم�ات ذاتية التغّذي، وتنتج غذاءها عن طريق  معالربــط

البناء الضوئي، مس�تخدمة الكلوروفيل والصبغ�ات الثانوية كالكاروتين، 
الت�ي تعطيه�ا اللون األصف�ر الذهبي. وتخ�زن الدياتوم�ات طعامها على 
ش�كل زي�وت وليس كربوهيدرات، وه�ذا يمّكنها من الطفو على س�طح 

الماء؛ لتمتص الطاقة الالزمة لعملية البناء الضوئي من أشعة الشمس.

ن الجدار الخلوي المكون من السليكا الدياتوماِت من البقاء طوياًل  ويمكِّ
بع�د أن تموت. الش�كل13-4. وتتراكم جدران الس�ليكا في قاع المحيط 
لتكّون رسوبيات دياتومية. وتستخدم هذه الرسوبيات في تلميع الفلزات 
وتبييض األس�نان، وتس�تخدم مادًة حاّكة وعاماًل في الترشيح والتصفية. 

ا، كما هو موضح في الشكل4-14. ا والجنسيًّ وتتكاثر الدياتومات جنسيًّ  الش�كل 12-4  أنواع خمتلفة م�ن الدياتومات  ∎
ذات أشكال وأحجام خمتلفة.

 الش�كل 13-4  توج�د الدياتوم�ات يف البيئات املائية العذب�ة واملاحلة.  ∎
والصفة املميزة هلا أن جدارها اخللوي مكون من السليكا.

102



الخليت����ان الكبريان تنق�سمان ثانية 

انق�ساًما مت�ساوًيا

الخلي�����ة  ت�س������ل  وعندم������ا 

ال�سغ����رى اإل����ى اأ�سغر حجم 

ًفا تنق�سم انق�ساًما من�سّ

تكاثر لجن�سي

تكاثر جن�سي

ف انق�سام من�سّ

تكوين جدار حول الخلية

انق�سام مت�ساو

زيجوت ) الالقحة(

اتحاد الأم�ساج

اأم�ساج

 الشكل 14-4  تتكاثر  ∎
الجنس�يًّا  الدياتوم�ات 
أن  قب�ل  أجي�ال  لع�دة 

تتكاثر جنسيًّا.

 الشكل 15-4 ظاهرة املد األمحر التي تتكون  ∎
بفعل أنواع من السوطيات الّدوارة.

تختل�ف الس�وطيات ال�دّوارة في طريق�ة حصولها عل�ى الغ�ذاء؛ فبعضها ذاتي 
التغّذي، وبعضها اآلخر غير ذاتي التغّذي. وتكّون الس�وطيات الّدّوارة عالقات 

تكافلية مع المرجان والرخويات وقنديل البحر.

اإزهار الطحالب Algal Blooms  تتكاثر الس�وطيات الدّوارة بأعداد كبيرة عندما 

تكون الظروف البيئية مالئمة. وهذه الزيادة السريعة في أعدادها تسمى اإلزهار. 
ا عندما يقل الغذاء في الماء. وبنقص الغذاء تموت  ويصبح إزهار الطحالب ضارًّ
ه�ذه الس�وطيات بأعداد كبيرة، ث�م تتحّلل وتكّون طبقة فوق س�طح الماء، تمنع 

األكسجين عن المخلوقات الحية البحرية، مما يؤّدي إلى اختناقها ثم موتها.

الم��د االأحم��ر Red tides لبع�ض الس�وطيات ال�دوارة صبغ�ة البن�اء الضوئ�ي 

الحم�راء، وعندم�ا تزه�ر فإنه�ا تل�ّوث مي�اه المحيط بالل�ون األحم�ر، كما في 
الش�كل 15-4. ويس�مى ه�ذا اإلزهار بالم�د األحمر. وقد يش�كل المد األحمر 
تهديًدا خطيًرا لإلنس�ان؛ ألن بعض أنواع الس�وطيات تنتج سموًما قاتلة تؤثر في 

الخاليا العصبية. 

املد الأحمر

ال�سوطيات الدّوارة Dinoflagellates: شعبة تنتمي إلى قسم الطحالب النارية Pyrrophyta، وهي من الطالئعيات الشبيهة 

بالنبات�ات. وأغل�ب ه�ذه المجموعة وحيدة الخلي�ة، ولها س�وطان، أحدهما عمودي عل�ى اآلخر، يس�اعدانها على الحركة 
اللولبي�ة في الماء. ولبعض أفراد هذه المجموعة جدار خلوي س�ميك من الس�يليلوز يش�به لباس الجن�دي. وهناك مجموعة 
ا bioluminescent ؛ أي تش�ع ضوًءا من جس�مها. وتعيش معظم السوطيات الدّوارة في الماء المالح، إال  أخرى مضيئة حيويًّ

أن بعضها يعيش في الماء العذب.
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اأ�سواط

البقعة العينية

الفجوة املنقب�سة

ميتوكندريا

النواة

البال�ستيدات 

اخل�سراء
الق�سرية

البلعوم

ويح�دث ذلك عندما يتغذى اإلنس�ان على الصدفي�ات )الفقاريات ذات صدفة 
خارجية تتغّذى بترش�يح الماء، ومنها القش�ريات والمحار( التي تتغّذى بدورها 
بترشيح جزيئات الغذاء - ومنها السوطيات الدوارة - من الماء، وهذا يؤدي إلى 
تراكم س�موم السوطيات الدوارة في أنس�جة الصدفيات، ومن ثم تنتقل السموم 
إلى اإلنس�ان أو المخلوقات الحية األخرى مس�ببة المرض أو الموت لها. يقوم 
ا باس�تعمال األقمار االصطناعية لمتابعة المد األحمر والتحقق من  العلماء حاليًّ
كميت�ه وحجم�ه، فإذا زاد على المع�دل الطبيعي تم إيقاف اس�تهالك الصدفيات 

بوصفها غذاء لإلنسان. 

اليوجلين��ات Euglenoids: اليوجلين�ات مخلوقات حية وحيدة الخلية تنتمي 

إلى ش�عبة الطحالب اليوجلينية، طائفة الس�وطيات ش�به النباتية، يعيش معظمها 
في المياه العذبة الضحلة، والقليل منها يعيش في الماء المالح.

وتع�د عملي�ة تصني�ف اليوجلين�ات تحّدًي�ا؛ ألن له�ا صف�ات كل م�ن النباتات 
والحيوان�ات مًعا. وتحوي معظم اليوجلينات بالس�تيدات خض�راء كالنباتات؛ 
لتق�وم بالبن�اء الضوئ�ي، ولكن  ليس لديها ج�دار خلوي مثل ما ل�دى النباتات. 
وتصب�ح اليوجلين�ا غير ذاتي�ة التغّذي عندم�ا ال يتوافر الضوء؛ حي�ث إن بعضها 
يمت�ص الغذاء من البيئة عندما ال يتوافر الضوء، ويلتهم بعضها اآلخر يوجلينات 
صغي�رة أو مخلوق�ات أخرى كالحيوان�ات. وهناك أنواع قليلة م�ن اليوجلينات 
�ل عل�ى الحيوانات. ويبي�ن  الش�كل 16-4 تركي�ب اليوجلينا. الحظ  الت�ي تتطفَّ
أجزاءها المختلفة؛ حيث تكون القشيرة بداًل من الجدار الخلوي، وهي في ذلك 
تشبه البراميسيوم. واألسواط توّجه اليوجلينا نحو الطعام. والبقعة العينية تحس 
بالضوء فتتجه نحوه للقيام بعملية البناء الضوئي. والحظ أيًضا الفجوة المنقبضة 

التي تطرد الماء خارج الخلية للحفاظ على االتزان الداخلي.

إىل  اطل�ب  تعاوني��ة:  ق��راءة 

بص�وٍت  فقرت�ني  ق�راءة  زميل�ك 
مسموع، وقم أنت بتلخيص األفكار 
الرئيس�ة، وتب�ادال األدوار، ث�م كررا 

العمل. 

اإر�سادات الدرا�سة

 الش�كل 16-4  اليوجلين�ا طحال�ب تش�به  ∎
النبات، وهلا خصائص النباتات واحليوانات
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 الشكل 17-4  الط�ح�الب ال�ذهب�ي��ة  ∎
كالط�حال�ب اخلض��راء املصفرة، والبنية 
املذهبة، هل�ا صبغ�ة الك�اروتي��ن الثانوية 

املستخدم�ة يف البناء الضوئي.

الطحالب اخل�سراء امل�سفرةالطحالب البنية الذهبية

الطحال��ب الذهبي��ة Chrysophytes: تض�م هذه الش�عبة طحالب خضراء 

مصف�رة وطحال�ب بني�ة مذهبة، وتتش�ابه ه�ذه الطحال�ب م�ع الدياتومات في 
وج�ود صبغ�ة الكاروتين التي تمنحه�ا اللون األصفر أو البني، الش�كل 4-17. 
 colony ن بعضها مس�تعمرات ومعظمه�ا مخلوقات حية وحيدة الخلية، ويكوِّ

)أْي مجموعات خاليا متصلة ومرتبط بعضها ببعض(.

جمي�ع الطحالب الذهبية قادرة على القيام بعملي�ة البناء الضوئي، إال أن بعض 
األن�واع تس�تطيع امتص�اص المركبات العضوية م�ن خالل الج�دار الخلوي، 
ا، ون�ادًرا ما تتكاثر  أو تلته�م المخلوق�ات البدائية النوى. وهي تتكاثر الجنس�يًّ

ا، وتعد جزًءا من العوالق البحرية وعوالق الماء العذب. جنسيًّ

 ماذا قراأت؟  ح��ّدد الم�ادة الت�ي ُتكس�ب الطحال�ب الذهبي�ة لونه�ا البن�ي 
الُمذهب.

الطحالب البنية Brown algae: تنتمي إلى ش�عبة Phaeophyta، وتعد من 

أكبر الطحالب الش�بيهة بالنبات�ات والعديدة الخاليا. تكتس�ب الطحالب البنية 
 .Fucoxanthin لونها م�ن صبغة الكاروتين الثانوية التي تس�مى فيوكوزانثي�ن
يعيش أكثر من 1500 نوع من الطحالب البنية على الش�واطئ الصخرية الباردة. 
انظ�ر الش�كل 18-4  الذي يمثل عش�ب البحر بوصفه مثااًل عل�ى هذا النوع من 
ى جسم عش�ب البحر الثالوَس. أما األجزاء المسطحة فتسمى  الطحالب. يس�مَّ
الشفرات، ويطلق على الجزء الذي يشبه الساق السويقُة، أما الجزء الذي يثبت 
عشب البحر ويشبه تركيب الجذر فيسمى المثبَت. عندما تمتلئ المثانة بالهواء 
فإنها تس�اعد على بقاء عش�ب البحر طافًي�ا بالقرب من س�طح الماء للحصول 

على الضوء الالزم للقيام بعملية البناء الضوئي.

الطحالب الخ�س��راء Green algae: تتبع ش�عبة Chlorophyta، وتضم هذه 

المجموع�ات المتنوع�ة م�ن الطحالب أكث�ر م�ن 7000 نوع. وتصطب�غ بصبغة 
الكلوروفيل الضرورية للبناء الضوئي التي تكسبها اللون األخضر كالنبات. كما 
ا. وتخ�زن الطحالب الخضراء طعامها على  تش�به النبات في أن لها جداًرا خلويًّ
شكل كربوهيدرات كما في النباتات. هذا التشابه في الخصائص بين الطحالب 

الخضراء والنباتات جعل العلماء يصنفونها قبل ذلك ضمن المملكة النباتية. 

 الش�كل 18-4  توفر غابات عش�ب البحر  ∎
حت�ت امل�اء موطنً�ا للكث�ري م�ن املخلوق�ات 
البحري�ة، ك�ام تزودنا باألجل�ني Algin الذي 

يضاف إىل الكثري من املنتجات.

و�سح. ما وظيفة المثانة في عشب البحر؟

شفرات

الثالوس

مثانة

سويقة

املثبت
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 الش�كل 19-4  أخ�ذت الس�بريوجريا ه�ذا  ∎
االسم من البالستيدات احللزونية التي حتوهيا.
والدس�ميد وحي�د اخللي�ة، له ج�دار خلوي. 
والعدي�د م�ن اخلالي�ا الت�ي تك�ون مس�تعمرة 

فولفكس هلا مستعمرات صغرية داخلها. 

فولفك�ضالد�سميد �سبيروجيرا

وتعيش معظم أنواع الطحالب الخضراء في الماء العذب، لكن %10 منها يعيش 
ف�ي الماء المالح. وتوجد أيًضا في األرض الرطبة، وعلى جذوع الش�جر، وفي 

الثلج، وفي شعر الحيوانات.

تنم�و الطحال�ب الخض�راء بأنماط مختلف�ة، فمنه�ا الوحيد الخلية كالدس�ميد 
الذي يمتاز بتماثل خالياه المنقس�مة. انظر الش�كل19-4 ، والحظ كيف يتكون 

الدسميد من جزأين متماثلين متصلين بجسر.

تمث�ل الس�بيروجيرا Spirogyra العدي�دة الخالي�ا النم�ط الخيطي لتكاث�ر الطحالب 
الخض�راء. أم�ا الفولفك�س Volvox فيمث�ل النم�ط الثالث م�ن النم�و، ويظه��ر في 
الشكل19-4  على هيئة مستعمرة. وتلتصق الخاليا في هذه المستعمرة بعضها ببعض 

بمادة جيالتينية تفرزها، ولكل خلية أسواط تعمل مًعا لتتحرك المستعمرة كاملة.

 ماذا قراأت؟ حدد أنماط النمو لدى الطحالب المبينة في الشكل 4-19.

َتَق�ضَّ عملية البناء ال�سوئي في الطحالب

م��ا مقدار �س��وء ال�س��م�ض الذي حتتاج اإليه الطحالب اخل�س��راء للقي��ام بعملية البناء ال�س��وئي؟ حتوي الطحالب صبغ�ة الكلوروفيل اخلرضاء 

الالزمة لعملية البناء الضوئي لتنتج غذاءها باس�تعامل طاقة ضوء الش�مس. س�تالحظ يف هذه التجربة طحلًبا أخرض لتحدد ما إذا كان مقدار 
الضوء يؤثر يف عملية البناء الضوئي.

A B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل   

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
احصل عىل ثالث عينات من الطحالب اخلرضاء من معلمك، وضعها يف مواقع خمتلفة من املخترب، وتأكد أن أحد املواقع مظلم متاًما.. 2
كّون فرضية حول ما قد حيدث للطحلب يف كل موقع.. 3
افحص العينات يوًما بعد يوم مدة أسبوع، وسجل مالحظاتك.. 4

التحليل:

�سف املعيار الذي اعتمدته للتأكد من حدوث عملية البناء الضوئي.. 1

ا�ستنتج. هل دعمت مالحظاتك فرضيتك؟ وضح ذلك.. 2

حدد. ما العضيات التي تتوقع مشاهدهتا عند فحص كل عينة من عينات الطحالب حتت املجهر؟. 3

4 - 1
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كورالين

الطحال��ب الحم��راء Red algae: تنتم�ي معظ�م ه�ذه الطحال�ب إل�ى ش�عبة 

Rhodophyta العدي�دة الخالي�ا. وتح�وي الطحال�ب الحم�راء صبغ�ة فيكوبلن 
Phycobilin الت�ي تكس�بها الل�ون األحم�ر. وتس�تطيع هذه الطحال�ب امتصاص 
الض�وء األزرق واألخض�ر والبنفس�جي ال�ذي يخت�رق الماء إلى عم�ق m 100 أو 
أكث�ر. وهذا م�ا يمّكن الطحال�ب الحمراء من العي�ش والقيام بالبن�اء الضوئي في 

المياه العميقة الشكل4-20.

تس�هم الطحالب الحم�راء في تكوين الش�عاب المرجاني�ة؛ ألن جدارها الخلوي 
يح�وي كربون�ات الكالس�يوم التي تربط أجس�ام المرج�ان مًعا لتكوين الش�عاب 

المرجانية. 

ا�س��تعماالت الطحال��ب  Uses of Algae: يبي�ن الج�دول 2-4 أن�واع الطحالب 

واستعماالتها. اقرأ الجدول بتمعن، وناقشه مع زمالئك. 

بع�ض ا�ستعماالت الطحالب الجدول 4-2

اال�ستعماالتنوع الطحالب

ن���وري Nori ن���وع م���ن الطحال���ب الحم���راء التي تجف���ف وُت�سغط عل���ى �سكل �سفائ���ح لُت�ستخدم ف���ي الح�س���اء والتوابل. ويح�س���ر الآجار الطحالب الحمراء

الم�ستخ���دم ف���ي المختب���رات من بع�ض اأنواع هذه الطحالب. كما ي�ستخ���دم الآجار في ح�سو الفطير وحفظ اللحوم وال�سمك في المعلبات. 

وي�ستخرج منها الكاراجينين Carrageenan الذي ي�ستخدم في تثخين قوام الكريما، وبع�ض الم�سروبات وال�سامبو.

ت�ستخ���دم الطحال���ب البني���ة في المحافظ���ة على قوام الأ�سربة المرك���زة  والآي�ض كريم والدهان���ات. ويوؤكل �سن���ف الالمينيريا مع اللحوم الطحالب البنية

وال�سمك وفي الح�ساء.

من اأنواعها خ�ض البحر. وي�ستخدم هذا النوع في ال�سلطة، والح�ساء، والمقبالت، ومع اللحوم وال�سمك.الطحالب الخ�سراء

ت�ستخدم الدياتومات في عمليات التر�سيح  والت�سفية و�سناعة الكيماويات، والزيوت ال�سناعية، وزيوت الطبخ، وال�سكر، وف�سل الف�سالت. الدياتومات

ا مواد حافظة. وت�ستخدم اأي�سً

 الش�كل 20-4  متّك�ن الصبغ�ُة احلم�راء  ∎
املي�اه  العي�ش يف  م�ن  احلم�راء  الطحال�َب 
بالبن�اء  القي�ام  تس�تطيع  ألهن�ا  العميق�ة؛ 

الضوئي.

ف�س��ر. كي�ف تجع�ل الصبغ�ة الحم�راء هذا 

ممكًنا؟
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Life Cycle of Algae دورة حياة الطحالب

دورة حي�اة الكثي�ر من الطحالب معق�دة؛ فالطحالب  تتعاقب بي�ن األطوار البوغية 
ا. وتتكاثر الطحالب الخضراء  والمش�يجية، كما يمكن أن تتكاثر جنس�يًّا والجنس�يًّ
ا خالل عملية التجزؤ، وفيه�ا تتجزأ الطحالب العدي�دة الخاليا إلى أجزاء  الجنس�يًّ

منفصلة، تنمو كل قطعة الحًقا لتكّون طحلًبا جديًدا.

تعاق��ب االأجي��ال Alternation of Generations: ُتظه�ر الكثير من الطحالب 

في دورة حياتها نمًطا ُيسمى تعاقب األجيال، كما هو مبين في الشكل21-4. وتمثل 
ا،  ه�ذه الظاهرة دورة حياة الطحالب التي تحتاج إلى جيلين؛ أحدهما يتكاثر جنس�يًّ
ا إلتم�ام دورة الحي�اة. وتتعاق�ب الطحالب بين األش�كال الثنائية  واآلخر الجنس�يًّ
العدد الكروموسومي )2n(، وبين األحادية العدد الكروموسومي )1n(، ويمثل كل 

منهما جياًل.

االأجيال االأحادية والثنائية العدد الكرومو�سومي:

 Haploid and Diploid Generations:

الطور المش�يجي الذي ينتج األمش�اج هو الطور األحادي العدد الكروموس�ومي. 
ويتحد مش�يجان مختلف�ان ليكّون�ا الالقحة الثنائي�ة العدد الكروموس�ومي، وتنمو 
الالقح�ة إل�ى ط�ور بوغ�ي ينقس�م انقس�اًما منصًف�ا لينت�ج أبواًغ�ا أحادي�ة الع�دد 
الكروموس�ومي. وهذه األبواغ هي خاليا التكاثر التي تنمو إلى طور مشيجي ثانية، 

كما هو واضح في الشكل 4-21.

حي�اة  ∎ دورة  تتضم�ن   4-21  الش�كل 
خ�س  ومنه�ا   - الطحال�ب  م�ن  الكث�ري 
البح�ر - تعاقًب�ا ب�ني جي�ل ثنائ�ي الع���دد 
أح���ادي  وآخ����ر  الكروموس�وم��ي، 
الع��دد الكروموس�وم��ي. وحت�دث ظاهرة 
تعاق�ب األجيال يف كل من مملكت�ي النباتات 

والفطريات.

)n( نبات م�سيجي ذكري

)n( نبات م�سيجي اأنثوي

)2n( الجيل البوغي

اأبواغ نامية

)1n( م�سيج ذكري

)1n( م�سيج اأنثوي

)n(اأبواغ

)2n( زيجوت

)2n( نمو الزيجوت

تلقيح

)2n(
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الطالئعيات ال�سبيهة بالفطريات 

Fungus-like protists

الفط���ري���ات الغ��روي��ة  Slime Molds: للطالئعيات الش�بيهة بالفطريات بعض 

خصائص الفطري�ات؛ فالفطريات الغروية تتكاثر باألب�واغ، كما تتغذى على المواد 
العضوي�ة المتحلل�ة، وتمت�ص الغذاء من خالل الج�دار الخلوي. ويتك�ون الجدار 
الخل�وي ف�ي الفطريات من الكايتين، وه�و نوع من الكربوهي�درات المعقدة يوجد 
في الهيكل الخارجي للحش�رات والسرطانات. أما الجدار الخلوي في الطالئعيات 

الشبيهة بالفطريات فيتكون من السيليلوز.

وتوج�د الفطريات الغروية بألوان عدة، منها األصفر واألحمر واألزرق والبرتقالي. 
الش�كل 22-4. وتعي�ش في األماكن الرطب�ة المظللة، حيث تتواف�ر المواد العضوية 
إل�ى  الغروي�ة  الفطري�ات  وتنقس�م  وجذوع�ه.  الش�جر  أوراق  كأك�وام  المتحلل�ة 

مجموعتين، هما الفطريات الخلوية، والفطريات الالخلوية.

 الشكل 22-4  للفطريات الغروية  ∎ ماذا قراأت؟  قارن بين الفطريات والفطريات الغروية.
أشكال وألوان خمتلفة.

ا�س��تنتج. م�ن أي�ن يمك�ن أن تحصل 

هذه الفطريات على غذائها؟

فطر التوت البري الغروي

فطر االأميبا المخاطية الغروي

َتَق�َضّ الفطريات الغروية

ما الفطريات الغروية؟ حتتوي ممكلة الطالئعيات عىل خملوقات حية مثرية لالهتامم، ولعل الفطريات الغروية هي األكثر إثارة لالهتامم. يف هذه 

التجربةستالحظ أنواًعا خمتلفة من الفطريات الغروية، وستالحظ الطبيعة غري العادية ألجسامها.

A B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل   

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
احصل عىل رشائح جمهرية لعينات خمتلفة من الفطريات الغروية، وافحصها باستخدام املجهر.. 2
صّمم جدواًل للبيانات، وسّجل فيه املعلومات التي حصلت عليها، ثم ارسم كل عينة فحصتها وصفها.. 3

التحليل:

قارن بني العينات التي فحصتها.. 1

حدد العينات التي تتشابه يف خصائصها. ملاذا تتشابه هذه العينات؟. 2

التفكري الناقد. كيف تصنف كل عينة من العينات التي فحصتها؟ فرس ذلك.. 3
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109



 الشكل 24-4  قارن بني البطاطس السليمة  ∎
والبطاط�س املصاب�ة. يدم�ر البي�اض الزغبي 

حمصول البطاطس يف غضون أسابيع.

بطاط�ض م�سابة

بطاط�ض �سليمة

الفطر المائي والبيا�ض الزغبي Water Mold and Downy Mildew: هناك 

أكثر من 500 نوع معروف من الفطريات المائية والبياض الزغبي التي تنتمي إلى 
ش�عبة Oomycota. وتعيش معظم ه�ذه المجموعة في الماء واألماكن الرطبة، 
ويحص�ل بعضها على غذائه من مخلوقات أخ�رى، أو يمتصه من الماء والتربة 

من حوله. الشكل 4-23.

تع�د الفطري�ات المائية من الفطريات؛ نظ�ًرا إلى طريقة حصوله�ا على الغذاء؛ 
فهي كما في الفطريات تحيط الغذاء بكتلة من الخيوط، ثم تحّلله، وتمتصه عبر 
الج�دار الخلوي. وعلى الرغ�م من أن هذه صفة للفطري�ات، إال أن الفطريات 
المائي�ة تختلف ع�ن الفطريات في تركي�ب الجدر الخلوية، كم�ا أن الفطريات 

المائية تكّون خاليا تكاثرية سوطية تختلف عما تكّونه الفطريات.

 ماذا قراأت؟ قارن بين الفطريات المائية وغيرها من الفطريات.

التاريخالربـط للبياض الزغبي مضار كبيرة وآثار س�لبية في حياة اإلنس�ان؛  مع

فهو يصيب البطاطس ويدمر محصولها، كما هو مبين في الش�كل 24-4. وألن 
البطاطس مصدر غذائي رئيس للكثير من البشر فإن كثيًرا من الناس قد يموتون 
جوًع�ا بس�بب إصاب�ة هذا المحص�ول. وقد أص�اب البياض الزغب�ي محصول 
البطاط�س ف�ي أيرلن�دا في القرن التاس�ع عش�ر، فأس�فر ذلك عن م�وت مليون 

شخص جوًعا.

 الش�كل 23-4  يمت�ص ه�ذا الفط�ر املائ�ي  ∎
الغذاء املوجود عىل احلرشات امليتة.

و�س��ح. ما الخصائص المشتركة بين الفطريات 

والفطر المائي؟ 
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الخال�سة

وحي�دة  طالئعي�ات    األولي�ات 
الخلية تتغّذى على المخلوقات 

األخرى لتحصل على غذائها.

   تتك��اثر األولي��ات بط��رائ�ق 
مختلفة، منها التكاثر الجنس�ي 

والتكاثر الالجنسي.

  لألوليات طرائق خاصة للحركة 
والتغّذي والحفاظ على االتزان 

الداخلي. 

الش�بي�هة  الط�الئع�ي�ات    تنت�ج 
بالنبات�ات غذاءه�ا بعملية البناء 

الضوئي.

  الطحال���ب منتج��ات مهم��ة 
لألكسجين والغذاء في األنظمة 

البيئية المائية. 

  للطحال��ب الحم��راء والبني��ة 
متع�ددة  أش�كال  والخض�راء 

الخاليا.

  تتضم�ن دورة حي�اة الطحال�ب 
تعاقب األجيال.

  ال يحتوي الج�دار الخلوي في 
الطالئعيات الشبيهة بالفطريات 

على كايتين.

  تنمو الفطري�ات الغروية المائية 
والبي�اض الزغب�ي ف�ي األماكن 

المائية والرطبة.

فهم االأفكار الرئي�سة

  قارن بي�ن مجموعات . 1
األولي�ات األرب�ع م�ن حي�ث طرائ�ق 

التغّذي، والحركة، والتكاثر.
عضي�ات . 2 ث�الث  وظائ�ف  ا�س��رح. 

لألوليات.
بالزمودي�وم   . 3 حي�اة  دورة  ار�س��م 

المالريا، واشرحها. 
ف�ّس��ر. لم�اذا ال يع�د االقت�ران ف�ي . 4

البراميسيوم تكاثًرا جنسيًّا؟
   ف�ّس����ر. لم�اذا تع�د . 5

الطحال�ب المنتج�ات األولي�ة ف�ي 
األنظمة البيئية المائية والبحرية؟ 

�س����ف الخصائص الرئي�س�ة لثالث . 6

مجموعات من الطحالب.
ف�ّسر. لماذا تتوقع وجود الدياتومات . 7

أكثر من الطحالب الخضراء في عينة 
مترّسبة في قاع المحيط؟ 

��ق م�ا تعرفه ع�ن البن�اء الضوئي . 8 طبِّ

لتفسر لماذا يعيش أغلب الطحالب 
على سطح الماء أو بالقرب منه؟ 

  ف�س��ر. كيف تحصل . 9
بالفطري�ات  الش�بيهة  الطالئعي�ات 

على الغذاء؟
 �س��ف كي�ف تتح�رك الخاليا الش�بيهة . 10

باألميبا؟ 
خل�وي . 11 ج�دار  ل�ه  مخلوًق�ا  �س��نِّف   

م�ن الس�يليلوز ويمت�ص غ�ذاءه م�ن 
المخلوقات الميتة.

 التفكير الناقد

 ألِّف . 12 

كتيًبا صغيًرا، تسّجل فيه معلومات 
عن السوطيات الدّوارة. 

هناك . 13    
50٫000 نوع من األوليات، منها 

7000 هدبيات. فما نسبة الهدبيات 

بين األوليات؟
�س��ّمم تجربة تحدد فيها شدة لون . 14

الضوء التي تحتاج إليها الطحالب 
الخضراء لكي تنمو. 

 لّخ���ض دور صبغات البناء الضوئي . 15
الثانوية في الطحالب. 

16 .    

اكتب توصية لصاح�ب محل يبيع 
ل�وازم الحدائق بطريقة يتبعها لمنع 
نم�و الفط�ر الغروي في الكراس�ي 

الخشبية. 
17 .   

اكت�ب مقالة صحفي�ة عن قصة آفة 
البطاطس في أيرلندا. 

التقويم  4-2
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حازت الدياتومــات حديًثا على انتباه مختصي 
تقنيــة النانو باعتبارهم علمــاء يصممون آالت 
على المستوى الذري. فالدياتومات تبني هيكاًل 
معقًدا ودقيًقــا بتنظيم فائــق. ويعتمد مختصو  
تقنية النانو على إمكانية اســتخدام تقنيات هذه 
المخلوقات لبناء مركبات مفيدة من السليكون 

على المستوى الذري.

طبيع��ة مخت�ص��ي تقنية النان��و: ما زال أمام 
اإلنســان الكثير ليتعلمه عن الدياتومات  لبناء 
مواد متناهية في الصغر. ويرســم مختصو تقنية 
ا مالمح مرحلة اســتخدام السليكون  النانو حاليًّ
إلنتــاج مركبات أخرى. وهــذه العملية مكلفة 
ا، وتحتــاج إلى وقت طويل، كما  ا اقتصاديًّ جدًّ

أنها تخلف فضالت كيميائية.

رقيقة �صليكون على طرف الإ�صبع

رقائق ال�صليكون الحية: وصفت الدياتومات 
بناء هيكلها  برقائق الســليكون الحية؛ بســبب 
ذرة بعد ذرة. ويعالج الســليكون المســتخرج 
ن هيكاًل صلًبا من الســليكا،  من ماء البحر ليكوِّ
ن كل نوع من  كما هو مبين في الصــورة. ويكوِّ

ا مميًزا ومفيًدا. الدياتومات تركيًبا هيكليًّ

الصغر مـــن  متناهيــة في  وإليجــــاد مــــواد 
العلماء محاليل تغذٍّ تحوي  الدياتـومات يحـضر 
الســليكون وعناصر أخرى يرغبون في فحصها. 
العناصر وتستخدمها في  الدياتومات هذه  وتأخذ 
بناء الهيكل. وعندما تحل عناصر كالماغنســيوم 

والتيتانيوم محل الســليكون في 
هيكل الدياتومــات تنتج وحدة 
كيميائــــي  ومظهر  شكل  ذات 
متماســك. ويعمل العلماء اآلن 
على اســتخدام أنمــاط هياكل 
ا  التي ال يمكن حاليًّ الدياتومات 
بالمواصفات  عنها  نســخ  عمل 

المطلوبة.

 
تطبيقات م�ص��تقبلية: ُتثبــت الدياتومات أنها 
أداة مهمة في نشأة علم تقنية النانو. ويستخدم هذا 
العلم في مجاالت الطب الحيوي، واالتصاالت، 

وإنتاج الطاقة وتخزينها.

مهن: مخت�صو تقنية النانو )المتناهية ال�صغر(

الدياتومات: رقائق ال�صليكون الحية

وصــــل     الحاجة إلى عامل مختص في تقنية النانو.مختّص في تقنية النانو. اكتب إعالًنا عن احتيــاج العالم عــام 2015م إلى مليوني

Nanotechnologists

دياتومات
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اكت��ب تقري��ًرا فحصت في ه�ذا المختبر اس�تجابة 

المخل�وق الحي للمثير. اكتب تقري�ًرا قصيًرا تنتقد 
فيه طريقتك، وصف طرائق تحّسن بها آلية عملك.

الخلفي��ة النظرية: يس�تجيب الحي�وان للعالم من 

حول�ه ويتفاع�ل معه، وم�ن هذه التفاعالت ما يس�مى 
االس�تجابة الفطري�ة، وفيها توّج�ه الحيوانات نفس�ها 
نحو المثير )اس�تجابة موجبة(، أو تبتعد عنه )استجابة 
س�البة(. ومن العوامل التي تس�تجيب له�ا الحيوانات 
الضوء )اس�تجابة ضوئية(، ودرجة الحرارة )استجابة 
حراري�ة(، والم�واد الكيميائي�ة )اس�تجابة كيميائية(، 

والجاذبية األرضية )انتحاء أرضي(.

�س��وؤال: كي�ف تس�تجيب األولي�ات الوحي�دة الخلية 

البسيطة الشبيهة بالحيوانات للمثيرات؟

المواد واالأدوات

جمهر مركب. •وسط غذائي لتنمية األوليات. •

مواد منبهة. •رشائح زجاجية وأغطيتها. •

احتياطات ال�سالمة

ABCDEFGHIJKLMNOP ABCDEFGHIJKLMNOPA B C D E F G H I J K L M N O PABCDEFGHIJKLMNOP ABCDEFGHIJKLMNOP ABCDEFGHIJKLMNOP
 تحذير: عندما تس�تعمل الشرائح تخلص من الزجاج 

المكسور في الوعاء المخصص لذلك.

خطط ونفذ المختبر

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

صّمم تجربة لتجيب عن السؤال. أعد كتابة األسئلة  2.
األصلية، بحيث تشمل ما تريد استقصاءه.

تأكد من موافقة معلمك على خطتك قبل بدئها.  3.

اجمع المواد التي تحتاج إليها وابدأ التجربة. 4.

تخّل�ص م�ن األطب�اق الت�ي نم�ت فيه�ا األوليات  5.
بحسب تعليمات معلمك. 

حّلل ثم ا�ستنتج

 الحظ وا�س��تنتج. غالًب�ا ما توصف بعض األوليات  1.
بأنه�ا ش�بيهة بالحيوان�ات. ما الخصائص الش�بيهة 

بخصائص الحيوانات التي الحظتها؟
حّدد م�س��كلتك. م�ا المثير الذي تحاول دراس�ته في  2.

تجربتك؟
ن فر�سية. ما فرضيتك لحل السؤال؟ 3. كوِّ

َلّخ�ض. ما البيانات التي جمعتها خالل التجربة؟ 4.

حّلل وا�س��تنتج. هل دعمت البيانات فرضيتك؟ وما  5.

استنتاجك؟
تحلي��ل الخطاأ. ق�ارن نتائجك واس�تنتاجاتك بتلك  6.

التي حصل عليها زمالؤك في الصف، وفّسر سبب 
االختالفات.

 خمترب االأحياء

: كيف ت�ستجيب االأوليات للمثريات؟ ا�ستق�ضمِ

التكبير بالمجهر المركب: ×390
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المطويات  �س��ياغة الفر�س��ية: هل من الممكن وصف مخلوق حي طالئعي؟ ك�ّون فرضية تبين فيها لماذا 

تكون المخلوقات الحية في مملكة الطالئعيات أكثر تنوًعا من المخلوقات األخرى في أي مملكة أخرى؟

المفاهيم الرئي�سةالمفردات

4   مدخل اإلى الطالئعيات 1-

األوليات
   تتكون الطالئعيات من جمموعة متنوعة من املخلوقاتميكروسبوريديوم

     احلية التي تصنَّف بناًء عىل طريقة حصوهلا عىل الغذاء.
الطالئعيات خملوقات حقيقية النوى، وحيدة اخللية أو عديدة اخلاليا.	 
تصنَّف الطالئعيات بناًء عىل طريقة حصوهلا عىل الغذاء. 	 

4 تنوع الطالئعيات  2-

اهلُديبات
القشرية

الكيس اخليطي
الفجوة املنقبضة

القدم الكاذبة
املثقبات
العوالق

اإلضاءة احليوية
املستعمرة

تعاقب األجيال

 
• األوليات: طالئعيات غري ذاتية التغّذي، شبيهة باحليوانات.

•  الطحال�ب تش�به النباتات، وه�ي طالئعيات ذاتي�ة التغّذي، وتعّد م�ن املنتِجات يف 
األنظمة البيئية املائية.

•  حتصل الطالئعيات الشبيهة بالفطريات عىل غذائها عن طريق امتصاص الغذاء من 
املخلوقات امليتة أو املتحّللة.

األوليات طالئعيات وحيدة اخللية تتغذى عىل املخلوقات األخرى لتحصل 	 
عىل غذائها. 

تتكاثر األوليات بطرائق خمتلفة، منها التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس.	 
 لألوليات طرائق خاصة للحركة والتغّذي واحلفاظ عىل االتزان الداخيل. 	 
تنتج الطالئعيات الشبيهة بالنباتات غذاءها بعملية البناء الضوئي.	 
الطحالب منتِجات مهمة لألكسجني  والغذاء يف األنظمة البيئية املائية. 	 
للطحالب احلمراء والبنية واخلرضاء أشكال متعددة اخلاليا.	 
تتضمن دورة حياة الطحالب تعاقب األجيال.	 
ال حيتوي اجلدار اخللوي يف الطالئعيات الشبيهة بالفطريات عىل كايتني.	 
تنمو الفطريات الغروية املائية والبياض الزغبي يف األماكن املائية الرطبة.	 
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4-1
  مراجعة المفردات

أجب عن األسئلة اآلتية:

ما االسم اآلخر للطالئعيات الشبيهة بالحيوانات؟. 1

ما األوليات المجهرية التي توجد في أمعاء الحشرات؟. 2

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

على أّي أساس تم تقسيم الطالئعيات إلى ثالث مجموعات؟. 3

a. طريقة الحصول على الطعام.       c. نوع التكاثر. 
b. طريقة الحركة.            d. نوع التنفس.

ما البيئة األقل مالءمة للطالئعيات؟. 4

a. أوراق الشجر المتحللة.         c. التربة الرطبة. 
b. المحيط.           d. الرمل الجاف.

استخدم الصورة اآلتية لإلجابة عن السؤالين 5 و6.

ما المجموعة التي ينتمي إليها هذا الطالئعي؟. 5

a. الطحالب.                 c. الفطريات.

d. األوليات. b. الشبيهة بالحيوانات.  

ما المصطلح األفضل الذي يصف هذا الطالئعي؟. 6

a. الخلوي.                                 c. عديد الخاليا.         

b. حقيقي النواة.     d. بدائي النواة.

اأ�سئلة بنائية

نهاي��ة مفتوح��ة. ص�ف ثالث�ة مواق�ع ق�رب منزلك أو . 7

مدرستك يمكن أن تجد فيها طالئعيات.

 مه��ن مرتبط��ة م��ع عل��م االأحي��اء. إذا كن�ت عال�م . 8

تصنيف، وُكلِّفت أن تنّظم الطالئعيات في مجموعات، 
فه�ل تس�تخدم الطريق�ة نفس�ها الت�ي ذك�رت ف�ي ه�ذا 

الكتاب؟ وّضح إجابتك.

التفكير الناقد

مجموع�ات . 9 ف�ي  تح�دث  ق�د  الت�ي  التغي�رات  توّق��ع 

الطالئعيات إذا تس�اقط المطر ف�ي إحدى المناطق فوق 
المعدل الطبيعي.
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4-2         
مراجعة المفردات

ع�ّرف كلاًّ من التراكيب اآلتية، وأعط مثااًل على مخلوق له هذه 
التراكيب:

 القدم الكاذبة. 0 10

 الفجوة المنقبضة.0 11

 القشيرة.0 12

ما المصطلح العلمي الذي تدل عليه كل عبارة من العبارات 
اآلتية:

 دورة حياة الطحالب التي تتطلب جيلين.0 13

 مجموعة خليا تعيش مًعا في ترابط.0 14

 تصدر ضوًءا وحدها.0 15

استبدل الكلمة التي تحتها خط فيما يأتي بالمفردة المناسبة:

 المخل�وق الطفيل�ي ال�ذي يفتقر إل�ى أعض�اء الحركة 0 16
ويم�ر بطوري�ن في أثناء نموه داخل جس�م اإلنس�ان هو 

البروتوبلزم.

 الطلئعي�ات الش�بيهة بالحيوان�ات، وتنت�ج أبواًغ�ا في 0 17
مرحلة من دورة حياتها تسمى اللحميات.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 18.

 ما التركيب الذي يستخدمه هذا المخلوق للحركة؟0 18

0c األسواط. 0a الُهديبات.  

0d األقدام الكاذبة. 0b الفجوات المنقبضة. 

 ما الذي تنظمه الفجوة المنقبضة داخل البراميسيوم؟0 19

0c الحركة. 0a كمية الطعام.  

0d التكاثر. 0b كمية الماء.  

 أّي مما يأتي أنسب لتكوين األحافير؟0 20

0c المثقبات. 0a البوغيات.  

0d البراميسيوم. 0b السوطيات.  

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال21.

 م�ا المصطلح المناس�ب لوصف صورة الطع�ام الزائد 0 21
الذي يخزنه هذا المخلوق؟

0c البروتينات. 0a سيليلوز.   

0d الكربوهيدرات. 0b الزيوت.   

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C19-13A

Paramecium
7/11/05

version 2
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 ما الذي ُيستخدم في طعام اإلنسان؟. 22

c. األوليات. a. السوطيات الدوارة. 

d. الطحالب الحمراء. b. اليوجلينات.  

 ما المخلوق الذي له جدر خلوية من السيليكا؟. 23

c. السوطيات الدوارة. a. الطحالب البنية.  

d. اليوجلينات. b. الدياتومات.  

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 24 و25.

اأ�سواط

البقعة العينية

الفجوة المنقب�سة

ميتوكندريا

النواة

البال�ستيدات الخ�سراء
الق�سيرة

البلعوم

 ما اسم التركيب الذي يستخدمه المخلوق أعاله للحركة؟. 24

c. األسواط. a. األهداب.   

d. األقدام الكاذبة. b. الفجوة المنقبضة.  

 ما التركيب المستخدم لإلحساس بالضوء؟. 25

c. النواة. a. البالستيدات.  

d. القشيرة. b. البقعة العينية.  

اأ�سئلة بنائية 

 نهاي��ة مفتوحة. فّس�ر لماذا قد يم�وت النمل األبيض إذا . 26
ماتت السوطيات التي تقيم معه عالقة تكافلية؟

 اإجابة ق�سيرة. صف عملية االقتران في البراميسيوم؟. 27

 نهاي��ة مفتوح��ة. لم�اذا توج�د أحافي�ر م�ن الدياتوم�ات . 28
والمثقبات والشعاعيات أكثر من الطحالب األخرى؟

 اإجاب��ة ق�سيرة. فّس�ر العالقة بين الط�ور البوغي والطور . 29
المشيجي في ظاهرة تعاقب األجيال.

التفكير الناقد

 تطبي��ق المفاهي��م. اقت�رح بع�ض التوصي�ات للح�ّد من . 30
انتشار المالريا في إحدى القرى.
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تقويم �إ�ضافي

�أ�ضئلة �لم�ضتند�ت

يِص�ف الن�ص اآلت�ي طريقة بح�ث جدي�دة لمخلوقات 
مجهرية في المصادر المائية.

األوليات مثل جيارديا المبليا وكريبتوس�بوريديوم بارفم  
من المس�ببات الرئيسة لألمراض المعوية التي تنتقل عن 

طريق الماء في كل مكان في العالم.

ا للكشف عن المسببات  وقد طورت طريقة حساس�ة جدًّ
المرضية تعتمد على اس�تخدام طريقة تضخيم بوليميريز 
ن لسلس�لة DNA . هذه الطريقة يمكن أن تكشف  المكوِّ
أعداًدا بس�يطة م�ن ه�ذه المخلوقات ال يتج�اوز عددها 

خلية واحدة في لترين من الماء. 

استعن بالنص السابق لإلجابة عن السؤالين 34 و35

  اش�رح كيف يمكن أن تس�تخدم طريقة الكشف هذه 4 34
في دوائر البلديات المعنية بصحة المياه؟

ا ف�ي مجاالت صحة 4 35   حّلل أهمي�ة هذا البحث عالميًّ
اإلنسان، وخصوًصا في المناطق النائية من العالم.

مر�جعة تر�كمية

 ح�ّدد الصف�ات التي يمكن أن تس�تخدمها لعمل مفتاح 4 36
لتصني�ف الممالك، وبين س�بب اختي�ارك لها.  )الفصل 

الثاني(. 

 معلوم��ات بحثي��ة. ابحث عن أمراض أخرى تس�ببها 4 31
األوليات.اس�تخدم خريط�ة، وح�ّدد مواق�ع ظه�ور 

األمراض.

 ف�ّس��ر االختالف بين طحالب الماء العذب وطحالب 4 32
الماء المالح.

 مّيز بين �ل�ض��بب و�لنتيجة. فّس�ر اآلث�ار التي ُيْحدثها 4 33
طفيل بحري يقتل العوالق جميعها.
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اختبار مقنن

اختيار من متعدد

استخدم الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 1 و2.

1

2

3
4

 ما الرقم الذي يمثل البقعة العينية في اليوجلينا؟. 1
     3 .c              1  .a

4 .d              2 .b
  م�ا الرقم الذي  يمث�ل العضية التي تلتق�ط الطاقة من . 2

ضوء الشمس؟
  3 .c               1 .a
4 .d              2 .b

استخدم الشكل اآلتي لتجيب عن السؤال 3.

 يس�تخدم مخلوق حي من ش�عبة جذريات القدم هذا . 3
التركيب للحركة ونشاط آخر. ما هذا النشاط؟
a.  التزاوج.        c. الحماية.
b. التغّذي.          d. التكاثر.

اأ�سئلة االإجابات الق�سيرة

 ُصنِّف�ت الفطريات والنباتات س�ابًقا ف�ي مملكة واحدة. . 4
�ا في مملكتين  بين س�بب تصنيف هذه المخلوقات حاليًّ

مختلفتين.
 ُطل�ب إلي�ك أن تس�تخلص بع�ض الصبغات م�ن نباتات . 5

بغل�ي أوراقه�ا، وأزهاره�ا، وبتالته�ا ف�ي محل�ول. م�ا 
األدوات الالزمة لهذه التجربة التي تحقق شروط السالمة 
في استخدامها؟ وما األسباب التي دعتك إلى اختيارها؟

�سوؤال مقالي

تحت�اج عملية البناء الضوئي إلى وج�ود الضوء لحدوثها، 
وبما أن الطحالب تق�وم بعملية البناء الضوئي فهي تحتاج 
إل�ى وجود الض�وء أيًضا، وتعّد صبغ�ة الكلوروفيل صبغة 
البن�اء الضوئي الرئيس�ة ف�ي الطحالب الخض�راء. يتكون 
ض�وء الش�مس م�ن جمي�ع األط�وال الموجي�ة المختلفة 
للض�وء المرئ�ي، ولك�ن اللوني�ن األزرق واألحم�ر هم�ا 
اللونان اللذان تمتصهما صبغة الكلوروفيل فقط. وتحتوي 
طحالب أخرى عل�ى كميات كبيرة من الصبغات األخرى 
مث�ل الكاروتينات التي تمتص الطاقة من الضوء األخضر، 
وتعّد معيش�ة  الطحالب مهمة لها؛ ألن الماء يمتص ألوان 

الضوء المختلفة بمعدالت مختلفة.
اس�تعن بالمعلوم�ات الواردة في الفق�رة أعاله، ثم أجب 

عن السؤال اآلتي في صورة مقال:
يجب أن تكون الطحال�ب التي تعيش في الماء قادرة . 6

على اس�تخدام طاق�ة الضوء تحت الم�اء، وحيث إن 
ا،  الض�وء األحم�ر يخترق الم�اء لمس�افات قليلة جدًّ
اكتب مقالة توضح فيها أهمية وجود صبغة الكاروتين 
ب�داًل من وجود صبغة الكلوروفيل في الطحالب التي 

تعيش تحت سطح الماء.

111111ال�����س����ف

2-24-24-24-24-24-4الف�سل / الدر�ض

123456ال�سوؤال

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.
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حقائق يف علم الأحياء

تقســــم مملكـــــة   
على  بناء  شعب  أربع  إلى  الفطريات 

تركيبها وطرائق تغّذيها وتكاثرها.

1-5 مدخل اإىل الفطريات
 الفطـريـات مخلوقات 
حية وحيدة الخلية أو عديدة الخاليا، 
حقيقيـة النـوى، غيـر ذاتيـة التغّذي، 
رميـة  بصـورة  معظمهـا  ويتغـذى 
بوصفهـا محلـالت، وبعضهـا اآلخر 
متطفل، كما توجد أنواع أخرى تعيش 

بصورة تكافلية.
2-5 تنوع الفطريات وبيئتها 

ُتظهـر الفطريات مجااًل واسـًعا من 	•
التنـوع، وتصنـف إلى أربع شـعب 

رئيسة.
 تمثل عالقـة األشنات والفطريات 	•

الجذريــة عالقـة تكافلية مهمة بين 
الفطريات والمخلوقات اأُلخرى.

•	

التاريـخ 	• عبـر  اإلنسـان  اسـتخدم 
الفطريات لعمل عالجات لمقاومة 

األمراض كالمضادات الحيوية.  
شـهية 	• بأطعمـة  الفطريـات  تزودنـا 

كصلصة الصويا والجبن األزرق.
يحتــوي فطـــــر البـورتوبللــــو	•

Portobello علــى بوتاسيـوم أكثر 
مما يحتويه الموز.

اأبواغ

خيا�شيم املوريل

خيا�شيم حتوي اأبواًغا

 الفطريات 

Fungi  
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ن�شاطات تمهيدية

جتربة ا�ستهاللية

فيم تختلف الفطريات؟

تتنوع الفطريات تنوًعا كبيًرا، وتتباين أحجامها؛ إذ تتراوح 
بين خلية واحدة إلى فطر مشـروم يوجد في غابة مولهيور 
فـي الواليات المتحدة األمريكية عرضـه km 5.6 تقريًبا! 
وستشـاهد في هذه التجربة بعض االختالفات الموجودة 

بين الفطريات.

خطوات العمل: 

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

اعمـل جـدول بيانـات، لتسـجل مشـاهداتك عينات  2.
الفطريات التي يزّودك بها معلمك.

ادرس كل فطـر بعنايـة، مراعًيا أن تغسـل يديك جيًدا  3.
بعد االنتهاء من العمل.

ِصـف كل فطر وصًفا كاماًل من حيث اللون والشـكل  4.
والحجم والوسط المناسب لنموه.

تخّلص من الفطريات التي استخدمتها، ونّظف مكان  5.
عملك بحسب تعليمات معلمك.

التحليل:

ق��ارن الخصائص الجسمية )الشـكلية( األكثر اختالًفا  1.

في عيناتك.
قارن. لخص أوجه التشابه التي شاهدتها أو استدللت  2.

عليها في الفطريات التي فحصتها.

  اخلطوة 1: اطو ورقة إىل ثالثة أجزاء كام يف الشكل 
اآليت:

  اخلط��وة 2: حدد بقلٍم خطوط الطـي لتكّون ورقة 
فيها ثالثة أعمدة كام يف الشكل اآليت:

  اخلطوة 3: ضع عناوين لألعمدة عىل النحو اآليت: 
الفطريـات الرّمّية، الفطريـات التطفلية، الفطريات 

التكافلية التغّذي.

المطويات   ا�ش��تخدم هذه املطوية يف اأثناء درا�ش��تك 

للفطري��ات يف الق�ش��م 1-5. خلـص كيـف حتصـل أنـواع 

الفطريات الثالثة عىل الغذاء بعد قراءتك هذا الدرس.

احل�ش��ول عل��ى الغ��ذاء: اعمـل املطويـة 

ف أنـواع  التاليـة ملسـاعدتك عـىل تعـرُّ
الفطريات الثالثة التـي ختتلف كل منها 

يف طريقة حصوهلا عىل الغذاء.

C20-11A-869510
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الأهداف 

حت�دد اخلـصائص الرئيسة للفطريات. �

تو�شح طرائق التغّذي فـي الفطريات. �

حت��دد ثالثة أنامط من التكاثر الالجنيس  �

يف الفطريات.

مراجعة المفردات:

املُحّلل: خملوق حي يتغذى عىل املخلوقات 

تدويرهـا  ويعيـد  حيّللهـا  أن  بعـد  امليتـة 
للشبكات الغذائية.

المفردات الجديدة 

الكايتني 
اخليوط الفطرية
الغزل الفطري
اجلسم الثمري

احلاجز
املِمص

البوغ
حافظة األبواغ

 الفطريـات مخلوقات حية وحيدة الخليـة أو عديدة الخاليا، حقيقية 
النوى، غير ذاتية التغّذي، ويتغذى معظمها بصورة رمية بوصفها محلالت، وبعضها 

اآلخر متطفل، كما توجد أنواع أخرى تعيش بصورة تكافلية.

الربط مع الحياة:عندما تسـتعد لدراسـة كتاب األحياء، كيف تميزه من بين جميع 

كتبك المدرسية؟ قد يكون ذلك من خالل مجموعة من الخصائص العامة للكتاب، 
ومنها: لون الغالف الخارجي، أو نوع الصورة على الغالف الخارجي، أو حتى من 
خالل عنوان الكتاب المطبوع على الغالف الخارجي. كذلك تشـترك المخلوقات 
الحية في المملكة الواحدة بمجموعة من الخصائص العامة التي تحددها وتميزها.

Characteristics of Fungi   خ�شائ�ص الفطريات

إن أقـدم المخلوقـات الحيـة على األرض وأكبرهـا تنتمي إلى مملكـة الفطريات. 
وتذكـرك كلمة فطريات بالمشـروم ) عيش الغراب( الذي تسـتخدمه في طعامك، 
وهـو متوافر في األسـواق، ويذّكرك أيًضا بفطر الكمـأة ) الفقع( والعرجون اللذين 
يكثر وجودهما في فصل الربيع. والفطريات جميعها مخلوقات حقيقية النوى غير 

ذاتية التغّذي. وهناك أكثر من 100,000 نوع من الفطريات المعروفة.

تتعدد أشكال وأحجام الفطريات وتقسم حسب الخاليا إلى وحيدة الخلية وعديدة 
الخاليا.

الفطريات العديدة الخاليا Multicellular Fungi: معظم الفطريات متعددة 

الخاليا، ومنها المشـروم بأنواعه.  انظر الشـكل 1-5. وربمـا تعتقد للوهلة األولى 
أنها تشـبه النباتات، على الرغم من عدم احتوائها على البالستيدات. وبالفعل، فقد 
صنفت الفطريات قديًما ضمن النباتات؛ لوجود بعض الصفات المشـتركة بينهما، 
ولكن العلماء قرروا بعد دراسـة مسـتفيضة اعتبار الفطريات مجموعة تختلف عن 

ن مملكة مستقلة. النباتات، وتستحق أن تكوِّ

الفطريات الوحيدة الخلية Unicellular Fungi: تسـمى الفطريات الوحيدة 

الخلية الخميرة أو الخمائر. وتوجد الخميرة في التربة، وعلى النباتات، وفي جسم 
اإلنسان. وهناك المئات من أنواع الخمائر المختلفة، لكن أكثرها شيوًعا تلك التي 
Candida  albicans  تستخدم في صنع الخبز. وهناك خميرة   تدعى الكانديدا البيضاء 

المبينة في الشكل 1-5 التي تسبب عدوى لإلنسان.

مدخل اإلى الفطريات

الشـكل1-5  معظـم الفطريات متعـددة اخلاليا،  ∎
ومنها مرشوم العسـل الذي ينمو عىل الشـجر. وبعض 
الكانديـدا  مخـرة  ومنهـا  اخلليـة،  وحيـدة  الفطريـات 

البيضاء.

فطر الع�سل

م�ستعمرة الكانديدا البي�ساء

Introduction to Fungi

  5-1
L-GE-CBE-TRC-biog1-CH5-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH5-L1.png

مدخل إلى الفطريات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الفطريات

المشترك

الثانوية مقررات
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 الشـكل 2-5  يمني: يتكون الفطر العديد  ∎
اخلاليـا من جسـم ثمري يظهر فوق سـطح 

األرض. 
ســـطــح  فـوق  الظاهـر  اجلسـم  يسـار: 
األرض، وكــذلـك الرتكيب املوجود حتت 
ســطـح األرض للفطـر العديـد اخلـاليـا 
يتكـون مـن سالسـل طـويلـة مـن اخلاليا 

تسمى اخليوط الفطرية.
ا�شتنتج. ما فائدة خيوط الفطر؟

Structure of Fungi   تركيب الفطريات

تختلف الفطريات عن النباتات من حيث تكوين الجدار الخلوي، ووجود الخيوط 
والحواجز.

الج��دار الخلوي Cell wall: يختلف تركيب الجـدار الخلوي في الفطريات عنه 

فـي النباتـات؛ فهو في النباتـات يتكون من السـيليلوز، وفي الفطريـات يتكون من 
الكايتين. ومادة الكايتين قوية مرنة عديدة التسـكر، وهي موجودة أيًضا في الهيكل 

الخارجي للحشرات والمفصليات.

الخي��وط الفطري��ة Hypha: يختلـف التركيـب الخارجـي للفطريـات عنه في 

النباتات. انظر الشكل 2-5، والحظ كيف يتكون جسم الفطر من سالسل طويلة من 
الخاليا التي تظهر للعيان على شكل خيوط تسمى الخيوط الفطرية )الهيفات(، وهي 
وحدات البناء األساسـية في جسـم الفطريات العديدة الخاليا. وتنمو قمم الخيوط 
 mycelium الفطرية )الهيفات(، وتتفرع لتكون كتلة شـبكية تسـمى الغـزل الفطري
الذي تسـتطيع مشـاهدته في بعض الفطريات، وإن تعذر رؤيته في المشروم؛ لكونه 
شـديد التراص والترابط. والفطر الذي تشـاهده فوق سطح األرض كما هو واضح 
 .fruiting body في الشكل 2-5 هو التركيب التكاثري الذي يسمى الجسم الثمري
ُتشكل الخيوط الفطرية معظم أجزاء جسم المشروم منها الجسم الثمري فوق سطح 
األرض، والغـزل الفطـري تحت سـطح األرض. وتسـاعد الخيوط الفطريـُة الفطَر 

كثيًرا في الحصول على الغذاء؛ ألنها توّفر له سطًحا أكبر المتصاص الغذاء.

ف وحدة التركيب في فطر المشروم )عيش الغراب(.  ماذا قراأت؟  �شِ

التاريخالربـط نجد صور الخيوط الفطرية في أعمال العديد من الرسامين عبر  مع
الزمن. ويستخدم المشروم اليوم في العديد من قصص األطفال.

الج�س���م 

الثمري

خيوط فطرية

خيوط فطرية

غزل

فطري
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خيوط فطرية على الأع�ساب )تبادل منفعة( خيوط فطرية لفطر Arthrobotrys تن�سب 

ا لدودة اأ�سطوانية )التطفل( فخًّ

فطر الكتيفي يتغذى على �سجرة )الترمم(

 الشـكل4-5  هنـاك ثـالث طرائـق حلصـول  ∎
الفطريـات عىل الغـذاء هي: الرتمـم، والتطفل، 

وعالقات تبادل املنفعة.

الحواج��ز  Cross-walls: تنقسـم الخيـوط الفطرية في العديـد من الفطريات 

إلى خاليا بفعل حواجز، كما هو مبين في الشـكل 3-5 . وللحاجز ثقوب واسـعة 
تسـمح للغذاء والسـيتوبالزم والعضيات، والنوى أحياًنا، بالمـرور بين الخاليا. 
ا، ويحوي السـيتوبالزم  أمـا الفطريات التـي ال حواجز لها فتكـون مدمجة خلويًّ
فيهـا مئـات أو آالًفـا من النوى التي تسـبح حرة داخـل الخيوط الفطريـة. وينتج 
هـذا الوضع عـن االنقسـام غيـر المتسـاوي المتكـرر دون فصل السـيتوبالزم. 
وتتحـرك المـواد الغذائيـة بسـرعة أكبـر فـي الخيـوط الفطريـة غيـر المجـزأة.

Nutrition in Fungi  التغّذي في الفطريات

تختلف الفطريات عن اإلنسان الذي يلتهم الطعام ثم يهضمه. فالفطريات تهضم 
الطعـام أواًل ثـم تمتصه؛ فهي تفرز إنزيمات لتحليل المـواد العضوية، ثم تمتص 
الغذاء عبر جدرانها الخلوية الرقيقة. والفطريات غير ذاتية التغّذي، وهي تنقسـم 

إلى ثالثة أنواع من حيث طريقة حصولها على الغذاء، وهي:
الفطري��ات الرّمّي��ة Saprophytic Fungi: الرّمـّي: مخلـوق يتغـذى علـى 

المخلوقات الميتة أو الفضالت العضوية. والفطريات الرميةـ  ومنها الفطر الكتيفي 
في الشكل 4-5  هي محّلالت تعيد تدوير الغذاء من المخلوقات الميتة إلى الشبكات 
الغذائية في النظام البيئي، وكذلك فطر المشروم )عيش الغراب( في الشكل 5-10.
الفطري��ات التطفلي��ة Parasitic Fungi: تمتص الفطريـات التطفلية الغذاء 

من خاليا حية لمخلوق آخر ُيسـمى العائل ومن أمثلتها فطريات البياض الزغبي 
الـذي يتطفل علـى أوراق نبات العنب، وفطـر باكسـينيا Puccinia الذي تتطفل 
أنواعه على القمح والشـعير مسـببة أمراض الصدأ. وتنتج العديد من الفطريات 
ا من الخيوط الفطرية تسـمى الممصـات haustoria. وينمو  التطفليـة نوًعا خاصًّ
الممـص في أنسـجة العائـل ويمتص غـذاءه. والفطريـات المفصليـة العنقودية 
Arthrobotrys مخلوقات طفيلية تعيش في التربة، وتمسـك فريسـتها عن طريق 

الخيوط الفطرية.
فطري��ات تبادل المنفعة )التقاي�ص( Mutualistic Fungi: بعض الفطريات 

تعتمـد في بقائها علـى عالقات تبادل منفعة مـع مخلوقات أخـرى، منها النباتات 
والطحالب. فمثاًل يغطي غزل فطري معين جذور نباتات فول الصويا ويحصل منه 
على السكر. كما يزيد الغزل الفطري من قدرة النبات على امتصاص الماء والمعادن.

خيوط فطرية )هيفات( غير مجزاأة

�سيتوبالزم

حاجز

خيوط فطرية

نوى

�سيتوبالزم

خيوط فطرية

نوى

خيوط فطرية )هيفات( مجزاأة

المطويات

ن مطويتك معلومات من هذا القسم. َضمِّ

 الشكل 3- 5  ∎
األعىل: بعض الفطريات هلا خيوط فطرية جمزأة 

بحواجز بني جدراهنا.
األسـفل: بعض الفطريـات خيوطهـا الفطرية 

ليست جمزأة.

124



 الشـكل 5-5  الحـظ كيف يبدأ الغشـاء  ∎
البالزمي يف فصل الربعم عن اخللية األم.

ا�ش��تنتج. هل هذا مثال عىل التكاثر اجلنيس أو 

الالجنيس؟

البرعم

الخلية الأم

Reproduction in Fungi   التكاثر في الفطريات

ا  ُتصّنـف الفطريـات بناًء على تراكيبهـا وأنماط تكاثرها. وتتكاثر الفطريات الجنسـيًّ
ا باالنقسـام غير المباشـر فقط، وبعضها يتكاثر  بعدة طرائق، فبعضها يتكاثر الجنسـيًّ
ا بالتجزؤ أو التبرعم أو إنتاج األبواغ. وتستطيع العديد من الفطريات التكاثر  الجنسيًّ
ا أبواًغا عن طريق االنقسـام  ا. وتنتج الفطريـات التي تتكاثر جنسـيًّ جنسـيًّا والجنسـيًّ

االختزالي.

ا بالتبرعم. و كمـا هو مبين  التبرع��م Budding: تتكاثـر خاليـا الخميـرة الجنسـيًّ

في الشـكل 5-5 تنمو خاليا جديدة جميعها ملتصقة بالخلية األم. وينحسـر الغشـاء 
ا عن الخلية األم. البالزمي لتنفصل الخلية الجديدة جزئيًّ

التجز�ؤ Fragmentation: شكل من أشكال التكاثر الالجنسي يظهر عندما ينقسم 

الغـزل الفطري في الفطريـات إلى أجزاء. ويتم ذلك بأشـكال مختلفة؛ فعندما يحفر 
حيوان في األرض التي ينمو فيها الفطر تنتشر قطع من الغزل الفطري لتقع في مواقع 

ا جديًدا. جديدة. وإذا كانت الظروف البيئية مالئمة فإنها تنمو وتكّون غزاًل فطريًّ

اإنتاج الأبواغ  Spore Production: تتضمن دورة حياة معظم الفطريات الجنسية 

والالجنسـية إنتـاج األبـواغ. البـوغ spore خلية أحاديـة العدد الكروموسـومي، لها 
غـالف صلـب، تنمو فتصبـح مخلوًقا جديـًدا دون اندماج األمشـاج. وتنتج األبواغ 
ا. وبعض األبواغ الفطرية له جدار رقيق  خيوًطا فطرية جديدة تنمو فتصير غزاًل  فطريًّ
وينبت بسـرعة، ولبعضها اآلخر جدار سـميك يحتاج إلى مدة أطول ليبدأ في النمو. 
وينتـج التركيب التكاثري للفطريات الثنائية العدد الكروموسـومي من خالل التكاثر 
الجنسـي ليكّون أبواًغا أحادية العدد الكروموسومي عن طريق االنقسام االختزالي. 

ا جديًدا. وتشّكل هذه األبواغ الجيل القادم الذي ينمو فيصير غزاًل فطريًّ
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التكي��ف من اأجل البق��اء Adaptation•for•survival: معظم الفطريات 

التي تشبه كرات الفطر النفاث Puffball المبين في الشكل 6-5  تنتج تريليونات 
األبواغ. وُيعد إنتاج كميات ضخمة من األبواغ تكيًفا من أجل البقاء؛ إذ يضمن 
هذا التكيف وصول نسـبة صغيـرة من األبواغ إلى مناطق أخـرى مالئمة؛ لتبدأ 
فـي النمـو وتنتج جياًل جديًدا. وتعـّد الخصائص الفيزيائية لألبـواغ أيًضا تكيًفا 
ـا؛ فاألبواغ الصغيرة الحجـم الخفيفة الوزن يمكن للريـح أو الحيوانات  إضافيًّ
الصغيـرة أو الحشـرات أن تنقلها إلـى مكان آخر. أما الجـدار الخلوي فيحمي 
األبـواغ؛ فهـو صلـب وقاس ومقـاوم للماء ؛ لكـي يتيح لألبواغ البقـاء في ظل 

ظروف قاسية، ومنها درجة الحرارة والرطوبة المرتفعتان.

تأمل الشـكل 6-5 تشاهد سـحابة من األبواغ المنتشـرة. تحمل الرياح هذه 
األبواغ وتنقلها مئات الكيلومترات فوق الماء واليابسة. ولهذا نجد األبواغ 

في كل مكان.

فح�ص نمو الخميرة

م��ا العالق��ة ب��ن تكاثر اخلم��رة �توافر الطع��ام؟ اخلمرة فطريـات وحيدة اخللية، تتغـذى عىل السـكريات، وتنتج غاز ثاين أكسـيد الكربون 

والكحول اإليثييل. تتكاثر اخلمرة الجنسيًّا، وتتضاعف رسيًعا عندما تتوافر ظروف النمو املناسبة.
خطوات العمل   

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
2 ..250 mL رّقم )4-1( أربعة دوارق زجاجية خمروطية، سعة كل منها
اعمل جدوالً للبيانات لتسجل نتائجك.. 3
أضف mL 100 من املاء الدافئ يف كل دورق وال تغطه.. 4
أضف سكر املائدة إىل الدوارق الثالثة باملقادير التالية: g•، 1 g•، 5 g 5 .0، واترك الرابع دون إضافة سكر.. 5
أضف كيًسا من اخلمرية اجلافة إىل كل دورق، وحرك املحلول يف الدوارق بقضيب زجاجي حتى ختتلط املحتويات مجيعها.. 6
الحظ التغرات التي حتدث يف كلٍّ من الدوارق األربعة، وسجلها كل مخس دقائق مدة عرشين دقيقة.. 7
نّظف مكان عملك يف املخترب بحسب تعليامت املعلم.. 8

التحليل:

ا�شتنتج. ما العالقة بني تكاثر اخلمرة وتوافر السكر؟. 1

حّلل .  كيف يمكن أن تتغر نتائجك إذا غطيت الدوارق األربعة يف أثناء قيامك بالتجربة؟. 2

5 - 1

 الشكل 6-5 الفطـر النفاث نوع من الفطريات تنتج  ∎
تريليونات مـن األبواغ. وتنطلق هـذه األبواغ عندما 

تلمسها احليوانات. 
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حامالت الأبواغ sporophores: ُيسمى الجسم الثمري من الفطر الذي ينتج 

األبـواغ حامَل األبواغ. ويعتمـد تصنيف الفطريات على نوع حامل األبواغ الذي 
تنتجه. ففي الفطريات األولية )البسـيطة( - ومنها عفن الخبز األسـمر - هيفات 
خاصة تسـمى حامالت األبواغ، وفي قممها تركيب كيسي يحوي األبواغ داخله 
يسـمى حافظـة األبـواغ sporangium؛ وهـي توفـر الحماية لألبـواغ، وتمنع 

جفافها قبل أن تنضج. 
وهناك بعض الفطريات التي لها أسـماء شائعة عامية، منها الفطر الكيسي أو 
الفطـر الصولجاني )المضرب(. وهذه األسـماء وصفية لنوع حامل األبواغ 

الذي تنتجه هذه الفطريات.

الخال�شة

  ُتنتج الفطريـات خيوًطا فطرية 
ن كتلة شبكية ُتسمى الغزل  تكوِّ

الفطري.

  هنـاك ثـالث طرائـق لحصول 
الفطريات على الغذاء.

ا    تتكاثر بعض الفطريات الجنسيًّ
بالتبرعـم، أو التجـزؤ، أو إنتاج 

األبواغ.

ا.  تتكاثر معظم الفطريات جنسيًّ

فهم الأفكار الرئي�شة

صفـات  1. ثـالث  اذك��ر     
رئيسة لمملكة الفطريات.

  ار�شم مخطًطا يبين الفرق بين الخيوط  2.
الفطرية التي لهـا حواجز وبين التي ال 

حواجز لها.
  بّي��ن. كيف تختلف تغـّذي الفطريات  3.

عن تغّذي الحيوانات؟
علـى  4. الحصـول  طرائـق  بيـن  ق��ارن 

الغذاء لدى كل مـن الفطريات الرّمية، 
والتطفلية، والتكافلية.

 �ش��ف ثالث طرائق للتكاثر الالجنسـي  5.

في الفطريات.

التفكير الناقد

  توق��ع. كيـف تصبـح كسـرة خبز  6.
عـدة  بعـد  الطاولـة  علـى  ملقـاة 
أسـابيع مغطـاة بعفـن الخبز؟ وما 

مصدر العفن؟
.7   

ا  ُتسـتخَدم الفطريات منظًما حيويًّ
للسـيطرة علـى أوبئـة الحشـرات 
أهميـة  فـي  ابحـث  المعروفـة. 
الفطريـات، واكتب مقااًل إلحدى 
المجـالت التـي تهتـم بالحدائق، 
وضّمنه عدة أمثلة على الفطريات 
في حديقتك أو حديقة المدرسة.

التقويم  5-1
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الأهداف 

حتدد أربع شعب رئيسة من الفطريات. �

تلخ�ص اخلصائص التي متيز كل شعبة  �

من الفطريات.
ت�ش��ف أنامط التكاثر يف كل شـعبة من  �

الفطريات.
حتدد خصائص األشنات. �

ت�شف خصائص العالقات يف الفطريات  �

اجلذرية.
تذكر بعض فوائد الفطريات، وبعض  �

مضارها لإلنسان.

مراجعة المفردات:

ال�ش��وطي: خملوق حي له تراكيب تشـبه 

السوط تساعده عىل احلركة.
املعاجل��ة احليوية: اسـتخدام خملوقات 

حيـة للتخلـص مـن ملوثـات يف منطقة 
معينة.

المفردات الجديدة 

الساق اهلوائية
شبه اجلذر 

اخللية املشيجية
حامل الكونيديا   

الكيس الثمري
البوغ الكييس

الثمرة الدعامية
حامل األبواغ الدعامية

البوغ الدعامي
األشنات

املؤرش احليوي

 • ُتظهــر الفطريـات مجااًل واسـًعا مـن التنوع، وتصنـف إلى أربع 
شعب رئيسة.

• تمـثل عـالقة األشنات والفطريات الجذرية عـالقة تكافلية مهمة بين الفطريات 
والمخلوقات األخرى.

الرب��ط م��ع الحي��اة: كمـا أن هنـاك تنوًعا كبيـًرا فـي الحشـرات، هناك أيًضـا تنوع 

كبيـر فـي مملكة الفطريات؛ فهي ليسـت فقط ما نشـاهده في البيتـزا، وما نعرفه في 
الحدائق والمزارع. وقد تتفاجأ بأن بعض المضادات الحيوية نفسـها تستخلص من 

الفطريات، وأن ما يسبب مرض قدم الرياضي ليس سوى فطريات.

Classification of Fungi  ت�شنيف الفطريات

 يقسـم علماء الحياة الفطرياِت إلى خمس شعب رئيسة؛ بناًء على تراكيبها وطرائق 
تكاثرها، هـي: الفطريـات اللزجة المختلطـة، والفطريات االقترانيـة، والفطريات 

الكيسية أو الزقية، والفطريات الدعامية، والفطريات الناقصة. 
 انتشـرت الفطريـات والنباتـات علـى األرض منـذ 450 مليون سـنة، ويعـود ذلك 
إلـى العالقـات التبادلية بينها. وتشـير األدلـة الوراثية إلى أن الفطريـات أقرب إلى 

الحيوانات منها إلى النباتات.

الفطري��ات اللزجة المختلطة Chytrids: بعض الفطريـات اللزجة المختلطة 

ـيَّـة، وبعضها اآلخـر يتطفل على الطالئعيـات والنباتـات والحيوانات. ومعظم  رمِّ
الفطريـات اللزجـة المختلطـة مائية، ولهـا صفة تميزهـا عن الفطريـات األخرى، 
وهي إنتاج أبواغ سـوطية. ولذا فقد صنفها العلماء سـابًقا ضمن الطالئعيات.  وقد 
أظهرت األبحاث األخيرة أن الفطريات اللزجة المختلطة أقرب إلى الفطريات منها 

إلى الطالئعيات؛ لتشابه بينهما في DNA والبروتينات. 

الفطري��ات القتراني��ة )Zygomycota (Common Molds: العفـن من 

أكثر الفطريات االقترانية المعروفة لدى اإلنسان؛ حيث ينمو فطر العفن على الخبز 
وبعـض أنـواع األطعمـة، ويسـمى Rhizopus stolonifer. وتعيـش معظم أنواع 
العفـن على اليابسـة، وتقيم عالقات تكافليـة مع النباتات. ويكـّون العفن نوًعا من 
الهيفات ُيسـمى السـاق الهوائية Stolon التي تنتشـر على سـطح الطعام. أما النوع 
اآلخـر مـن خيوط فطر العفن الذي ُيسـمى شـبه الجـذر  Rhizoid فيخترق الطعام 

ويمتص منه الغذاء، كما هو مبين في الشكل5-7.

تنوع الفطريات وبيئتها

Diversity of Fungi and its Ecology

  5-2
L-GE-CBE-TRC-biog1-CH5-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH5-L2.png

تنوع الفطريات و بيئتها

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الفطريات

المشترك

الثانوية مقررات
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)خاليا م�سيجية(

تكاثر لجن�سي

 )2n(بوغ جن�سي

)n( اأبواغ

)n( اأبواغ

حوافظ بوغية

تكاثر جن�سي

اأ�سباه الجذور

خيط تزاوجي موجبخيط تزاوجي �سالب

بوغ جن�سي

�ساق هوائية

حافظة الأبواغ
خيط فطري

انق�سام 

اختزالي

ومـن وظائف شـبه الجذر تكويـن الغزل الفطـري، وإنتاج 
إنزيمات هاضمـة. وتوجد الفطريـات االقترانية أيًضا على 

النباتات المتحللة والمواد الحيوانية.

ا  ا والجنسـيًّ د�رة الحياة: تتكاثر الفطريات االقترانية جنسـيًّ

كما هـو موضح في الشـكل 7-5. ويبدأ التكاثر الالجنسـي 
عندما تتكون حافظة األبواغ عند نهاية الخيط الفطري الذي 
يسمى هنا حامل األبواغ. وتحوي حافظة األبواغ في داخلها 
آالف األبـواغ األحادية العدد الكروموسـومي. وتنتقل هذه 
األبـواغ عن طريق الرياح إلى أماكـن أخرى. وعندما تتوافر 
الظروف البيئية المالئمة تنتج األبواغ خيوًطا فطرية جديدة.
وتلجـأ الفطريـات االقترانيـة إلـى التكاثر الجنسـي عندما 
تصبـح الظـروف البيئية قاسـية وغير مالئمـة للعيش. وفي 
التكاثـر الجنسـي ال وجـود لما ُيعـرف بالفطـر الذكري أو 
األنثـوي، وإنما هنـاك خيط تزاوجي سـالب وآخر موجب 
يلتحمان مًعا. وُينتج كل خيط فطري )هيفا( خلية مشـيجية 

gametangium تحوي نواة أحادية الكروموسومات.

وكمـا هـو موضح في الشـكل 7-5 تندمـج النواتـان األحاديتا  
نـا زيجوًتا  العـدد الكروموسـومي من كل حافظة أمشـاج لتكوِّ
ن هذا الزيجوت  )القحـة( ثنائي العدد الكروموسـومي. ويكوِّ
ا فـي حالة  )الالقحـة( جـداًرا سـميًكا، ويصبـح بوًغـا جنسـيًّ
سـبات لعدة أشـهر إلى أن تتحسـن الظروف البيئية فينبت، ثم 
ا يحـوي حافظة  ـا، وينتج حامـاًل بوغيًّ ينقسـم انقسـاًما اختزاليًّ
األبـواغ يتحول فيما بعـد إلى خيط فطري. ويسـتطيع كل بوغ 
أحادي العدد الكروموسـومي داخل الحافظـة أن ينمو ليكّون 
ا جديًدا. وتعطي عملية التكاثر الجنسـي هذه تنوًعا  غزاًل فطريًّ
ا يضمن بقاء بعض األنواع،  ويسـمح للفطريات المقترنة  وراثيًّ

اخلبـز  ∎بالعيش ضمن ظروف بيئية متغيرة. عفـن   5-7  الشـكل 
Rhizopus stolonifer مـن 

الفطريات االقرتانية التي تتكاثر 
جنسيًّا والجنسيًّا.

ا�شتق�ص منو العفن

كي��ف يوؤث��ر امللح يف منو العفن؟ نسـتخدم غالًبـا املواد احلافظـة الكيميائية 

-ومنها كلوريد الصوديوم )ملح الطعام( -لتؤثر يف نمو العفن عىل أنواع 
خمتلفة من الطعام.

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية.. 1
أحـر كـرسيت خبـز، والمـس وجهـي الكرستـني بأحـد األشـياء . 2

املوجودة يف املخترب.
بلِّل وجهي الكرستني بالتساوي مستخدًما رشاش ماء.. 3
ضـع إحدى كـرسيت اخلبز يف كيـس وأغلقه جيًدا، ثم اكتب اسـمك . 4

والتاريخ واجلسم الذي المس كرسة اخلبز.
رش ملًحـا عـىل وجهي الكرسة الثانية وضْعهـا يف كيس آخر وأغلقه . 5

جيـًدا، واكتب عىل الكيس املعلومات التـي كتبتها عىل كيس الكرسة 
األوىل مضيًفا امللح.

اعمل جدوالً لتسجل مشاهداتك.. 6
سـجل مشـاهداتك اليوميـة عـىل مدى عـرشة أيام، عـىل أن تتضمن . 7

نتائجك وصًفا دقيًقا ألي عفن يتكون.

التحليل:

حدد. أي الرشحيتني كان نمو العفن عليها أكثر؟. 1

ا�شتنتج. هل أّثر امللح يف نمو العفن؟. 2

حّلل. ملاذا أّثر امللح يف العفن؟. 3

5 - 2
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الفطري��ات الكي�ش��ية Sac Fungi: الفطريات الكيسـية Ascomycota من 

أكبر شعب الفطريات؛ إذ تضم أكثر من 60.000 نوع. ومعظم أفراد هذه الشعبة 
عديـدة الخاليـا ، لكن منها ما هو وحيد الخلية، ومنهـا الخميرة التي تعد أكثر 

الفطريات المجهرية شهرة وألفة في الحياة اليومية.

ا. وتتكون األبواغ  د�رة الحي��اة: تتكاثر الفطريات الكيسـية جنسـيًّا والجنسـيًّ

فـي عمليـة التكاثر الالجنسـي فـي نهاية الخيـوط الفطرية التي تسـمى حاملة 
الكونيديـا conidiophore. كما تسـمى األبواغ التي تنتج األبـواَغ الكونيدية. 
وتتكـون خـارج نهاية حامـل الكونيديا ال فـي داخله، كما يحـدث في حافظة 

األبواغ. وتنتشر هذه األبواغ عن طريق الهواء والماء والحيوانات.

التكاثر الجنسي في الفطريات الكيسية معقد نوًعا ما، ويحدث  كما هو موضح 
ا العدد الكروموسومي ـ  في الشـكل 8-5. فعندما يندمج خيطان فطريان أحاديَّ
ألن الخيوط الفطرية مجزأةـ  ينمو جسم تكاثري منهما ليكّون ما يسمى الكيس 
الثمري ascocarp. وتندمج النوى )1n( داخل الجسم الثمري لتكّون الالقحة 
ن أربع نوى  ا بعـد ذلك ليكوِّ )الزيجوت(. وينقسـم الزيجوت انقسـاًما اختزاليًّ
يكون العدد الكروموسومي فيها )1n(، ويلي ذلك انقسام متساٍو ليصبح هناك 
ثمانـي نوى. وتنمو تلك النوى الحًقا لتصير أبواًغا في الكيس تسـمى األبواغ 
الكيسـية ascospore. وعندما تصبح الظروف البيئية مناسبة تنمو هذه األبواغ 

.)1n( ا الكيسية لتصبح غزاًل فطريًّ

ع��اِل الفطري��ات هو الذي يـدرس املفاهيم 

املختلفة املتعلقة بالفطريات، ومنها تصنيفها، 

ا، وكيمياؤها احليوية.  واستثامرها اقتصاديًّ

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

حافظة م�سيجية

)n( + خيط تزاوجي

اندماج الخيوط 

الفطرية

)n( - خيط تزاوجي

حامل الكونيديا

حامل الكونيديا

)n( خيط فطري

)n( اأبواغ كونيدية

)n( خيط فطري

)n( 8 اأبواغ كي�سية

كي�س

انق�سام اختزالي

التلقيح

)2n( )لقحة )زيجوت

)n+n( كي�س

)n+n( الج�سم الثمري

تكاثر لجن�سي

تكاثر جن�سي

)n( خيوط فطرية

)n+n( خيوط فطرية

األسـربجلس  ∎ فطـر  يطلـق   الشـكل5-8 
Aspergillus أبواًغا من قمة حامل الكونيديا 

يف أثناء التكاثر اجلنيس.

قصـرة  فقـرة  اكتـب  ج��د�ل: 

مسـتخدًما اجلـدول 1 -5 لتقارن بني 
عدد الشـعب وعدد أنواع كل شـعبة 
يف الفطريـات. وقـارن أيًضا بني هذه 
األرقـام وأعـداد الشـعب واألنـواع 
يف كل مـن مملكتـي النبـات واحليوان 

اللتني ستدرسهام الحًقا. 

اإر�سادات الدرا�سة
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الفطريات الدعامية Club Fungi:  يبين الجدول 1-5 مقارنة بين خصائص 
شعبة الفطريات الدعامية Basidomycota وشعب الفطريات األخرى. ويعد 
فطر المشروم )عيش الغراب( األكثر شــيوًعا بين أنواع الفطريات الدعامية. 
ونسمي أنواع الفطريات الموجودة في شعبة الفطريات الدعامية بالصولجانية، 
وأحياًنــا البازيدية. وهذه الفطريات رّمية، أو تطفلية، أو تقيم عالقات تكافلية 
مع مخلوقات أخرى. وتعد الفطريات الدعامية الرّمية من محّلالت الخشب 

الرئيسة. كما تنتج إنزيمات لتحطيم مبلمرات معقدة في الخشب كاللجنين.

دورة الحي��اة: نادًرا مــا تنتج الفطريات الدعاميــة Basidiomycetes  أبواًغا 
الجنسية، وتظل تحمل نواتين في معظم مراحل دورة حياتها. ويتكاثر الغزل 
ا بصورة دورية لينتج الثمرة الدعامية basidiocarp المبينة في  الفطري جنســيًّ
َلطة، أو الذي  الشكل9-5. وفطر المشروم )عيش الغراب( الذي تضعه في السَّ

ينمو في الخشب هو ذلك الجسم الثمري.
ينمو الجســم الثمري سريًعا، وربما خالل ساعات، نتيجة كبر حجم الخلية ال 
انقسامها. ويتكون السطح الســفلي للقلنسوة من حوامل أبواغ دعامية الشكل 
basidium تنتــج أبواًغــا. وتندمج نواتــان داخل الدعامة لتكّونــا نواة ثنائية 
ا، وُتنتج أربع نوى مفردة  الكروموســومات، ما تلبث أن تنقسم انقساًما اختزاليًّ
 basidiocarp العدد الكروموسومي. ثم تنمو هذه النوى لتصبح أبواًغا دعاميًة
تنبثق عــن الدعامة خالل التكاثــر. وتنتقل األبواغ عن طريــق الماء والهواء 
والحيوانــات إلى أماكن أخرى. وهكذا ُتنتج أنواع المشــروم ماليين األبواغ 

الدعامية.

فطريات اأخرى Other Fungi: قد تصنف الفطريات الناقصة تحت شــعبة  
Deuteromycetes، كما أنها متنوعة، وتشــترك معها في صفة واحدة، وهي 

ا، وقد سميت الفطريات الناقصة لعدم وجود مراحل تكاثر  أنها ال تتكاثر جنسيًّ
جنســي في دورة حياتها، ويبلغ عدد أنواعها 25٫000 نوع تقريًبا. وقد اعترض 
بعض العلماء على تصنيفها ضمن إحدى الشــعب األربع وخصوًصا شــعبة 

الفطريات الكيسية.

 الشكل9-5   يســمى هذا الفطر الصوجلاين  	
عش العصفور، وله جســم مثمر يشبه البيض 

يف عش العصافري.



 تجرية
ما اأبواغ فطر الم�شروم؟علميةعلمية
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ال�ش��وئي  البن��اء  بعملي��ة  تق��وم  الت��ي  �المخلوق��ات  الفطري��ات 

Fungi and Photosynthesizers  

تعـد األشـنات والفطريـات الجذريـة مثاليـن علـى عالقـات تبـادل المنفعة 
)التقايض( بين الفطريات والمخلوقات الحية األخرى. وعالقة تبادل المنفعة 

هي نوع من العالقات يستفيد منها الطرفان.

الأ�شنات Lichens: عالقة تبادل المنفعة بين الفطريات والطحالب الخضراء 

أو البكتيريـا الخضـراء المزرقة أو أي شـريك آخر يقوم بعمليـة البناء الضوئي 
تسـمى  األشـنات lichen. وفي الغالب يكون الفطر من الفطريات الكيسـية أو 
الفطريـات الدعامية، تقـوم الطحالب الخضراء أو البكتيريـا الخضراء المزرقة 

بالبناء الضوئي لتزود الفطر بالغذاء.

�شعب الفطرياتالجد�ل 5-1

الخ�شائ�صعدد الأنواعمثالال�شعبة )ال�شم ال�شائع(

الفطريات اللزجة المختلطة

Chytridiomycots
(chytrids)

Allomyces عفن الماء

1300 +

• وحيدة الخلية.	

• اأغلبها يعي�س في الماء.	

• بع�سها رّمي والآخر طفيلي.	

• تنتج اأبواًغا �سوطية.	

الفطريات القترانية

Zygomycota
(common molds)

عفن الخبز

800

• عديدة الخاليا.	

• يعي�س معظمها على الياب�سة.	

• يكّون العديد منها عالقات تكافلية مع النباتات.	

• تتكاثر جن�سيًّا ولجن�سيًّا.	

الفطريات الكي�سية

Ascomycota
(sac fungi)

Orange peel فطر ق�سور البرتقال

60,000 +

• معظمها عديدة الخاليا، والقليل منها وحيد الخلية.	

• تتنوع في مواطنها البيئية.	

• رّمية، تطفلية اأو تكافلية العالقة.	

• تتكاثر جن�سيًّا ولجن�سيًّا.	

الفطريات الدعامية

Basidiomycota
(club fungi)

الفطر الدعامي الأ�سفر

25,000

• معظمها عديدة الخاليا.	

• يعي�س اأغلبها على الياب�سة.	

• رّمية، تطفلية اأو تكافلية العالقة مع مخلوقات اأخرى.	

• نادًرا ما تتكاثر لجن�سيًّا.	
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 الشـكل 10-5  تنتج الفطريات أبواًغا يف تراكيب تكاثرية تسـمى اجلسـم الثمـري كام يف فطر املرشوم )عيش الغراب(، يتكـون من خيوط فطرية تنمو  ∎
خارجيًّا، ومتتد إىل مناطق جديدة تتوافر فيها تربة خصبة. 

عندم���ا  المخفي���ة  الحلق���ة  تتك���ون 

ت�ست���رك الأج�س���ام المثم���رة جميًع���ا 

ف���ي الخي���وط نف�سه���ا تح���ت �سط���ح 

الأر�س.

ينتج الغزل الفطري

اأج�ساًما ثمرية.

م���ا يظهر لك في الحلقة اأنه م�سروم هو الج�سم الثمري لفطر  

Marasmius oread

ج�سم ثمري

اأج�شام ثمرية

قلن�سوة

حواجز

خيا�سيم

نوى

�ساق

خيوط فطرية

غزل فطري

غ�زل فطري

خمطط

  Visualizing a Fairy Ringاحللقات املخفية
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وتوفـر الفطريات شـبكة كثيفة من الخيـوط الفطرية التي تنمـو عليها الطحالب 
الخضـراء  أو البكتيريـا الخضراء المزرقة، كما في الشـكل 11-5؛ لتحصل منها 

على الماء واألمالح الالزمين لقيامها بعملية البناء الضوئي.

ا  ا مهمًّ الأ�ش��نات موؤ�ش��ر حيوّي  Bioindicators: تعد األشـنات مؤشـًرا حيويًّ

علـى مـدى نقاء أو تلوث الجو في المنطقة التي توجد فيها؛ حيث تمتص الماء 
والمعـادن من جوها، وهـي تتأثر وتموت إذا كانا ملوثيـن. ولهذا ال تعيش في 
المناطق المزدحمة أو الملوثة، وإنما توجد في المناطق الريفية القليلة التلوث.

المؤشر الحيوي bioindicator مصطلح يطلق على المخلوقات الحية الحساسة 
لتغيـرات الظـروف البيئيـة، وهو أول ما يسـتجيب لهـذه التغيرات. ولذا ينسـب 
مسـتوى التلـوث فـي منطقة ما إلـى درجة نمـو األشـنات فيها؛ فكلمـا انخفض 

مستوى التلوث ازداد نمو األشنات.

 ماذا قراأت؟  ف�ّشر. لماذا تعّد األشنات مؤشًرا حيويًّا؟

خيوط فطرية

خيوط فطرية

طبقات من طحالب خ�سراء

وبكتيريا خ�سراء مزرقة

طحلب خيط فطري

الأ�سنات

 الشـكل 11-5  تنمو هذه األشنات يف أرض  ∎
الغابات، وهي عبارة عن عالقات تبادل منفعة 
بـني الطحالب اخلـراء والفطريـات. وحتمي 
اخليـوط الفطرية املبينـة يف الصـورة الطحالب 
اخلراء املوجودة بني طبقات اخليوط الفطرية.
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الفطري��ات الجذري��ة Mycorrhizae: عالقـة تكافليـة أخـرى تقـوم بهـا 

الفطريات مع جذور بعض النباتات. وتكون النباتات التي تقيم عالقة تكافلية 
مع الفطريات صحية ونشـطة أكثر من النباتات األخرى التي ال تقيم مثل تلك 
العالقـة. وال تسـتطيع بعـض النباتـات العيـش بغير شـريك. فال َتنبـت بذور 

األوركيدا مثاًل ما لم يزود فطر تكافلي هذه البذور بالكربوهيدرات.
يبين الشـكل 12-5 عالقة فطر سكليروديرما بشـجر يوكاليبتوس. وهي عالقة 
تكافلية تقوم فيها الفطريات بامتصاص المعادن المختلفة، وزيادة تركيزها من 
أجل النبات، كما تزيد مساحة جذور النبات لتتيح له المزيد من امتصاص الماء 
والمعـادن. وفي المقابل تحصـل الفطريات من النبات علـى الكربوهيدرات 
واألحمـاض األمينيـة. إن أكثر من %80 وربما %90 مـن النباتات لها فطريات 
جذرية. كمـا أنها مهمة في البيئات الطبيعية، وتزيـد المحصول الزراعي لكل 

من الذرة والجزر والبطاطا والطماطم والفراولة.

الشـكل12-5  غــزل فطـر سـكلـروديرما  ∎
يزيد من مساحة السطح الذي يمتص املاء والغذاء 

جلذر شجرة يوكاليبتوس.
ح. كيف تستفيد الفطريات من هذه العالقة؟ ��شّ
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Fungi and Human
للفطريات آثارها الكبيرة في اإلنســان إيجابًا وسلبًا. فمن اآلثار اإليجابية أن الفطريات 
تعمل محلّالت تســهم في إعادة تدوير بقايا المخلوقات الميتة في دورة الغذاء؛ حيث 
يوفر تحلل المواد العضوية الغذاءَ لمخلوقات أخر، كما يمنع تراكم الفضالت على 

سطح الكرة األرضية. أما اآلثار السلبية فتتمثل في األمراض التي تسببها.


ا في  ا مهمًّ  للفطريات اســتخدامات طبية كثيرة. وتؤدي الفطريات الناقصة دورً
ذلك. فالبنســلين مثالً يســتخرج من فطر Penicillium notatum. وال يخفى على 
ال للبنســلين؛ فهو مضاد حيوي أنقذ - واليزال ينقذ-  حياة الكثيرين.  أحد الدور الفعّ
كما تستخرج مركبات كيميائية من فطر Claviceps purpurea لمعالجة ارتفاع ضغط 
الدم، والسيطرة على النزيف الحاد، والصداع النصفي، كما يزيد من انقباض عضالت 

الرحم عند الوالدة. 
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هــل تؤثر إضافة امللح إىل الرتبة يف إنتاج نبات اهلليون؟ يعد فطر الذبول 
الوعائي الكيــيس Fusarium oxysporum من املخلوقات احلية 
التي تســبب األمراض للمحاصيــل الزراعية، ومنها نبــات اهلليون. 
حيث خيرتق هذا الفطر جذور النبــات وينترش داخله، وغالبًا ما يؤدي 
إىل تقليل تدفق املاء نحو الساق واألوراق. وتُنتج النباتات املصابة هبذا 
ا جديدة صغرية وبأعداد قليلة مقارنة مع النباتات السليمة  الفطر أوراقً
(غري املصابة بالفطر). ويستطيع هذا الفطر البقاء يف الرتبة سنة بعد سنة. 


تعد طريقة املعاجلة باســتخدام امللــح (كلوريد الصوديــوم) الطريقة 
عت  الشائعة للتقليل من املرض يف النبات. يبني اجلدول أدناه بيانات مجُ

من حقل لنباتات اهلليون تم معاجلتها باستخدام بلورات امللح.

Horak, V. M. 2005. Biology as a source for algebra equations : insects. Mathematics Teacher 99(1): 55 - 59 أخذت البيانات في هذا المختبر من:

إنتاج نبات الهليون

كتلة األوراق 
الجديدة

عدد األوراق 
الجديدة

1843.2 78.2 قبل املعاجلة بامللح
2266.1 89.1 بعد املعاجلة بامللح


احسب. ما نسبة التغري يف عدد األوراق وكتلتها؟. 1
اســتنتج. كيف تؤثر املعاجلة باســتخدام امللح يف حمصول . 2

نبات اهلليون؟
ــغ فرضية. ملاذا يؤثر امللــح يف النبات؟ كيف يمكن أن . 3 صُ

ختترب فرضيتك؟
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خيتـار  أن  يمكـن  التغ��ّذي:  اخت�شا�ش��يو 

اختصاصيـو التغّذي مهنًـا عديدة، مرتبطة 
مع علم األحياء، منها: إنتاج طعام جديد، 
أو وضـع معايـر إلنتـاج الطعـام وتغليفه 
وتسـويقه. ويمكنهـم أيًضـا فحـص نـوع 
الطعـام وقيمتـه الغذائية، ومـدى احتوائه 

عىل خملوقات دقيقة.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

ويعـد فطـر Tolypocladium inflatum مصـدًرا للسيكلوسـبورين الـذي 
يسـتخدم في خفض مناعة األشـخاص الذين ُيجرون عمليات زراعة أعضاء؛ 

لكي تتقبل أجسامهم العضو المزروع.

الطع��ام:  تدخـل الفطريات فـي الكثير من طعام اإلنسـان، ومنها المشـروم، 

والكمأة، والخميرة التي تدخل في صنع الخبز واألجبان .

المعالج��ة الحي�وي��ة Bioremediation: المعالجـة الحيوية مـن المجاالت 

العلمية الجديدة التي تم اكتشافها لتنظيف البيئة من الملّوثات التي تهّدد أنظمتنا 
البيئية. حيث يتم خلط أنواع من الفطريات بالماء أو التربة لتقوم بتحليل المواد 

العضوية الملوثة والضارة، وتحويلها إلى مواد أخرى غير ضارة.

الكيمياءالربط  يستخدم الباحثون فطريات العفن األبيض للتخلص  مع

من الملوثات الخطرة كاألصباغ والمواد الهيدروكربونية الحلقية المسرطنة. 
ويستغل الباحثون إفراز الفطريات إنزيًما قادًرا على تحطيم اللجنين الموجود 
في الخشـب الـذي يقوي الجـدار الخلوي، ويمنح الخشـب هـذه الصالبة، 

فيستغلون ذلك في تحليل الخشب وإعادة تدويره.

الفطريات ال�ش��ارة Harmful Fungi: تسبب بعض الفطريات العديد من 

األمراض لإلنسـان والحيوان والنبات. فالفطريـات كثيًرا ما تصيب النباتات، 
فتدمر المحاصيل الزراعية، وُتحدث خسائر اقتصادية كبيرة. ومن ذلك مرضا 
البيـاض الزغبـي والبياض الدقيقـي اللذان يصيبـان الخضـراوات والفواكه، 

وكذلك مرض صدأ القمح والشعير.

وتتطفـل الفطريات أيًضا على اإلنسـان، كما يحدث فـي مرض التهاب القدم 
الرياضي، وااللتهاب الناتج عن عدوى الخميرة، وبعض أمراض الحساسية، 
والتهابـات الحلـق والجلـد. كمـا تصيـب الفطريـاُت أيًضـا حيوانـاٍت منهـا 

الحشرات في مراحل حياتها المختلفة، وقد تؤدي إلى نفوقها. 
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الخال�صة
للفطريات  الرئيســة  األربــع    الشــعب 
المختلطة،  اللزجــة  الفطريــات  هــي: 
والفطريات  االقترانيــة،  والفطـــريات 

الكيسية، والفطريات الدعامية.
ا    تتكاثــر الفطريــات االقترانية جنســيًّ

بتكوين أبواغ جنسية.
كيسية  أبواًغا  الكيســية  الفطريات    تنتج 
خالل  الكيس  يســمى  تركيــب  داخل 

عملية التكاثر الجنسي.
  تنتج الفطريــات الدعامية أبواًغا دعامية 

ا. عندما تتكاثر جنسيًّ
  لم يالحــظ تكاثر جنســي في شــعبة 

الفطريات الناقصة.
التكافلية    األشنات أمثلة على العالقات 
البكتيريا  أو  والطحالب،  الفطريات  بين 

الخضراء المزرقة.
النباتات  الجذريــة  الفطريات    تســاعد 
على الحصول على الماء والمعادن عن 

طريق زيادة مساحة سطح جذورها.
 تســتخدم المركبات المســتخلصة من 

الفطريات ألغراض طبية مختلفة.
  بعــض الفطـــريات لهــا تأثـــير ضار 

باإلنسان والنباتات والحيوانات.

فهم الأفكار الرئي�صة
  ح��ّدد صفتين لكل  	1

شعبة من شعب الفطريات.
  ف�ّصر. لماذا ُتنتج الفطريات  الكثير  	1

من األبواغ؟
 ار�ص��م. مخطًطـا لـــدورة حيـــاة  	1

الفطريات الكيسية.
ف. ما الفطريات الناقصة؟ 	1 �صِ
 قارن بين التكاثر الجنســي في كلٍّ  	1

من الفطريات الكيسية والفطريات 
الدعامية.

  حّدد صفات العالقة التكافلية بين  	1
الفطريات والطحالب.

ف�ّصر أهمية األشنات للبيئة. 	1
 اعم��ل ج��دوًل تبيــن فيــه تأثيرات  	1

الفطريات المفيدة والضارة لإلنسان.

التفكير الناقد
ف�ّص��ر. ماذا يحــدث إذا قام  	1

الفطريات  بتدميــر  فيروس 
الدعاميــة جميعها؟ وما أثر 
ذلك في إعادة تدوير الغذاء 

في الغابات؟
ا�ص��تنتج. كيف يعيد العلماء  		1

الفطريات  أنــواع  تصنيف 
أنها  وجــدوا  إذا  الناقصــة 

تتكاثر جنسيًّا؟
ا�ص��تنتج األثــر الذي يحدثه  		1

للفطريات،  مضاد  اكتشاف 
جميعها،  الفطريــات  يدمر 

في إنتاج الغذاء في العالم.

1		   
 1 cm تنمو األشنات بمعدل
ا. كم تحتاج األشنات  سنويًّ

لتنمو بحجم كف اليد؟

التقويم  22--55
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علم الأحياء �المجتمع

الفطريات الرائعة

ربمـا سـمعت بقصة المضـاد الحيـوي –•البنسـلين –••
عندما وجدت مزرعة بكتيريـة مختبرية مصابة بالفطر، 
كانـت قد أعـدت للدراسـة فـي المختبـر، وكان ذلك 
إيذاًنـا بفتـح علمي كبيـر؛ وقد ال تعـرف أن للفطريات 
دوًرا كبيًرا أيًضا في محاربة اإلنسـان للسرطان وبعض 
األمراض األخـرى؛ فمن المتوقـع أن تمثل الفطريات 
التـي في الغابـات المطيـرة الضربة القاضيـة على هذا 
المـرض الخطير. ومن الطريف أن العلماء بدراسـتهم 
لجثة رجل الجليد التي اكتشـفت عـام 1991م تبينوا أن 

الفطريات ساعدته على مقاومة مخلوق حي متطفل.

فطري��ات الع�ش��ر الحج��ري: يعطي رجـل الجليد 

صـورة واضحة عن نـوع الحياة فـي العصر الحجري 
قبل 5000 سـنة. فقـد ُوِجَد في حزامـه قطعتان بحجم 
حبـة الجـوز اكُتِشـف الحًقا أنهمـا فطريات خشـبية، 
ويعرف هذا الفطر الخشبي في روسيا باعتباره عالًجا 
ا ُيسـمى )شـاجا(. ويسـبب هـذا الفطر اإلسـهال  طبيًّ
ا حيويًّـا. وقـد سـاعدت  لإلنسـان، ويسـتخدم مضـادًّ
الفطريـات الخشـبية الرجل الجليـدي على التخفيف 
مـن أثر الطفيليات التي كانت تعيـش في قولونه؛ ألنه 

خلص جسمه من بيض الطفيليات.

الفطري��ات التي تحارب ال�ش��رطان: وجد العلماء 

أن بعـض الفطريـات تنتـج عـالج paclitaxel داخل 
الشـجرة التي تقيـم معها عالقة تكافليـة. وهذه المادة 
تؤخذ من شـجرة الطقسـوس Pacific yew. ويعتقد 
العلمـاء أن الجينات المسـؤولة عن إنتـاج هذا الدواء 
انتقلت بيـن الشـجرة والفطريات نتيجة هـذه العالقة 
التكافليـة. وَيِجدُّ العلماء والباحثون في دراسـة مدى 
إمكانيـة إنتاج هـذا الـدواء بكميات كبيـرة لعالج من 

يحتاج إليه من المرضى المصابين بالسرطان.

Pacific yew سجرة الطق�سو�س�

يعتقـد  الفطري��ات:  تقا�مه��ا  اأخ��رى  اأمرا���ص 

العلمـاء وجـود أكثر من مليون نوع مـن الفطريات لم 
ُتعـرف حتى اآلن. ويجمع المعهد الوطني للسـرطان 
ألف عينـة فطر في السـنة تقريًبا من الغابـات المطيرة 
االسـتوائية لمعرفـة مـا إذا كان يمكـن اسـتعمالها في 
عـالج بعـض األمراض. وقـد لعبت الفطريـات دوًرا 

ا عبر التاريخ في كفاح اإلنسان ضد المرض. مهمًّ

لعبة جماعية

اعم��ل م��ع فري��ق. ابحـث مـع مجموعـة مـن 

زمالئـك عـن التقـدم الـذي حدث فـي مجال 
عـالج السـرطان معتمـًدا على اكتشـاف الفطر 

الذي يعيش على نبات في الغابة المطيرة.
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 خمترب الأحياء

الخلفي��ة النظري��ة: تنمو الفطريات في ظـروف متنوعة. 

ويمكنـك مالحظة هذه االختالفات فـي مطبخك. حيث 
تنمو الفطريات في الثالجة، أو في صندوق الخبز المظلم، 
وعلـى المنضـدة، وينمو الفطـر أيًضا على الطعـام الذي 

يحوي كميات مختلفة من السكر والبروتين والرطوبة.

�شوؤال: كيف يغير عامل بيئي معين من سرعة نمو الفطر؟

المواد �الأد�ات

اختر المواد المناسبة لهذا المختبر، ومنها.
فطـر العفـن الـذي ينمو عىل  •

الطعام.
نقـي  • جيالتـني  مسـحوق 

)حيوي بروتينًا فقط(.
خبز. •
سكر. •
جيالتني حمر يف فنجان صغر. •

أعواد تنظيف األذن. •
ورق قصديـر أو ورق نايلون  •

للتغليف.
فنجان فارغ صغر. •
مقياس حرارة. •
خمبار مدرج. •
زجاجة رش ماء. •

احتياطات ال�شالمة  

تحذير: ال تأكل الطعام الذي ستستعمله في التجربة.

خطط �نفذ المختبر

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

  اعمل قائمة بالعوامل البيئية التي تؤثر في نمو الفطر.  2.
واكتب سؤال استقصاء بناًء على هذه القائمة.

صمم تجربة تساعدك على اإلجابة عن هذا السؤال.  3.
تذّكـر أنـه يجـب تغييـر عامـل بيئـّي واحـد فقط في 

تجربتك.
اكتب فرضيتك، وصّمم جدواًل للبيانات.  4.
تأكد من موافقة معلمك على التجربة قبل بدء تنفيذها. 5.
اسـتعمل أعواد تنظيـف األذن لنقل العفن من الطعام  6.

إلى الفنجان الفارغ المستعمل في التجربة.
سّجل مالحظاتك خالل 5-7 أيام. 7.
التنظيف والتخلص من الفضالت ضع الفنجان الذي  8.

اسـتخدمته في التجربة في المنطقة التي يحددها لك 
معلمـك. نّظـف األدوات التـي اسـتخدمتها في هذا 

المختبر، وأِعدها إلى مكانها، ثم اغسل يديك.

حلل ثم ا�شتنتج

ح��ّدد المتغي��رات المسـتقلة والمتغيـرات التابعة في  1.

تجربتك، ووّضح كيف تغّيرت المتغيرات التابعة.
ق��ارن صف االختالفات التـي الحظتها بين العينات  2.

التجريبية. 
�شف الخطوات التي اتخْذتها لتسيطر على المتغيرات  3.

في تجربتك؟ اكتب قائمة بالثوابت.
ف�ّش��ر البيانات كيف أّثر العامل البيئي الذي غيرته في  4.

سرعة نمو العفن؟
ا�شتنتج هل دعمت التجربة فرضيتك؟ فّسر ذلك. 5.

تحلي��ل الخطاأ هل كان مـن المحتمل إدخال أكثر من  6.

متغير في تجربتك؟ كيف يمكن تغيير خطة تجربتك؟

الكتابة يف  علم الأحياء

توا�ش��ل شـارك نتائجك مع المجموعات األخرى. 

واكتب قائمة بالعوامـل البيئية التي تم اختبارها من 
قبـل المجموعات األخـرى، والنتائج التي حصلوا 
عليها. بناًء على النتائج التي حصلت عليها من طالب 
صفك، اعمل قائمة جديدة بالعوامل البيئية التي تؤدي 
إلى أفضل نمو للعفن المسـتعمل في هذه التجربة. 

كيف توؤثر العوامل البيئية يف منو فطر العفن؟
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المطويات ابحث عن معلومات إضافية حول الطرائق التي تحصل بها الفطريات على غذائها، مستخدًما ما 

تعلمته في هذا الفصل، باإلضافة إلى المعلومات التي جمعتها في المطوية إلعداد استبانة لتصنيف الفطريات.

المفاهيم الرئي�شةالمفردات

5   مدخل اإلى الفطريات 1-

الكايتني
اخليوط الفطرية
الغزل الفطري
اجلسم الثمري

احلاجز
املِمص

البوغ
حافظة األبواغ

   الفطريـات خملوقـات حـية وحيدة اخللية أو عديدة اخلاليا، 
حقيقيـة النـوى، غـري ذاتيـة التغّذي، يتغـذى معظمهـا بصورة رميـة بوصفها 
حملـالت، وبعضهـا اآلخـر متطفـل، كام توجـد أنواع أخـرى تعيـش بصورة 

تكافلية.
• ن كتلة شبكية ُتسمى الغزل الفطري.	 تنتج الفطريات خيوًطا فطرية تكوِّ
•  هناك ثالث طرائق لحصول الفطريات على الغذاء.	
• ا بالتبرعم أو التجزؤ أو إنتاج األبواغ.	 تتكاثر بعض الفطريات الجنسيًّ
• ا.	 تتكاثر معظم الفطريات جنسيًّ

5 تنوع الفطريات وبيئتها  2-

الساق اهلوائية
شبه اجلذر 

اخللية املشيجية
حامل الكونيديا   

الكيس الثمري
البوغ الكييس

الثمرة الدعامية
حامل األبواغ الدعامية

البوغ الدعامي
األشنات

املؤرش احليوي

 
• ُتظهر الفطريات جماالً واسًعا من التنوع، وتصنف إىل أربع شعب رئيسة.

•   متـثـل عـالقـة األشـنات والفطريـات اجلذريـة عـالقـة تكافليـة مهمة بني 
الفطريات واملخلوقات األخرى.

• الشـعب األربـع الرئيسـة للفطريـات هي: الفطريـات اللزجـة المختلطة، 	
والفطريات االقترانية، والفطريات الكيسية، والفطريات الدعامية.

• ا بتكوين أبواغ جنسية.	 تتكاثر الفطريات االقترانية جنسيًّ
• تنتج الفطريات الكيسـية أبواًغا كيسـية داخل تركيب يسمى الكيس خالل 	

عملية التكاثر الجنسي.
• ا.	 تنتج الفطريات الدعامية أبواًغا دعامية عندما تتكاثر جنسيًّ
• لم يالحظ تكاثر جنسي في شعبة الفطريات الناقصة.	
• األشـنات أمثلة علـى العالقات التكافليـة بين الفطريـات والطحالب، أو 	

البكتيريا الخضراء المزرقة.
• تسـاعد الفطريـات الجذرية النباتاِت على الحصول علـى الماء والمعادن 	

عن طريق زيادة مساحة سطح جذورها.
• تستخدم المركبات المستخلصة من الفطريات ألغراض طبية مختلفة.	
• بعض الفطريات لها تأثير ضار على اإلنسان والنباتات والحيوانات.	
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5-1
  مراجعة المفردات

اسـتبدل كل كلمة تحتها خط بكلمة أخرى تجعل العبارة 
صحيحة:

الخيـوط الفطريـة هـي فواصـل الجدران بيـن خاليا  1.
الخيوط الفطرية.

الكايتين هو الخيوط الموجودة في فطر معين. 2.

المـادة القويـة المرنة العديدة التسـكر التي تدخل في  3.
تركيب الجدر الخلوية للفطريات هي  الحواجز.

تثبيت المفاهيم الرئي�شة

أّي مما يأتي ال يعد من طرائق حصول الفطريات على  4.
الغذاء؟

c. البناء الضوئي. a. التطفل.   

d. التكافل. b. التحّلل.   

ما التركيب الذي يختلف في الفطريات عنه في النبات؟ 5.

c.الهياكل الخارجية.  a.تركيب السيتوبالزم.  
d. السيليلوز. b. تركيب جدار الخلية.  

استعن بالصورة اآلتية في إجابتك عن السؤال 6.

التكبير ×1100

ما التركيب المبين في الصورة؟ 6.

c. الكايتين. a. الخيوط الفطرية.  
d. األبواغ. b. الحواجز.   

 أّي ممـا يأتـي يسـتخدم في كل مـن التكاثرالجنسـي  7.
والالجنسي؟

c. التجزؤ a. األمشاج.   

d. األبواغ. b. التبرعم.   

استعن بالرسم اآلتي في إجابتك عن السؤال 8.

C20-01A-869510-A

ما التركيب المبين في المخطط؟ 8.

a. غزل فطري.     c. خيوط فطرية مجزأة.

b. بوغ.      d. خيوط فطرية غير مجزأة.

اأ�شئلة بنائية

اإجابة ق�شيرة. مّيز بين الفطريات التطفلية والفطريات  9.

الرمية.

اإجاب��ة ق�ش��يرة. مّيـز بيـن الخيـوط الفطريـة والغزل  10.

الفطري.

 اإجاب��ة مفتوح��ة. كـّون فرضيـة تبيـن أفضـل طريقة  11.

لخفـض عـدد األبواغ لعفـن ما داخـل الصف. كيف 
تختبر فرضيتك؟

التفكير الناقد

��ح. كيـف يسـاعد تركيـب الخيـوط الفطرية غير  12.    ��شّ
المجزأة الفطَر على النمو سريًعا؟

  قّوم. قدرة الفطريات على نشر أبواغها. 13.
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5-2         
مراجعة المفردات

اشرح االختالفات بين المفردات في المجموعات اآلتية:

 الساق الهوائية، شبه الجذر. 14.

 البوغ الكيسي، الكيس. 15.

 الثمرة الدعامية، الحامل الدعامي. 16.

استخدم ما تعرفه من المفردات لإلجابة عن األسئلة اآلتية:

  مـا المفردة التـي تصف العالقـة التكافلية بيـن الفطر  17.
والطحالب؟

  مـا المفردة التـي تصف العالقـة التكافلية بيـن الفطر  18.
وجذر النبات؟

 مـا المصطلـح الـذي يطلق علـى المخلوقـات الحية  19.
الحساسة للملوثات البيئية؟

تثبيت المفاهيم الرئي�شة

 أّي الشعب الفطرية اآلتية أفرادها لها أبواغ سوطية؟ 20.

c. الكيسية. a. الدعامية.   

b. االقترانية    d. اللزجة المختلطة.

 ما وظيفة الساق الهوائية؟ 21.
a. التغلغل في الطعام.

b. االنتشار عبر سطح الطعام.
c. هضم الطعام.

d. التكاثر.

 ما الفطر الوحيد الخلية؟ 22.

c. المشروم. a. عفن الخبز.   
d. الكمأة. b. الخميرة.   

استعن بالشكل اآلتي في إجابتك عن السؤال 23.

   أّي تراكيـب الفطر المبين فـي المخطط تتكون داخله  23.
األبواغ؟

c. الكيس. a. الكيس الثمري.  

b. الحافظة البوغية.   d. حامل الكيس.

 أّي مما يأتي ليس من فوائد األشنات؟  24.

c. تنتج األكسجين. a. تمتص الماء.  

d. تطرد الحشرات. b. مؤشر حيوي.  

ا ألنها: 25. ا مهمًّ  تعد األشنات مؤشًرا حيويًّ

a. مقاومة للجفاف. 

b. وحيدة الخلية.

c. تقيم عالقات تكافلية.

d. سريعة التأثر بملوثات الهواء.

 كيف تفيد الفطريات الجذرية النبات؟ 26.

a. تزيد من مساحة السطح لجمع الضوء.

b. تقلل الحاجة إلى الماء.

c. تزيد من مساحة سطح الجذور.

d. تخّفض درجة الحرارة.
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  مه��ن مرتبطة م��ع علم الأحياء. اكت�ب إعالًنا عن حاجة  36.
مختبر بحث لمختص في الفطريات.

  ك��ّون فر�ضية. لماذا تَع�د الفطريات الجذرية مهمة لنمو  37.
بع�ض النبات�ات؟ وم�ا ن�وع األدل�ة التي س�تبحث عنها 

لتدعم فرضيتك؟ 

    تقويم اإ�ضافي

ا يهبط  38.   تخيل بوًغا فطريًّ   
قرب منزلك أو مدرستك. قّوم فرصه في البقاء.

اأ�ضئلة بنائية

  اإجاب��ة ق�ضيرة. اختر نوًع�ا واحًدا من الفطريات  27.
ا، وِصْف عملية تكاثرها. التي تتكاثر الجنسيًّ

   اإجاب��ة مفتوح��ة. ابحث عن األب�واغ المختلفة  28.
التي تنتجه�ا الفطريات الدعامي�ة، وأعّد البحث 

بتصميم جرافيك للصف.

المختلط�ة  29. اللزج�ة  الفطري�ات  ادع��م تصني�ف    
ضم�ن مملك�ة الفطري�ات ولي�س ضم�ن مملكة 

الطالئعيات.

 اإجاب��ة ق�ضي��رة. لم�اذا تع�ّد الفطري�ات مفي�دة  30.
لإلنسان؟

 قّوم دور األشنات في البيئة القطبية. 31.

التفكير الناقد

 �ضّم��م تجرب��ة تبين أي نوع�ي الخبز ينم�و الفطر  32.

علي�ه أكثر؛ على الخب�ز المعد في المنزل أم الذي 
يباع في األسواق؟ 

  اجمع البيان��ات حول عدد الطالب الذين يعانون  33.
من حساس�ية الفطر في صفك، ثم احس�ب نسبة 

ذلك إلى عدد الصف الكلي ، ثم فّسرها. 

  توقع. ما أثر اكتش�اف البنس�لين خ�الل الحرب  34.
العالمية الثانية في الجنود؟

  �ضّمم تجربة تمّكنك من فحص أثر المضاد الحيوي  35.
في نوعين أو ثالثة من الفطريات المعروفة.
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اختبار مقنن
اختيار من متعدد

الطالئعيات الذاتية التغّذي هي: 	1

1b األوليات.      1a الطحالب.           

1d الفطريات المائية. 1c الفطريات الغروية.  

استفد من هذا المخطط في إجابتك عن السؤال 2.

)n( حامل دعامينواة اأحادية

خيا�شيم وحوامل 
دعامية

خيوط فطرية )+(
خيوط فطرية )-(

)n( اأبواغ دعامية

أّي األعضــاء الظاهرة في المخطط تســمح بحدوث  	1
التزاوج؟

1c تكوين الفطر. 1a تكوين الدعامة.  

1d انطالق األبواغ.  1b اتحاد الخيوط الفطرية. 

اأ�شئلة الإجابات الق�شيرة

تخيل أنك وجــدت مخلوًقا وحيــد الخلية يعيش في  	1
الطين في قاع البركة. ضع خطة تحدد فيها كيف تصنفه؟

 يظن بعض الناس أن التقنيات قادرة على حل مشكالت  	1
اإلنسان جميعها. سمِّ مشــكلة لم تتمكن التقنيات من 

حلها، وانقدها.
  على أي أســاس تم تصنيف الطالئعيــات إلى ثالث  	1

مجموعات؟ فّسر إجابتك.

  صف كيف يبدأ التكاثر الجنسي في الفطريات الكيسية،  	1
وبيِّن أهميته.

 اذكــر ثالثة أمثلة توضــح أهمية الفطريــات في غذاء  	1
اإلنسان.

اأ�شئلة الإجابات المفتوحة

 بيِّن أهمية الفطريات الجذرية للنباتات. 	1

   تخيل أنك الحظت فطــًرا ينمو في زاوية الحديقة في  	1
كل مرة تمطر فيها الســماء. أعط سبًبا لنمو الفطر ثانية 

بعد التقاطه مباشرة وبعد أن تمطر السماء.
ال�شوؤال المقالي

قد تكون شــاهدت فطر مشــروم ينمو على شكل حلقة، 
والفطر المشروم الظاهر فوق سطح األرض ما هو إال جزء 
واحد من الفطر. ويكون على شكل شعيرات خيطية تحت 
ســطح التربة. ومن المعروف أن هذه الشــعيرات تستطيع 
النمو فترة طويلة قبل أن تكّون المشروم على سطح التربة. 
يعد فطر المشــروم الذي ينمو في حلقات واحد من أنواع 
عديدة من الفطريــات التي تنمو بهذا الشــكل، وجميعها 

تشترك في هذه الخاصية.
بناًء على هذه المعلومات أعاله، أجب عن السؤال 10:

  استنتج لماذا يكّون فطر المشروم حلقات مخفية على  		1
شكل خاتم؟ 

1111111111الـــــ�شــــف

2-15-25-25-25-25-24-21-22-25-4الف�شل / الدر�س

12345678910ال�شوؤال

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.
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لوام�س �شقيقة نعمان البحر

�شقيقة نعمان  البحر

الأكيا�س الخيطية

× 500 قوة التكبير 

الحيـوانـات  تصنــف   
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها 

وتراكيبها وخصائصها وتكيفاتها.

1-6 خ�شائ�س الحيوانات 
مخلوق�ات  الحيوان�ات   
حي�ة متع�ددة الخاليا، حقيقي�ة النوى، 
غي�ر ذاتية التغذي، تكيف�ت للعيش في 

بيئات مختلفة.
2-6  م�شتويات بناء ج�شم 

الحيوان

العالقات   تحديد  يمكن   
ا  التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئيًّ
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها 

وطرائق نموها.
3-6  الإ�شفنجيات والال�شعات

  اإلسفنجيات والالسعات 
أول ُش�عب المملكة الحيوانية في سلم 

التصنيف.

تحمي ش�قائق نعمان البحر الس�مكة  •
المهرجة من المفترس�ات، وتجذب 
أكب�ر  أس�ماًكا  المهرج�ة  األس�ماك 

لتكون فريسًة لشقائق نعمان البحر.
توج�د عل�ى لوام�س ش�قائق نعمان  •

البحر تراكيب السعة ُتسمى األكياس 
الخيطية؛ َلَلْسع الفرائس وشّل حركتها.

توج�د طبقة من المخاط على قش�ور  •
الس�مكة المهرجة؛ لتحميها من لسع 

شقائق نعمان البحر.

حقائق في علم الأحياء

 مدخل اإىل احليوانات

 Introduction to Animals  
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ن�شاطات تمهيدية

  اخلط��وة 1 ض�ع ورقت�ن إحدامها فوق األخ�رى عىل أن 
تبعد إحدامها عن األخرى طوليًّا مس�افة cm 1.5، كام يف 

الشكل اآليت:

C24-41A-869510

Body Plans

Acoelomate
Pseudocoelomate

Coelomate

  اخلط��وة 2  اث�ن الط�رف الس�فيل للورقة لتكوي�ن أربعة 
ألسنة متساوية كام يف الشكل اآليت:

C24-41A-869510

Body Plans

Acoelomate
Pseudocoelomate

Coelomate

  اخلط��وة 3  ثب�ت األوراق مًع�ا عىل طول الط�رف املثني 
باألعىل، وعنون كل لسان، كام يف الشكل اآليت:

م�ستويات بناء 

الج�سم

عديمة التجويف الج�سمي

كاذبة التجويف الج�سمي

حقيقية التجويف الج�سمي

المطويات ا�شتعمل هذه املطوية يف الق�شم 2 – 6 . وسّجل 

وأن�ت تقرأ ال�درس معلوماتك عن مس�تويات بناء اجلس�م يف 
املكان املخصص، وحدد مستويات بناء اجلسم للحيوانات من 

حولك يف ضوء ما تعلمته.

م�ش��تويات بناء ج�ش��م احلي��وان اعمل 

املطوية اآلتية ملساعدتك عىل حتديد 
العديم�ة  احليوان�ات  خصائ�ص 
والكاذب�ة  اجلس�م�ي،  التجوي�ف 
التجوي�ف اجلس�م�ي، واحلقيقي�ة 

التجويف اجلسمي.

جتربة ا�ستهاللية

ما الحيوان؟ 

على الرغم من أن جميع الحيوانات تش�ارك المخلوقات 
الحي�ة األخ�رى ف�ي بع�ض الخصائ�ص، إال أنه�ا تمتاز 
بصف�ات فري�دة . س�وف تق�ارن ف�ي ه�ذه التجرب�ة بي�ن 
مخلوقي�ن حيي�ن لتح�دد أيهم�ا أكث�ر احتم�االً أن يكون 

حيواًنا؟

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

ميِن لك من معلمك. 2. الحظ المخلوَقين الحيَّيِن المقدَّ

قارن بي�ن المخلوَقيِن باس�تعمال العدسـة اليدوية أو  3.
المجهر التشريحي.

صف أّي تراكيب خاصة تالحظها. 4.

بن�اًء عل�ى مالحظتك، توق�ع كيف تكّيف ش�كل كل  5.
مخلوق حي مع بيئته.

التحليل

حّدد أّي تراكيب مميزة للحيوانات؟ 1.

توق��ع بن�اًء عل�ى مالحظات�ك، أيُّ المخلوَقْي�ِن أكث�ر  2.

احتماالً أن يكون حيواًنا؟ وّضح ذلك.
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خ�صائ�ص الحيوانات
Animal Characteristics
 الحيوانــات مخلوقات حّية متعــددة الخاليا، حقيقية النــوى، غير ذاتية 

التغذي، تكيفت للعيش في بيئات مختلفة.

الرب��ط م��ع الحياة:عندمــا تفكر في الحيوانات قد يخطر ببالك مخلوق يغطي جســَمه 
الشعُر. بينما هناك حيوانات يغطي جســمها الفرو أو الوبر كما في الثدييات، أو الريش 

في الطيور، أو القشور في األسماك. كما أن هناك حيوانات تصنف خطأ من النباتات.

General Animal Features  الخ�صائ�ص العامة للحيوان
تعلمت من قبــل كيف صنّف علماء األحياء المخلوقات الحيــة  لينظموا التنوع الكبير 
فيها. فالحيوانات تتصف بأنها مخلوقات حّية حقيقية النوى متعددة الخاليا. فالنمـر في 
الشــكل 1 - 6 مثاًل من الحيوانات الحقيقية النوى المتعددة الخاليا، أما البراميسيوم فهو 

حقيقي النواة وحيد الخلية. وفيما يأتي وصف موجز لخصائص الحيوانات.

 Feeding and Digestion التغذي واله�صم
ألن الحيوانات غير ذاتية التغذي، فال بد أن تتغذى على مخلوقات حيَّة أخرى للحصول 
على المواد المغذية. ويحّدد تركيب أجزاء الفم للحيوانات وظيفة الفم، وبعد الحصول 
علــى الغذاء يجب أن يهضــم؛ إذ تهضم بعض الحيوانات- ومنها اإلســفنج- غذاءها 
داخل خاليا خاصة، فــي حين يهضم بعضها اآلخر غذاءه داخل تجاويف الجســم أو 

داخل أعضاء متخصصة، ومنها دودة األرض والجمل.

الشكل 1- 6 الرباميسيوم والنمر من املخلوقات احلية احلقيقية النوى. 	

66--11
الأهداف 

تفح�ص التكيفات التي هيأها اهلل سبحانه   		
من  تتمّكن  حتــى  للحيوانات  وتعــاىل 

العيش يف بيئات خمتلفة.
تربط بني الرتكيب والوظيفة يف احليوان.  		
متي��ز بــني مراحل التكويــن اجلنيني يف   		

احليوانات.

مراجعة المفردات
الطالئعيات: جمموعة متنوعة من املخلوقات 
احلّيــة الوحيدة اخلليــة أو املتعددة اخلاليا، 
حقيقيــة النوى، ال حتوي أجهــزة معقدة، 

تعيش يف بيئات رطبة.

المفردات الجديدة 
الالفقاريات

اهليكل اخلارجي
الفقاريات

اهليكل الداخيل
اخلنثى

الالقحة )الزجيوت(
اإلخصاب الداخيل

اإلخصاب اخلارجي
البالستيوال
اجلاسرتوال

الطبقة الداخلية
الطبقة اخلارجية
الطبقة الوسطى

النمرالربامي�صيوم

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH6-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH6-L1.png

خصائص الحيوانات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-مدخل إلى الحيوانات

المشترك

الثانوية مقررات

148



Support الدعامة

كم�ا تهض�م الحيوانات غذاءه�ا بطرائق مختلفة فه�ي تدعم أجس�امها بطرائق مختلفة 
أيًضا.  فالالفقاريات invertebrates حيوانات ليس لها عمود فقري؛ إذ يغطي أجساَم 
الكثير منها هيكل خارجي exoskeleton  قاٍس وقوي يعطي جس�مها دعامة، ويحمي 
أنس�جتها الطرية، ويمن�ع فقدان الماء منها، كما يحميها من المفترس�ات. وعندما ينمو 
ن هيكاًل جديًدا، كاليعس�وب  الحي�وان فإن عليه أن يتح�رر من هيكله الخارجي، ويكوِّ
المبي�ن ف�ي الشـكل 2 - 6. ويق�ّدر العلم�اء نس�بة أن�واع الالفقاريات بي�ن 99 - 95 % 
ـا vertebrate إذا احتوى جس�مه  م�ن أن�واع الحيوانات. بينما يس�مى الحي�وان فقاريًّ
عل�ى هيكل داخلـي  endoskeleton وعمود فقري. وينمو الهي�كل الداخلي مع نمو 
الحيوان كما في الس�نجاب، الشـكل 2  - 6. وتختلف المادة المكّونة للهيكل الداخلي 
باختالف الحيوانات؛ فهو مكون من كربونات الكالسيوم في كل من قنفذ البحر ونجم 
البح�ر، ومن غضاريف في س�مك الق�رش، ومن العظم في كل من األس�ماك العظمية 
والبرمائي�ات والزواح�ف والطي�ور والثديي�ات. ويحم�ي الهي�كل الداخل�ي األعضاء 
الداخلي�ة، وي�زود الجس�م بالدعامة، كما أن�ه يوفر دعام�ة للعضالت ليس�اعدها على 

االنقباض.

  ماذا قراأت؟ مّيز بين الفقاريات والالفقاريات.

 Habitats المواطن البيئية

وه�ب الل�ه س�بحانه وتعالى ألجس�ام الحيوانات كثي�ًرا م�ن التكيُّفات، منه�ا تكيفات 
للتغذي والهضم والدعامة. االختالفات في التكيُّفات تساعد المخلوقات على العيش 
في بيئات مختلفة؛ حيث تعيش الفقاريات والالفقاريات في المحيطات والمياه العذبة 
وعلى اليابس�ة، فقد تجدها في الصحاري أو المناطق العش�بية، أو الغابات المطيرة، أو 

المناطق القطبية، وفي كثير من المناطق الحيوية على اليابسة واألنظمة البيئية المائية.

 الشكل  2-6 ال بد أن تتخلص احلرشات  ∎
م�ن هيكلها اخلارج�ي القدي�م  )املخطط 
باللون األبيض( لتنمو. أما السنجاب فله 

هيكل داخيل ينمو مع نمو السنجاب.
اهليـكل  أن يكـون  ا�ش��تنتج كيـف يمكـن 

ا باحليوان؟ اخلارجي ضارًّ

ال�شنجاب

اليع�شوب

كيف حت�شل احليوانات على غذائها؟ تتغذى أسامك الزينة عىل أنواع خمتلفة 

من األطعمة التي قد تتوافر يف البيئة التي تعيش فيها.

A B C D E F G H I J K L M N O P

  
A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية. 1.

راقب عدًدا من أسامك الزينة يف احلوض املخصص لرتبيتها. 2.

أضف كمية من الغذاء املخصص لتغذي أسامك الزينة. والحظ نشاط  3.
هذه األسامك بعد إضافة الغذاء.

سّجل مالحظاتك. 4.

التحليل:

ا�ش��تخل�س النتائ��ج بن�اًء عىل مالحظاتك، كيف تس�تجيب األس�امك  1.

لوجود الغذاء؟
ا�ش��تنتج العوام�ل التي يمك�ن أن تؤث�ر يف كيفية بحث األس�امك عن  2.

الغذاء يف بيئتها؟

ا�شتق�س التغذي في الحيوانات

6-1
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Animal Cell Structure تركيب الخلية الحيوانية  

بغ�ض النظ�ر عن الم�كان الذي يعيش في�ه  الحي�وان أو التكيفات التي وهبه�ا الله له، 
ف�إن الخاليا الحيوانية تفتقد إلى الج�دار الخلوي، بعكس النباتات التي يدخل الجدار 
الخل�وي في تركيب خالياها. وقد انتظمت خاليا الحيوانات- إال في اإلس�فنج-  في 
وحدات تركيبية ووظيفية تس�مى األنسجة. والنس�يج مجموعة من الخاليا تخصصت 
ف�ي إنج�از وظيفة معينة. فالنس�يج العصب�ي ينقل الس�ياالت العصبية خالل الجس�م، 

ن النسيُج العضليُّ الجسَم من الحركة. ويمكِّ

 ابت�داًء من أرس�طو في الق�رن الرابع قبل المي�الد وحتى القرن 

التاس�ع عش�ر، ُصنّف�ت المخلوق�ات الحي�ة ف�ي مملكتي�ن، هم�ا المملك�ة الحيوانية 
والمملك�ة النباتي�ة. وف�ي ع�ام 1866م اقت�رح العالم األلماني إرنس�ت هيج�ل مملكًة 
جدي�دًة س�ميت الطالئعيات. والمخلوق�ات التي تضمها هي غالًب�ا مخلوقات وحيدة 
الخلي�ة حقيقية النوى. ولبع�ض الطالئعيات جدار خلوي، في حي�ن يفتقر بعضها إلى 
ذل�ك، وه�ذا ما جع�ل أفراد ه�ذه المملكة ال تصنف م�ن النباتات أو م�ن الحيوانات.
وخ�الل األع�وام 1970-1960م تم معرفة المزي�د عن تركيب الخلي�ة. ونتيجة لذلك 
ُوِضَع�ت البكتيري�ا في مملك�ة والفطريات في مملك�ة أخرى. ويوضح الشـكل 3 - 6 

تطور تصنيف المخلوقات الحيَّة.

Movement الحركة

مّكن الخالق- س�بحانه وتعالى- الحيوانات من الحركة بطرائق أسرع من المخلوقات 
الحي�ة الت�ي تتبع ممالك أخرى؛ بما هيَّأه لها من أنس�جة عصبية وعضلية معقدة. وهذه 
أه�م صف�ات المملك�ة الحيواني�ة؛ فبعض الحيوان�ات لها طريق�ة مميزة ف�ي الحركة؛ 
فالبعوض�ة مثاًل تطّن حول األذن، وأس�ماك الس�لمون تس�بح في عكس اتج�اه التيار. 
إال أن بعض الحيوانات تكون ثابتة في مكانها في طور اكتمال النمو، وتس�مى جالس�ًة 

sessile، رغم أن لمعظمها شكل جسم يستطيع الحركة خالل بعض مراحل النمو. 

العـامل دارون تصنيـف  اقـرح  1859م 
املخلوقـات احليـة بحسـب خصائصها 

وتراكيبها املشركة.

1682م اسـتعمل العـامل الطبيعـي جـون ري 
مصطلح )النوع( وحدًة أساسيًة يف التصنيف.

التاريـخ  ُكتَّـاب  اسـتعمل   1555م 
أجسـام  وتراكيـب  أشـكال  الطبيعـي 

الطيور لتصنيف أنواعها.
1735م وضـع العالـم لينيوس نظــام 

تصنيف يستعمل التسمية الثنائية.

الت�ش��نيف  ∎ تاري��خ   6-3  الشـكل 
بدأت عملي�ة التصنيف العلمي للمخلوقات 
احلية ع�ام 350 ق.م. عندما قام الفيلس�وف 
اليون�اين أرس�طو بوضع املخلوق�ات احلية يف 
جمموعتن كبريتن، مها النباتات واحليوانات. 
وقد س�اعدت املعارف العلمية والتصنيفات 
احلديث�ة ع�ىل تطوي�ر نظ�ام تصني�ف حديث 

ُيستخدم اآلن.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عامل الت�شنيف

التصني�ف  يس�تعم���ل علم���اء 
املالحظ�ات وال�دالالت والتقنية 
احلديثة لتصني�ف األنواع اجلديدة 

بناًء عىل عالقاهتا الرتكيبية. 
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 الشـكل 4-6  التلقي�ح خارج�ي يف بع�ض  ∎
األس�امك. يف هذه الص�ورة تظهر أرشطة من 
احليوان�ات املنوية التي تطلق ف�وق البيوض 

لإلخصاب. 
ا�ش��تنتج ملاذا تضع احليوانات أعداًدا كبرية من 

البيوض إذا كان اإلخصاب خارجيًّا؟

األحافـري  علـامء  اكتشـف  2003م 
أحفـورة الديناصور املجنـح، وهذا قد 

يغري تصنيف بعض األنواع.

1982م قام عامل األحياء اليم مارجولس بتطوير 
نظام التصنيف إىل نظام يتكون من مخس ممالك.

1977م اسـتخدم عـامل األحيـاء الدقيقـة 
 )rRNA( الرايبوسـومي  RNA كارل وز 

ليظهر العالقات بني املخلوقات احلية.

األحيـاء  عاملـة  قامـت  1891م 
البحرية ماري آن بوضع معلومات 

أساسية لتصنيف القرشيات.

 Reproduction التكاثر

تتكاثر معظم الحيوانات جنس�يًّا، إال أن بعض األنواع تس�تطيع التكاثر الجنسيًّا. في 
التكاثر الجنسي ينتج الذكر الحيوانات المنوية وتنتج األنثى البويضات. لكن بعض 
الحيوان�ات- ومنها دودة األرض- خنثـى hermaphrodite، أي تنتج الحيوانات 
المنوي�ة والبويض�ات في جس�م الحيوان الواح�د. وعموًما فإن الحيوان�ات المنوية 
والبويض�ات في الخنثى تنت�ج في أوقات مختلفة، لذا من الض�روري وجود حيواٍن 
آخر من النوع نفسه إلتمام التكاثر الجنسي. ويتم اإلخصاب عندما يخترق الحيوان 
ن بيضة مخصبة تسمى الالقحة  )الزيجوت(. ويكون اإلخصاب  المنوي البويضة ليكوِّ
داخليًّا أو خارجيًّا. فاإلخصاب الداخلي internal Fertilization يحدث عند اندماج 
الحيوان المنوي مع البويضة داخل جسم الحيوان. ومثال ذلك ذكر السلحفاة الذي 
 external Fertilization يلقح بيوض األنثى داخليًّا. ويحدث اإلخصاب الخارجي
عند اندماج الحيوان المنوي مع البويضة خارج جسم الحيوان. وتحتاج هذه العملية 
لبيئات مائية ليْسبح الحيوان المنوي إلى البويضة. ففي كثير من األسماك تضع األنثى 
البي�ض في الماء، ويض�ع الذكر الحيوان�ات المنوية فوق البيض، الشـكل 4-6. أّما 
التكاثر الالجنس�ي فيعني أن أح�د األبوين ينتج وحده أفراًدا تتطاب�ق وراثيًّا معه. إن 

عدًدا قلياًل من الحيوانات تتكاثر الجنسيًّا بطرائق مختلفة، ومن هذه الطرائق:
•   التبرعم: حيث ينمو الفرد الجديد على جسم أحد األبوين مثل حيوان اإلسفنج 

والهيدرا والمرجان.
•   التجزؤ: يعني تقسيم أحد األبوين إلى قطع، وكل قطعة يمكنها أن تنمو فتصبح 

حيواًنا مكتمل النمو مثل حيوان اإلسفنج.
•   التجديد: ينمو فرد جديد من أجزاء مفقودة من الجس�م إذا كان الجزء يحتوي 

على معلومات وراثية كافية، مثل دودة البالناريا.
•   التكاثر العذري: تنتج إناث الحيوانات بيوًضا فتصبُح أفراًدا جدًدا دون حدوث 

تلقيح لها مثل حشرة ملكة النحل.

  م��اذا ق��راأت؟ اسـتنتج النواح�ي اإليجابي�ة والنواح�ي الس�لبية للتكاث�ر 

الالجنسي في الحيوانات.
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بال�شتيولمرحلة ال� 16 خليةمرحلة اخلليتني

المفردات

 Gastrula اأ�شل الكلمة

Gaster باليوناني�ة تعن�ي المع�دة 

أو البط�ن، وula بالالتيني�ة تعن�ي 
يشبه.

 الشـكل 5-6 تتبع البيوض املخصبة  ∎
لكث�ري من احليوانات أن�امط التكوين 
ببويض�ة  تب�دأ  إذ  نفس�ها؛  اجلنين�ي 
اخلالي�ا  وتنقس�م  واح�دة،  ملقح�ة 

مكونة اجلاسرتوال. 

التكوين الجنيني المبكر: تمر الالقحة )الزيجوت( في كثير من الحيوانات بمراحل 

االنقس�ام المتساوي، وبسلسلة انقسامات للخاليا لتكوين خاليا جديدة. بعد االنقسام 
األول تصبح الالقحة )الزيجوت( خليتين، وتس�تمر لتكون جنينًا. ويس�تمر الجنين في 
ًنا كرة مصمتة من الخاليا، وتستمر في االنقسام إلى أن تكون  االنقس�ام المتساوي مكوِّ
كرة ممتلئة بسائل، تسمى البالستيوال blastula، الشكل 5 - 6، وذلك خالل المراحل 
المبكرة من التكوين الجنيني. ويزداد عدد الخاليا مع بقاء كمية السيتوبالزم الكلية في 
الجنين، كما هي في الخلية األصلية. لذا فإن الحجم الكلي للجنين ال يكبر في مراحل 

التكوين الجنيني المبكرة.

وتتكون الطبقة الخارجية في الكبس�ولة البالس�تيولية من طبقة واحدة من الخاليا، في 
حيوان�ات منها الس�هيم، في حي�ن أنه في حيوانات أخرى منها الضف�ادع قد توجد عدة 
طبقات من الخاليا محيطة بالسائل. وتستمر خاليا البالستيوال في االنقسام،  وتتحرك 
نة الجاسـتروال gastrula، وهي كيس ذو طبقتين  بعض الخاليا في اتجاه الداخل مكوِّ
من الخاليا، له فتحة في إحدى نهايتيه. تش�به الجاستروال فقاعة مزدوجة )فقاعة داخل 

األخرى(.

انظر الشكل 5 – 6، والحظ كيف يختلف الرسم التخطيطي لمراحل )الخليتين، ال� 16 
خلية، البالس�تيوال( عن صور هذه المراحل نفسها. توضح الرسوم التخطيطية مراحل 
النمو المبكرة في األجنة التي تنمو داخل الحيوانات المكتملة النمو. أما الصور أسفل 
الش�كل فتوض�ح مراحل النم�و األولية لألجنة الت�ي تنمو خارج الحيوان�ات المكتملة 
النم�و. وأم�ا الك�رة الكبيرة التي ال تنقس�م فهي كي�س المح الذي ي�زود الجنين النامي 

بالغذاء.

  ماذا قراأت؟ وّضح الفروق بين البالستيوال والجاستروال.
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  )Ectoderm(تنمو الطبقة الخارجية

ا وجلًدا. ن ن�شيًجا ع�شبيًّ فتكوِّ

 )Mesoderm( الو�شطى  الطبقة  تنمو 

الدوران  واأجهزة  الع�شلي  الن�شيج  ن  فتكِوّ

والإخراج والتنف�س.

 )Endoderm( تنمو الطبق��ة الداخلية

ن اأع�ش��اء اله�ش��م وبطان��ة القن��اة  فتك��وِّ

اله�شمية.

فتحة الجا�شترول

النم�و  ∎ اس�تمرار  أثن�اء  يف   6-6  الشـكل 
اجلنين�ي تتمي�ز كل طبقة خلوية إىل نس�يج 

متخصص.

نمو الأن�شجة Tissues  development الحظ في الشكل 6 – 6 أن طبقة الخاليا 

داخ�ل الجاس�تروال- تس�مى الطبقـة الداخليـة endoderm- تنم�و وتتخصص إلى 
أعضاء الهضم وبطان�ة القناة الهضمية، وأن الطبقة الخارجية ectoderm تنمو لتكّون 
الجلد واألنسجة العصبية. في بعض الحيوانات يستمر انقسام الخاليا في الجاستروال، 
وينت�ج عنه طبقة أخرى من الخاليا تس�مى الطبقة الوسـطى mesoderm التي تتكون 
بي�ن الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية. وفي حيوانات أخرى تتكون الطبقة الوس�طى 
م�ن خالي�ا تنفصل من الطبق�ة الداخلية ق�رب فتحة الجاس�تروال. أما ف�ي الحيوانات 
األكث�ر تعقيًدا فتتكون الطبقة الوس�طى من جيوب في خالي�ا الطبقة الداخلية موجودة 
داخ�ل الجاس�تروال، تنم�و ه�ذه الطبقة مكون�ة األنس�جة العضلية، وجه�از الدوران، 

وجهاز اإلخراج، وفي بعض األحيان تنمو لتكّون الجهاز التنفسي.

تجربة ا�شتهاللية

مراجع��ة: بنـاًء عـى مـا قرأتـه عـن صفـات 

احليوان، كيف يمكنك اآلن اإلجابة عن أسئلة 
التحليل؟ 

الخال�شة

 تحص�ل الحيوانات عل�ى غذائها من  •
مخلوقات أخرى.

لدع�م  • متنوع�ة  طرائ�ق  للحيوان�ات   
أجس�امها، وه�ي تعي�ش ف�ي بيئ�ات 

مختلفة.
 ال تح�وي الخالي�ا الحيواني�ة ُج�دًرا  •

خلوي�ة، ومعظم الحيوانات لها خاليا 
تنتظم في أنسجة.

جنس�يًّا  • الحيوان�ات  أغل�ب  تتكاث�ر   
وأغلبها تستطيع الحركة.

التكوي�ن  • أثن�اء  ن الخالي�ا ف�ي  تك�وِّ  
الجنين�ي طبق�ات من األنس�جة، التي 

تكّون بدورها أعضاء وأجهزة.

فهم الأفكار الرئي�شة

 ا�شتنتج كيف تختلف  1. 

الحية  المخلوقات  عن  الحيوانات 
األخرى؟

ن الهيكُل الخارجي  2. ا�شتنتج كيف يمكِّ

الالفقاري�اِت م�ن العي�ش ف�ي بيئات 
مختلفة؟

�ش��ف كي�ف يرتب�ط تكّون األنس�جة  3.

العضلي�ة م�ع  العصبي�ة واألنس�جة 
إحدى صفات الحيوان الرئيسة؟

ار�شم كيف تصبح الالقحة )الزيجوت(  4.

جاستروال في حيواٍن ما؟

التفكير الناقد

عم��ل نموذج اس�تعمل البالون نموذًجا  5.

لمراح�ل تماي�ز الخاليا، وق�ارن ذلك 
بالضغ�ط عل�ى نهاي�ة البال�ون. ارس�م 
هذه العملية رس�ًما تخطيطيًّ�ا، واكتب 
األسماء، ومنها مراحل تمايز الخاليا.

الح�ظ  6.    
علم�اء األحي�اء أن الحي�وان ال�ذي 
تتضاع�ف كتلته يزيد طول�ه بمقدار 
1.26 مرة. افت�رض أن حيواًنا كتلته 

kg 2.5 وطول�ه cm 30، ق�د زادت 

kg 5، فك�م يصب�ح  كتلت�ه فبلغ�ت 
طوله؟

1-6التقويم
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م�ستويات بناء ج�سم الحيوان
Animal Body Plans

 يمكــن تحديد العالقــات التركيبيــة التصنيفية بين الحيوانــات جزئيًّا 
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها، وطرائق نموها. 

الرب��ط مع الحياة: يصنف الناس األشــياء في مجموعات بناًء على الصفات المشتركة 
بينها. فإذا أردت مثًل أن تشــتري كتاًبا في علم الحشــرات فعليك أن تتجه إلى قســم 
الكتب العلمية؛ ألنك لن تجد الكتاب في قسم الكتب األدبية. وفي علم األحياء ُتصنّف 

الحيوانات في مجموعات؛ ألن لها بعض الصفات المتشابهة.

Animal Body Plans  م�ستويات بناء ج�سم الحيوان
ُتوظَّف الصفات التشــريحية في مســتويات بناء أجســام الحيوانات فــي التصنيف. 
فعلى ســبيل المثال، ُتجمع الحيوانات التي ليس لها أنســجة في مجموعة منفصلة عن 
الحيوانات التي لها أنسجة، كما توضع الحيوانات ذات األجسام المقسمة إلى قطع في 

مجموعة مختلفة عن الحيوانات التي لها أجسام غير مقسمة، انظر الشكل 7 –6.

وكما تعلمــت من قبل، فإن العلقات بيــن الحيوانات، والتي توضحها الشــجرة في 
الشكل 8 –6، يمكن تحديدها بدراسة التشابه في التكوين الجنيني والصفات التشريحية 
المشتركة بينها. وما زال الكثير من علماء التصنيف يستخدمون هذه العلقات التركيبية 
ــَمْت بموجبها الحيوانات إلى ُشعب. وفي المقابل أظهرت البيانات  التقليدية التي ُقسِّ
الجزيئية علقات أخــرى بين الحيوانات؛ فقد بينت الدالئــل الجزيئية المرتكزة على 
مقارنــة DNA و RNA الرايبوســومي والبروتينات أن العلقة بيــن مفصليات األرجل 
والديدان األســطوانية وبين الديدان المفلطحة والدّوارات قد تكون أكثر مما توحى به  

الصفات التشريحية لها.

  ماذا قراأت؟ ما أهمية دراسة مخطط العلقات التركيبية التصنيفية؟

�سمبانزي�سبعفاأر 

 الشــكل 7-6 عىل الرغم من أن هذه احليوانات تبدو  	
خمتلفة بعضها عن بعض إال أهنا مجيًعا تشرتك يف صفات 

تضعها يف شعبة احلبليات.

66--22
الأهداف 

الصفات   		 توظيــف  كيفيــة  ��ح  تو�سّ

الترشحيية يف مستويات بناء أجسام 
احليوانات يف التصنيف.

تب��ّن كيفيــة توظيــف التجاويف   		

اجلسمية يف تصنيف احليوانات.
متّي��ز بــن نوعــي النمــو اجلنيني   		

التجويف  احلقيقيــة  للحيوانــات 
اجلسمي )السيلومي(.

مراجعة المفردات
يف  احلية  املخلوقــات  وضــع  الت�سني��ف: 
جمموعاٍت بناًء عىل جمموعة من اخلصائص 

املميزة.

المفردات الجديدة 
التناظر

التناظر الشعاعي
التناظر اجلانبي

أمامي
خلفي

متيز الرأس
ظهري

بطني
التجويف اجلسمي احلقيقي
التجويف اجلسمي الكاذب

عديمة التجويف اجلسمي
بدائية الفم
ثانوية الفم

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH6-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH6-L2.png

مستويات بناء جسم الحيوان

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-مدخل إلى الحيوانات

المشترك

الثانوية مقررات
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 الشـكل 8-6 يظهر هذا املخطط كيفية توظيف  ∎
وج�ود األنس�جة وبع�ض الصف�ات يف عملي�ة 

التصنيف.
ا�ش��تنتج أي الشعب أكثر صلة بشـعبة مفصليات 

األرجل؟

 Tissues الأن�شجة

يع�د تكّون األنس�جة الصف�َة التش�ريحية األولى التي أش�ارت إلى اخت�الف رئيس في 
مستويات بناء الجسم. لذلك ُتوظف األنسجة في تصنيف الحيوانات.

الحظ الشكل 8 – 6 تجد أن الحيوانات الوحيدة التي ليس لها أنسجة هي اإلسفنجيات. 
َتتّب�ع وجود األنس�جة عل�ى مخطط العالق�ات التركيبي�ة التصنيفية لتعرف أن الش�عب 

األخرى جميعها لها أنسجة.
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 الشــكل 9-6 للحيوانات مستويات خمتلفة ∎	
لبناء أجســامها. فاإلســفنج له شــكل غري 
منتظم، وهو عديــم التناظر. ولقنديل البحر 
تناظر شعاعي، وللطائر الطنان تناظر جانبي.

اعمل∎ قائمة باألشــياء التي تراها يف الغرفة وهلا 
تناظر جانبي.

المفردات
اال�ستعمال∎العلمي∎مقابل∎

اال�ستعمال∎ال�سائع
Plane املستوى

االســتعمال العلمــي: خط وهمي 
يقسم الجسم إلى جزأين. فاألرنب 
ُيقسم جســمه إلى جزأين: ظهري 

وبطني، بخط وهمي ُمنّصف.

االستعمال الشائع:

مستوى الشيء يعني مقداره.

الإ�سفنج- عدمي التناظر

C24-02A-869510

طائر الطنان - تناظر جانبيقنديل البحر - تناظر �سعاعي

C24-03A-869510

اأمامي

ظهريبطني

خلفي

∎Symmetry∎ التناظر
تتبع فرع األنسجة على مخطط العالقات التركيبية التصنيفية، الشكل 8 – 6، تجد أن 
النقطة التالية للتفرع هي التناظر. يصف التناظُر التشــابَه أو االتزان بين تراكيب جسم 

المخلوق الحي. ويمّكن نوع التناظر الحيوان من الحركة بطرائق معينة.

∎ Asymmetry :ال يحتوي اإلسفنج، الشكل 9 –6 ، على أنسجة،  عديم∎التناظر
وهو عديم التناظر، فشكله غير منتظم، وال يملك تناظًرا أو انتظاًما في تراكيب جسمه. 

والحيوانات التي لها أنسجة- في المقابل- قد تكون شعاعية أو جانبية  التناظر.

التناظر∎ال�س��عاعي  Radial symmetry يمكن تقســيم الحيــوان ذي التناظر 
الشــعاعي عبر أي مســتوى يمر من خالل محوره المركزي إلى نصفين متساويين. 
لقنديل البحر تناظر شــعاعي، وتخرج اللوامس من فمه في جميع االتجاهات، وقد 
تكيفت مستويات جسمه لرصد الفرائس التي قد تتحرك من أي اتجاه واإلمساك بها. 
وأغلب الحيوانات ذات التناظر الشــعاعي نمت من طبقتين جنينيتين من الخاليا – 

الخارجية والداخلية.

التناظ��ر∎الجانب��ي Bilateral symmetry الطائــر في الشــكل 9 –6 له تناظر 
جانبــي. التناظر الجانبي يعني أنه يمكن تقســيم الحيوان إلــى نصفين متماثلين كل 
منهمــا صورة لآلخر، وعلى طول واحد من الفم حتى نهاية الجســم  وعبر المحور 
المركزي. جميع الحيوانات ذات التناظــر الجانبي لها ثالث طبقات خلوية جنينية: 

خارجية وداخلية ومتوسطة.

تميز∎الراأ���س Cephalization: للحيوانــات ذات التناظر الجانبي طرف أمامي  
anterior أو رأس، وطرف خلفي posterior أو ذيل. ُيَســمى مستوى بناء الجسم 

هذا تميز الرأس. ويتركز النســيج العصبي وأعضاء الحس فــي هذه الحيوانات في 
الجهة األمامية منها، كما تتحرك غالًبا في بيئتها بواســطة الطرف األمامي، باحثة عن 
 dorsal ا الغذاء والمؤثرات األخرى. وتمتاز هذه الحيوانــات بأن لها جانبين ظهريًّ

.ventral وبطنيًّا



 تجرية
هل هناك تناظر؟علميةعلمية
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  Body cavities تجاويف الج�شم

ف نقط�ة التفرع التالي�ة في مخطط العالق�ات التركيبي�ة التصنيفية من  حت�ى تتعرَّ
المه�م تع�رف صفات معين�ة للحي�وان ذي التناظ�ر الجانبي وما يحوي�ه من قناة 
هضمية، وه�ذه القناة جهاز هضمي كامل يقوم بهضم الطعام وامتصاصه وخزنه 
والتخلص من الغذاء غير المهضوم، وهي إما أن تكون كيًس�ا داخل الجس�م، أو 
أنبوًبا يمر في الجسم حيث ُيهضم الغذاء. والقناة الهضمية ذات التركيب الكيسي 
لها فتحة واحدة هي الفم الذي ُيس�تعمل في أخذ الغذاء وطرح الفضالت أيًضا. 

أما عندما تكون قناة الهضم أنبوبية فيكون لكل طرف منها فتحة؛ الفم والشرج.

الحيوان��ات الحقيقي��ة التجوي��ف الج�ش��مي  Coelomates خل�ق الله 

تعال�ى ف�ي معظم الحيوان�ات الجانبي�ة التناظ�ر تجويًف�ا مملوًءا بس�ائل موجود 
بي�ن القن�اة الهضمية وج�����دار الجس�م الخ��ارجي، يس�مى تجويف الجسـم 
الحقيقي coelom، الشـكل 10 – 6 ، وله نس�يج مكون من الطبقة الوس�طى التي 

تبطن األعضاء في التجويف الجسمي وتغلفها.

للحش�رات واألس�ماك وكثير م�ن الحيوانات األخرى تجويف جس�مي حقيقي 
خلقه الله سبحانه وتعالى لتكوين تراكيب جسمية أكبر وأكثر تخصًصا. فاألعضاء 
المتخصص�ة واألجه�زة الجس�مية تكونت م�ن الطبقة الوس�طى ف�ي التجويف 
الجس�مي. وق�د مّكن الله ه�ذه  الحيوانات م�ن زيادة حجمه�ا، وأصبحت أكثر 

نشاًطا نتيجة لتكّون أجهزة أكثر كفاءة، ومنها جهاز الدوران والجهاز العضلي.

الحيوانات الكاذبة التجويف الج�شمي Pseudocoelomates تتبع فرع 

التجويف الجسمي على مخطط العالقات التركيبية التصنيفية، الشكل 8 – 6، حتى 
تصل إلى الحيوانات ذات التجويف الجسمي الكاذب. يمتلئ التجويف الجسمي 
الـكاذب بس�ائل يتكون بين الطبقتين الوس�طى والداخلية عوًضا ع�ن تكونه كليًّا 
داخل الطبقة الوس�طى، كما في الحقيقية التجويف الجس�مي، الشـكل 10 – 6. 
ُيبطَّ�ن ه�ذا التجويف جزئيًّا بالطبقة الوس�طى، كما يفصل ه�ذا التجويف الطبقة 
ا يحد من تعقد األنسجة واألعضاء واألجهزة. الوسطى عن الطبقة الداخلية؛ ممَّ

الحيوان��ات العديمة التجويف الج�ش��مي Acoelomates قبل أن يتفرع 

التجوي�ف الجس�مي على مخط�ط العالق�ات التركيبية التصنيفية، الشـكل 8 – 6  
الح�ظ أن الفرع ع�ن اليمين يؤدي إل�ى الحيوانات العديمة التجويف الجسـمي 
ومنه�ا الدي�دان المفلطح�ة، الشـكل 10 – 6. إن مس�توى بن�اء الجس�م ف�ي هذه 
الحيوان�ات يتك�ون م�ن الطبق�ات الخارجي�ة والوس�طى والداخلي�ة، كم�ا ه�و 
الح�ال في الحيوان�ات ذات التجويف الحقيق�ي وذات التجويف الكاذب. لكن 
الحيوانات العديمة التجويف الجس�مي لها جسم مصمت غيرممتلئ بسائل بين 
القن�اة الهضمية وجدار الجس�م. لذا تنتش�رالمواد الغذائي�ة والفضالت من خلية 

إلى أخرى؛ وذلك لعدم وجود جهاز الدوران.

المطويات

ن مطويتك معلومات من هذا القسم. َضمِّ
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جتويف ممتلئ ب�شائل

م�شتوى بناء ج�شم حقيقي التجويف اجل�شمي

C24-06A-869510

جتويف ممتلئ ب�شائل

م�شتوى بناء ج�شم كاذب التجويف اجل�شمي

م�شتوى بناء ج�شم عدمي التجويف اجل�شمي

املفتاح

الطبقة الو�شطى

الطبقة اخلارجية

الطبقة الداخلية

األرض  ∎ ل�دودة   6-10  الشـكل 
بس�ائل  ممل�وء  جس�مي  جتوي�ف 
حم�اط بالكامل بالطبقة الوس�طى. 
ال�كاذب يف  اجلس�مي  التجوي�ف 
الدي�دان األس�طوانية يتك�ون بن 
والداخلي�ة.  الوس�طى  الطبقت�ن 
جس�م  هل�ا  املفلطح�ة  وال�دودة 
مصمت من دون جتويف جس�مي 

حيتوي عىل سائل.
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ثانوية الفم بدائية الفم

التجويف الج�شمي الحقيقي

 الشـكل 11-6 يظهر ه�ذا اجلزء  ∎
الرتكيبي�ة  العالق�ات  خمط�ط  م�ن 
التصنيفي�ة أن كالًّ م�ن بدائية الفم 
للحيوان�ات  ف�رع  الف�م  وثانوي�ة 

احلقيقية التجويف اجلسمي.

التكوين الجنيني في ذوات التجويف الج�شمي الحقيقي

 Development in Coelomate Animals

الح�ظ في الشـكل 11 – 6 أن هناك خطين رئيس�ين لتفرع الحيوانات ق�د ُعرفا في الحيوانات 
ذات التجوي�ف الجس�مي الحقيق�ي. األول ه�و بدائي�ة الفم ال�ذي يوجد ف�ي حيوانات مثل 
القواق�ع ودودة األرض والعناك�ب. والثاني ه�و ثانوية الفم، ويوجد ف�ي حيوانات مثل قنفذ 
البح�ر وال�كالب والطيور. ويس�تطيع علماء األحي�اء تحديد الصلة بين ه�ذه الحيوانات بناًء 

على أنماط تكوينها الجنيني.

بدائي��ة الف��م  protostomes  يتك�ون الفم في الحيوان�ات البدائية الفم م�ن أول فتحة 

ف�ي الجاس�تروال. إن النات�ج النهائي لنمو كل خلية في الجنين ال يمك�ن تغييره خالل مراحل 
التكوين الجنيني لبدائيات الفم. فإذا افترضنا أنك أخذت خلية من الجنين فإن الجنين ال ينمو 
إلى يرقة طبيعية، الشـكل 12 – 6. كما أنه في طور الخاليا الثماني تنش�أ الخاليا األربع العليا 
م�ن الخالي�ا األربع الس�فلى، مكّونة ش�كاًل لولبيًّا. ومع اس�تمرار نمو الجنين تنش�طر الطبقة 

الوسطى في الوسط، ويصبح التجويف بين القطعتين هو التجويف الجسمي.

ثانوية الف��م Deuterostomes يتكون الش�رج في الحيوانات الثانويـة الفم من الفتحة 

األول�ى ف�ي الجاس�تروال. ويتكون الف�م الحًقا م�ن فتحة أخرى ف�ي الجاس�تروال. وخالل 
التكوي�ن الجنين�ي لثانوية الفم يمك�ن أن يتغير المصي�ر النهائي لكل خلية ف�ي الجنين، على 
عك�س م�ا كان يحدث في الحيوانات البدائي�ة الفم. فكل خلية يمكن أن تك�ون جنينًا جديًدا 
إذا انفصلت في مراحل الجنين المبكرة، الشـكل 12 – 6. ففي مرحلة الخاليا الثماني لثانوية 
ن  الفم تنتظم الخاليا األربع العليا مباشرة على الخاليا األربع السفلية. وكلما نما الجنين تكوَّ

التجويف الجسمي من تجويفين صغيرين في الطبقة الوسطى.

  ماذا قراأت؟  حّدد هل تس�تطيع معرفة م�ا إذا كان الحصان من بدائيات الفم أم من 

ثانويات الفم؟ وّضح ذلك.

م��ا اأهمي��ة م�ش��تويات بن��اء اجل�ش��م؟ م�ن الطرائ�ق املتبع�ة يف تصني�ف 

احليوانات اس�تعامل مس�تويات بناء اجلس�م. َتَفّح�ص قطاعات عرضية 
حليوان�ات خمتلف�ة ملس�اعدتك ع�ىل التميي�ز بن مس�تويات بناء اجلس�م 

املختلفة.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية. 1.

احصل عىل رشائح حمّضة لقطاعات عرضية يف دودة األرض واهليدرا.  2.
اس�تعمل املجهر الضوئي لتالحظ كل رشحية باس�تعامل قوة التكبري 

الصغرى.
اعمل رساًم ختطيطيًّا لكل قطاع. 3.

احص�ل عىل رسـوم ختطيطيـة نموذجية مبينًـا عليها أسـامء القطاعات  4.
العرضيـة لـكال احليوانني. أعّد قائمة مبينًا فيها التش�ابه بن رس�مك 

التخطيطي والنامذج، وقائمة أخرى تبن فيها االختالفات بينهام.

التحليل:

قارن ما نوع التجويف اجلسمي للحيوانات التي لديك؟ وهل لدهيا  1.

جتاويف جس�مية حقيقية أم أهنا عديمة التجويف اجلسمي؟ وعالَم 
تدلك مالحظاتك حول العالقات بن هذه احليوانات؟

و�ش��ح االرتب�اط بن مس�تويات بناء اجلس�م ل�كل حي�وان وطريقة  2.

حصوله عىل غذائه.

6-2
فح�س م�شتويات بناء الج�شم
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Master Page used: NGS

التكوين الجنيني في بدائية الفم

تغير التكوين الجنيني

ال تنتظم الخاليا بع�شها فوق بع�ض

الطبقة الخارجية 

الطبقة الداخلية

الطبقة 
الو�شطى 

المعى

المعى

ان�شطار 
الطبقة 

الو�شطى

ال�شرج

فتحة البال�شتيوال )الفم(

التجويف الج�شمي

 الشكل 12-6 اختالفات التكوين اجلنيني التي متيز كالًّ من  البدائية الفم والثانوية الفم. ∎

A  إذا أخ�ذت خلي�ة واح�دة م�ن احليوان�ات 

البدائي�ة الفم يف مرحل�ة اخلاليا األربع فإن 
نم�و مجيع األجنة س�يتغري. لكن إذا أخذت 
اخللي�ة من احليوانات الثانوي�ة الفم يف هذه 
املرحل�ة ف�كل خلي�ة أو جمموع�ة خاليا لن 

تتغري، وستنمو إىل جنن عادي.

B  اخت�الف آخ�ر واض�ح يف مرحل�ة اخلالي�ا 

الثاميِن يف بدائية الفم، فاخلاليا األربع العليا 
تس�تقر بن اخلاليا األربع السفىل أو فوقها، 
بين�ام يف ثانوي�ة الف�م تنتظم اخلالي�ا بعضها 

فوق بعض.
C  تتك�ون البالس�تيوال يف كال النوع�ن م�ن 

التكوين اجلنيني.

D  الحظ موقع الطبقة الوسطى خالل تكوين 

اجلاسرتوال. 

E  تنش�طر الطبق�ة الوس�طى يف بدائي�ة الف�م 

خ�الل تكوي�ن اجلن�ن لتك�ّون التجوي�ف 
اجلسمي. ويف ثانوية الفم يتكون التجويف 
اجلس�مي من جيوب )أكي�اس( من الطبقة 

الوسطى وتنفصل عن القناة اهلضمية.

فتح�ة  اجلاس�رتوال  يف  الفتح�ة  F  تس�مى 

يف  الف�م  فتح�ة  وتصب�ح  البالس�تيوال 
يف  وال�رشج  الف�م،  البدائي�ة  احليوان�ات 

احليوانات الثانوية الفم.

Protostome and Deu-
terostome

بدائية الفم وثانوية 

الفم

الطبقة الخارجية 

الطبقة الداخلية

تكّون جيوب الطبقة 
الو�شطى

التجويف الج�شمي

نمو اليرقة ب�شورة عادية

تنتظم الخاليا بع�شها فوق بع�ض

الطبقة 
الو�شطى 

المعى

المعى

فم

فتحة البال�شتيوال  
)�شرج(

التكوين الجنيني في ثانوية الفم
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 الشكل 13-6 تقسيم العقرب إىل قطع  ∎
يمكن�ه م�ن حتري�ك الذي�ل يف اجتاهات 
خمتلف�ة ليهاج�م فريس�ته أو ليداف�ع عن 

نفسه.

 Segmentation  التق�شيم

افحص نقطة التفرع اآلتية على مخطط العالقات التركيبية التصنيفية، الشكل 13 – 6. 
التقسيم صفة مهمة في الداللة على تعقد تركيب الحيوانات التي لها تجويف جسمي. 
فكما تتكون السلسلة من حلقات تتكون الحيوانات المقسمة إلى قطع متشابهة ومتكررة.

والتقس�يم ال�ذي يمكن مش�اهدته ف�ي العقرب ل�ه فائدت�ان، األول�ى أن الحيوانات 
المقسمة إلى أجزاء تستطيع العيش عند تلف إحدى قطعها؛ ألن بعض القطع يمكن 
أن تنج�ز أعمال الجزء التال�ف. والثانية تكون الحركة لديها أكث�ر كفاءة؛ ألن القطع 

يمكن أن تتحرك مستقلة بعضها عن بعض.

الخال�شة

يمك�ن مقارن�ة العالق�ات التركيبي�ة  •
التصنيفي�ة في الحيوان�ات بمخطط 

يشبه الشجرة وفروعها.
تبين أفرع مخطط العالقات التركيبية  •

التصنيفية العالقات بين الحيوانات.
يمك�ن تحدي�د العالق�ات التصنيفية  •

وج�ود  عل�ى  بن�اء  جزئي�ة  بص�ورة 
التجويف الجس�مي أو عدم وجوده، 

وكذلك بناء على نوعه.
يمكن تكّون نوعين من التكوين الجنيني  •

ف�ي الحيوان�ات الحقيقي�ة التجويف 
الجسمي بعد تكوين الجاستروال.

التقسيم صفة مهمة في بعض الحيوانات  •
الحقيقية التجويف الجسمي.

فهم الأفكار الرئي�شة

يرتب�ط  1. ��ح كي�ف  و�شِّ   
تش�ريحية(  )كصف�ة  الجس�م  تناظ�ر 

بتصنيف الحيوانات؟

لنق�اط  2. المح�ددة  الصف����ات  �ش��مِّ 

التفرع���ات الرئيس���ة على مخطط 
العالق���ات التركيبي���ة التصنيفي��ة 

للحيوانات.

��ح دور التجوي�ف الجس�مي ف�ي  3. و�شِّ

تصنيف الحيوانات الجانبيِة التناظِر.

قارن بين البدائية الفم والثانوية الفم. 4.

التفكير الناقد

ر�شم تخطيطي اعمل رسًما تخطيطيًّا  5.

لحيوان�ات لم تظهر في الشـكل 6-8 
تناظ�ر  أو  ش�عاعي،  تناظ�ر  وله�ا 
جانب�ي، مبّينًا ن�وع التناظر من خالل 
المستويات التي تمر خاللها، واكتب 
تحت اس�م كل حيوان ن�وع التناظر: 

شعاعي أم جانبي.

 اكتب فقرة . 6 

تلخص فيها االختالفات بين الحيوانات 
الحقيقية التجويف الجسمي، والكاذبة 
التجويف الجسمي، والعديمة التجويف 

الجسمي.

2-6التقويم
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الإ�شفنجيات والال�شعات  

Sponges and Cnidarians 
 اإلسـفنجيات والالسـعات أول شـعب المملكة الحيوانية في سـلم 

التصنيف.

لعلك وضعت يوًما أش�ياء يف كيس بالس�تيكي، ثم وضعت هذا  الرب��ط مع الحياة:

الكي�س يف كيس آخر؟ ما فعلته بالكيس�ن يش�به تركيب اإلس�فنج ال�ذي يرتكب من 
طبقتن )كيسن( إحدامها داخل األخرى. ويعد اإلسفنج من أوائل الشعب احليوانية.

Sponges الإ�شفنجيات

إذا تفحصت إسفنًجا حيًّا فقد تندهش كيف تؤدي هذه الحيوانات عماًل كبيًرا بأقل 
التراكي�ب؛ إذ ليس لها نس�يج أو أعض�اء، وليس لمعظمها تناظر. ويمكنك تقس�يم 
اإلسفنج إلى خاليا منفصلة، ثم تجتمع هذه الخاليا مًعا مرة أخرى لتكّون إسفنًجا 

جديًدا. وهذا أمر يتميز به اإلسفنج واليوجد في حيوانات أخرى.

ح�دد موقع اإلس�فنج على مخطط العالق�ات التركيبية التصنيفية، الشـكل 14 – 6. 
وتذكر أن أغلب اإلسفنجيات تعيش في بيئات بحرية. 

تركيب الج�شم  Body Structure: الحظ المظهر غير المتماثل واأللوان البراقة 

لإلسفنج في الشكل 14 – 6، من الصعب أن تظن أنها حيوانات للوهلة األولى؛ ألن 
ن أنسجة؛ فاألنسجة تتكون من الطبقات الخارجية والوسطى  اإلس�فنجيات ال تكوِّ
ن  والداخلي�ة، ف�ي أثناء التكوي�ن الجنيني، في حي�ن أن أجنة اإلس�فنجيات ال تكوِّ
الطبقتين الوس�طى والداخلية. إذن كيف يس�تطيع جس�م اإلس�فنج العمل من دون 

أنسجة؟ 14-6 ق�د يك�ون م�ن الصع�ب  ∎  الشـكل 
االعتق�اد أن اإلس�فنج حي�وان حيص�ل عىل 

الغذاء وهيضمه، وينمو، ويتكاثر.

6-3
الأهداف 

متيز بن الرتكيب والوظيفة يف اإلسفنجيات  �

والالسعات.
ت�شف تنوع اإلسفنجيات والالسعات. �

تقّوم بيئة اإلسفنجيات والالسعات وأمهيتها. �

مراجعة المفردات

ثنائي��ة املجموع��ة الكرومو�شومي��ة: خلي�ة هبا 

كروموسومان من كل نوع من الكروموسومات 
املوجودة فيها.

المفردات الجديدة 

التغذي الرتشيحي
احليوانات اجلالسة

اخلاليا الالسعة
الكيس اخليطي الالسع

التجويف املعوي الوعائي
الشبكة العصبية

البوليبي
امليدوزي  
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اإلسفنجيات و الالسعات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-مدخل إلى الحيوانات

المشترك

الثانوية مقررات
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 الشـكل 15-6 ال حتت�وي اإلس�فنجيات ع�ىل  ∎
أنس�جة أو أعضاء، ويتكون جسمها من طبقتن 

من اخلاليا.

خلية �شبه طالئية 

فتحة زفيرية

ثقب

�شويكة

اتجاه تدفق الماء عبر 

الثقوب

خلية �شبه اأميبية 

)قديمة(

خلية مطوقة

لإلس�فنج طبقت�ان من الخالي�ا المس�تقلة- بينهما طبق�ة هالمية- تقوم�ان بجميع 
وظائ�ف الحي�اة. توج�د خاليا تش�به الخالي�ا الطالئية تغط�ي اإلس�فنج وتحميه، 
الشـكل 15 - 6، وُتبطِّن الخاليا المطوقة الس�وطية اإلس�فنج من الداخل. وتتحرك 
أس�واط الخاليا المطوقة في اتجاهات متعاكس�ة، فيدخل الماء الجس�م عن طريق 
ثقوب، وتخرج منه المياه والفضالت عن طريق فتحة زفيرية تش�به فتحة الفم تفتح 

في أعلى اإلسفنج.

حينما يحصل مخلوق كاإلسفنج  Feeding and digestion التغّذي واله�شم

عل�ى غذائ�ه عن طريق ترش�يح الدقائ�ق الصغيرة من الم�اء فإنها ُتس�مى حيوانات 
ذات تغـذٍّ ترشـيحي filter feeder. وم�ع أن  ه�ذه العملية تبدو غي�ر فعالة، إال إن 
إسفنًجا طوله cm 10 يستطيع أن يرشح نحو L 100 من الماء كل يوم. وعلى الرغم 
ك اإلس�فنج المكتم�ل النمو محدود،  من أن لإلس�فنج يرقة تْس�بح بُِحرية فإن تحرُّ
وتتمثل تكيفات المخلوقات الحية ذات التغذي الترش�يحي في كونها غير متحركة 
جالسة sessile، وهذا يعني أنها تلتصق وتبقى في المكان نفسه. تدخل المغذيات 
واألكسجين الذائب في الماء عبر الثقوب إلى جسم اإلسفنج، حيث تلتصق دقائق 

الغذاء بالخاليا، فتهضم كل خلية الغذاء الملتصق بها.

  ماذا قراأت؟ بين لماذا ُيعد التغذي الترشيحي تكيًفا ذا فائدة لإلسفنج؟
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الدعام��ة  Support: توج�د ضمن الطبق�ة الهالمية الواقعة بي�ن طبقتي خاليا 

ى  اإلس�فنج خاليا تشبه األميبا، وهي خاليا تس�تطيع الحركة وتغيير شكلها، وُتسمَّ
الخاليا شبَه األميبية )القديمة( archaocyte، الشكل 15 – 6. تشارك هذه الخاليا 
في عمليات الهضم وإنتاج األمش�اج األنثوية )البويض�ات( والذكرية  )الحيوانات 
المنوي�ة( واإلخ�راج. كم�ا يمكن لهذه الخالي�ا أن تصبح متخصص�ة، بحيث تنتج 
الش�ويكات )التركي�ب الخ�اص بدعامة اإلس�فنج(. والش�ويكات تراكيب صغيرة 
إبري�ة مصنوع�ة من كربون�ات الكالس�يوم، أو الس�ليكا أو من ألي�اف بروتينية قوية 

تسمى اإلسفنجين.

ال�شتجابة للمثيرات Response to Stimuli: ليس لإلسفنج جهاز عصبي، 

ولك�ن ل�ه خاليا ش�به طالئية تح�س بالمؤثرات الخارجي�ة كاللم�س أو المنبهات 
الكيميائية، وتستجيب بإغالق ثقوبه إليقاف تدفق تيار الماء.

ؤ، أو التبرعم  التكاثر Reproduction: تتكاثر اإلس�فنجيات الجنس�يًّا بالتجزُّ

أو إنت�اج الُبريعم�ات gemmules. وعند التجزؤ تنفصل قطعة اإلس�فنج - نتيجة 
لمرور عاصفة أو أي حدث آخر- وتتحور إلى إسفنج مكتمل النمو. أما في التبرعم 
فيتكون نموٌّ صغير على اإلس�فنج، ثم يس�قط تارًكا اإلس�فنج األصلي، ويستقر في 
ن بعض إسفنجيات المياه العذبة  مكان آخر لينمو ويتحول إلى إسفنج جديد. وتكوِّ
خ�الل الظروف غير المناس�بة- الجف�اف أو تجمد المياه- بريعم�ات، وهي عبارة 
عن جس�يمات تشبه البذور، تحتوي على خاليا إسفنجية محمية باألشواك، تعيش 

وتنمو مرة أخرى عندما تصبح الظروف مالئمة.

فّك��ر  اقرأ النص مس�تخلًصا الفك�رة منه، ثم 

س�ّجل تس�اؤالتك وتعليقاتك. وعندما تصل 
إىل الشـكل 15 – 6 انظر إلي�ه لتتبّن عالقته بام 

ورد يف النص.

   اإر�سادات الدرا�سة
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A.  ُتطلَق الحيوانات المنوية 
اإلى المياه وت�ْسبح بحرية 

المي���اه  تي���ارات  وتنقله���ا 

لت�سل اإلى اإ�سفنج اآخر.

B.  ت���م�������س���ك ال����خ����الي����ا ال���م���ط���وق���ة 
ب����ال����ح����ي����وان ال����م����ن����وي الإ����س���ف���ن���ج 

ا  داخليًّ البوي�سة  وتخ�سب  اآخ���ر 

لتنطلق بعدها اليرقة.

C.  ت�سبح اليرقة م�ستعملة 
االأهداب.

E.  تنم���و اليرق���ة الجال�سة اإلى 
عل���ى  وق���ادر  بال���غ  اإ�سفن���ج 

التكاثر مجدًدا. 

اليرق���ة  D.  تلت�س���ق 
اأخيًرا ب�سطح ما.

وتتكاثر أغلب اإلسفنجيات جنسيًّا، كما في الشكل 16 – 6. بعض اإلسفنجيات لها جنسان 
منفص�الن، لك�ن أغلب اإلس�فنجيات خنثى، أي تنت�ج كالًّ من البويض�ات والحيوانات 
المنوية. تبقى البويضات داخل اإلس�فنج خ�الل التكاثر، بينما تنطلق الحيوانات المنوية 
ف�ي الم�اء، لتنقلها تيارات الماء من إس�فنج إلى الخاليا المطوقة إلس�فنج آخر، فتتحول 
الخالي�ا المطوقة إلى خاليا متخصصة من نوع آخر تحمل الحيوان المنوي إلى البويضة  
ليخّصبها، مكّونة الالقحة التي تتحول إلى يرقة تس�بح حرة مس�تعملة األهداب، وأخيًرا 

تلتصق اليرقة بسطح ما ثم تتحول إلى إسفنج مكتمل النمو.

  ماذا قراأت؟ صف الطرائق التي يتكاثر بها اإلسفنج.

 الشـكل 16-6 حيت�اج التكاث�ر اجلنيس  ∎
يف اإلس�فنج إىل تيار مائي حيمل احليوان 

املنوي من إسفنج  إىل آخر.
ق��ّوم هل اإلخصـاب يف اإلسـفنج يف أثناء 

التكاثر اجلنيس داخيل أم خارجي؟
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 الشـكل 17-6 خيتب�ئ رسطان البح�ر هذا  من  ∎
املفرتس�ات بحمله إسفنًجا حيًّا مستخدًما زوًجا 

من أرجله ليثبت اإلسفنج عىل ظهره.

 الشكل 18-6 ديسكوديرمواليد مادة مأخوذة  ∎
من إس�فنج يس�مى إس�فنجيات املي�اه العميقة، 
وه�ي مادة حتل�ل نواة اخللي�ة الرسطاني�ة  وتعيد 

تنظيم  األنيبيبات الدقيقة  فيها.

اإ�شفنجيات المياه العميقة

خلية �شرطانية غير معالجة

خلية �شرطانية معالجة

نواة

نواة

اأنيبيبات دقيقة

اأنيبيبات دقيقة

اأهمي��ة الإ�ش��فنج  Importance of sponge عل�ى الرغ�م م�ن وج�ود 

الش�ويكات وُسّمّية بعض مركبات اإلس�فنج، وهو أمر ال يشجع المفترسات 
كثيًرا على التغذي عليه، إال أن  اإلس�فنجيات تش�ّكل غذاًء لبعض األس�ماك 
االس�توائية والس�الحف. كما تش�ّكل بيئ�ات للعديد من الديدان واألس�ماك 
ولمس�تعمرات تكافلية من الطحالب الخضراء. وتعيش بعض اإلس�فنجيات 
نها من التخفي، الشكل 17 – 6. على ظهور بعض القشريات والرخويات لتمكِّ

لإلس�فنجيات فائدة لإلنسان؛ فاإلس�فنجيات التي تحوي شويكات مصنوعة 
م�ن ألياف اإلس�فنجين غالًبا ما تس�تعمل ف�ي تنظيف المن�ازل واالتصاالت. 
وترّك�ز األبحاث الطبي�ة اهتمامها على بعض المركب�ات الدوائية التي يفرزها 
اإلس�فنج، ذات التأثي�ر المض�اد للبكتيري�ا وااللتهاب�ات، أو حت�ى األورام. 
ولبع�ض ه�ذه المركبات أهمي�ة؛ حيث تدخل في تركيب بع�ض األدوية التي 
تس�تعمل في عالج بعض األمراض التي تصيب األجهزة التنفسية والدورانية 

والهضمية.

 اكتشف العلماء مادة فعالة ضد األورام السرطانية  

ف�ي إس�فنجيات المي�اه العميقة، الشـكل 18 – 6، توقف هذه المادة المس�ماة 
ديس�كوديرمواليد Discodermolide خاليا السرطان عن االنقسام، وذلك 
بتحطيم النواة وإعادة ترتيب ش�بكة األنيبيبات الدقيق�ة، وهي إحدى تراكيب 

الخلية، ومن وظائفها المحافظة على شكل الخلية.
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ا �شقائق النعمان- جال�شةقنديل البحر- يطفو حرًّ
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 Cnidarians )الال�شعات )الجوفمعويات

تص�ور أنك ذهبت لتس�بح تح�ت الماء حول الش�عاب المرجاني�ة، وأنت ترتدي 
س�ترة الس�باحة التي تقيك لسع قنديل البحر الذي يطفو على الماء. ثم ذهبت بعد 
ذلك لمشاهدة شقائق نعمان البحر ذات األلوان الجميلة. هذان الحيوانان )قنديل 
البحر وش�قائق النعمان( ينتميان إلى ش�عبة الالسعات، الشكل 19 – 6. تضم هذه 

الشعبة نحو 10٫000 نوع، معظمها يعيش في المياه المالحة.

تركي��ب الج�ش��م Body structure: تش�به الالس�عات اإلس�فنجيات ف�ي 

احتوائها على فتحة واحدة للجسم، وألغلبها طبقتان من الخاليا. تنتظم الطبقتان 
في الالس�عات في أنس�جة لها وظائف محددة. تحمي الطبقة الخارجية الجس�م، 
ف�ي حين تقوم الطبقة الداخلية أساًس�ا بالهضم. وألن الالس�عات تحوي أنس�جة 
ن  ف�إن له�ا تناظًرا ش�عاعيًّا، الشـكل 19 – 6. ومن خصائ�ص هذا التناظ�ر أنه ُيمكِّ
الحيوان�ات البطيئ�ة الحركة أو غير المتحرك�ة أن ترصد الفرائ�س القادمة من أي 
اتجاه وتمسك بها. وقد هيأ الله سبحانه وتعالى لالسعات تكيفات تساعدها على 

الطفو على الماء أو االلتصاق بسطوح األجسام تحت سطح الماء.

التغ��ذي واله�ش��م Feeding and digestion: لوام�س الالس�عات م�زودة 

بخاليا الس�عة، ومن هنا اكتس�بت الالس�عات اس�مها. تحتوي الخاليا الالسـعة 
cnidocytes عل�ى كيس خيطي السـع  nematocyst، وهو عبارة عن حوصلة 

ا شبيًها بالخيط ، ويحتوي على ُسّم وخطاطيف، الشكل 20 – 6.  تحوي أنبوًبا ملتفًّ
وتزداد نفاذية غش�اء الكيس الخيطي الالس�ع نتيجة للمس أو لمنبه كيميائي، مما 

يسمح باندفاع ماء كثير إلى داخلها.

 الشـكل 19-6 لالس�عات تناظ�ر ش�عاعي  ∎
ويمكن أن تكون طافية حرة أو جالسة.

الشـعاعي  التناظـر  يســـاعد  كيـــف  و�ش��ح 

الالسعات عى احلصول عى غذائها؟

 الشـكل 20 - 6 اخللي�ة الالس�عة حت�وي  ∎
كيًسا خيطيًّا السًعا ينطلق من اللوامس حن 

مالمسة الفريسة هلا.

مج�س تنبيه

اأنبوب �سبيه بالخيط

كي�س خيطي ال�سع

خلية ال�سعة
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  يش�به عمل الكيس الخيطي الالس�ع عمل الرمح المستخدم 

في صيد الحيتان بقوة نتيجة زيادة الضغط األس�موزي، وقد يصل مقدار الضغط فيه 
ا ، ويعادل الضغط الموجود داخل إطار عجل الدراجة 20  إلى نحو 150 ضغًطا جويًّ
مرة. وله القدرة على اختراق الغطاء القش�ري لس�رطان البحر. ويعد انطالق الكيس 
       3  ____  1000 الالسع واحًدا من أسرع العمليات الخلوية في الطبيعة؛ فهو يتم بسرعة كبيرة )   
من الثانية(، مما يجعل هرب الفريسة أمًرا غير ممكن بعد مالمسة هذه الخاليا. وُتجلب 
الفريس�ة بعد اإلمساك بها بواسطة الكيس الالسع واللوامس إلى الفم. وتحيط الطبقة 
 ،gastrovascular cavity الداخلية من الخاليا بفراغ يسمى التجويف المعوي الوعائي
الشكل 21 – 6. وتفرز الخاليا المبطنة للتجويف المعوي الوعائي إنزيمات هاضمة على 
الفريس�ة. وأخيًرا تطرد المواد غير المهضومة عبر الفم. تذّكر أن الهضم في اإلسفنج 

يحدث في كل خلية، في حين يتم الهضم في الالسعات في التجويف المعوي.
ال�شتجاب��ة للمثي��رات Response to stimuli  باإلضاف�ة إل�ى الخالي�ا التي 

 nerve net تكيفت للهضم تحوي الالسعات جهاًزا عصبيًّا يتكون من شبكة عصبية
توصل الس�ياالت من جميع أجزاء الجس�م وإليه. تس�بب س�ياالت الش�بكة العصبية 
انقباض خاليا شبه عضلية في طبقتي الخاليا، ونتيجة لذلك تتحرك اللوامس لإلمساك 

بالفريسة. وال توجد في الالسعات أوعية دموية، أو جهاز تنفسي أو أعضاء لإلخراج.

  ماذا قراأت؟ قارن بين استجابة الالسعات واإلسفنج للمثيرات.

 الشـكل 21- 6 ي�ؤدي الف�م يف الالس�عات  ∎
الوعائ�ي.  املع�وي  التجوي�ف  إىل  مب�ارشة 
ولقناة اهلضم فتحة واحدة، مما يس�بب إخراج 

الفضالت عرب الفم.

المقارنة بين الإ�شفنجيات والال�شعات الجدول 6-1

الال�شعات الإ�شفنجيات

قنديل البحر  حيوان الإ�شفنج

املثال

•  تناظر شعاعي التناظر •  معظمها عديم  م�شتويات بناء اجل�شم

•   ُيْمَسك بالفريسة عن طريق اخلاليا الالسعة واللوامس.
•  يتم اهلضم يف التجويف املعوي الوعائي.

التغّذي •  ترشيحي 
•  يتم اهلضم داخل اخلاليا التغذي واله�شم

املاء أو جالسة •  طافية عىل  •  جالسة احلركة

•  جهاز عصبي بسيط يتكون من شبكة عصبية
•  ال يوجد جهاز عصبي

•  اخلاليا تستجيب للمثري ال�شتجابة للموؤثرات

•  اجلنس فيها منفصل، ويتكاثر جنسيًّا.
البوليبي يتكاثر الجنسيًّا بالتربعم. •   الطور 

•  خنثى؛ تتكاثر جنسيًّا.
•   التكاث�ر الالجنيس حيدث ع�ن طريق التجزؤ 

أو التربعم أو إنتاج الربيعامت.
التكاثر

لوام�س

طبقتان

فم/�سرج

تجويف معوي 

وعائي
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التكاث��ر Reproduction باإلضاف�ة إل�ى وج�ود الخاليا الالس�عة، تمتاز الالس�عات 

بتكيفات لم تظهر في كثير من الحيوانات األخرى. وتوجد أغلب الالس�عات في طورين 
جسميين: الطور البوليبي polyp؛ حيث يشبه الجسم األنبوب ويوجد فم محاط بلوامس، 
والطور الميدوزي medusa، والجس�م فيه يش�به المظلة وتتدلى منه لوامس. ويقع الفم 
المي�دوزي عل�ى الس�طح البطن�ي بين اللوام�س. ويمكن مالحظ�ة الطورين الجس�ميين 

سعات في دورة حي���اة قنادي���ل البح���ر، الشكل 22 – 6 .  لالاّ

  ماذا قراأت؟ قارن بين يرقة اإلسفنجيات ويرقة الالسعات.

ع الال�س��عات Cnidarian diversity ُتصنَّف الالس�عات في أربع طوائف رئيسة،  تنوُّ

هي: طائفة الهيدروزوا )الهيدرات(؛ وطائفة الفنجانيات وتش�مل قناديل البحر الكبيرة، 
وطائفة الصندوقيات وتش�مل قناديل البحر الصندوقية؛ وطائفة الزهريات  )األنثوزوا(، 

وتشمل: شقائق نعمان البحر والَمرجان.

الهي��درات: تضم نحو 2700 نوع، ولمعظم أنواع ه�ذه الطائفة طرازان في دورة حياتها: 

البوليبي والميدوزي. ومنها: رجل الحرب البرتغالي، والهيدرا.

قناديل البحر: تضم نحو 200 نوع، ولها مظهر شفاف، وتطفو بالقرب من سطح الماء. 

والطراز الميدوزي هو السائد مع وجود الطراز البوليبي. وتسمى قناديُل البحِراألسماَك 
الهالميَة؛ الحتوائها على مادة شبه هالمية بين طبقتي الجسم الخارجية والداخلية.

ي قنديل البحر الصندوقي بهذا االسم نسبة إلى طرازه الميدوزي الشبيه بالصندوق،  ُسمِّ
وهو الطراز السائد. 

 الشكل 22-6 تتكاثر قناديل البحر بتبادل  ∎
مراحل التكاثر اجلنيس والتكاثر الالجنيس 

خالل فرتة حياهتا.

ع��المِ بيئ��ة البح��ار: ي�درس ه�ذا 

احليوان�ات  ب�ن  العالق�ات  الع�امل 
البحرية وبيئاهتا مس�تعمالاً الغواصات 

التي تسرب أعامق البحار. 

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

C24-15A-869510

الطور الميدوزي

اأنثى
ذكر

حيوان منوي

تكاثر جن�سي

يرقة حرة ال�سباحة

بوي�سات

تكاثر الجن�سي

زيجوت

برعم

الطور البوليبي
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 الشـكل 23-6 يمثل الش�كل شقائق النعامن  ∎
التي حتتوي عىل اخلاليا الالسعة.

�ش��قائق البحر والمرجان: تض�م نحو 6200 نوع، وتمتاز بجم�ال ألوانها وجاذبيتها. 

وتحت�وي ش�قائق البحر والمرج�ان على خالي�ا الس�ع�ة مث�ل س�ائ�ر الالس�ع�ات 
الشـكل 23 –6، وه�ي تختلف عن قناديل البحر بس�يادة الط�راز الميدوزي في دورة 
حياته�ا. وتعيش ش�قائق النعمان منف�ردة، بينما يعيش المرجان في مس�تعمرات من 

البوليب.

يف�رز المرج�ان مادة واقية )غط�اء( من كربونات الكالس�يوم حول جس�مه الطري 
ل طبقة رقيقة وهش�ة، تنمو  لحمايت�ه. والج�زء الحي من الش�عاب المرجانية ُيش�كِّ
على قمة الغطاء الواقي المتبقي من أجيال س�ابقة. وتتكون الش�عاب المرجانية من 

هذه األغطية الواقية عبر آالف السنين.

ويحتوي المرجان على طالئعيات تس�مى زوكزانثللي يعيش معها معيشة تكافلية. 
وتنت�ج الزوكزانثلل�ي األكس�جين والغ�ذاء للمرج�ان، بينما تس�خدم ثاني أكس�يد 
الكرب�ون والفضالت التي ينتجها المرجان. وُتضف�ي هذه الطالئعيات ألواًنا زاهية 

بهيَّة على الشعاب المرجانية.

 تف�سير البيانات
أين توجد الشعاب املرجانية التي استنزفت؟

يف بع�ض الش�عاب املرجاني�ة توقفت عالقة تب�ادل املنفعة بينها وب�ن الطحالب، مم�ا أدى إىل فقداهنا ألواهن�ا )التبييض(. وتع�د عملية تبييض 
ر النظام البيئي، ومع ذلك فإن بعض الش�عاب املرجانية اس�تعادت لوهنا نتيجة  الش�عاب املرجانية من االس�تجابات )النتائج( الش�ائعة لترضُّ

تكوين عالقات تبادل منفعة جديدة مع الطحالب.

البيانات والمالحظات

يوضح الرسم البياين املجاور نسبة استنزاف الشعاب املرجانية. 

التفكير الناقد

. يف أي أجزاء العامل كانت نس�بة اس�تنزاف الشعاب املرجانية أعىل ما  1. َفسرِّ

يمكن؛ ويف أهيا كانت أقل ما يمكن؟ 

د مواقع الش�عاب املرجانية بحس�ب  2. اعمل نموذًجا خلريطة العامل، ثم َحدِّ

األماكن التي وردت يف الرس�م البياين املجاور. عىل اخلريطة، اس�تخدم لوًنا 
خمتلًفا لكل نسبة استنزاف من النسب املبينة يف الرسم.

أخذت البيانات يف هذا املخترب من:

  

Pandolfi, J.M. et al., 2003. Global trajectories of the long-term decline of coral reef ecosystems. Science 301 (5635): 955–958.

 بناًء على بيانات حقيقية

مختبر تحليل البيانات 6-1

ا�شتنزاف ال�شعاب المرجانية في اأنظمة بيئية متنوعة
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زرعة مرجان

م�ادة  ∎ األطب�اء  يس�تخدم   6-24  الشـكل 
هيدروكيس أباتيت لعم�ل زراعات إلعادة 

بناء عظام الوجه، ومنها الفك.

ويعتمد تعافي )صحة( المرجان على درجة حرارة الماء، ووجود ضوء كاٍف، وعمق 
الم�اء المناس�ب. فإذا ما اختلفت ه�ذه العوامل في المناطق الت�ي يكثر فيها المرجان 

فإنه قد يتعرض لالستنزاف.

 mutualism عالقات التقايض Importance of cnidarian اأهمية الال�شعات

ه�ي عالقات يس�تفيد منه�ا مخلوقان حّي�ان كل منهما من اآلخر، وه�ذه ظاهرة عامة 
في الالس�عات، فأحد أنواع ش�قائق نعمان البحر يلف نفس�ه حول صدفة الس�رطان؛ 
ليحصل على فتات الطعام ويحمي السرطان. كما تظهر الصورة التي وردت في بداية 
ه�ذا الفصل نموذًجا لهذه العالق�ات بين المخلوقات الحية؛ حيث تحتمي الس�مكة 
المهرج�ة بلوامس ش�قائق البحر، وتحمي الس�مكة نفس�ها من لس�ع الش�قائق بطبقة 
من المخاط على القش�ور، وفي المقابل تجذب الس�مكة الفرائس لش�قائق النعمان! 

فسبحان من ألهم المخلوقات هذه العالقات وأودع فيها أسراره، قال تعالى: زب مت   
ىت   يت   جث   مث    ىث   يث   حج    مج   جحرب  ]طه[.

يستفيد الناس من الالسعات بطرائق عديدة؛ فبعض الناس يزورون الشعاب المرجانية 
لمش�اهدة ألوانه�ا الزاهي�ة الجميلة. كما يس�تفاد أيًضا من بعض األنواع المتكلس�ة من 
المرج�ان في المج�االت الطبي�ة، وخصوًصا العملي�ات الجراحي�ة؛ إذ يمكن معالجة 
مركب هيدروكس�ي أباتيت- وهو فوس�فات الكالس�يوم- المس�تخلص م�ن المرجان 
ليصبح له التركيب الكيميائي نفس�ه لعظم اإلنس�ان. وتزرع بعض هذه القطع كزرعات 
عظمي�ة إلعادة بناء عظام الفك والوجه واليد والرجل. وتثبت هذه الزرعات في العظم 

المجاور، الشكل 24 –6، وعادة يحل محلها نمو عظمي جديد في اإلنسان.

الخال�شة

 يمك�ن وصف اإلس�فنجيات بناًء  •
الت�ي  الحيواني�ة  الصف�ات  عل�ى 

لديها.
 ال توجد أنسجة في اإلسفنجيات،  •

وه�ي ق�ادرة على القي�ام بوظائف 
الحياة كسائر الحيوانات.

 لاّلس�عات صفات مميزة ليس�ت  •
لدى حيوانات أخرى.

 لاّلسعات تراكيب جسمية متقدمة  •
أكثر تعقيًدا من اإلسفنج.

مهمة  • والالس�عات   اإلسفنجيات 
للبيئة ولإلنسان.

فهم الأفكار الرئي�شة

 و�شح لماذا يعد اإلسفنج  1.
والالسع�ات أول الحيوانات في سلم 

التصنيف؟

�شف الفروق في مستويات بناء أجس�ام  2.

كل م�ن اإلسفنجيات والالسعات.

اعم��ل قائم��ة بصفتي�ن مميزتين لكل  3.

من  اإلسفنجيات والالسعات.

اعر���س. ف�ي ض�وء م�ا درس�ته عن  4.

الالسعات، صف كيف أثرت الالسعات 
في بعض المخلوقات البحرية؟

التفكير الناقد

كّون فر�شية تبين أهمية الخلية الالسعة  5.

بوصفها تكيًفا مفيًدا لالسعات.

6 .  

هن�اك أن�واع عديدة من الالس�عات. 
إذا علم�ت أن عدد أن�واع الهيدرات 
2700 نوع، وقناديل البحر 200 نوع، 

وش�قائق نعم�ان البح�ر والمرج�ان 
6200 نوع، وهناك 900 نوع آخر من 

الالسعات، فما النسبة المتوقعة لكل 
نوع من أنواع الالس�عات؟ مّثل ذلك 

برسم بياني دائري.

3-6التقويم
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اأنواع جديدة في كل مكان

عندم�ا ذه�ب روب تيمنز أحد باحثي جمعي�ة المحافظة على 
الحياة البرية إلى الس�وق وجد نوًعا جدي�ًدا من المخلوقات.  
فف�ي س�وق بي�ع المأك�والت ف�ي الوس رأى تيمن�ز أران�ب 
 DNA مخططة باللونين األسود والبني. وقد أثبتت تحليالت
لعينات من األنس�جة أن األرانب من نوع جديد، وقد ُس�ميت 

أرانب أناميت.

اكت�ش��اف ن��وع جدي��د الن�وع ه�و مجموعة م�ن األف�راد مميزة 

وراثيًّا، وتش�ترك ف�ي الصفات العام�ة، وقادرة عل�ى التزاوج 
واإلنجاب. وتكتش�ف األنواع الجدي�دة- مخلوقات لم تكن 
معروفة مس�بًقا- بصورة مس�تمرة. ومن االكتشافات الحديثة 
الش�جرة المرجانية البيضاء  التي اكتشفت في سواحل جنوب 
كاليفورني�ا، ونوع جديد من الطيور اآلكلة العس�ل في جزيرة 

غانا الجديدة.

 ،150 m اكتشـف الشـجرَة المرجانيـة البيضـاء عالمان على عمـق 
عندمـا اسـتعمال غواصـة صغيرة فـي أثناء مسـح الضفـة الصخرية 

للشاطئ الجنوبي لكاليفورنيا.

فهر�ش��ة الأن��واع ف�ي استكش�اف كل م�ن غاب�ات األم�ازون 

وأعم�اق البح�ار م�ا زال الكثي�ر من األن�واع غي�ر مدرجة في 
قائم�ة الحيوان�ات المعروفة، ول�م ُتعرف بعد. وقد اكُتش�ف 

106 أن�واع جدي�دة م�ن األس�ماك البحري�ة ع�ام 2004م عند 

مس�ح محيط�ات العالم في مش�روع دولي مش�ترك لفهرس�ة 
الحياة البحرية وتعدادها. وكان ذلك بمعدل يزيد على نوعين 

جديدين كل أسبوع.
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الكت�شافات الم�ش��تقبلية يظهر الرسم البياني أعاله زيادة عدد 

األن�واع البحرية في أوربا في 255 عاًم�ا. وهناك خطط لعمل 
مس�وح تش�مل بحار العالم، ل�ذا يمكن مالحظة ه�ذه الزيادة 
الت�ي وج�دت ف�ي أوربا، عل�ى مس�توى العالم. إن اس�تمرار 

اكتشاف أنواع جديدة يبين أن العلم يتغير باستمرار.

 

فّسر البيانات بناًء على ما ورد من بيانات في الرسم البياني أعاله. 
ق�ّدر مدى زيادة عدد الحيوانات عام 2050م في أوروبا. اش�رح 
إجابت�ك، ثم بّين لماذا يكون معدل وجود أنواع جديدة بحرية في 

مناطق أخرى من العالم أعلى منه في أوربا؟ 

ابح�ث عن المزيد من اكتش�افات األنواع الجدي�دة للمخلوقات 
الحية.
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 خمترب الأحياء

الخلفي��ة النظري��ة: تمثـل البركـة الصغيـرة نظاًما بيئيًّـا تتفاعل 

فيـه المخلوقات الحية مًعـا إلتمام العمليات الرئيسـة الضرورية 
للحيـاة. فلديهـا العديـد مـن مسـتويات بنـاء الجسـم، وطرائـق 

الحصول على الغذاء واستعمال طرائق مختلفة في الحركة.

�شوؤال: ما أنواع الحيوانات التي تعيش في البركة؟

المواد والأدوات

اختر المواد المناسبة للتجربة التي تصممها.
أحذية خاصة للتجول في الماء. •
مالقط صغيرة.                     • حوض مائي. •
أطباق بتري.                          • مجهر تشريحي. •

A B C D E F G H I J K L M N O P

احتياطات ال�شالمة  

تحذير: تعامل مع الحيوانات الحية بحذر.

خطط ونفذ المختبر

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

ح�دد مكان البركة التي س�تالحظها وتجم�ع منها العينات،  2.
وتأكد من حصولك على إذن من معلمك باستعمال البركة.

حدد طرائق مالحظة وتس�جيل الحيوانات التي تشاهدها  3.
في البركة، ولم تقم بجمعها.

صّمم جدول بيانات لتسجيل مالحظاتك. 4.

تأكد من موافقة المعلم على خطتك قبل البدء في تنفيذها. 5.

التنظي��ف والتخل���س من الف�شالت اغس�ل يديك جيًدا بعد  6.

التعام�ل مع المخلوق�ات الحية. أع�د الحيوانات والمياه 
إلى البركة. واغس�ل جميع المواد التي يمكن اس�تعمالها 
وأعده�ا إل�ى المختب�ر، وتخل�ص م�ن الم�واد األخ�رى 

بحسب إرشادات معلمك.

حلل ثم ا�شتنتج

ا�شتعم��ل التف�شيرات العلمية. كيف تحّدد ما إذا  1.

كان المخلوق الحي الذي الحظته حيواًنا؟

لّخ�س التكيفات التي الحظتها والتي تس�تعمل  2.

في الحصول على الغذاء. 

تس�تعملها  3. الت�ي  الحرك�ة  طرائ�ق  بي�ن  ق��ارن 

الحيوانات التي الحظتها.

ف�ّشر البيانات تفّحص رسوم أو صور الحيوانات  4.

التي الحظتها. عالم تدل هذه التوضيحات عن 
مس�تويات بناء الجس�م لكل مخلوق؟ وما نوع 

المعى الموجود في كل حيوان؟

تحلي��ل الخطاأ م�ا أنواع المالحظ�ات األخرى  5.

التي تس�تطيع عملها للتحقق من اس�تنتاجاتك 
حول كل مخلوق؟

 

اعمل كتيًبا اختر أحد الحيوانات التي شاهدتها 

في البركة ودرستها. وطّور كتيًبا يوضح كيف 
يتغذى هذا الحيوان، وكيف يتكاثر، ومستوى 
بناء جسمه، ومراحل نموه. وشارك بقية زمالء 

الصف في هذه المعلومات. 

ا�شتق�شاء ميداين: ما خ�شائ�س احليوانات؟
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المطويات  ق��ارن بين مس�تويات بناء الجس�م الثالثة، ووض�ح لماذا يوجد تن�وع كبير في الحيوان�ات الحقيقية 

التجويف الجس�مي؟ وحّدد مدى التنوع في المس�تويين اآلخرين لبناء الجس�م، وصنفهما على أنهما مستوى ثان 
ومستوى ثالث، ووّضح أسباب ذلك.

المفاهيم الرئي�شةالمفردات

1-6 خ�شائ�س الحيوانات

الالفقاريات
اهليكل اخلارجي 

الفقاريات
اهليكل الداخيل

اخلنثى
الالقحة )الزجيوت(
اإلخصاب الداخيل

اإلخصاب اخلارجي

البالستيوال
اجلاسرتوال

الطبقة الداخلية
الطبقة اخلارجية 
الطبقة الوسطى

 احليوان��ات خملوق��ات حّية متعددة اخلاليا، حقيقي��ة النوى، غري ذاتية 
التغذي، تكيفت للعي�س يف بيئات خمتلفة.

حتصل احليوانات عىل غذائها من خملوقات أخرى. •
للحيوانات طرائق متنوعة لدعم أجسامها، وهي تعيش يف بيئات خمتلفة. •
ال حتوي اخلاليا احليوانية جدًرا  خلوية، ومعظم احليوانات هلا خاليا تنتظم يف أنسجة. •
تتكاثر أغلب احليوانات جنسيًّا، وأغلبها تستطيع احلركة. •
ن اخلالي�ا يف أثناء التكوين اجلنيني طبقات من األنس�جة، الت�ي تكّون بدورها  • تك�وِّ

أعضاء وأجهزة.

2-6 م�شتويات بناء ج�شم الحيوان

التناظر
التناظر الشعاعي

التناظر اجلانبي
أمامي
خلفي

متيز الرأس
ظهري

بطني

التجويف اجلسمي احلقيقي
التجويف اجلسمي الكاذب
عديمة التجويف اجلسمي

بدائية الفم
ثانوية الفم

ا   ميك��ن حتدي��د العالق��ات الرتكيبية الت�ش��نيفية ب��ني احليوان��ات جزئيًّ
بالعتماد على م�شتويات بناء اأج�شامها، وطرائق منوها.

يمك�ن مقارن�ة العالقات الرتكيبية التصنيفية يف احليوانات بمخطط يش�به الش�جرة  •
وفروعها.

تبن أفرع خمطط العالقات الرتكيبية التصنيفية العالقات بن احليوانات. •
يمكن حتديد العالقات التصنيفية بصورة جزئية بناًء عىل وجود التجويف اجلس�مي  •

أو عدم وجوده، وكذلك بناًء عىل نوعه.
يمك�ن تكّون نوعن من التكوين اجلنيني يف احليوانات احلقيقية التجويف اجلس�مي  •

بعد تكوين اجلاسرتوال.
التقسيم صفة مهمة يف بعض احليوانات احلقيقية التجويف اجلسمي. •

3-6 الإ�شفنجيات والال�شعات

التغذي الرتشيحي
احليوانات اجلالسة

اخلاليا الالسعة
الكيس اخليطي الالسع

التجويف املعوي الوعائي
الشبكة العصبية

البوليبي
امليدوزي 

 الإ�شفنجيات والال�شعات اأول �شعب اململكة احليوانية يف �شلم الت�شنيف.
يمكن وصف اإلسفنجيات بناًء عىل الصفات احليوانية التي لدهيا. •
ال توج�د أنس�جة يف اإلس�فنجيات، وهي قادرة ع�ىل القيام بوظائف احلياة كس�ائر  •

احليوانات.
لالسعات صفات مميزة ليست لدى حيوانات أخرى. •
لالسعات تراكيب جسمية متقدمة أكثر تعقيًدا من اإلسفنج. •
اإلسفنجيات والالسعات مهمة للبيئة ولإلنسان. •
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6-1          
 مراجعة المفردات

طاب�ق التعريف بما يناس�به من قائمة المف�ردات التي وردت 
في صفحة مراجعة الفصل:

الغطاء الخارجي الصلب الذي يشكل دعامة. 1.

كي�س ذو طبقتي�ن بفتحة واح�دة في أحد طرفي�ه يتكون  2.
خالل التكوين الجنيني.

الحيوان الذي ينتج كالًّ من البويضة والحيوان المنوي. 3.

تثبيت المفاهيم الرئي�شة 

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤال 4.

ما مرحلة هذا الجنين في التكوين الجنيني؟ 4.

.a.الجاستروال.c.خلية بيضة

.b.الالقحة.d.البالستيوال

أّي مما يأتي ال يوجد في الهيكل الداخلي؟ 5.

.a.كربونات الكالسيوم.c.السيليكا

.b.العظم.d.الغضروف

اأ�شئلة بنائية

نهاية مفتوحة فيم تختلف الحيوانات عن النباتات؟ 6.

نهاي��ة مفتوحة وّضح مزايا كل م�ن اإلخصاب الداخلي  7.

واإلخصاب الخارجي ومساوئ كل منهما.

التفكير الناقد

ك��ّون فر�شية تبين فيه�ا ما يمكن أن يحدث للجنين الذي  8.

يعاني من تلف في بعض خاليا الطبقة الوسطى.

ف�ّش��ر العب�ارة اآلتي�ة للعالم هانز س�بيمانن؛ أح�د علماء  9.

األحياء الذين درس�وا النمو الجنيني: "نحن نقف ونسير 
مس�تخدمين أج�زاء م�ن أجس�امنا كان م�ن الممك�ن أن 
نس�تخدمها ف�ي التفكير ل�و أنها نمت في م�كان آخر من 

الجنين".

6-2         

مراجعة المفردات

ميز بين مفردات كل فقرة:
التناظر الجانبي، والتناظر الشعاعي.. 10
جانب بطني، وجانب ظهري.. 11
حقيقية التجويف الجسمي، وكاذبة التجويف الجسمي.. 12

تثبيت المفاهيم الرئي�شة

 مهن مرتبطة مع علم الأحياء. إذا افترضنا أن أحد علماء  13.

ا جدي�ًدا، وأخ�ذ منه خلية  األجن�ة اكتش�ف حيواًن�ا بحريًّ
واح�دة في مراحل النمو المبكرة فإن هذه الخلية تتحّول 

إلى حيوان كامل من الحيوانات:

.a.العديمة التجويف الجسمي

.b.الثانوية الفم
.c.البدائية الفم
.d.الكاذبة التجويف الجسمي
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استعمل المخطط اآلتي لإلجابة عن السؤالين 14 و15.
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بناًء على مخط�ط العالقات التركيبية التصنيفية الس�ابق،  14.
أّي الجمل اآلتية صحيحة؟

.a.النسيج الحقيقي يأتي بعد التناظر الجانبي

.b.التقسيم يأتي بعد التناظر الجانبي
.c.أغلبية الحيوانات لها تناظر شعاعي
.d.تمتاز اإلسفنجيات بوجود أنسجة حقيقية

بن�اًء عل�ى مخط�ط العالق�ات التركيبي�ة التصنيفي�ة، أيُّ  15.
الحيوانات اآلتية ُتعد أكثر قرابة وصلة؟

.a.الديدان الحلقية والرخويات

.b.الديدان المفلطحة والحلقية
.c.الديدان األسطوانية والحلقية
.d.الديدان الحلقية وشوكيات الجلد

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤال 16.

الطبقة الو�سطى

المعى

يدل موقع الطبقة الوس�طى )الميزوديرم( في هذا الجنين  16.
على أن:

.a.الخاليا انتظمت مباشرة

.b.ناتج كل خلية يمكن تغييره
.c.الفم ينمو من فتحة الجاستروال
.d.التجويف الجسمي تكّون من جيوب ميزودرمية

لتكّون التجويف الجس�مي مزايا تكيفية في كل مما يأتي  17.
ما عدا:

.a.التغذي .c                          .الدوران

.b.الجهاز العضلي .d                             .الحركة

 بن�اًء عل�ى مخط�ط العالق�ات التركيبي�ة التصنيفي��ة في  18.
الش�كل  8 – 6، أي الصف�ات اآلتي�ة توجد ف�ي الديدان 

الحلقية، وال توجد في الديدان المفلطحة؟

.a ،التجويف الجس�مي الحقيق�ي، والتناظر الجانبي
وعدم وجود األنسجة.

.b التجويف الجس�مي الحقيقي، والتقس�يم، وثانوية
الفم.

.c ،التجوي�ف الجس�مي الحقيق�ي وبدائي�ة الف�م
والتقسيم.

.d ،التجويف الجسمي الكاذب، والتجويف الجسمي
والتناظر الجانبي.
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 ماذا يسمى السطح السفلي الفاتح اللون في الضفدعة؟ 19.

.aظهري.cأمامي

.bبطني.dخلفي

اأ�شئلة بنائية

 نهاي��ة مفتوحة اعمل نموذًجا بالصلصال لمراحل تمايز  20.

الخاليا.

نهاية مفتوحة كيف يمكنك عمل رسم توضيحي تشرح  21.

فيه التناظر لطالب في مدرسة ابتدائية؟

التفكير الناقد

تع��ّرف ال�ش��بب والنتيج��ة وض�ح كي�ف مّك�ن كل م�ن  22.

التقسيم والهيكل الخارجي بعض الحيوانات من العيش 
ف�ي بيئتها، بخ�الف المخلوقات التي لي�س لديها هاتان 

الصفتان؟

6-3         

مراجعة المفردات

اخت�ر المصطلح ال�ذي ال ينتمي إلى المصطلح�ات األخرى في 
كل مجموعة من المصطلحات اآلتية، وبّين السبب:

الخلية الالس�عة، الكيس الخيطي الالس�ع، الالس�عات،  23.
الشويكات.

الكي�س  24. الترش�يحي،  التغ�ذي  البريعم�ات،  الثق�وب، 
الخيطي الالسع.

تبادل األجيال، البوليبي، اإلسفنجين، الميدوزي. 25.

تثبيت المفاهيم الرئي�شة

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤال 26.

 أّي الصف�ات اآلتي�ة يتص�ف به�ا الحي�وان ال�ذي ف�ي  26.
الصورة؟

.a.تميز الرأس.c.التناظرالجانبي

.b.الخاليا الالسعة.d.عديم التناظر

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤال 27.

 يتكاثر الحيوان الذي يظهر في الصورة عن طريق: 27.

.a .التجزؤ

.b .التلقيح الخارجي
.c .التلقيح الداخلي
.d.التجدد

177



أّي الصفات اآلتية ليس لها عالقة باإلسفنج؟ 28.

.a.التغذي الترشيحي

.b.عديم التناظر
.c.الهضم داخل الخاليا
.d.وجود األنسجة

أّي زوجين من المفردات اآلتية ال يرتبطان مًعا؟ 29.

.a.اإلسفنجيات – التغذي الترشيحي

.b.الالسعات – الكيس الخيطي الالسع
.c.اإلسفنجيات – اليرقة الحرة السباحة
.d.الالسعات – الشويكات

�أ�سئلة بنائية

نهاي��ة مفتوح��ة ارج�ع إل�ى أح�د اإلعالن�ات في  30.

جري�دة م�ا، والحظ كيف ُنظِّ�َم، ثم صّم�م ملصًقا 
أو نش�رة في ض�وء المعلوم�ات التي درس�تها عن 
الالس�عات تص�ف فيه�ا البيئ�ة المناس�بة لقنادي�ل 

البحر.

�لتفكير �لناقد 

.31  1.8 mL ا افترض أن إس�فنًجا يرشح �ح�سب ريا�سيًّ

من الماء في الدقيقة، فما كمية الماء التي يرش�حها 
في ساعة، وفي 12 ساعة؟

 �سّمم خريطة مفاهيمية للمفردات اآلتية: المرجان،  32.
البوليب�ي، الخالي�ا الالس�عة، الحي�د المرجان�ي، 

كربونات الكالسيوم.

تقويم �إ�سافي

 اكت�ب افتتاحي�ة لجري�دة  33.   
تطال�ب فيه�ا بحماي�ة الش�عاب المرجاني�ة ف�ي البح�ر 
األحم�ر. واش�رح المخاطر الت�ي تجابه هذه الش�عاب، 

واقترح ما يجب عمله للمحافظة عليها وحمايتها.

�أ�سئلة �لم�ستند�ت

أظه�رت تج�ارب الزراع�ة ف�ي المراح�ل الجنيني�ة األولى 
لحيوان ما أن النس�يج المس�ؤول عن نمو الذي�ل إذا ُأضيف 
إلى جاس�تروال مختلفة مملوءة بس�ائل فقد تظهر التأثيرات 

اآلتية:

ت�ساعف �لر�أ�س

ت�ساعف �لبطن

ل
ذي

�ل
ف 

ع
سا

�
ت

جا�ستروال 

مملوءة 

بال�سائل

�لمر�حل 

�لجنينية 

�الأولية

بناًء على األشكال السابقة أجب عن األسئلة 34 و35و 36
أي�ن نما النس�يج الجديد عندم�ا ُأخذ قطاع م�ن المنطقة  34.

العليا َوُزِرَع؟
أي�ن نما النس�يج الجديد عندم�ا ُأخذ قطاع م�ن المنطقة  35.

السفلية وُزرع؟
اعمل ملخًصا تش�رح فيه أين ينمو النس�يج إذا ُأخذ جزء  36.

م�ن الجنين المس�ؤول عن نمو الذيل ونقل إلى الس�ائل 
في الجاستروال؟

مر�جعة تر�كمية 

راج�ع ما تعلمته عن مس�ببات األمراض، وبيِّ�ن أيها ُيعد من  37.
المخلوقات الحية، وأيها ليس كذلك؟ )الفصل الثالث(.
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اختبار مقنن

اأ�سئلة االختيار من متعدد

 استعن بالشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 1 و2.





حّدد تناظر الجسم للحيوانين المبينين في الرسم أعاله؟ 1.

.a.كالهما له تناظر جانبي

.b.كالهما له تناظر شعاعي
.cنجم البحر له تناظر جانبي، والطائر له تناظر شعاعي
.d نج�م البح�ر ل�ه تناظ�ر ش�عاعي، والطائر ل�ه تناظر

جانبي.

يس�اعد ش�كل الجس�م في نجم البح�ر عل�ى العيش في  2.
بيئته؛ إذ يمّكنه من:

.a.اإلمساك بأنواع عديدة من الفرائس

.b.اإلمساك بفرائس من جميع االتجاهات

.c.الحركة عبر الماء بسرعة
.d.الحركة عبر الماء ببطء

أّي الخصائص اآلتية توجد في جميع الالسعات؟ 3.

.a.لوامسها تحتوي  على خاليا السعة

.b.لوامسها تحتوي على خاليا تنتج األلياف
.c.تعيش فقط في بيئات المياه العذبة
.d.تقضي جزًءا من حياتها جالسة

اأ�سئلة االإجابات الق�سيرة

في ضوء دراس�تك لتركيب جس�م اإلس�فنجيات، وضح  4.
كيف تستطيع اإلسفنجيات الحصول على غذائها؟

حّدد أهم الطرائق التي يجب أن يفعلها اإلنس�ان للحفاظ  5.
على الشعاب المرجانية، ووّضح أثر ذلك.

اذك�ر ث�الث طرائ�ق يس�تخدمها العلم�اء للمقارن�ة بي�ن  6.
تراكيب أجسام المخلوقات الحية المختلفة.

�س�ؤال مقالي

تع�د األلي�اف البصرية الصناعي�ة من المكون�ات المهمة في 
أنظمة االتصاالت، ولكنها تتحلل تحت الماء. وجد العلماء 
أن نوًع�ا مح�دًدا من اإلس�فنجيات ينتج ش�ويكات زجاجية 
موصل�ة وخفيف�ة ال تتحلل عندما تكون مبلل�ة، وهذا يجعل 

منها مادة جيدة لألبحاث المتعلقة باأللياف البصرية.

اس�تعن بالمعلوم�ات الواردة ف�ي الفقرة أع�اله، وأجب عن 
السؤال التالي في صورة مقال:

م�ا الخصائص التي تجعل من الش�ويكات في اإلس�فنج  7.
قادرة على أن تحل مكان األلياف الضوئية تحت الماء؟

1111111الــــ�ســــف

3-36-36-36-36-26-26-6الف�سل / الدر�س

1234567ال�س�ؤال

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال.
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حلق�ت ب�أ�شو�ك �أو هلب

قوة �لتكبير غير معروفة

هلب

قوة �لتكبير غير معروفة

مقدمة �لج�شم بحلق�ت

�ُر للديدان   َخلق الل�ُه المدبِّ
والرخويات تكيفات مختلفة ُتساعدها على 
العيش في الماء أو التربة أو العيش متطفلة.

1-7 �لديد�ن �لمفلطحة 

 الديدان المفلطحة حيوانات 
عديمة التجويف الجسمي، رقيقة، مسطحة، 

تعيش حرة أو متطفلة. 

2-7  �لديد�ن �لأ�شطو�نية 
و�لدّو�ر�ت

األسـطـوانيـة  للـديــدان   
والـدّوارات قناة هضمية أكثـر تعقيًدا مما 
فـي الديدان المفلطحة، وتنشـأ هذه القناة 

عن التجويف الكاذب في جسمها. 

3-7 �لرخوي�ت 

 للرخويات تجويف جسـمي 
حقيقي، قـدم عضلية، عبـاء، قناة هضمية 

بفتحتين: فم وشرج.

4-7 �لديد�ن �لحلقية 

وتعالـى  سـبحانه  اللـه  خلـق   
ألجسام الديدان الحلقية قطعًا )حلقات(، لكي 
تتمكن من تكوين أنسـجة متخصصة، وتكسبها 

فاعلية في الحركة. 

تحتـوي m  2  10٫000  مـن التربـة على  •
2.5 مليون دودة أرض تقريًبا. 

يقوم الهلب على جسم دودة األرض بتثبيتها  •
بحيث ال تستطيع الطيور سحبها من التربة. 

حق�ئق في علم �لأحي�ء

 �لديد�ن و�لرخوي�ت

 Worms and Mollusks  
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جتربة ا�ستهاللية

ن�شاطات تمهيدية

املطويـة  اعمـل  �حللقي��ة  �لدي��د�ن 

اآلتية لتسـاعدك عىل وصف طوائف 
الديدان احللقية الثالث الرئيسة.  م� ملم�ض ديد�ن �لأر�ض؟

سـتفحص في هذه التجربـة دودة معروفة لك، هي دودة 
األرض الظاهرة في الصفحة األولى من هذا الفصل.

A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P 

خطو�ت �لعمل 

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

احصل على دودة األرض من معلمك.    2.
تنبيه: عامل الدودة برفق طوال الوقت.

مـرر إصبعـك بلطف علـى طـول الجانـب الظهري  3.
والجانب البطني للـدودة، ثم أعد تمرير إصبعك في 
اتجاه معاكس للحركة األولى، وسّجل مالحظاتك.

افحص بعدس�ة مكبرة الجهة البطنية للدودة. وسجل  4.
مالحظاتك.

اغسل يديك، وأعد دودة األرض إلى معلمك. 5.

�لتحليل

ق�رن بين ملمس دودة األرض عندما مررت بإصبعك  1.

على الجانب البطني للدودة، ثم عندما مررت به على 
الجانب الظهري.

��شتنتج ما االختالفات التي شاهدتها والتي يمكن أن  2.

ا. تكون تكيًفا مهمًّ
ف�ّش��ر ما الذي شـاهدته علـى الجانـب البطني لدودة  3.

األرض، ويوضح ما أحسست به؟

   �خلط��وة 1 اطـو صفحـة ورقيـة إىل ثالثـة أجـزاء، كام يف 
الشكل اآليت:

C25-26A-869510









   �خلط��وة 2 اطـو الورقة إىل أسـفل عىل بعـد cm 2.5 من 
جهة الطرف العلوي، كام يف الشكل اآليت:

C25-26A-869510









   �خلطوة 3 افتح الورقة املطوية، وارسم خطوًطا عىل طول 
cm 2.5 مـن اجلهـة العليـا ليصبـح لديك ثالثـة أعمدة. 

اكتـب العناويـن التاليـة هلـذه األعمدة: ديـدان األرض، 
الديدان الشوكية، العلق الطبي، كام يف الشكل اآليت:

C25-26A-869510









المطويات ��شتعم��ل ه��ذه �ملطوي��ة يف �لق�ش��م 4 – 7 ، ويف 

أثنـاء قراءتك للـدرس صف املالمح واخلصائـص املميزة لكل 
طائفة يف العمود املالئم.
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الديدان المفلطحة 

Flatworms
 الدي�دان المفلطح�ة حيوان�ات عديم�ة التجوي�ف الجس�مي، رقيق�ة، 

مسطحة، تعيش حرة أو متطفلة.
الرب��ط م��ع الحي��اة: عندما يضط�ر الناس إلى الس�ير تحت المطر فإنه�م يرتدون عدة 

طبق�ات م�ن المالبس، حتى ال يصل الماء إلى أجس�امهم. أما الدي�دان فقد خلق الله 
لها طبقة واحدة رقيقة لكي ينفذ إليها الماء من الوس�ط المحيط بها، مما يتيح لها أداء 

نها من البقاء حّية. وظائفها، ويمكِّ

 Body Structure تركيب ج�سم الديدان المفلطحة

يبي�ن المخط�ط ف�ي الش�كل 1-7 أن ش�عبة الدي�دان المفلطح�ة عديم�ة التجوي�ف 
الجس�مي، أما ش�عبة الديدان األس�طوانية فهي كاذبة التجويف الجس�مي، وتش�ترك 
الش�عبتان في خاصية التناظر الجانبي؛ حيث يمكن تقس�يم جس�م هذه الديدان طوليًّا 
إل�ى جزأين متماثلي�ن كل منهما صورة لآلخر. وُتعد خاصي�ة التناظر الجانبي مرحلة 
أساس�ية تس�مح ألجزاء من الجس�م بتكوين أعضاء مختلفة. كما أن الحيوانات ذات 
التناظر الجانبي أكثر قدرة على الحركة من الحيوانات ذات التناظر الش�عاعي. وتضم 
ش�عبة الديدان المفلطحة أكثر من 20٫000 نوع. ويبين الش�كل 1-7 بعض التنوع في 
ه�ذه الديدان. ويتراوح طول الديدان المفلطحة بين ملمتر واحد إلى عدة أمتار، ولها 
جس�م رقيق مس�طح يش�به الش�ريط. وتختلف  الديدان المفلطحة عن اإلس�فنجيات 
والالس�عات في أن لها رأًس�ا محدًدا وأعضاء داخل جس�مها. تعي�ش معظم الديدان 
المفلطحة متطفلة داخل حيوانات مختلفة، في حين يعيش بعضها في الماء العذب أو 

المالح أو المواطن البيئية الرطبة. 

C25-01A-869510










































































الدودة املثقبة

)الدودة الكبدية(

الدودة ال�سريطية

 الش�كل 1-7 الحظ يف الش�كل أدناه  ∎
أن الديدان املفلطحة هي أول احليوانات 

التي هلا تناظر جانبي يف املخطط. 
ف�س��ر اخت�اف التناظ�ر ب�ن الدي�دان 

املفلطحة والاسعات.

7-1
الأهداف

تقارن ب�ن تكيف�ات الدي�دان املفلطحة،  �

التي تعيش متطفلة والتي تعيش حرة.
تو�س��ح كيفي�ة حمافظ�ة الدي�دان املفلطحة  �

عىل االتزان الداخيل.
تق��ارن ب�ن الطوائ�ف الث�الث للدي�دان  �

املفلطحة.

مراجعة المفردات

العدمية التجويف اجل�سمي: حيوانات ليس 

هلا جتويف جسمي. 

المفردات الجديدة

البلعوم
اخللية اللهبية

العقدة العصبية
التجديد

الرأس
القطعة

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH7-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH7-L1.png

الديدان المفلطحة

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الديدان والرخويات

المشترك

الثانوية مقررات
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�لتغ��ّذي و�له�ش��م Feeding and Digestion تتغذى الديـدان المفلطحة الحرة 

المعيشـة علـى المخلوقات الميتـة أو البطيئة الحركـة. تتناول هذه الديـدان غذاءها 
 عبـر عضو عضلي يسـمى البلع�وم pharynx ، يمتـد خارج فمها، كما هـو مبين في 
الش�كل 2-7. ويفـرز إنزيمـات تهضم الفريسـة التـي يلتقطها، ثم يمـرر الطعام بعد 
ذلك إلى القناة الهضمية السـتكمال عمليـة الهضم. وليس للديدان المفلطحة فتحة 

إخراج، لذا تتخلص من فضالتها عن طريق الفم.
وللديـدان المفلطحـة الطفيليـة تراكيـب للتغـّذي أكثـر تعقيـًدا مـن غيرهـا؛ ومنهـا 
نهـا مـن االلتصـاق بالعائل. وال تحتـاج بعض  الممصـات والخطاطيـف التـي تمكِّ
الديدان المفلطحة الطفيلية إلى جهاز هضمي؛ ألنها تحصل على الغذاء مباشـرة من 

ا. دم العائل وأنسجته، فإذا كان لبعضها جهاز هضمي فهو بدائي جدًّ

  م�ذ� قر�أت؟ قارن بين الديدان المفلطحة الحرة المعيشـة والطفيلية من حيث 

التغّذي والهضم.
Respiration, circulation, and excretion لتنف�ض و�لدور�ن و�لإخ��ر�ج�

تشـبه الديدان المفلطحة الالسعات في أنه ليس لها أعضاء متخصصة لنقل الغازات 
وتبادلها )التنفس والدوران(. وبسـبب خاصية جسـمها الرقيق التي تتمتع بها، ينتقل 
األكسـجين المذاب إلى الخاليا بعملية االنتشار، وتتخلص الديدان من ثاني أكسيد 
الكربـون وفضـالت أخرى بالعمليـة نفسـها. وتختلـف الديــدان المفلطحـة عـن 
اإلسفنجيات في أن لها جهاًزا إخراجيًّا يتكون من شبكة من القنوات الدقيقة المنتشرة 
عبر جسـمها والمتصلة بوحدات أساسـية ُتسـمى الخايا اللهبية flame cells، كما  
في الش�كل 2-7، تحيط بالخاليا اللهبية أهداب تتحرك كاللهب المنبعث من شمعة 
ه المـاَء والفضالت إلى أنابيـب إخراجية، ثم تطرحها خارج جسـمها عبر  مضيئـة لُتوجِّ
ثقـوب إخراجية موجودة على جانبي الجسـم. وإضافة إلى الـدور الذي تقوم به الخاليا 
اللهبيـة فـإن الديـدان المفلطحة تحافـظ على االتـزان الداخلي وإخـراج الفضالت عن 

طريق الفم.

 الش�كل 2-7 توجد أجهزة بسيطة-   ∎
منها اجلهاز العصبي واجلهاز اإلخراجي 

 - يف الديدان املفلطحة ) البالناريا(.
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�ل�شتج�ب��ة للمثي��ر�ت Response to stimuli ينظم الجهاز 

العصبـي فـي الديـدان المفلطحـة اسـتجابة أجسـامها للمثيرات 
البيئية. ويتكون الجهاز العصبي في الديدان المفلطحة من حبلين 
عصبييـن طوليين متصلين بأنسـجة عصبية مسـتعرضة على طول 
جسمها. وتشبه هذه درجات السلم في معظم الديدان المفلطحة. 
وتتصل مقدمة الحبليـن العصبيين بانتفاخ مكون من عقد عصبية 
ganglia ترسل إشارات عصبية من الجسم وإليه الشكل 7-2.

المفلطحـة  الديـدان  بعـض  تتحـرك   Movement �لحرك��ة 

بانقبـاض عضالتها. وتهـرب معظم الديـدان المفلطحة الحرة 
من األعـداء وتبحث عن الطعام عن طريق االنزالق باألهداب 
الموجـودة علـى جوانب البطـن؛ حيث تفـرز البالناريا مخاًطا 
يسـاعدها علـى االنـزالق وااللتصـاق فـي األماكـن المائيـة 

المختلفة. 
الديدان المفلطحـة خنثى وبعضها  Reproduction لتك�ث��ر�

كدودة البلهاريسـيا وحيدة الجنس؛ ألن البويضات والحيوانات 
 المنويـة تنتـج فـي الدودة نفسـها. فـي عمليـة التكاثر الجنسـي
البويضـات  َوُتَلّقـح  تتبـادل كل دودتيـن الحيوانـات المنويـة، 
داخليًّـا. وفـي الديـدان المفلطحة التـي تعيش في الميـاه تنطلق 
الالقحة )الزيجوت( في الماء داخل شـرنقة لتفقس بعد أسـابيع 
قليلـة. كما تتكاثر الديدان المفلطحة الحرة الجنسـيًّا عن طريق 
التجديد regeneration، وتنمو أجزاء جسم الدودة التي ُفقدت 
نتيجة تلف أو افتراس. فإذا ُقطعت دودة البالناريا )رأسيًّا( نصفين 
فإن الجـزء المقطوع المتضمن للرأس ينمو لـه ذيل، وكذا الجزء 
اآلخـر المتضمن للذيل ينمـو له رأس، وبذلـك يتكون مخلوقان 

حيَّان جديدان من البالناريا، الشكل 7-3.

 الش�كل 3-7 عند قطع البالناريا )رأسيًّا( نصفن، فإن كل  ∎
د أي جزء تفقده من  قطعة تكّون دودة جديدة. فالبالناريا جتدِّ

جسمها.

كيف تتحرك �لبالن�ري�؟ وكيف تتغذى؟

اسـتقص الصفـــات الطبيعيــة وسـلوك 
البالناريا عن طريـق مالحظة هذه الدودة 

املفلطحة.

خطو�ت �لعمل 

A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P .1 .امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية
الحظ الباناريا يف وعاء مملوء باملاء مستعماًل عدسة مكربة. 2.
اعمل جدوالً للبيانات لتسجل مالحظاتك. 3.
سجل الصفات الطبيعية للدودة وسلوكها. 4.
ضع قطعة صغرية من بياض بيضة مطبوخة يف الوعاء، وشاهد  5.

ي البالناريا. طريقة تغذِّ

�لتحليل:

ق���رن بن الصفات الطبيعية لكل من البالناريا ودودة األرض  1.

يف التجربة االستهاللية.
حل��ل كيف يسـاعد شـكل البالناريا عىل حركتهـا والعيش يف  2.

بيئتها؟
��شتنت��ج ملاذا صنّـف العلامء البالناريـا يف جمموعة منفصلة عن  3.

الديدان األخرى؟

7-1

لحظ �لبالن�ري� 

�لبالن�ري�

10 x قوة التكبري
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 الشكل 4-7  جتمع اخلاليا احلساسة للضوء  ∎
يشـكل البقع العينيـة. الحظ الزائدة الشـبيهة 

باألذينة التي متتد من املنطقة نفسها.

م�شتقبالت

ح�شية كيمي�ئية

)�أذين�ت(

بقعة 

عينية

 Diversity of Flatworms تنوع �لديد�ن �لمفلطحة

هنـاك ثـالث طوائف رئيسـة للديـدان المفلطحـة؛ التربالريا، والديـدان المثقبة، 
والديدان الشـريطية )السسـتودا(. تعيش التربالريا حرة في الطبيعـة. أما الديدان 

المثقبة والديدان الشريطية فهي طفيلية.
�لتربالري��� Turbellarians تضـم طائفة التربالريا نوع يسـمى البالناريا التي 

تعيـش فـي الماء العـذب والماء المالح، وبعضهـا يعيش في التربـة الرطبة، وهي 
تتفاوت في اللون والحجم وشـكل الجسـم. ولهذه المجموعـة من الديدان بقعة 
عينية لإلحسـاس بالضوء، وخاليا حسية لتتعرف المواد الكيميائية وحركة الماء، 
كما في الشكل 4-7، وتوجد على جانبي رأسها زوائد تعمل مستقباِلت كيميائية 
تسـاعدها على تحديد مكان الغذاء. وفي بعض األحيان تساعد البقع العينية على 

تحديد شدة اإلضاءة التي قد تحميها من األعداء.
�لدي��د�ن �لمثقب��ة Trematodes تنتمي الـدودة الكبدية إلـى طائفة الديدان 

المثقبـة. تعيـش معظم أفراد هذه الطائفة متطفلة على دم العائل وأعضاء جسـمه. 
  )Schistosoma ويبين الش�كل 5-7 دورة حياة دودة البلهارسـيا، )شستوسوما
والتي ُتعد نوًعا آخر من الديدان المثقبة. الحظ أن هذه الدودة تحتاج إلى عائلين 

لتكمل دورة حياتها.
عندما يصاب اإلنسـان بدودة الشستوسـوما، تصل البيوض التـي اخترقت الجلد 
إلى األوعية الدموية وتسـدها مسـببة انتفاخ األنسـجة التي تسـتقر فيها وتدمرها، 
ويمكـن تجنـب اإلصابة بديـدان الشستوسـوما بمعالجة مياه الصـرف الصحي، 
وارتـداء المالبـس الواقيـة عنـد دخول المـاء الملـوث للسـباحة أو الخوض فيه 
وللمزيد من المعلومات عن مرض البلهارسيا ارجع إلى موقع البوابة اإللكترونية 

.www.moh.gov.sa لوزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية

C. تخ���رج اأجن���ة ال���دودة 
م���ع ف�س���ات الإن�س���ان 
الم�ساب لتفق�س عندما 
ت�سل اإلى الماء العذب.

D. يرقة ت�سبح بحرية في الماء 
لتجد القوقعة العائل.

E. تنمو الدودة وتتكاثر 
ثم  القوقع���ة  داخ���ل 

تنتقل اإلى الماء.

A. تخت���رق اليرق���ات جلد الإن�س���ان العاري 
القدمين، وتنتقل م���ع الدم اإلى اأن ت�سل 

اإلى الأمعاء حيث ي�ستمر نموها هناك.

B. ت�ستق���ر ال���دودة ف���ي اأوردة 
الجهاز اله�سمي لاإن�سان.

�لدودة �لب�لغة

�لقوقعة �لع�ئل

�ليرقة �لمهدبة

�نطالق �لأجنة

�ليرقة �لمذنبة 

�ل�شيرك�ري�

قدم �لإن�ش�ن

20 x :قوة �لتكبير

 الش�كل 5-7 حتتـاج دودة الشستوسـوما إىل  ∎
عائلـن، مهـا اإلنسـان والقواقـع لتكمـل دورة 

حياهتا.    
��شتنت��ج ملاذا يوجد ش�كان خمتلف�ان لريقات 

الدودة املثقبة؟
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�لخال�شة

للديـدان المفلطحـة تناظـر جانبي،  •
وهـي عديمـة التجويف الجسـمي، 
ولهـا عـدد محـدود مـن األعضـاء 

واألجهزة.
تعيـش  • المفلطحـة  الديـدان  بعـض 

حرة، في حين يعيـش بعضها اآلخر 
متطفاًل.

الطوائـف الثـالث الرئيسـة للديدان  •
المفلطحة هي: التربالريا، والديدان 
المثقبة،  والديدان الشريطية )السستودا (.

للديدان المفلطحة الطفيلية تكيفات  •
خاصة للعيش متطفلة. 

فهم �لأفك�ر �لرئي�شة

 قّوم فائدة الجسـم  1.
فـي  ـْمك(  السُّ )القليـل  الرقيـق 

الديدان المفلطحة.
الديـدان  2. تكيـف  بيـن  ق���رن 

المعـيشــة  الحــرة  المفلطحـة 
والــديــدان المفلطحة الطفيلية.

المفلطحـة  3. الديـدان  بيـن  ق���رن 

الحـرة المعيشـة والطفيليـة مـن 
حيـث الهضم والتنفـس والتكاثر 
والحركـة، ثم اعرض ما توصلت 

إليه على زمالئك.
حّل��ل أهميـة الخاليـا اللهبيـة في  4.

الديدان المفلطحة.

�لتفكير �لن�قد

�شّم��م تجرب��ة تحـدد فيهـا البيئة  5.

المناسبة للبالناريا.
قوم كيـف تكيفت طائفتا الديدان  6.

مواطنهـا  فـي  للعيـش  الطفيليـة 
البيئية؟

�ر�شم التناظر الجانبي في البالناريا.  7.

ووضـح فائدة هـذا التناظر لتكيف 
البالناريا.

1-7�لتقويم

�لدي��د�ن �ل�شريطي��ة )�ل�ش�شت��ود�( Cestodes تنتمي 

جميـع الديـدان الشـريطية إلى هـذه الطائفة. وهـي ديدان 
طفيليـة، تكيفت للعيش في أمعاء العائـل. انظر إلى الجزء 
األمامي من الدودة الشريطية، الشكل6-7، والحظ الرأس 
scolex، وهـو جـزء منتفخ يحـوي ممصـات وخطاطيف 

لتثبت الدودة نفسـها في جدار أمعـاء العائل الذي قد يكون 
إنسـاًنا أو بقرة. يتبع منطقَة الرأس جسُم الدودة المكون من 

 الش�كل 6-7 تتكـون قطـع جديـدة كلـام  ∎
نضجـت القطـع التـي تـيل منطقـة الـرأس 

مبارشة يف الدودة الرشيطية.

قط�ع proglottids، تحوي كل منهـا أعصاًبا وخاليا لهبية وأعضاء ذكرية وأعضاء 
أنثوية تكاثرية. تقع هذه القطع بعد العنق؛ حيث تبدأ بالقطع الجديدة غير الناضجة، 
يليهـا القطع الناضجـة. وعندما ُتخصـب البيوض داخل القطـع الناضجة تنفصل 
القطع الناضجة من جسم الدودة التي تحوي الجنين لتخرج مع براز العائل. يصل 
الجنين إلى العائل عندما يتناول العائل- كالماشية مثاًل- الماء أو الطعام الملوث، 
لتبـدأ دورة الحياة مرة ثانية. فتخترق الدودة الشـريطية جدار أمعاء العائل، وتنتقل 
عن طريق الدم لتصل إلى العضالت. وتصل الدودة إلى اإلنسان عندما يأكل لحوم 
البقر غير المطبوخة جيًدا، فتحدث له العدوى. وتنتشـر الدودة الشريطية غالًبا في 

الدول النامية؛ لعدم توافر برامج وأنظمة صارمة لفحص اللحوم قبل بيعها.

�لر�أ�ض

قطع ن��شجة



�لديد�ن �لأ�شطو�نية و�لدو�ر�ت 

Round worms and Rotifers
 للدي�دان األس�طوانية والدوارات قن�اة هضمية أكثر تعقي�ًدا مما في 

الديدان المفلطحة، وتنشأ هذه القناة عن التجويف الكاذب في جسمها. 
�لرب��ط م��ع �لحي���ة إذا طلب إليك تحديد الحيوان األكثر شـيوًعا فـي العالم، فأي 

حيـوان تختار؟ هـل تختار الديدان األسـطوانية؟ هنـاك حوالـي 000‚20 نوع من 
الديدان األسـطوانية المعروفة، ويتوقع العلماء وجود مئات األنواع األخرى التي 

لم يتم اكتشافها بعد.

Body structure تركيب �لج�شم

تنتمي الديدان األسـطوانية إلى شعبة الديدان األسطوانية Nematoda، وجميعها 
أسطوانية الشكل، وُتسـمى غالًبا بالنيماتود. ومن خالل مالحظتك للشكل 7-7، 
تجد أن لها تجويًفا جسـميًّا كاذًبا، وهي ذات تناظر جانبي، غير مقّسـمة إلى قطع، 
مدببـة من كال الطرفين، ولهـا أحجام مختلفة يبلغ طول معظمها نحو ملمتر واحد 
فقـط. وبعضهـا يصل طوله إلـى m 9 في األنـواع التي تعيش في بعـض الحيتان. 
تعيش الديدان األسـطوانية في الماء العذب والماء المالح وعلى اليابسة. ويعيش 
بعضها متطفاًل على اإلنسان أو الحيوان أو النبات. وقد تحوي حفنُة تراٍب مالييَن 

الديدان األسطوانية.

C25-05A-869510


































































 الشكل 7-7 للديـدان األسطـوانيــة  ∎
جتويف جسمي كاذب وتناظر جانبي.

7-2
�لأهد�ف

تق���رن بـن خصائـص كل مـن الديـدان  �

األسطوانية والديدان املفلطحة.
تتعرف الديدان األسـطوانية معتمًدا عىل  �

طريقة حركتها.
م خطر اإلصابة بالديدان األسطوانية  � تقوِّ

الطفيلية.
بـن  � واالختـالف  التشـابه  أوجـه  ُتب��ِّ 

الدوارات والديدان األسطوانية.

مر�جعة �لمفرد�ت

تشـبه  كثـرية  قصـرية  بـروزات  �لأه��د�ب: 

الشعر.

�لمفرد�ت �لجديدة

اهليكل الدعامي املائي
داء الشعرية 

 10-35 cm �ديد�ن �لإ�شك�ر�ض يبلغ طوله

قوة �لتكبير: × 50

2 mm  �ديد�ن �خلل يبلغ طوله

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH7-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH7-L2.png

الديدان اإلسطوانية و الدوارات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الديدان والرخويات

المشترك

الثانوية مقررات
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�لتغ��ّذي و�له�ش��م Feeding and Digestion  بعـض الديدان األسـطوانية 

تعيش معيشـة تطفلية، ويعيش بعضها اآلخر معيشـة حرة. بعضها يتغذى على 
الالفقاريـات الصغيرة، ويتغذى بعضها اآلخر على بقايا النباتات والحيوانات 
المتحللة. وللديدان األسطوانية تجويف جسمي كاذب. وقد جعل الله تعالى 
هـذا التجويف تكيًفا لهـا؛ إذ ينتقل الطعام خالل جهازهـا الهضمي في اتجاه 

واحد يبدأ بالفم، وينتهي بفتحة الشرج.
�لدور�ُن و�لتنف��ُض و�لإخر�ُج و�ل�شتج�بة للمثير�ت

 Circulation,respiration,excretion, and response to stimuli  
كمـا في الديـدان المفلطحة، ليس للديدان األسـطوانية جهاز دوران أو جهاز 
تنفس، وهي تعتمد على عملية االنتشـار في نقـل الغذاء والغازات إلى أجزاء 
جسـمها كافـة. ولمعظم الديـدان المعقـدة التركيب قنوات إخراجيـة تمّكنها 
مـن االحتفاظ بالماء داخل الجسـم في أثناء معيشـتها على اليابسـة، في حين 
يوجـد لبعضها اآلخر خاليا لهبية. وللديدان األسـطوانية أيًضـا حبال عصبية 
متصلة بعقد عصبية تنظم اسـتجابتها للمؤثرات في البيئة، فهي تحس باللمس 
وبالمـواد الكيميائيـة. وباإلضافـة إلى ذلك فـإن لبعضها تراكيـب تمكنها من 

التمييز بين الضوء والظالم. 

مهن مرتبطة مع علم �لأحي�ء

مهامـه  مـن  �لبيط��ري  �لطبي��ب 

يف  احليوانـات  صحـة  متابعـة 
وهـو  واملنـازل.  املـزارع  بعـض 
مسـؤول أيًضـا عـن منـع وصول 
الغـذاء.  مصـادر  إىل  الطفيليـات 
وحيـدد هـذا الطبيب عـدة طرائق 
حتدُّ مـن إصابة احليوانات- ومنها 
والدواجـن-  واألغنـام  األبقـار 

بالطفيليات.

تف�سير المخطط
كي�ف تتح�رك ال�دودة األس�طوانية؟ تنقبض عضالت الدودة األسـطوانية وتنبسـط 
بالتنـاوب عـىل طول جسـمها، مـن كال اجلانبن، مما يـؤدي إىل حركتهـا إىل األمام يف 

مراحل متتابعة.

�لبي�ن�ت و�لمالحظ�ت

انظر إىل املخطط، وشاهد كيف تتحرك الدودة األسطوانية.

�لتفكير �لن�قد

1. ��شتنتج كم تستغرق الدودة من الوقت لتصبح يف املوقع 5؟

2. �ح�شب املسافة التي يمكن أن تقطعها الدودة يف 10 دقائق.

3. ��شتنتج كيف يمكن أن ختتلف حركة الدودة إذا حدث تلف يف عضالت جسـمها 

يف جانب واحد؟
أخذت البيانات يف هذا املخترب من:

 Gray, J. and H.W. Lissmann. 1994. The locomotion of nematodes. Journal of Experimental Biology 41:135-154
C25-16A-869510

0.33

0.5 mm

3

2

1

4

5

بن�ًء على بي�ن�ت حقيقية

مختبر تحليل �لبي�ن�ت 7-1

�لمفرد�ت

�أ�شل �لكلمة

نيماتود
Nematode

Nemat: تعني في اليونانية: الخيط.

ode:تعني في اليونانية: تشبه. 
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�لحركة Movement للديدان األسـطوانية عضالت تمتد على طول جسـمها. 

ويسـبب انقباض وانبسـاط هـذه العضـالت حركتها؛ إذ تدفع العضالت جسـم 
الـدودة فـي عكس اتجاه حركة السـائل في التجويف  الجسـمي الـكاذب الذي 
يعمل هي�كًا دعاميًّا مائيًّ�ا hydrostatic skeleton )السـائل داخل مكان مغلق 
يعطـي صالبة وقوة للعضالت للعمل في االتجـاه المعاكس(، وإذا راقبت دودة 

أسطوانية تتحرك فستجد أنها تشبه قطعة خيط تتلوى )حركة منجلية(.
�لتك�ث��ر Reproduction  تتكاثـر الديدان األسـطوانية جنسـيًّا؛ إذ تنتج األنثى 

بيوًضـا، وينتـج الذكـر حيوانـات منوية. وتتـم عمليـة اإلخصاب داخل جسـم 
الدودة. وفي الديدان األسـطوانية الحرة المعيشـة تفقـس البيضة إلى يرقة، تنمو 
فتصبـح دودة بالغـة، أمـا في الديـدان المتطفلة فتبـدو عملية التكاثـر معقدة؛ إذ 

تتطلب وجود عائل أو أكثر أو مواقع مختلفة في جسم العائل.

  م���ذ� ق��ر�أت؟ وض�ح لمـاذا تعد بعـض أنـواع الديـدان األسـطوانية مثل  

C.elegans، فـي الش�كل8-7، مثاالً جيـًدا إلجراء البحـوث؟ انظر اإلثراء 
العلمي في نهاية الفصل. 

تنوع �لديد�ن �لأ�شطو�نية   

 Diversity of roundworms  

هناك نحو 000‚20 نوع من الديدان األسـطوانية المعروفة، نصفها يعيش متطفاًل 
مسـبًبا أمراًضـا عديـدة لـكل مـن اإلنسـان أو الحيـوان أو النبـات. والعديد من 
األمـراض التي تصيب اإلنسـان وتسـببها هـذه الديدان ترجع في األسـاس إلى 

اإلهمال، وتدّني المستوى الصحي والنظافة الشخصية.
 �لدي��د�ن �ل�شعري��ة Trichinella worms هنـاك مرض يسـمى داء الش�عرية 

التريخينيـا trichinosis، يصاب به العائل نتيجة أكل لحم الخنزير غير المطبوخ 
جيًدا - وهو محرم في الشريعة اإلسالمية- أو الحيوانات البرية المصابة بيرقات 
هـذه الـدودة؛ إذ تدخل اليرقة عن طريق الفم إلى جسـم العائـل، وتنضج خالل 
يومين، وتصبح دودة بالغة. الش�كل 9-7. ويمكن منع اإلصابة بهذه الدودة عن 

طريق طهي اللحوم جيًدا، وتجنب تناول لحم الخنزير.
�لديد�ن �لخط�فية Hookworms  تنتشـر عدوى اإلصابة بالديدان الخطافية 

في المناطق الحارة، وذلك عندما يمشي الناس حفاة على التراب الملوث؛ حيث 
تختـرق الـدودة جلد قدم اإلنسـان، وتنتقل مع الدم إلى الرئتيـن، ثم إلى القصبة 
الهوائية أو البلعوم ليعاد بلعها لتصل إلى األمعاء الدقيقة، وتثبت نفسـها لتتغذى 
على دم المصاب وأنسـجته، كما في الش�كل 10 - 7. ويمكن منع اإلصابة بهذه 

الديدان بتجنُّب المشي حافًيا، أو انتعال أحذية اآلخرين.

∎  C.elegans  الشكل 8-7 دودة اخلوذة اجللدية 
موضوع دراسة للعديد من أبحاث الوراثة؛ بسبب 
قلة خالياها  نسبيًّا، ورسعة نموها؛ حيث يدرس 

العلامء تغريات النمو فيها بسهولة.

دودة �لرتيخيني�

 الش�كل 9-7 يرقـة دودة الرتخيينيـا داخل  ∎
كيس يف عضالت اخلنزير.   

��شتنت��ج األعراض املرضية اجلس�مية التي 

تظهر عىل املصاب بالرتخيينيا؟
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ديد�ن �لإ�شك�ر�ض Ascarid worms  اإلسكارس أكثر الديدان األسطوانية إصابة 

لإلنسـان. توجد بيوض هذه الدودة في تربة المناطق االسـتوائية وشـبه االستوائية. 
وتدخل جسـم اإلنسـان عن طريق الفم وتسـتقر في األمعاء. ويصاب اإلنسان بهذه 
الديـدان عند أكل الخضروات غير المغسـولة جيًدا، أو بسـبب عدم غسـل األيدي 
الملوثة بالتربة التي تحوي بيوض دودة اإلسكارس، الشكل 10-7. ويمكن تجنب 

اإلصابة بهذه الديدان عن طريق غسل الخضراوات واأليدي.

  م���ذ� قر�أت؟ وضح كيف يمكن أن يقي اإلنسـان نفسـه مـن اإلصابة بديدان 

اإلسكارس والديدان الخطافية؟
�لدي��د�ن �لدبو�شي��ة pinworms تصيب هذه الديدان األطفـال غالًبا. تعيش أنثى 

الـدودة الدبوسـية فـي أمعاء اإلنسـان؛ إذ تنتقـل- في أثنـاء الليل- إلى فتحة الشـرج 
وتضـع بيوضهـا قريًبا مـن الجلد، وعندمـا يخدش الجلـد نتيجة الحكة التي تسـببها 
الديـدان الدبوسـية تنتقـل إلـى اليد، ثم إلى السـطوح التـي تالمسـها. ولبيوض هذه 
الديدان قدرة على أن تبقى حية على السطوح مدة تزيد على أسبوعين، ولديها القدرة 
على الفقس إذا ابتلعها شـخص آخر. وتنتشـر اإلصابة بها بسـرعة بين األطفال الذين 

يضعون األلعاب أو األجسام الملوثة في أفواههم الشكل 7-10.
دي��د�ن �لفيالري��� Filarial worms دودة أسـطوانية طفيليـة تعيـش فـي المناطـق 

االستوائية تصيب هذه الديدان اإلنسان، وتسبب له مرض الفيل. وعائل دودة الفيالريا 
هو البعوض. تنتقل أجنة الدودة إلى البعوض عندما يتغذى على دم اإلنسان المصاب. 
وتعيش الدودة البالغة داخل الجهاز الليمفي لإلنسـان، مما يؤدي إلى انسـداد األوعية 
الليمفيـة، وتراكـم السـوائل في الجسـم، وانتفاخ األقـدام وأجزاء أخرى من الجسـم. 

ويمكن القضاء على المرض بمكافحة البعوض الناقل للمرض.

  م���ذ� ق��ر�أت؟ وضح في أي جزء من جسـم اإلنسـان تعيش كل مـن الديدان 

الدبوسية وديدان الفيالريا؟

 الشكل 10-7 توجد الديدان اخلطافية،  ∎
واإلسكارس والديدان الدبوسية يف الرتبة 

امللوثة. 
ح�دد الص�فات املشرتكة بن ه�ذه الديدان؟

ديد�ن دبو�شيةديد�ن خط�فية

ديد�ن �إ�شك�ر�ض

2.5 x مكربة
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�أهد�ب

 الش�كل  11- 7 للعجليـات حلقتـان مـن  ∎
األهداب يف اجلزء األمامي من جسـمها. وهي 

.0.1-0.5 mm ا يبلغ طوهلا صغرية جدًّ

 Rotifers )لدّو�ر�ت )�لَعجلي�ت�

 ،0.1- 0.5 mm ا يبلغ طولها تعني حاملة الَعجل، وهي مخلوقات حية صغيرة جدًّ
الش�كل11-7. ويوجـد أكثر من 1800 نوع من العجليـات، أغلبها يعيش في 
الماء العذب، كالبرك والبحيرات والجداول. وبالنظر إلى مخطط العالقات 

فإن الدوارات تصنف في شعبة منفصلة عن الديدان األسطوانية.
خ�ش�ئ�ض �لدو�ر�ت وحركته� و�أجهزته� 

Rotifer features, movement, and organ system  تتشابه الدوارات 

مع الديدان األسـطوانية في وجود التناظر الجانبي، ووجود تجويف جسمي 
كاذب، وقنـاة هضميـة لهـا فتحتـان: الفـم والشـرج.وتختلف عـن الديدان 
األسطوانية في حركتها في الماء. وتستعمل العجليات األهداب في الحركة، 
ولإلمساك بالطالئعيات والمواد العضوية لتتغذى عليها. ويتم تبادل الغازات 
عن طريق االنتشار. كما توجد في منطقة الرأس بقعة عينية ومجسات حسية. 

وتتكاثر الدوارات جنسيًّا.

�لخال�شة

المفلطحـة  • الديـدان  تختلـف   
عـن األسـطوانية فـي أن للديـدان 
ـا لقناتهـا  األسـطوانية تكيًفـا خاصًّ

الهضمية.
 تشـبه الديدان األسطوانية الديدان  •

المفلطحة في أن لها عدًدا محدوًدا 
من األعضاء.

 تعيـش الديـدان األسـطوانية حرة  •
الكثيـر مـن  متطفلـة، وتسـبب  أو 

األمراض لإلنسان والنبات.
جسـمي  • تجويـف  للـدوارات   

كاذب، لكنهـا ُتصنـف تحـت فرع 
مختلف عن الديدان األسطوانية.

فهم �لأفك�ر �لرئي�شة

  �ش��ف تكيـف القنـاة  1.
الهضمية لدى الديدان األسطوانية.

ق���رن بين الخصائص الرئيسـة لكل  2.

مـن الديـدان المفلطحـة والديدان 
األسطوانية.

ح كيف تقوم الديدان األسطوانية  3. و�شّ

بحركتها المنجلية المميزة؟
ق���رن بيـن طرائـق إصابـة اإلنسـان  4.

ببعـض أنـواع الديدان األسـطوانية 
المتطفلة.

�لتفكير �لن�قد

كّون فر�شية تخّيل أنك تحفر أرض  5.

حديقة منزلك، ووجدت الكثير من 
الحيوانـات الخيطيـة التـي تتحـرك 
بصورة منجليـة. كـّون فرضية تبين 
نوع هذه الحيوانات، وفسر إجابتك.

 اعمل منحنى  6.

)قطاعـات دائرية( يبين عـدد أنواع 
الديدان األسطوانية المعروفة مقارنة 
الديـدان  لهـذه  التقديـري  بالعـدد 

الموجودة فعاًل وغير المعروفة. 

2-7�لتقويم
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Mollusks  لرخوي�ت�

 للرخويات تجويف جس�مي حقيقي، قدم عضلي�ة، عباءة، قناة هضمية 
بفتحتين: فم وشرج.

�لربط مع �لحي�ة هل راقبت يوًما انطالق صاروخ في الفضاء؟ ينطلق غاز سـاخن من 

قاعـدة الصاروخ إلى أسـفل ليدفعه بقوة إلى أعلى عكس اتجـاه اندفاع الغاز. تتحرك 
بعض الحيوانات - ومنها األخطبوط - في الماء بقوة دفع مشابهة لذلك.

 Body structure تركيب �لج�شم

هناك أكثر من 000‚110 نوع تنتمي إلى شـعبة الرخويات، يعيش الكثير منها في المياه 
المالحـة، وبعضها يعيـش في المياه العذبة أو البيئة الرطبة. ويتراوح حجم أفرادها بين 
الحالزين Snail المجهرية إلى الحبار العمالق الذي يصل طوله إلى m 21. بعض أنواع 
الرخويـات بطيئة الحركـة ومنها الحالزين، وبعضها اآلخر سـريع الحركة ومنها الحبار 
الـذي يتحـرك بقوة الدفع النفاث. مـن أهم خصائص الرخويات أنهـا حقيقية التجويف 
الجسـمي؛ مما يسمح بتعقيد األنسـجة واألعضاء، ومتناظرة  جانبيًّا، وجسمها الداخلي 
طري، ولها قدم عضلية، ولجهازها الهضمي فتحتان. للرخويات عباءة  mantle تحيط 
  shell بأعضائها الداخلية. والعباءة غشاء يفرز كربونات الكالسيوم التي تكون الصدفة
عند بعض الرخويات. انظر الشكل 12-7 والحظ أن األخطبوط كغيره من الرخويات 
له تجويف جسـمي حقيقي. كما تكيف كل من الحبار والحلزون للعيش دون وجود 

غطاء، الشكل 7-13. 

 الشكل  12-7 للرخويات - ومنها  ∎
األخطبوط وذات اخلياشيم املكشوفة 

 - جتويف جسمي حقيقي.

ب�ن  الرئي�س  االخت�اف  ��شتنت��ج 

الرخويات والديدان األسطوانية بحسب 
م�ا هو ظاهر يف خمطط العاقات الرتكيبية 

التصنيفية؟

ذ�ت �خلي��شيم

�ملك�شوفة

�لأخطبوط

7-3
�لأهد�ف

ت�شف تركيب اجلسم يف الرخويات. �

تو�شح أمهية العباءة للرخويات. �

حتّلل أمهية املخـاط والقدم العضلية  �

للرخويات.
الرخويـات  � طوائـف  بـن  تق���رن 

الثالث.

مر�جعة �لمفرد�ت

�آكل��ة �لأع�ش���ب: خملوقـات حيـة تأكل 

النباتات.

�لمفرد�ت �لجديدة

العباءة
الطاحنة
اخليشوم

جهاز الدوران املفتوح
جهاز الدوران املغلق

النفريديا )القناة اهلدبية(
السيفون 

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH7-L3

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH7-L3.png

الرخويات

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الديدان والرخويات

المشترك

الثانوية مقررات
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 الش�كل 13-7  للعديد من الرخويات  ∎
صدفـة، يف داخلها جسـم رخـوي حيوي 

قدًما وأعضاء وعباءة.
ق�رن بن جسم�ي احلل�زون واحلبَّار. 

 الش�كل 14-7 تسـتعمل الرخويـات  ∎
الصـورة  التغـّذي.  عمليـة  يف  الطاحنـة 
أمـا  الراحـة.  وقـت  للطاحنـة  العلويـة 
تعمـل.  وهـي  للطاحنـة  فهـي  السـفلية 
الحـظ الرتاكيب التي تشـبه األسـنان يف 

داخلها عندما تكشط الغذاء.

C25-08A-869510

�شدفة د�خلية مختزلة

�لجه�ز �له�شمي

�لجه�ز �له�شمي

�لجه�ز �لدور�ني

�لجه�ز �لدور�ني

�لعب�ءة

�لقدم

�ل�شدفة 

�لعب�ءة

ط�حنة

ط�حنة

لو�م�ض

ذر�ع

�لر�أ�ض

�لر�أ�ض

�ر حبَّ

حلزون

�لتغ��ّذي و�له�شم Feeding and digestion للعديـد من الرخويات فم بداخله 

طاحنة radula  تشبه اللسان وتضم صفوًفا من األسنــان، كما في الشكل 7-14. 
تسـتعمل الرخويات اآلكلة األعشـاب الطاحنَة لكشـط الطحالـب عن الصخور، 
أمـا الرخويـات اآلكلة اللحـوم فتسـتعملها لتثقب صدفـة المخلوقـات األخرى 
لتصـل إلـى أعضائها الداخلية أو لتقطيـع الطعام الذي تلتقطه بلوامسـها، كما هو 
الحـال عند األخطبوط والحبـار. وليس للمحار طاحنة، وهـو يعتمد على عملية 
الترشيح في الحصول على غذائه. يتكون الجهاز الهضمي في الرخويات من غدد 
هضمية ومعدة وأمعاء، وكما في دودة األرض فإن للجهاز الهضمي فتحتين: الفم 

والشرج.

ا؟   م�ذ� قر�أت؟ وضح لماذا يعد التجويف الجسمي في الرخويات مهمًّ

�لتنف�ض Respiration للعديد من الرخويات تراكيب تنفسـية تسـمى الخياشيم 

gills، كمـا فـي الش�كل 15-7. وهي جزء مـن العباءة مكون من بـروزات خيطية 

تشبه أهداب السجادة. وتحوي الخياشيم مخزوًنا وافًرا من الدم لنقل األكسجين، 
والتخلص من ثاني أكسـيد الكربون. والخياشـيم تراكيب متفرعة لزيادة مسـاحة 
سطح الجسم الذي تنتشر الغازات من خالله، مما يمّكن الخياشيم من أخذ كمية 
أكبر من األكسـجين مـن الماء إلى داخل الجسـم. إذ يدخل الماء إلى الخياشـيم 
عبر تجويف العباءة في تدفق مستمر. وتحصل الحالزين التي تعيش على اليابسة 
علـى األكسـجين من الهواء باسـتعمال بطانة تجويـف العباءة. وفـي بعض أنواع 

الرخويات تقوم الخياشيم بترشيح الغذاء.

C25-09A-869510

�لط�حنة وقت �لر�حة

ط�حنة

ممتدة
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 الش�كل 15-7 يبـن الترشيح الداخيل  ∎
يف  معقـدة  أجهـزة  وجـود  للمحـار 

الرخويات.

مهن مرتبطة مع علم �لأحي�ء

فني �ملخترب: يعتمد خمتص العلوم 

البحرية عىل مسـاعد أو فني خمترب 
جلمع عينات من الرخويات وبناء 
قاعدة بيانات. جيهز الفنيون أيًضا 
العينـات  وحيـرون  األدوات 

لفحصها يف املخترب.

�ل��دور�ن Circulation خلـق الله- ســبحانه وتعالى- للرخويـات جهاز دوران 

معقـًدا يحوي قلًبـا بحجرات. معظــم الرخويــات لـهـا ج�ه��از دوران مف�ت�وح 
Open circulatory system، حيـث يضـخ فيه الدم خـارج األوعية إلى الفراغات 

التـي تحيـط بأعضـاء الجسـم. ويسـاعد هـذا التكيـف الحيوانـات علـى توصيـل 
األكسـجين والغذاء إلى األنسـجة المليئة بالدم، ونقل ثاني ُأكسيد الكربون من هذه 
األنسجة إلى الدم. وتستعمل الرخويات البطيئة الحركة- ومنها الحالزين والمحار 
وبلح البحر- هذا الجهاز بكفاءة؛ لعدم حاجتها إلى طرح سريع لألكسجين والغذاء 

لتتحرك بسرعة. 
 Closed مغل�ق  دوران  جه�از  واالخطبـوط  الحبـار  ومنهـا  الرخويـات  لبعـض 
circulatory system. ُيضخ الدم داخل أوعية دموية ألجزاء الجسم كافة، وينتقل 

الغـذاء واألكسـجين  من الـدم إلى الخاليا؛ حيـث يتحول إلى أشـكال مختلفة من 
الطاقـة. وتحتاج الرخويات السـريعة الحركة إلى طاقة أكثر مـن الرخويات البطيئة 
الحركـة، لـذا يـزود الجهاز الـدوري المغلق الجسـم بالغذاء واألكسـجين أسـرع 

وبكفاءة أكبر. 
 ،nephridia تتخلص الرخويات من الفضالت بواسطة النفريديا Excretion لإخر�ج�

التي تقوم بتنقية الدم وطرح الفضالت عبر تجويف العباءة، الش�كل 15 – 7. وتعد 
النفريديا تركيًبا معقًدا في الرخويات للحفاظ على اتزانها الداخلي على نحٍو أفضل.
�ل�ش��تج�بة للمثي��ر�ت Response to stimuli للرخويـات جهـاز عصبي ينظم 

حركتها وسـلوكها. وللرخويات األكثـر تعقيًدا- ومنها األخطبـوط- دماغ وعيون 
بقزحية وشبكية تشبه تركيب عيني اإلنسان. ولمعظم الرخويات تراكيب بسيطة في 

العين تعكس الضوء.



Movement in Mollusks حركة �لرخوي�ت

  Bivalves ذات املرصاعن
ذات  غـالبيــة  تتحــرك  ال 
عندمـا  إال  كثـرًيا  املرصاعـن 
وتسـتعمل  باخلطـر.  تشـعر 
القـدم العضلية لتدفن نفسـها 
يف الرسـوبيات كام يف الصورة 
عن اليمن، أو تستعمل الدفع 
الرسيع للهرب كام يف الصورة 

عن اليسار.

16-7 تتحـرك الرخويـات بطرائـق خمتلفـة.  ∎  الش�كل 
وتعتمـد طريقـة احلركة عىل مـا وهب هلا اهلل مـن تكيفات 

تناسب بيئتها التي تعيش فيها.

 بطنية القدم Gastropods تتحرك البطنية القدم بإرسال 
موجـات تقلُّص وانقباض عـىل امتداد قدمهـا العضلية. 

ل املخاط انزالق  القدم ودفع اجلسم إىل األمام. وُيسهِّ

الحظ موجات انقباض العضالت عىل طول سطح االنزالق عندما يتحرك احللزون.

يسـتطيع املحار )Clam( دفن نفسه يف 
الرمل باستعامل القدم العضلية.

  Cephalopods رأسية القدم
القـدم-  تتحـرك الرخويـات الرأسـية 
ومنهـا احلبـار واألخطبـوط - بالدفـع 
النفـاث. ولتحمي نفسـها مـن األعداء 
تسـحب املاء داخل جسمها عرب ثقوب 
يف جـدار جسـمها.  ثم تضخ املـاء بعد 
ذلـك مـن خـالل السـيفون لتبتعد عن 

اخلطر الذي هيددها.

يغري األخطبوط اجتاه حركته عندما حيول اجتاه السيفون.

يضـم األسـقلوب صدفتيه مًعا حمدًثـا اندفاًعا للـامء يف اجتاه مفصل 
الصدفة. وتدفع قوة املاء األسقلوب يف اجتاه  فتحة الصدفة.
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ا في الماء،  A. تطل���ق اأنثى المحار بيو�سً
َفُتخ�سبه���ا الحيوان���ات المنوية التي 

يطلقها ذكر المحار.

D. تنم���و اليرق���ة الأخيرة التي ت�س���مى حاملة 
الغ�ساء ذات القدم )Pediveligers( اإلى 

محار بالغ.

C. ُت�سقط اليرقة الحاملة 
اأغ��س�ي�ت�ه�ا  الغ��س���������اء 
الأهداب  ذا  )�سراعها 
ال���ذي ي�س���اعدها على 
وت�ستقر  ال�س���باح���ة(؛ 

على �سطح ما.

B.بعد الإخ�س���اب، تتحول اليرق���ة حاملة الَعجل 
اأخ���رى  يرق���ة  اإل���ى   )Trochophore(
 .)Veliger( الغ�س���اء  حامل���ة  ت�س���مى 

وكلتاهما حرة ال�سباحة في الماء.

ن القدم العضلية المحار من دفن نفسـه في الرمل الرطب.  �لحركة Movement تمكِّ

ويزحـف البـزاق والحالزيـن بالقـدم، التي تفـرز مادة مخاطية تسـاعد علـى الحركة. 
وُيْطبق المحار غطاءيه أحياًنا للسـباحة السـريعة عندما يشـعر بالخطر؛ وُيدِخل الحبار 
واألخطبـوط المـاء إلـى تجويف العبـاءة ثم يدفعـه خارًجا عـن طريق أنبوب يسـمى 

السيفون siphon، الشكل 16 - 7 .

  م�ذ� قر�أت؟ قارن بين كل من المحار والحلزون.

�لتك�ثر Reproduction تتكاثر الرخويات جنسـيًّا، الش�كل 17- 7 ، ويطلق الذكر 

الحيوانـات المنويـة، وتطلـق األنثـى البيـوض فـي الماء فـي الوقت نفسـه، ويحدث 
اإلخصـاب خارجيًّـا. أمـا بعض الرخويـات التي تعيش على اليابسـة فهـي خنثى، أي 
تخصب داخليًّا. وللرخويات عموًما نمط نمو متشابه على الرغم من االختالف الظاهر 
 Trochophore في المخلوقات البالغة. وتشبه اليرقُة التي تسمى اليرقة الحاملة الَعجل
في دورة حياة الرخويات، اليرقَة في دورة حياة الديدان الحلقية، ولهذا افترض العلماء 

وجود تقارب بينهما.

 الش�كل 17 - 7 توضح دورة حياة  ∎
املحـار خصائـص مراحل النمـو عند 

مجيع الرخويات.
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القـدم  ∎ البطنيـات  ملعظـم    7-18  الش�كل 
صدفة واحدة تسـتعملها للحاميـة، كام يف أذن 
البحـر Abalone. أما ذات املرصاعن ومنها 

األسقلوب Scallop فلها صدفتان.

�لمفرد�ت

�أ�شل �لكلمة

Gastropode بطنية القدم

Gastro: مأخـوذة من الكلمـة اليونانية

gaster  وتعني البطن.

Pod: تعني القدم في اليونانية. 

�لأ�شقلوب

 Diversity of Mollusks تنوع �لرخوي�ت

تصنـف الرخويـات فـي ثالث طوائـف بناًء علـى االختالف فـي تركيب كل 
مـن الصدفة والقدم. وهذه الطوائف هـي: البطنية القدم، وذات المصراعين، 

والرأسية القدم.
بطنية �لقدم Gastropods أكبر الطوائف الثالث، وسـميت بهذا االسـم 

لوجود قدم لها تحت المعدة من الجهة البطنية. ولمعظم بطنيات القدم صدفة 
واحـدة  كالحلـزون وأذن البحـر، الش�كل18- 7، وبعضها ليـس له أصداف 
ولكن تفرز طبقة من المخاط. تعيش بطنية القدم في البيئات المائية المالحة، 

العذبة، واليابسة الرطبة. 
ذ�ت �لم�شر�عي��ن Bivalves للرخويـات ذات المصراعين صدفتان، وهي 

بطيئـة الحركـة، ومنها األسـقلوب، انظـر الش�كل 18- 7. ويعيـش معظمها 
فـي البيئة المائيـة المالحة، والقليـل منها يعيش في الميـاه العذبة. تضم ذات 
المصراعيـن المحار بأنواعـه المختلفة، وبلح البحر الـذي يلتصق بالصخور 
بمـادة الصقـة يفرزهـا جسـمه. وإذا أردت البحث عن المحـار فإنك تحتاج 
أن تحفـر عميًقا؛ ألنه يسـتعمل قدمه لكي يغوص بعيـًدا داخل الرمل المبلل. 
يلتصق حيوان بلح البحر بالصخور عن طريق مادة الصقة تشبه الغراء تسمى 
خيوط البيسـوس. يعد األسـقلوب األكثر نشـاًطا من بين ذوات المصراعين 
األخرى؛ ألنه يسـتطيع إطباق صدفتيه إحداهما على األخرى ليتحرك بسرعة 

كبيرة خالل الماء.

  م�ذ� قر�أت؟ قارن بين القدم والصدفة في كل من الحلزون والمحار.

�أذن �لبحر
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�شمك �ل�شبيدج

الشكل 19-7 للسبيدج ثامين أذرع والمستان،  ∎
وال ُترى الالمسـتان غالًبا؛ ألهنام ختتفيان يف جتاويف 

حتت العيون.
ق���رن. ما االختافات األخرى التي تش�اهدها بن 

بطنية القدم ورأسية القدم؟ 

ر�أ�شي��ة �لق��دم Cephalopods إن أفضـل وصـف لهـذه الرخويـات هي 

أنها حيوانات سـريعة، ولها قدم من جهة الـرأس. وتضم هذه الطائفة الحبار 
والسبيدج واألخطبوط ، الشكل 19 - 7. والقدم في هذه المجموعة مقسمة 

إلى أذرع ولوامس، وفيها ممصات تستعمل لإلمساك بالفريسة.
�لحم�ي��ة Protection علـى الرغم من عدم وجود صدفـة خارجية صلبة 

لمعظـم رأسـيات القـدم إال أن لديها وسـائل دفاعيـة متعـددة، فاألخطبوط 
يضخ الماء )الدفع النفاث( من السـيفون ليهرب من الخطر، وهو يختبئ في 

الشقوق أو الكهوف خالل اليوم، أما خالل الليل فيخرج بحًثا عن فريسته.
يطلـق األخطبـوط مادة حبرية عندما يشـعر بالخطر تشـكل غيمـة في الماء، 
ويعتقـد العلمـاء أن هـذه المـادة تربـك األعـداء، وقد تكـون مـادة مخدرة 
لألعـداء. ويسـتطيع األخطبوط تغيير لونه، فيندمج مع مـا يحيط به للتمويه. 
كمـا يسـتخدم السـبيدج والحبـار الحبـر والصدفـة للتمويـه والهـرب مـن 
المفترسـات. يسـتطيع حيوان النوتي )البّحـار( Chambered nautilus أن 
يسـحب نفسـه داخل صدفته التي تسـتخدم للحماية والتمويه؛ حيث يساعد 
الجـزء العلـوي الداكن من الصدفة علـى االندماج مع قـاع المحيط فال يراه 
أحد من أعلى، بينما يسمح الجزء السفلي األبيض من الصدفة باالندماج مع 

لون الماء فال يراه أحد من أسفل.

 ف�سر البيانات
هل يستطيع األخطبوط غري املدرب انتقاء جسم حمدد؟ ُدربت جمموعتان من األخطبوطات 
النتقاء كرة محراء أو بيضاء، وكل جمموعة تم تدريبها كانت ُتراقب من جمموعات مل ُتدرب.

�لبي�ن�ت و�لمالحظ�ت 

تبـن الرسـوم البيانيـة باألعمـدة نتائج انتقـاء األخطبوط غري املـدرب للكـرة احلمراء أو 
البيضاء. 

�لتفكير �لن�قد

1.  حّل��ل �لبي�ن���ت ما عـدد األخطبوطات- التـي مل تدرب-التي  انتقت الكـرة احلمراء أو 

البيضاء بعد مشاهدة انتقاء الكرة احلمراء؟
2.  حّل��ل �لبي�ن���ت ما عـدد األخطبوطات- التـي مل تدرب-التي  انتقت الكـرة احلمراء أو 

البيضاء بعد مشاهدة انتقاء الكرة البيضاء؟
3.��شتنتج هل يستطيع األخطبوط التعلم باملشاهدة فقط؟وضح ذلك.

أخذت البيانات يف هذا املخترب من:
 Fiorito. G.and P.Scotto.1992 Observational learning in Octopus Vulgaris. Science 256: 545-547
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�لتعّل��م Learning يعد األخطبوط من أذكـى الرخويات؛ فهو قادر على تعلم 

األشياء الصعبة، كتمييز جسم له شكل ولون وتركيب محدد. انظر تجربة تحليل 
البيانات 7-2.

Importance of Mollusks أهمية �لرخوي�ت�

ـا فـي السلسـلة الغذائية على اليابسـة وفـي البيئة  تلعـب الرخويـات دوًرا مهمًّ
المائية، بوصفها آكالت أعشاب ومفترسات وحيوانات كانسة وآكالت قمامة، 
ـحات. وتعد بعض الرخويات في العديد من المناطق حجر الزاوية في  أو مرشِّ
النظـام البيئي، وتؤثر حالتها الصحية فـي صحة النظام البيئي بالكامل. فالمحار 
ي المـاء، ويمنع تكاثر الطحالب في المحيطات، وإذا قل عدده فلن  الصلب ينقِّ
ا سـريًعا  يتـم تصفية الميـاه، وهذا يحدث خلاًل في الشـبكة الغذائية مسـبًبا نموًّ

للطحالب، فينتج عن ذلك رداءة نوعية المياه.
 وتفيد مقدرة بلح البحر على تراكم السموم في أنسجة جسمه العلماَء في مراقبة 
جـودة المـاء ونوعيته. كما يجمع البشـر أصـداف الحلزون المتنوعـة الجميلة 

ويحتفظون بها؛ إال أن ذلك ُيَعدُّ سبًبا النقراضها مستقباًل، الشكل 20 - 7.
ا يسـتعمله    تفـرز بعـض الحالزين المخروطية سـمًّ 

األطبـاء عالًجا لبعض أمـراض القلب، والخرف واالكتئـاب والصرع ومرض 
باركنسـون )الرعـاش العصبـي(. ومـن مضـار الرخويـات أنها تنخر الخشـب 
وتتلف السفن، إال أن بعضها اآلخر مفيد لإلنسان، ومنها المحار الذي ُيْستخرج 

منه اللؤلؤ الذي ُيستعمل في الزينة.

 الش�كل 20- 7 قواقـع حالزيـن خمروطية  ∎
ُثمنت جلامهلا.

�لخال�شة 

الرخويات من الحيوانات التي لها  •
تجويف جسمي حقيقي.

ثـالث  • إلـى  الرخويـات  قسـمت 
طوائف بناًء على خصائص مختلفة.

تتميـز الرخويـات عـن الحيوانات  •
األخـرى بوجـود العبـاءة والقـدم 

العضلية.
للرخويات أجهـزة وأعضاء معقدة  •

المفلطحـة  الديـدان  مـن  أكثـر 
واألسطوانية.

ـا في  • تـؤدِّي الرخويـات دوًرا مهمًّ
النظام البيئي الذي تعيش فيه.

فهم �لأفك�ر �لرئي�شة

 لخ�ض أهـم الصفات  1.
الرئيسة لطوائف الرخويات الثالث.

بهـا  2. سـاعد  التـي  الطرائـق  ق��ّوم 

التجويُف الجسمي الرخوياِت على 
التكيف.

�ر�ش��م مخطًطا إلحـدى الرخويات،  3.

وبين التكيف الرئيس  فيها.
التاليـة  4. التكيفـات  أهميـة  حّل��ل 

للرخويات: العباءة، المخاط، القدم 
العضلية. 

�لتفكير �لن�قد

�شّم��م تجرب��ة. نوع مـن الرخويات  5.

ذات المصراعين، يكثر على شاطئ 
البحر لونه باهـت، مقارنة بمخلوق 
آخر من النوع نفسـه له لون زاٍه يبعد 
km 1100 إلى الشـمال من الشاطئ 

نفسه. صّمم تجربة تفسر االختالف 
في لون الصدفة.

�شن��ف. اعمـل مفتاًحـا ثنائيًّـا يميـز  6.

االختـالف بيـن الطوائــف الثالث 
للرخويات. 

3-7�لتقويم



�لديد�ن �لحلقية 

Segmented Worms
 خلق الله س�بحانه وتعالى ألجس�ام الديدان الحلقية قطًعا )حلقات(؛ لكي 

تتمّكن من تكوين أنسجة متخصصة، وتكسبها فاعلية في الحركة.
�لرب��ط م��ع �لحي�ة يتميـز القطار بمرونة في الحركة عندما يسـير في خـطٍّ منحٍن. ويعود 

السـبب في ذلك إلى تصميم القطار؛ إذ يتركب من عربات متصلة تسـهل له الحركة في 
المسـارات المنحنيـة. وبالمثـل تتميز الديـدان الحلقيـة بمرونة الحركـة؛ ألن الخالق- 

سبحانه وتعالى- قد خلق أجسامها مكونة من حلقات متصلة مًعا.

Body structure تركيب �لج�شم

تضم الديدان الحلقية أكثر من 000‚11 نوع، يعيش معظمها في مياه البحر، والباقي على 
اليابسة، الشكل 21-7. ومن أشهر الديدان التي تعيش على اليابسة دودة األرض ودودة 
العلـق الطبـي الطفيلية. وقـد تجد الديـدان الحلقية فـي التربة وفي كل مـكان إال التربة 

المتجمدة في المناطق القطبية ورمال الصحراء الجافة.
تمتاز الديدان الحلقية بجسـم أسطواني مقسـم إلى حلقات-خاصية التقسيم- تشبه من 
الخـارج القطـع النقديـة المتراصة، ويفصل هـذه الحلقات بعضها عـن بعض جدار من 
األنسـجة )حواجز(. تحوي كل حلقة تراكيـب للهضم واإلخراج والحركة، ويعمل كل 
منها منفصاًل عن اآلخر، كما قد تتخصص بعض الحلقات لوظيفة معينة كاإلحساس أو 

َرها! التكاثر. فسبحان من خلقها وصوَّ
كما تختلف الديدان الحلقية عن الديدان المفلطحة واألسـطوانية بأنها مقسمة، ويوجد 
فيهـا تجويف جسـمي حقيقي. ولمعظم الديـدان الحلقية في دورة حياتهـا طور اليرقة، 
ويوجد لها تناظر جانبي بشـكل مشـابه لما في الديدان المفلطحة والديدان األسطوانية، 

ولها فتحتان للجسم كما في الديدان األسطوانية.

  م���ذ� قر�أت؟ �شف خاصيتين مهمتين تختلف فيهمـا الديدان الحلقية عن الديدان 

المفلطحة واألسطوانية.

�لدودة �لبحرية �لعديدة �لأ�شو�ك

�لدودة �ملروحية

الش�كل 21 - 7 تتكون أجسام  ∎
عـىل  تعيـش  التـي  احللقيـة  الديـدان 
اليابسـة، وكذلـك الديـدان البحرية، 
مـن حلقـات، وهلـا جتويف جسـمي 

حقيقي، وفم بدائي. 

7-4
�لأهد�ف

تق�رن بن الديدان احللقية والديدان  �

األسطوانية والديدان املفلطحة.
تق��ّوم أمهيـة التقسـيم بوصفـه تكيًُّفا  �

للبقاء يف الديدان احللقية.
ُتي��ز بن خصائص الطوائف الثالث  �

الرئيسة للديدان احللقية التي تساعدها 
عىل العيش يف مواطنها البيئية.

مر�جعة �لمفرد�ت

بد�ئية �لفم Protostome: مصطلح 

يطلق عـىل احليوانات التي هلا فم يتكون 
من فتحة يف اجلاسرتوال.

�لمفرد�ت �لجديدة

احلوصلة
القانصة

اهللب
الرسج

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH7-L4

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH7-L4.png

الديدان الحلقية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-الديدان والرخويات

المشترك

الثانوية مقررات
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ا يعمل بوصفه  يشـكل السائل داخل التجويف الجسمي في كل حلقة جهاًزا دعاميًّا قويًّ
جهـاًزا دعاميًّا مائيًّا يسـاعد على دفـع عضالت الدودة للحركة فـي االتجاه المعاكس، 
الشكل 22 - 7 سُتتخُذ دودة األرض مثاالً لتبيان الخصائص المميزة للديدان الحلقية.

  م���ذ� ق��ر�أت؟ وضح كيف ترتبط الحلقات في جسـم الـدودة بالهيكل الدعامي 

المائي؟
�لتغ��ّذي و�له�شم Feeding and Digestion لدودة األرض أنبوب داخل جسـمها 

يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشـرج، ويبدو كأنه أنبوب داخل أنبوب آخر. وتسـتطيع 
الديـدان الحلقيـة الطفيليـة االحتفـاظ بالطعام عدة أشـهر في جيوب تمتـد على طول 
القنـاة الهضميـة. يتـم الحصول على الغـذاء والتربة عـن طريق الفم، ثم يمـر بالبلعوم 
إلـى الحوصلة  crop حيث يخـزن، إلى أن يصل إلى القانص�ة gizzard، وهي الكيس 
العضلي الذي يحتوي على أجزاء صلبة تسـاعد على عملية طحن الغذاء مع التربة قبل 
أن تصل إلى األمعاء؛ حيث ُيمتص الغذاء. ويمر الغذاء غير المهضوم عبر فتحة الشرج 

إلى خارج الجسـم، انظر الشكل 22 - 7.
جه�ز �لدور�ن Circulation  تتميز الديدان الحلقية من بقية الرخويات بجهاز دوران 

مغلـق ينقل األكسـجين والغذاء عبر أوعية دموية إلى جميع أجزاء الجسـم. وتتخلص 
الـدودة مـن الفضالت وثاني أكسـيد الكربون عـن طريق الدم. وتعمـل بعض األوعية 
الدمويـة العضليـة الكبيرة فـي منطقة الرأس عمـل القلب، حيث تضخ الدم إلى سـائر 
الجسـم، الش�كل 23 - 7. ويّتجه الدم إلى مقدمة الدودة عبر األوعية الدموية الظهرية، 

وإلى الجزء الخلفي من الدودة عبر األوعية الدموية البطنية.

 الش�كل 22-7 تدفع دودة األرض  ∎
الرتبـة إىل فمهـا يف أثنـاء حركتهـا يف 
املـواد  مـن  الغـذاء  ومتتـص  الرتبـة. 
باألمعـاء. املـارة  الرتبـة  العضويـة يف 
احلوصل�ة  م�ن  كل  موق�ع  ح��دد. 

والقانصة واألمع�اء والرشج، ووظيفة 
كل منهام.
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األرض  ∎ لـدودة   7 - 23  الش�كل 
مخسـة قلوب تضـخ الـدم يف جهازها 

الدوراين.
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التنف���س والإخ��راج Respiration and excretion  تأخذ الديدان الحلقية 
األكســجين من التربة، وتتخلص من ثاني أكســيد الكربون عبر جلدها الرطب. 
ولبعض الديدان الحلقية المائية خياشيم لتبادل الغازات في الماء. للديدان الحلقية 
زوج من النفريديــا )قناة هدبية( - كما هو الحال فــي الرخويات- في كل حلقة 
من جســمها تقريًبا؛ حيث ُتجمع الفضالت داخــل النفريديا، ثم تنقل في أنابيب 
عبر تجويف الجســم إلى الخارج. وتحافظ النفريديا أيًضا على االتزان الداخلي 

للسوائل في جسم الدودة؛ لكي تبقى مكونات السوائل وحجمها ثابتين فيها.
ال�س��تجابة للمثيرات Response to stimuli  تختص الحلقات األمامية في 
جسم دودة األرض باإلحساس بالبيئة، ويتكون الدماغ والحبال العصبية من عقد 

عصبية، الشكل 22 - 7 ، ُتمكن الدودَة من اإلحساس بالضوء واالهتزازات.
الحرك��ة Movement  عندما تتحــرك دودة األرض تنقبض العضالت الدائرية 
الممتدة حول كل حلقة من جســمها، مما يؤدي إلى ضغط الحلقة ودفع الســائل 
الذي في التجويف الجســمي بعيًدا عن الحلقة، فتصبح الحلقة بذلك أطول )أقل 
ســمًكا(، كما تنقبض العضالت الطولية بعد ذلك، فتقصر الحلقة، وتدفع بجزئها 
اآلخر إلى األمام لكي تتحرك . للعديد من الديـدان الحلقية هلب setae على كـل 
حلقـــة، الشكل 24 - 7، وهي عبارة عن أشــواك صغيرة تنغرس في التربة تعمل 
على تثبيت الدودة ومساعدتها على الحركة. وتتحرك ديدان األرض إلى األمام أو 

الخلف بتثبيت بعض الحلقات من جسمها وانقباض بعضها اآلخر.

  م��اذا قراأت؟ وضح كيف تعمل العضالت الطولية والعضالت الدائرية مًعا 
لتتمكن دودة األرض من الحركة؟

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C25-13A

Earthworm setae
6/15/05

version 3

C25-13A-869510



 الشــكل 24-7 مقطــع عــريض لدودة  	
األرض يبــن كيف يمتد اهللب من جســم 
الــدودة. حيفر اهللب يف الرتبة ليثبت الدودة 
يف األرض عند دفعها لكي تتحرك إىل األمام 

أو اخللف. 
م هل تتحرك دودة األرض أرسع عرب سطح  قوِّ

خشن أم أملس؟

تجربة تجربة ا�ستهالليةا�ستهاللية
مراجعة: بناًء عىل ما قرأته حول حركة دودة 
األرض، كيــف يمكنــك اآلن اإلجابة عن 

أسئلة التحليل؟ 



 تجرية
ماذا تختار دودة الأر�ض؟علميةعلمية
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 الشكل 25 - 7 ختـرج دودة األرض البالغة  ∎
بعـد أن تنمـو مـدة أسـبوعن أو ثالثـة داخل 

الرشنقة. 

كيف ي�شري �لدم يف �لديد�ن �حللقية؟ لدودة األرض جهاز دوران مغلق، ويمكن مشاهدة رسيان الدم يف األوعية الدموية الظهرية.

A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P 

خطو�ت �لعمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية. 1.

رّطب ورقة ترشيح باملاء، ثم ضعها يف طبق برتي. 2.

افحص دودة األرض عىل الورقة الرطبة باستعامل املجهر الترشحيي. 3.

حّدد موقع الوعاء الدموي الظهري حللقة يف منتصف جسم الدودة، وشاهد كيف يرسي الدم يف كل حلقة. 4.

استعمل ساعة إيقاف لتسجل عدد النبضات يف الدقيقة. كرر هذا العمل مع حلقتن أو أكثر عند منطقة الرأس وهناية جسم الدودة. 5.
مالحظ��ة: يف ح���ل تعذر �حل�ش��ول على �لعين�ت �حلية، ميكنك ��شتخد�م �لإنرتنت مل�ش�هدة مق�طع فيديو تو�شح �شري�ن �لدم يف جه�ز �لدور�ن يف دودة 

�لأر�ض.

�لتحليل:

خّل�ض. كيف ينتقل الدم خالل كل حلقة؟ وحدد اجتاه رسيان الدم يف الدودة. 1.

ق�رن بن رسعة رسيان الدم عند رأس الدودة، ومنتصفها، وهناية جسمها. 2.

7-2
مالحظة �شري�ن �لدم في �لديد�ن �لحلقية

�لتك�ث��ر Reproduction تتكاثـر الديـدان الحلقيـة  جنسـيًّا والجنسـيًّا. 

والجنـس فـي معظم الديدان الحلقيـة منفصل، لكن ديـدان األرض وديدان 
العلق خنثى. تتبادل الدودتان الحيوانات المنوية والبيوض في منطقة السرج 
clitellum؛ وهـي عبـارة عـن عـدة حلقات منتفخة من جسـم الـدودة تنتج 

الشـرنقة cocoon التـي تفقـس منها صغـار دودة األرض، الش�كل 25 - 7. 
وتنتقـل الحيوانات المنوية والبويضات إلى داخل الشـرنقة عندما تنزلق إلى 
خارج جسم الدودة، وبعد اإلخصاب تقوم الشرنقة بحماية صغار الدودة في 
أثناء نموها. وبعض أنواع الديدان الحلقية تتكاثر الجنسيًّا، فإذا انفصل جزء 

من الدودة جّدد هذ الجزء نفسه ليصبح دودة.

بعد أن تعلمت شيًئا عن خصائص الديدان الحلقية، وعرفت كيف تتركب دودة 
األرض، وكيف تتحرك، وكيف تتغذى وتتكاثر، أعد قراءتك مرًة أخرى وتأمل 

عظمـة الخالق وبديع صنعه تعالى، واستشـعر قوله  عز وجل في محكم كتابه:

 ]النمل[.     

 وقوله تعالى:  ]القمر[.
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تسـتخدم  ∎ علقيـة  دودة   7-26  الش�كل 
ممصاهتا لتلتصق بالعائل وتتغذى عىل الدم، 

وذلك بسحبه إىل بلعومها العضيل. 
ق���رن ب�ن طريقة تغ�ّذي كل م�ن دودة العلق 

والديدان الرشيطية.

 Diversity of Annelids تنوع �لديد�ن �لحلقية

تنقسم شعبة الديدان الحلقية إلى ثالثة طوائف هي:
 earthwormsومنها دودة األرض Oligochaeta ط�ئف��ة �لقليلة �لأ�شو�ك

وأشـباهها، وهي أكثر الديدان المألوفة للناس، تسـتطيع هذه الدودة أن تلتهم من 
التربـة كل يوم ما يعـادل وزنها، وبذلك تحصـل على المواد المغذيـة من التربة. 

وتسهم في تحسين تهويتها.
ط�ئفة �لعديدة �لأ�شو�ك Polychaeta  تضم الديدان البحرية، ومنها الدودة 

المروحية والدودة الشـوكية Fanworms and Bristleworms. ولهذه الديدان 
منطقة رأس تحتوي على أعضاء حس وعيون. 

ط�ئف��ة �لهيرودين��� Hirudinea وهـي ديدان العلـق Leeches الطفيلية ذات 

الجسم المسطح، وليس لها أشواك أو هلب، الشكل 26 - 7. تعيش معظم ديدان 
العلق في المياه العذبة، حيث تلتصق بجسم العائل من الخارج كأجسام األسماك 
والزواحـف واإلنسـان بممّصـات أمامية وخلفيـة. ويحوي لعابها مـواد كيميائية 
تعمـل مخدًرا عندمـا تلتصق بالعائل، كما يحوي لعاب ديـدان العلق أيًضا بعض 

المواد الكيميائية التي تخفف من انتفاخ الجسم، وتمنع تجلط الدم.

  م�ذ� قر�أت؟ �شف المواطن البيئية لطوائف الديدان الحلقية الثالث.

المطويات

ن مطويتك معلومات من هذا القسم. َضمِّ
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الأهمية البيئية للديدان الحلقيةالجدول 7-1

 طائفة الديدان

الحلقية
الخ�صائ�صمثال

 الموطن

البيئي
الفائدة البيئية

قليلة الأ�صواك

دودة الأر�ص

• توج�د أش�واك قليل�ة يف 	
معظم حلقات اجلسم.

•اليابسة هتوي�ة الرتبة لتنم�و اجلذور برسعة 	
وتنتقل املياه بفاعلية أكرب.

• م�ن 	 العدي�د  عليه�ا  تتغ�ذى 
احليوانات.

عديدة الأ�صواك

الدودة ال�صوكية

• أعضاء حّس معقدة.	
• اجلس�م 	 حلق�ات  ملعظ�م 

العديد من األشواك.
• هلا أقدام جانبية.	

•مياه البحر يف 	 العضوي�ة  امل�واد  بقاي�ا  حت�ول 
املحيطات إىل ثاين أكسيد الكربون 
الذي تستعمله العوالق البحرية يف 

عملية البناء الضوئي.

الهريودينا

العلق الطبي

• ال حيت�وي جس�مها ع�ى 	
أشواك غالًبا.

• ممصات أمامية وخلفية.	

•املياه العذبة تس�اعد عى اس�تمرار رسيان الدم 	
بعد العمليات اجلراحية الدقيقة.

الخال�صة 

هن�اك خاصيتان رئيس�تان للجس�م  •
تمي�ز الديدان الحلقي�ة من الديدان 

المفلطحة والديدان األسطوانية.
للدي�دان  • طوائ�ف  ث�اث  هن�اك 

الحلقية قس�مت بن�اًء على صفات 
محددة.

ي�ؤّدي تقس�يم جس�م ال�دودة إلى  •
حلق�ات إل�ى تخص�ص أكث�ر ف�ي 

األنسجة واألعضاء.
ن الحلقاُت الديداَن من الحركة  • ُتمكِّ

بكفاءة أكبر من الحيوانات األخرى.
ا  • تع�ّد الدي�دان الحلقية ج�زًءا مهمًّ

من البيئات البحرية واليابسة. 

فهم الأفكار الرئي�صة

كان  1. كي�ف  لخِّ����ص   
تقس�يم الجس�م عام�ًا أساس�يًّا في 

التخصص وتعقيد الجسم؟
قارن بين الديدان الحلقية والديدان  2.

المفلطحة والديدان األسطوانية.
اعم��ل نموذًجا ألمثل�ة من الطوائف  3.

الثاث للديدان الحلقية، مس�تعمًا 
الصلص�ال، وص�ف التكيفات التي 
وهبها لها- الخالق س�بحانه- لكي 

تعيش في بيئاتها.
لخِّ��ص كي�ف تعم�ل عضات دودة  4.

األرض مًعا لكي تتحرك؟

التفكير الناقد

ك��ّون فر�ص��ية تبي�ن فيها م�ا يحدث  5.

لمزرع�ة إذا اختف�ت جمي�ع ديدان 
األرض منها.

ف�ي  6. ال�دوران  جه�ازي  بي�ن  ق��ارن 

الرخويات والديدان الحلقية.
.7    

اكتب فقرة تفسر فيها لماذا ُتستعمل 
ديدان العلق بعد العمليات الجراحية 
الدقيق�ة، مس�تنًدا إلى م�ا تعرفه عن 

لعاب هذه الديدان؟

4-7التقويم

Importance of Annelids اأهمية الديدان الحلقية

ا في األنظمة البيئية؛ إذ تفيد النباتات والحيوانات واإلنسان. ويلخص الجدول اآلتي األهمية  تؤدي الديدان الحلقية دوًرا مهمًّ
البيئية للديدان الحلقية المختلفة.



ينبوع �ل�شب�ب؟

دودة قديمة، وروؤية جديدة

 Cynthia Keynon أدت جهود الباحثة البروفسور سنثيا كينون
األسـتاذة في جامعة كاليفورنيا، إلى اكتشاف ساللة جديدة 
من ديدان الخوذة الجلدية C.elegans تعيش ضعف عمر 
الـدودة الطبيعي؛ حيث توصلت إلى أن حدوث طفرة جين 
واحـد تزيـد من عمر الـدودة، كما تهرم هـذه الديدان ببطء 

أكثر من هرم الديدان الطبيعية.

واألبحاث  الدراسات  إلى  إضافة  النتائج-  هذه  أدت  وقد 
التي أجريت على جينوم دودة الخوذة الجلدية األسطوانية- 

إلى استئناف الدراسات واألبحاث في مجال الشيخوخة.

وقد تقود هذه األبحاث يوًما ما إلى اكتشاف ما يسمى ينبوع 
الشـباب، أي أن يعيـش اإلنسـان- بقـدرة الله عـز وجل- 
فتـرة زمنيـة أطول في مرحلة الشـباب على حسـاب مرحلة 

الشيخوخة.

دودة �شغيرة و��شتعم�لت كبيرة

فـي عام 1998م دخلـت دودة الخوذة الجلدية كتب التاريخ 
مـرة ثانية عندما حّل العلماء شـفرة جيناتهـا كاملة. وكانت 
أول مخلـوق عديـد الخاليـا يسـجل له هـذا التميـز. وتعد 
دراسة جيناتها أسهل نسبيًّا من دراسة جينات اإلنسان؛ فهي 

تحوي 97 مليون قاعدة، مقارنة بـ 3 باليين في اإلنسان. 

الجلديـة  الخـوذة  دودة  بيـن  التشـابه  مـن   40 % وهنـاك 
واإلنسـان؛ إذ تقـوم هذه الدودة الصغيـرة ببعض العمليات 

التي يقوم بها جسم اإلنسان.
 وتنمـو الدودة من بويضة ملقحـة إلى دودة بالغة لها أجهزة 
وأعضاء وأنسـجة متطورة عن طريق االنقسـام المتساوي، 
ويجعلهـا هـذا األمـر مفيـدة لدراسـة الشـيخوخة، وبعض 

األمراض الوراثية والسرطانية، وإنتاج األنسولين.

من �لديد�ن �إلى �لإن�ش�ن

مـن الواضح أن هذه الدودة الصغيرة ما زالت تحمل الكثير 
مـن الغمـوض الذي يتعيـن علينا اكتشـافه. وقد اندهشـت 
الباحثة سـنثيا كينون كثيًرا مـن التقدم الهائل الذي ُأحِرَز في 
هذا المجال، كما حصلت على النتائج نفسـها من دراسـتها 

لذباب الفاكهة والفئران.

مهن يف علم �لأحي�ء

�عم��ل نموذًج� تخيل أنك مختص فـي علم الوراثة وتدرس 

المحتوى الجيني لدودة الخـوذة الجلدية، وقد طلب إليك 
التحـدث عـن عملك هـذا. اعمـل نموذًجا مـن الصلصال 
ثالثي األبعاد لهذه الدودة لتعرضه على زمالئك، واستعمل 

ألواًنا مختلفة لتظّلل األعضاء الداخلية.
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الدي�دان  ش�عبتي  ف�ي  يظه�ر  �لنظري��ة:  �لخلفي��ة 

والرخوي�ات تن�وع واس�ع ف�ي الخصائ�ص الجس�مية 
والسلوكية. وقد درس�ت في هذا الفصل أنواًعا مختلفة 
م�ن هاتين الش�عبتين. وفي ه�ذا المختبر، تق�ارن طريقة 
الحرك�ة الت�ي تس�تعملها الباناري�ا )دي�دان مفلطحة(، 
ودودة الخ�ل )الديدان األس�طوانية( ، وحلزون اليابس�ة 

)الرخويات(، ودودة األرض )الديدان الحلقية(.
�شوؤ�ل: ما نوع الحركة التي تظهرها الديدان والرخويات؟

�لمو�د و�لأدو�ت

عدسة مكبرة	 قطارات بالستيكية )2(	 
مجهر تشريحي	 طبق بتري )1 أو 2(	 
مجهر ضوئي	 شرائح مجهرية )1 أو 2(	 
ماء نقي.	 أغطية شرائح )1 أو 2(	 
 	.)500 mL( كأس زجاجية سعتها
 	.)500 mL( ماء صنبور قديم 
دودة البالناريـا، دودة الخـل، الحلزونـات، دودة 	 

األرض.

�حتي�ط�ت �ل�شالمة 

تحذي�ر: تعامل م�ع الحيوانات الحية برف�ق دائًما. وكن 
ح�ذًرا عن�د اس�تعمال المجه�ر، والش�رائح واألغطي�ة 

الزجاجية.

خطو�ت �لعمل

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

صمم جدول بيانات تسجل فيه مشاهداتك. 2.

الحظ حركة الديدان المفلطحة بوضعها في نقطة من  3.
الماء في طبق بتري أو على شريحة مجهر دون غطاء.

حضر شـريحة مبللة لدودة الخـل، والحظ حركتها  4.
التكبيـر  العدسـة ذات  المجهـر، مسـتعماًل  تحـت 

المنخفض.

ضع حلزون اليابسـة في طبق بتري، ثم انقر الصحن  5.
بلطف حتى تالحظ حركة الحلزون.

ضع دودة األرض على منشفة ورقية رطبة، والحظها  6.
باستعمال العدسة المكبرة.

ضع دودة األرض في الكأس الزجاجية الذي يحوي  7.
ماء قديًما، والحظ حركتها.

سجل مالحظاتك في جدول بياناتك. 8.

التنظي�ف والتخل�ص م�ن الفض�ات اغسـل جميع  9.
األدوات التـي اسـتعملتها، ثـم أعدهـا إلـى المكان 
الذي يحدده معلمك. أعد جميع العينات الحية إلى 

مكانها بحسب تعليمات معلمك.
حلل ثم ��شتنتج

المفلطحـة  1. الديـدان  مـن  كل  حركـة  بيـن  ق���رن 

واألسطوانية والحلزون والديدان الحلقية.
الديـدان  2. مـن  كل  شـكل  يتناسـب  كيـف  ��شتنت��ج 

والديـدان  والحلـزون  واألسـطوانية  المفلطحـة 
الحلقية مع حركتها؟

�شف ماذا يحدث لكل حلقة من حلقات جسم دودة  3.

األرض عندما تزحف على اليابسة؟
ق���رن بيـن حركـة دودة األرض إلـى األمـام وإلـى  4.

الخلـف علـى األرض، وكيـف ُيعد ذلـك نوًعا من 
التكيف لبقائها؟

��شتنتج كيف تهرب الديدان الحلقية من المفترسات  5.

في الماء؟

خمترب �لأحي�ء
كيف تتحرك �لديد�ن و�لرخوي�ت؟

طبق مه�ر�تك

تجربة صّمم تجربة تستقصي فيها  كيف تؤثر درجة 
الحـرارة في حركـة الرخويات والديـدان. إذا كان 
لديـك جميع المـواد التي تحتـاج إليهـا ففكر فيما 

ترغب فيه إلجراء التجربة. 
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المطويات  اكتب سؤاالً حول عدد ديدان األرض في منطقة محددة. مثل السؤال اآلتي »ما عدد ديدان 

األرض في طبقة تربة حديقة المنزل على عمق cm 30؟«. اكتب خطوات عملية لإلجابة عن السؤال.

المفاهيم الرئي�سةالمفردات

1-7 الديدان المفلطحة

البلعوم
اخلليه اللهبية

العقدة العصبية
التجديد

الرأس
القطعة

 الدي��دان املفلطح��ة حيوانات عدمي��ة التجويف اجل�س��مي، رقيقة، م�س��طحة، تعي�ش حرة اأو 
متطفلة.

للدي�دان املفلطح�ة تناظ�ر جانب�ي، وهي عديم�ة التجويف اجلس�مي، وهلا عدد حم�دود من األعض�اء واألجهزة. •
بعض الديدان املفلطحة تعيش حرة يف حني يعيش بعضها اآلخر متطفاًل. •
الطوائف الثالث الرئيسة للديدان املفلطحة هي: الرتبالريا والديدان املثقبة والديدان الرشيطية )السستودا(. •
للديدان املفلطحة الطفيلية تكيفات خاصة لكي تعيش متطفلة. •

2-7 الديدان الأ�سطوانية والدّوارات

اهلي�ك�ل الدع�امي املائي
داء الشعرية 

 للديدان الأ�سطوانية والدوارات قناة ه�سمية اأكرث تعقيًدا مما يف الديدان املفلطحة، وتن�ساأ 
هذه القناة عن التجويف الكاذب يف ج�سمها.

ا لقناهتا اهلضمية. • ختتلف الديدان املفلطحة عن األسطوانية يف أن للديدان األسطوانية تكيًفا خاصًّ
تشبه الديدان األسطوانية الديدان املفلطحة يف أن هلا عدًدا حمدوًدا من األعضاء. •
تعيش الديدان األسطوانية حرة أو متطفلة، وتسبب الكثري من األمراض لإلنسان والنبات. •
للّدوارات جتويف جسمي كاذب، لكنها ُتصنف حتت فرع خمتلف عن الديدان األسطوانية. •

3-7 الرخويات

العباءة
الطاحنة
اخليشوم

جهاز دوري مفتوح
جهاز دوري مغلق

نفريديا 
السيفون

 للرخويات جتويف ج�سمي حقيقي، قدم ع�سلية، عباءة، قناة ه�سمية بفتحتني: فم و�سرج.
الرخويات من احليوانات التي هلا جتويف جسمي حقيقي. •
قسمت الرخويات إىل ثالث طوائف بناًء عىل خصائص خمتلفة. •
تتميز الرخويات عن احليوانات األخرى بوجود العباءة والقدم العضلية. •
للرخويات أجهزة وأعضاء معقدة أكثر من الديدان املفلطحة واألسطوانية. •
تؤدي الرخويات دوًرا مهمًّ يف النظام البيئي الذي تعيش فيه. •

4-7 الديدان الحلقية

احلوصلة
القانصة

اهللب
الرسج

 خل��ق اهلل �سبحان��ه وتعاىل لأج�سام الديدان احللقية قطًعا )حلقات(؛ لكي تتمّكن من تكوين 
اأن�سجة متخ�س�سة، وتك�سبها فاعلية يف احلركة.

هناك خاصيتان رئيستان للجسم متيز الديدان احللقية من الديدان املفلطحة والديدان األسطوانية. •
هناك ثالث طوائف للديدان احللقية ُقسمت بناًء عىل صفات حمددة. •
يؤدي تقسيم جسم الدودة إىل حلقات إىل ختصص أكثر يف األنسجة واألعضاء. •
متّكن احللقات الديدان من احلركة بكفاءة أكرب من احليوانات األخرى. •
ُتَعدُّ الديدان احللقية جزًءا مهمًّ من البيئات البحرية واليابسة. •
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7-1          
مر�جعة �لمفرد�ت

اسـتعمل المفردات الواردة في دليـل مراجعة الفصل لإلجابة 
عن األسئلة اآلتية:

ما مجموعة أجسـام الخاليا العصبية التي تنظم دخول  1.
الرسائل الحسية وخروجها؟

مـا العضـو العضلـي األنبوبـي الشـكل الـذي يطلـق  2.
إنزيمات للهضم؟

ما التركيب الذي يلتصق بجدار أمعاء العائل مستعماًل  3.
الممصات والخطافات؟

تثبيت �لمف�هيم �لرئي�شة

استعمل الرسم التخطيطي اآلتي لتجيب عن السؤال 4.

C25-19A-869510-A ما وظيفة التركيب في الرسم أعاله؟ 4.
.a.الهضم.c.الحفاظ على اتزان الجسم
.b.الحركة.d.الدعامة

ما الديدان التي يتكون جسـمها من قطع ناضجة وغير  5.
ناضجة؟

.a.البالناريا.c.الدودة الشريطية

.b.االسكارس.d.دودة الفيالريا

مـا التصنيف الـذي يالئم الديـدان المفلطحـة الحرة   6.
المعيشة؟

.a.التربالرينا.c.الديدان المثقبة

.b.الديدان الشريطية.d.الديدان األسطوانية

 أّي مما يأتي ال يؤدي دوًرا في حركة البالناريا؟ 7.
.a.األهداب.c.المخاط
.b.العضالت.d.الخاليا اللهبية

�أ�شئلة بن�ئية

نه�ي��ة مفتوح��ة. تفرز بعـض الديدان الشـريطية مادة  8.

كيميائيـة تبطئ حركة أمعاء العائـل، ويؤكد ذلك عدم 
طـرد الدودة خـارج جسـم العائل. وّضـح كيف تزيد 

إضافة هذه المادة الكيميائية من كفاءة العقاقير؟
نه�ي��ة مفتوح��ة. وّضـح التكّيفات التي تسـاعد دودة  9.

طفيلية على إصابة حيوان يعيش في بيئة صحراوية.

�لتفكير �لن�قد

�شّمم تجربة تحدد فيها الغذاء المفضل للبالناريا. 10.

7-2         
مر�جعة �لمفرد�ت

العبارات الثالث 11 - 13 غير صحيحة. اسـتبدل الكلمة 
التـي تحتها خط بكلمـة أخرى من صفحـة دليل مراجعة 

الفصل لتصبح العبارة صحيحة:
الديدان األسطوانية جانبية التناظر، أسطوانية، مقسمة،  11.

مدببة من الطرفين.

209



تدخل التراخينيا جسـم اإلنسـان عندما يمشـي حافي  12.
القدم على التراب الملوث.

للديـدان األسـطوانية عضـالت متقاطعـة ومتداخلـة  13.
تسبب حركة الجسم السوطية.

تثبيت �لمف�هيم �لرئي�شة

استعمل المخطط أدناه لإلجابة عن السؤالين 14 و 15.

C24-04A-869510-A

ما الميـزة الواضحة للديدان األسـطوانية في الشـكل  14.
أعاله؟

.a.التجويف الجسمي الكاذب.c.جهاز الدوران

.b.الرأس.d.الجهاز العصبي

ما تكيـف الديـدان األسـطوانية الذي يظهره الشـكل  15.
أعاله؟

.a.التجويف الجسمي.c.العباءة

.b.القناة الهضمية.d.)القطع )الحلقات

�أ�شئلة بن�ئية

�إج�بة ق�شي��رة. اعمل مخطًطا يبين دورة حياة الدودة  16.

الشريطية البقرية.

نه�ي��ة مفتوح��ة. اختـر طفيليًّا يصيب اإلنسـان، وبيِّن  17.

علـى خريطة العالم - باسـتعمال المفتـاح - األماكن 
التي تكون اإلصابة فيها شائعة.

�لتفكير �لن�قد

مفاهيميـة  18. خريطـة  اعمـل  �لمف�هيمي��ة.  �لخريط��ة 

األسـطوانية،  الديـدان  اآلتيـة:  الكلمـات  مسـتعماًل 
التجويـف الجسـمي الـكاذب، القنـاة الهضمية ذات 
الفتحتين، الطفيلي، حر المعيشة، العضالت الطولية، 

العائل.
�شّم��م تجرب��ة. إذا وجدت دودة صغيـرة في الحديقة  19.

فكيف تحّدد ما إذا كانت دودة مفلطحة أم أسطوانية؟

7-3         
مر�جعة �لمفرد�ت 

التشابه هو عالقة مقارنة بين زوج من المفردات. أكمل الجمل 
اآلتية باستعمال مفردات التشابه من دليل مراجعة الفصل:

الكليـة تتخلص مـن فضالت عمليات األيـض كـ ........  20.
التي تتخلص من الفضالت الخلوية في الرخويات.

اللسان للحلويات كـ ........ للرخويات.  21.

السيقان للركض كـ ........ للسباحة النفاثة. 22.

تثبيت �لمف�هيم �لرئي�شة

إذا حدث ضرر للعباءة في الحيوانات ذات المصراعين،  23.
فمـا الوظيفة التي لن تتمكن هذه الحيوانات من القيام 

بها؟

.a.الحفاظ على الصدفة.c.دوران الدم
.b.هضم الطعام.d.إخراج الفضالت

210



ما الكلمتان المتقاربتان أكثر فيما يأتي؟ 24.
.aالصدفة – الدوران
.b.الطاحنة – التغّذي
.c.سباحة الدفع النفاث – ذات المصراعين
.d.الجهاز الدوري المفتوح – األخطبوط

استعمل المخطط اآلتي لإلجابة عن السؤالين 25 و26.

C25-07A-869510



































































يظهر المخطط أعاله أن الرخويات:  25.

.a.لها تجويف جسمي كاذب.c.ثانوية الفم

.b.لها تجويف جسمي حقيقي.d عديمة التجويف
الجسمي.

ما المجموعة األقرب إلى الرخويات؟ 26.

.a.الديدان األسطوانية.c.الديدان الحلقية

.b.شوكيات الجلد.d.الحبليات

�أ�سئلة بنائية

نهاي��ة مفتوح��ة. اعم�ل مفتاًح�ا ثنائ�ي التف�رع لتحدد  27.

أص�داف الرخوي�ات التي تجده�ا في الص�ور الواردة 
ف�ي كتب الحيوانات واألصداف التي تجمعها، أو التي 

يزودك بها معلمك. 

 �لتفكير �لناقد

 مه��ن مرتبط��ة مع عل��م �لأحياء.  يفت�رض بعض علماء  28.

األحي�اء البحري�ة أن بل�ح البحر يك�ّون مجموعة كثيفة 
تمّكن�ه من العم�ل باعتباره نظام تنقي�ة للمياه في أماكن 
ع�دة، منه�ا برك حدائ�ق الحيوان�ات والمتنزهات التي 
تنم�و فيها الطحالب في فص�ل الصيف على نحو كبير. 
صّم�م تجرب�ة تحدد فيه�ا إمكانية اس�تعمال بلح البحر 

لتنقية المياه.

7-4         
مر�جعة �لمفرد�ت

أكمل كل جملة بمفردة من صفحة دليل مراجعة الفصل:
األسنان لإلنسان ك� ........ لدودة األرض. 29.
الشرنقة للفراشة ك� ........ لدودة األرض. 30.
الفجوة للطالئعيات ك� ........ لدودة األرض. 31.

تثبيت �لمفاهيم �لرئي�سة

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 32 و33.

ما الحيوان الموضح في الشكل أعاله؟ 32.

.a.الدودة األسطوانية.c.عديدة األشواك

.b.دودة العلق.d.دودة األرض
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ما الخاصية التي تميز هذا الحيوان؟ 33.

.a.الرئة.c.الممص

.b.القدم الجانبية.d.الصدفة

�أ�شئلة بن�ئية

نه�ي��ة مفتوحة. توقـع ما يحدث لديـدان األرض إذا  34.

استمر ارتفاع درجة حرارة األرض. 

�لتفكير �لن�قد

 مه��ن مرتبطة مع عل��م �لأحي�ء. الحـظ أطباء أمراض  35.
الروماتيـزم الذيـن يعالجـون التهـاب المفاصـل عند 
وضع ديدان العلق على جلد اإلنسـان قرب المفاصل 
مـدة قصيـرة - أن األلم يزول مدة سـتة أشـهر تقريًبا. 

صّمم تجربة تفسر هذه الظاهرة.

تقويم �إ�ش�في

 ابحث عن الرخويات  36. 

التـي تعيـش بالقـرب من فوهـات الميـاه الحارة، 
ثـم اكتـب تقريـًرا توضـح فيـه االختالفـات بيـن 
الرخويـات التي تعيش بالقـرب من فوهات المياه 
الحـارة، والتـي تعيش فـي المواطـن البيئيـة التي 

درستها في هذا الفصل.

�أ�شئلة �لم�شتند�ت

الديدان  لطوائف  املئوية  النسبة  اآلتية  البيانات  متثل 
املفلطحة الثالث الرئيسة.



C25-18A-869510




مـا نسـبة الديـدان المثقبـة بالنسـبة إلـى الديـدان  37.
المفلطحة؟

مـا مجموعة الديدان المفلطحـة التي لها أقل عدد  38.
من األنواع؟

 اسـتنتج لمـاذا يوجـد الكثير مـن المخلوقات من  39.
أحـد أنـواع الديـدان المفلطحـة أكثـر مـن أنـواع 

الديدان األخرى؟

بناًء على البيانات السابقة أجب عن األسئلة اآلتية:
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اختبار مقنن

�أ�شئلة �لختي�ر من متعدد

استعمل الشكل اآلتي لتجيب عن السؤال 1.

إلى أّي شعبة ينتمي هذا الحيوان؟ 1.

.a.الديدان الحلقية.c.الديدان المفلطحة

.b.الديدان األسطوانية.d.الدوارات

استعمل الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 2.
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متعدد الخايا

تركيب الجسم

 ما تراكيب الجسـم  المميـزة للحيوانات التي تمثل ما  2.
فوق النقطة )أ( في المخطط؟

.a.الجدار الخلوي.c.اللوامس

.b.التجويف الجسمي الحقيقي.d.األنسجة

�أ�شئلة �لإج�ب�ت �لق�شيرة

 فسر لماذا ينتمي كل من المحار والحبار إلى شعبة الرخويات  3.
رغم أنهما يبدوان نوعين مختلفين من الحيوانات؟

 �أ�شئلة �لإج�ب�ت �لمفتوحة

 اذكر سببين يوضحان اسـتفادة الحيوانات من تقسيم  4.
أجسامها؟ قّوم أهمية هذه الفوائد.

 افتـرض أنك عالم تحاول تحديد جودة المياه في نهر  5.
يعيش فيه بلـح البحر، فما البيانـات التي تجمعها عن 

بلح البحر لتحّدد جودة مياه النهر؟
�شوؤ�ل مق�لي

يسبب مرَض الشيستوسوما )البلهارسيا( دودٌة مفلطحة تعيش 
دورة حيـاة معقدة تشـمل القواقع التي تعيش في الماء العذب 
بوصفه عاماًل وسيًطا. تطلق القواقع المصابة أعداًدا كبيرة من 
يرقات تسـبح حرة في المـاء، ولها القدرة علـى اختراق جلد 
اإلنسـان، وُتسمى سيركاريا. ال تستطيع السيركاريا العيش في 
المـاء المالح، لكنها سـريعة الحركة، وتخترق جلد اإلنسـان 

مسببة له حكة شديدة ُتسمى حكة السباحين.
اسـتعن بالمعلومـات الـواردة في الفقـرة أعـاله، وأجب عن 

السؤال اآلتي في صورة مقال:
 ينتشر مرض البلهارسيا في الصحراء اإلفريقية والفلبين  6.

والصيـن الجنوبيـة والبرازيل ومصر والسـودان، كما 
ظهـرت إصابـات بهذا المرض فـي المملكـة العربية 
السـعودية في المنطقـة الجنوبية الغربيـة. اقترح خطة 
للسـيطرة علـى هـذا المـرض في منطقـة معينـة. وما 
الخطـوات التي تتخذها لمنـع اإلصابة به؟ طّور خطة 

واشرحها بطريقة مكتوبة ومنظمة.

111111�ل����ش��ف

1-37-17-36-27-26-7�لف�شل / �لدر�ض

123456�ل�شوؤ�ل

يس�اعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن 
تبحث فيه عن إجابة السؤال
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قرن ا�صت�صعار مف�صلي لمجذافي الأرجل

 حيوان مجذافي الأرجل

 مجذافية الأرجل

قوة التكبير غير معروفة

مرة 20 مكبرة بالمجهر ال�صوئي

مكبرة بالمجهر ال�صوئي 100 مرة

تعال����ى  الل�ه  جع�ل   
عل�ى  س�اعدت  تكيف�ات  للمفصلي�ات 
تنوعها، وعيشها في جماعات، ومقاومتها 

للظروف البيئية بصورة ناجحة.

1-8 خ�صائ�ص المف�صليات

 للمفصليات أجسام مقّسمة، 
وهيكل خارجي صلب، وزوائد مفصلية.

2-8 تنوع المف�صليات

 ُتصن�ف المفصليات بناًء 
عل�ى تركي�ب قط�ع أجس�امها، وأنواع 

الزوائد، وأجزاء الفم.

3-8 الح�صرات واأ�صباهها

 وه�َب اللَّ�ه للحش�رات 
جعلته�ا  ووظيفي�ة  تركيبي�ة  تكيف�ات 
المجموع�ة األكثر انتش�اًرا وتنوًعا بين 

المفصليات.

 
مجذافية األرجل حيوانات صغيرة،  •

توج�د بأع�داد كبي�رة لدرج�ة أنه�ا 
تش�كل المص�در الرئي�س للبروتين 

في المحيطات.
قد يلتهم أحُد مجذافية األرجل نحو  •

000‚200 من الدياتومات المجهرية 

في يوم واحد.
ق�د يبق�ى بي�ض مجذافي�ة األرج�ل  •

كامنًا ش�هوًرا أو سنوات حتى تصبح 
الظروف مالئمة لفقسه.

حقائق في علم الأحياء

 املف�صليات

 Arthropods  

214



جتربة ا�ستهاللية

نشاطات تمهيدية

املطوي�ة  اعم�ل  املف�صلي��ات  تكيف��ات 

اآلتي�ة ملس�اعدتك ع�ى فه�م تكيفات 
اليابس�ة  البيئ�ات  يف  املفصلي�ات 

والبيئات املائية واملقارنة  بينها. ما ت�راكيب المف�صليات؟ 

المفصليات مجموعة من الحيوانات التي اكتش�فت 
صفاته�ا المش�تركة بمالحظ�ة مخلوقي�ن مختلفين. 
وتض�م المفصليات النح�ل والذباب والس�رطانات 
وذوات األرج�ل المئ�ة، وذوات األرج�ل األل�ف، 

والعناكب والقراد.

A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P 

خطوات 

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

جهز جدوالً للبيانات لتسجيل مالحظاتك. 2.

الحظ الصفات الجس�مية لمخلوق مفصلي حي  3.
أو عينة محفوظة من جراد البحر وقمل الخشب، 

وسجل مالحظاتك في جدول البيانات.  
تحذي�ر: عام�ل الحيوان�ات الحي�ة برف�ق ط�وال 

الوقت.
الح�ظ الحركة في كال المخلوقي�ن إذا كان ذلك  4.

ممكنًا، وسجل مالحظاتك.

التحليل

�صف التراكيب المتشابهة في كال المخلوقين. 1.

حدد التراكيب الدفاعية لدى كل من المخلوقين،  2.

وكيف ساعدتهما هذه التراكيب على الحماية من 
المفترسات؟

   اخلطوة 1 اطو ورقة إىل ثالثة أجزاء طولية، ثم اطوها إىل 
أربعة أجزاء  عرضية كام يف الشكل اآليت:

C26-20A-869510













   اخلط��وة 2 ابس�ط الورق�ة، وارس�م خطوًط�ا ع�ى طول 
الطيات، كام يف الشكل اآليت:

C26-20A-869510













   اخلطوة 3 اكتب العناوين يف اجلدول كام يف الشكل أدناه: 
الدوران/ اإلخراج، التنفس، احلركة، املفصليات املائية، 

مفصليات اليابسة:

C26-20A-869510













درا�صت��ك  اأثن��اء  يف  املطوي��ة  ه��ذه  ا�صتخ��دم  المطويات 

خل�صائ���ص املف�صلي��ات يف الق�ص��م 1 – 8، وس�جل وأن�ت تق�رأ 

ال�درس م�ا تعلمت�ه ع�ن االختالف�ات ب�ن املفصلي�ات املائية 
ومفصليات اليابسة.
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احل�رات  ∎ تش�كل   8-1  الش�كل 
اجل�زء األك�ر م�ن املفصلي�ات، ك�ام 
هو مب�ن بالل�ون األزرق املتدرج يف 
الرسم. للمفصليات جتويف جسمي 

حقيقي وفم بدائي.

تش�كلها  الت�ي  المئوي�ة  النس�بة  ف�ص��ر 

مجم�وع  م�ن  والعناك�ب  القش�ريات 
المفصليات. 

خ�صائ�ص المف�صليات 

Arthropod Characteristics
 للمفصليات أجسام مقسمة وهيكل خارجي صلب وزوائد مفصلية.

الربط مع الحياة:هل فكرت يوًما في اإلجابة عن السؤال اآلتي:

أي مجموع�ة حيوان�ات أفراده�ا أكث�ر عدًدا م�ن المجموعات األخ�رى؟ هل خطر 
ببالك مجذافية األرجل؟ إن مجذافية األرجل -في صورة مقدمة الفصل- حيوانات 
صغي�رة تطف�و في المحيطات، وقد توجد في أي مكان يكثر فيه الماء، وتتغذى على 

الطالئعيات الصغيرة.

 Arthropod Features خ�صائ�ص المف�صليات

تتب�ع مجذافية األرجل ش�عبة المفصلي���ات. وينتم��ي إل�ى المفصلي���ات ما بين 
% 85-70 م�ن أنواع الحيوان�ات المعروفة حاليًّا. وكما يظهر في الش�كل 1–8  فإن 
معظ�م المفصليات حش�رات، وه�ي تضم عث المالب�س، والف�راش، والخنافس، 
والذب�اب، والنح�ل، والج�راد وسوس�ة النخي�ل الحمراء. ج�ْد موق�ع المفصليات 
عل�ى مخط�ط العالقات التركيبية، كما يظهرها الش�كل 1–8. تتبع األفرع، وس�وف 
ترى أن الديدان الحلقية والمفصليات الفقاريات أجس�امها مقس�مة إلى قطع، وهي 
ذات تناظ�ر جانبي، ولها تجويف جس�مي حقيقي وفم بدائ�ي. تختلف المفصليات 
ع�ن الديدان الحلقية ف�ي أن لها هيكاًل خارجيًّا وزوائد مفصلي�ة تمّكنها من الحركة 
بطرائق معقدة. والصفات الثالث جميعها –التقسيم، والهيكل الخارجي، والزوائد 

المفصلية- صفات أساسية مّكنتها من العيش في البيئات المختلفة .

  ماذا قراأت؟ قارن بين المفصليات والديدان الحلقية.
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8-1
الأهداف

اخلارج�ي،  � اهلي�كل  أمهي�ة  تق��ّوم 

والزوائد املفصلية، وتقس�يم اجلسم يف 
املفصليات.

تقارن بن تكيفات األجهزة املختلفة يف  �

املفصليات.
متي��ز أعض�اء املفصليات الت�ي متكنها  �

م�ن املحافظة عى االت�زان الداخيل من 
غريها.

مراجعة المفردات 

العق��دة الع�صبي��ة: جمموع�ة من أجس�ام 

اخلالي�ا العصبي�ة تنظ�م وتنس�ق وص�ول 
املعلوم�ات العصبي�ة إىل املخل�وق احل�ي 

واستجابته هلا.

المفردات الجديدة

الصدر
البطن 

الرأس- الصدر 
الزوائد

االنسالخ
الفقيم 

القصبة اهلوائية 
الرئات الكتبية

الثغور التنفسية
 أنابيب ملبيجي 

الفرمون
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التق�صي��م Segmentation تش�ترك المفصلي�ات م�ع الدي�دان الحلقي�ة في 

خاصية األجس�ام المقس�مة إل�ى قطع، وهي تس�مح بح�ركات معق�دة وعالية 
ل  الكف�اءة؛ فالمفصلي�ات -ومنها الس�رعوف- التحمت الحلقات فيها لتش�كِّ

ثالث مناطق، هي الرأس، والصدر، والبطن، الشكل 8-2.
يح�وي رأس المفصلي�ات أج�زاء ف�م للتغ�ّذي، وأنواًع�ا مختلفة م�ن العيون، 
ولكثير منها قرون استش�عار طويلة وحساس�ة تحتوي على مس�تقبالت حس�ية 
للشم واللمس. أما الصدر thorax- وهو الجزء األوسط من الجسم- فيتكون 
من ثالث قطع ملتحمة، وفي كثير من المفصليات تتصل به األرجل واألجنحة. 
البطن abdomen أيًضا يحتوي على العديد من القطع الملتحمة. يحمل الجزء 
الخلف�ي م�ن المفصلي�ات أرج�اًل إضافي�ة، كما يحت�وي على أعض�اء الهضم 
والتكاثر. بعض المفصليات -ومنها جراد البحر- يلتحم فيه الرأس مع الصدر 
مكوًن�ا تركيًب�ا ُيس�مى الرأس- ص�در cepholothorax، الش�كل 2 – 8. يظهر 
الجسم في بعض مجموعات المفصليات أكثر وضوًحا خالل مراحل التكوين 
الجنيني المبكرة. فليرقة الفراش مثاًل قطع كثيرة واضحة، في حين أن الفراش�ة 

البالغة لها ثالث قطع جسمية فقط.

  ماذا قراأت؟ لخص مناطق الجسم في المفصليات.

الهيكل الخارجي Exoskeleton للمفصليات هيكل خارجي يعطي الجسم 

شكله ويدعمه  ويحمي أنسجة الجسم الطرية، ويقلل تبخر الماء في المفصليات 
التي تعيش على اليابس�ة. كما أنه يعطي مس�احة التص�ال العضالت، وتختلف 
صالب�ة الهيكل الخارجي بين المفصلي�ات؛ فهو هش في المفصليات الصغيرة 

مثل مجذافية األرجل، وصلب في المفصليات الكبيرة مثل جراد البحر.
 يتركب الهيكل الخارجي للمفصليات من مادة الكايتين، 
وه�ي مبلم�ر يحتوي على س�كريات متع�ددة متحدة م�ع البروتي�ن. إن الهيكل 
الخارجي في الجندب لين وطري، في حين يحتوي الهيكل الخارجي للقشريات 
-ومنه�ا ج�راد البح�ر - على أمالح الكالس�يوم التي تعطيه صالب�ة؛ فهو يحتاج 
إل�ى مطرقة لتحطيمه. وتختل�ف صالبة الهيكل الخارج�ي للحيوان المفصلي؛ 
فق�د يكون قاس�ًيا كاألظافر في بعض المناطق، ورقيًق�ا ومرًنا في مناطق أخرى، 

وخصوًصا بين قطع الجسم وعند المفاصل؛ تسهياًل لحركة الجسم.

 

C26-04A-869510

  

C26-26A-869510
ال�صرعوفجراد البحر )الإ�صتكوزا(

 ال�صكل 2 - 8 التحمت بعض القطع يف املفصليات. 
ويظِه�ر الرسع�وف التحام القط�ع إىل رأس وصدر 
وبط�ن. أم�ا ج�راد البح�ر )اإلس�تكوزا( فيظهر فيه 
التحام خمتلف للقطع ليشكل منطقتن، مها الرأس-

صدر، والبطن.
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 الش�كل  3 - 8 ينثن�ي املفص�ل يف هذه  ∎
احل�رة يف اجت�اه واح�د فق�ط كمفص�ل 

الباب. 
و�ص��ح الفائدة التي توفره�ا الزوائد املفصلية 

للحيوانات التي هلا هيكل خارجي صلب. 

 الشكل 4-8 ال بد أن تنسلخ املفصليات  ∎
لكي يس�تمر نمو أجس�امها. وهذا هيكل 

انسلخ عنه عقرب.

تجربة ا�صتهاللية

مراجع��ة: بناًء عىل ما قرأت�ه حول صفات 

املفصلي�ات، كي�ف يمكن�ك اآلن اإلجابة 
عن أسئلة التحليل؟ 

 appandages للمفصليات زوائد  Jointed Appendages الزوائد المف�صلية

مفصلية مزدوجة، الشكل 3 - 8، وهي تراكيب - منها األرجل وقرون االستشعار- 
تنمو وتمتد من جس�م الحيوان. تكيفت هذه الزوائد للقيام بوظائف مختلفة، منها 
الحركة، والس�باحة، والتزاوج، واإلحساس، والحصول على الغذاء. وال تستطيع 

المفصليات أداء هذه الوظائف دون وجود المفاصل.
الن�ص��الخ Molting لك�ي تنم�و المفصلي�ات يج�ب أن تتخل�ص م�ن هيكله�ا 

الخارج�ي؛ ألنه مكون م�ن مادة غير حية غير قادرة على النمو والتوس�ع. تس�مى 
ن المفصليات بعد ذلك  عملية طرح الهيكل الخارجي االنس�اخ molting. تك�وِّ
هيكله�ا الخارجي الجديد، حيث توجد غدد في الجلد تفرز س�ائاًل يطّري الهيكل 
الخارج�ي القديم في أثناء تك�ّون الهيكل الخارجي الجديد تحت�ه. ونتيجة لزيادة 
حجم الس�ائل يزداد الضغط على الهيكل الخارجي القديم مس�بًبا تش�ققه وإزالته. 
وتشبه هذه العملية تجمد الماء في وعاء زجاجي مغلق. يبين الشكل 4 - 8 هيكاًل 
قديًما انس�لخ عنه عق�رب. ينتفخ الهيكل الخارجي قبل تصلب�ه نتيجة لزيادة تدفق 
ال�دم إلى جميع أجزاء الجس�م في بع�ض المفصليات. أم�ا المفصليات األخرى 
فتس�حب الهواء إلى داخل جس�مها، مما يوفر حيًزا مناس�ًبا لنمو أجس�امها داخل 

الهيكل الجديد.
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القاّص�ة  ∎ النمل�ة  تس�تعمل    8-5  الش�كل 
األوراق زوًج�ا من الفكوك القاضمة )الفقيم( 
لقط�ع الورق�ة. وعندم�ا تنم�و الفطريات عى 
يرقاهت�ا ع�ى  النمل�ة  تغ�ذي  املقطع�ة  الورق�ة 

الفطريات.

تركيب ج�صم المف�صليات

 Body structure of Arthropods 
خل�ق الل�ه للمفصليات أجهزة وأعض�اء معقدة مثل الجهاز التنفس�ي والجهاز 

العصبي وغيرهما، مّكنتها من العيش في البيئات المتنوعة.
التغ��ّذي واله�ص��م Feeding  and digestion  يعتم�د التن�وع الكبي�ر ف�ي 

المفصلي�ات على االختالفات الكبي�رة في طرائق تغّذيها وتركيب أجس�امها. 
ويحت�وي ف�م معظم المفصلي�ات على زوج م�ن الزوائد الفكية ُتس�مى الفقيم 
)فكوك قاضمة( mandible الذي تكيف للس��ع، أو الل����دغ أو المض��غ أو 
القص الش�كل 5 - 8. وقد تكون المفصليات آكلة لألعش�اب أو آكلة للحوم، 
أو تتغ�ذى عن طريق الترش�يح، أو متطفل�ة، أو من الحيوان�ات القارتة )اآلكلة 
للحيوانات والنباتات مًعا(. وللمفصليات جهاز هضم ذو اتجاه واحد، يتكون 

من فم وأمعاء وشرج، باإلضافة إلى غدد مختلفة تفرز إنزيمات هاضمة. 

اأف��كار مفتاحية اعمل م�ع زميلك لوضع 

أن  الح�ظ  القس�م.  ه�ذا  يف  مفتاحي�ة  أف�كار 
العناوي�ن غالًب�ا م�ا يك�ون هل�ا دالالت ع�ى 
األف�كار املفتاحي�ة. وكذل�ك بع�ض الفقرات 
تتضمن مجاًل موضوعية تشري إىل أفكار رئيسة.

اإر�سادات الدرا�سة

كي��ف تختل��ف اأج��زاء  الفم يف املف�صلي��ات؟ تتغذى املفصليات عى العدي�د من أنواع الغذاء مثل الرحيق والنباتات واألس�امك والطيور. اكتش�ف كيف 

يناسب تركيب الفم لدى أنواع خمتلفة من املفصليات نوَع الغذاء الذي تتناوله. 

A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P 

خطوات العمل  

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية. 1.

اعمل جدوالً للبيانات لتسجيل مالحظاتك عن أجزاء الفم للمفصليات، مبينًا وظيفة كل نوع من أنواع األفواه. 2.

استعمل عدسة مكربة أو جمهًرا ترشحييًّا، والحظ أجزاء الفم يف عينات حمفوظة ملفصليات خمتلفة. وسجل مالحظاتك يف جدول البيانات. 3.

استنتج الوظائف املحددة لكل نوع من األفواه معتمًدا عى شكل أجزاء الفم. 4.

التحليل: 

قارن بن أجزاء الفم املختلفة التي الحظتها. 1.

ا�صتنتج نوع الغذاء لكل حيوان مفصيل بناًء عى مالحظاتك ألجزاء  فمه.  2.

8-1
مقارنة اأجزاء الفم في المف�صليات
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الشكل 6-8   حتصل املفصليات عى األكسجن باستعامل واحد من ثالثة تراكيب أساسية، هي اخلياشيم والقصبات اهلوائية والرئات الكتبية. ∎

اخلياش�يم يعيش جراد البحر يف بيئة مائية، ويس�تعمل خياش�يمه للحصول عى األكس�جن. يوضح املقطع العريض كيف قس�مت اخلياش�يم، مما ُيعطي 
مساحة سطحية كبرية يف حيز صغري لتبادل الغازات.

القصبات اهلوائية اخلنافس هلا قصبات هوائية تتفرع إىل أنيبيبات أصغر فأصغر حلمل األكسجن إىل مجيع أجزاء  اجلسم. ويدخل اهلواء إىل اجلهاز التنفيس 
عر الثغور التنفسية، وينتقل عر قصيبات هوائية حتى يصل إىل العضالت.

الرئات الكتبية يس�تعمل العنكبوت الرئات الكتبية ليحصل عى األكس�جن، كام يف املفصليات ذات القصبات اهلوائية، ويدخل اهلواء الرئة الكتبية عر 
الثغور التنفسية.

220



 الش�كل 7-8 تتخلص معظم املفصليات  ∎
من الفضالت اخللوية عر أنابيب ملبيجي.

�صف وظيفة أخرى ألنابيب ملبيجي.

التنف�ص Respiration   تحصل المفصليات على األكسجين باستعمال أحد هذه 

التراكيب: الخياش�يم أو القصبات الهوائية أو الرئات الكتبية.  معظم المفصليات 
المائية لها خياش�يم، كما يظهر في الشكل 6 - 8 ، والتي تعمل بنفس طريقة عمل 
الخياش�يم في الرخويات، وتكون األنس�جة في أجس�ام مفصليات اليابس�ة قريبة 
م�ن ممر تدفق اله�واء؛ لكي تحصل على األكس�جين. تعتمد مفصليات اليابس�ة 
عل�ى الجهاز التنفس�ي أكث�ر من الجه�از الدوراني لنقل األكس�جين إلى الخاليا، 
 ،trachea Tubes وله�ا جهاز من األنابي�ب المتفرعة يس�مى القصبات الهوائي�ة
الشكل 6 - 8 ، التي تتفرع إلى أنابيب أصغر فأصغر لتحمل األكسجين إلى أجزاء 

الجسم المختلفة.
بع�ض المفصلي�ات - ومنه�ا العناك�ب - له�ا رئ�ات كتبي�ة book lungs، وهي 
جي�وب تش�به الكي�س، ذات ثنيات جداري�ة كثيرة للتنف�س؛ ولزيادة كف�اءة تبادل 
الغازات. ويوضح الش�كل 6 - 8 كيف تش�به األغش�ية في الرئة الكتبية صفحات 
هذا الكتاب. تتصل القصبات الهوائية والرئة الكتبية بالبيئ�ة الخارجي�ة عن طريق 

 .spiracles فتحات ُتسمى الثغور التنفسية
جه��از الدوران Circulation  تتميز المفصلي�ات بجهاز دوراني مفتوح حيث 

يضخ القلب الدم؛ لينتقل إلى جميع أجزاء الجس�م عبر األوعية الدموية، ثم يعود 
إل�ى القلب من خالل مناطق الجس�م المفتوحة. ال تعتم�د أكثر المفصليات على 
جهازها الدوراني لتوزيع األكس�جين، ولكنها تعتمد عليه في نقل المواد الغذائية 
والتخل�ص م�ن الفضالت. يحافظ الدم عل�ى االتزان الداخلي لألنس�جة بتوزيع 

المواد الغذائية والتخلص من الفضالت.
الإخ��راج Excretion  تتَخلَّ�ص كثير من المفصليات م�ن الفضالت الخلوية 

الموجودة في الدم عن طريق أنابيب ملبيجي malpighian tubules؛ إذ تس�اعد 
هذه األنابيب مفصليات اليابس�ة على ثبات االتزان الداخلي للماء في أجس�امها. 
وتوج�د هذه األنابيب في الحش�رات ف�ي منطقة البطن، الش�كل 7 - 8 ، بخالف 
الدي�دان الحلقي�ة التي تحتوي عل�ى النفريديا في كل حلقة من حلقات جس�مها. 
تتص�ل أنابي�ب ملبيج�ي بالقن�اة الهضمي�ة )األمع�اء(، وتف�رغ فيه�ا الفض�الت. 
وللقش�ريات وبع�ض المفصلي�ات نفريدي�ا متح�ورة مش�ابهة لم�ا عن�د الديدان 

الحلقية، تستعملها للتخلص من الفضالت الخلوية.

المفردات

اأ�صل الكلمة

Transport النقل

تحويل الشيء من مكان إلى آخر.
ينقل الدم المواد الغذائية إلى الخاليا 

في جميع أجزاء الجسم. 

المطويات

�ن مطويت�ك معلوم�ات م�ن ه�ذا  َضمِّ
القسم.
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�ن العي�وُن املركبة  ∎  الش�كل 8 - 8 متكِّ
املفصلي�اِت الطائ�رة من رؤية األش�ياء 
يف أثن�اء حركته�ا بس�هولة. ق�د تك�ون 
الصورة التي تراها احلرة غري واضحة 
كتل�ك الصور الت�ي تراه�ا الفقاريات. 
والصورة الضبابية هي كل ما حتتاج إليه 

هذه احلرة  يف طريقة عيشها.
ا�صتنت��ج إذا كانت الصور التي تراها هذه 

احل�رشة ص�وًرا ضبابية، فكي�ف يمكنها أن 
تبقى يف مأمن من املفرتسات؟ 

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عامل الكيمياء احليوية

العملي�ات  حت�دث  كي�ف  حي�دد   
امل�واد  ي�درس  وق�د  احليوي�ة. 
الكيميائية املكونة للفرمون ليطور 
طريق�ة فعال�ة يف تنظي�م مقاوم�ة 

اآلفات الضارة.

ال�صتجاب��ة للمثي��رات Response to stimuli   لمعظم المفصليات سلس�لة 

مزدوجة من العقد العصبية الممتدة على طول الس�طح البطني ألجسامها، ويتكون 
الدم�اغ م�ن اندم�اج عقدتي�ن عصبيتين ف�ي ال�رأس. وعل�ى الرغم م�ن أن معظم 
المفصلي�ات تنظم س�لوكها -كالتغّذي والحركة - بواس�طة عق�دة عصبية في كل 

قطعة من جسمها، إال أن الدماغ يستطيع تثبيط عملها جميًعا.
الإب�صار يس�مح اإلبصار الدقيق للحش�رة بالطيران، فتكون قادرة على مالحظة أي 

حركة مهما كانت بس�يطة، مما يمّكنها من اله�روب. لمعظم المفصليات زوج من 
العيون المركبة، الش�كل 8 - 8. وللعيون المركبة سطوح عديدة، سداسية الشكل، 
كل سطح يرى جزًءا من الصورة، ويجمع الدماغ أجزاء الصورة بشكل فسيفسائي. 
فالعي�ون المركب�ة للمفصليات الطائ�رة كالرعاش�ات تمّكنها من التحليل الس�ريع 
لطبيع�ة األرض وما عليها ف�ي أثناء الطيران، فضاًل ع�ن أن للكثير من المفصليات 
)8-8( أعين بس�يطة. ولكل عين عدس�ة واحدة وظيفتها تميي�ز الضوء من الظالم. 
وللجراد والحش�رات الطائرة عيون بس�يطة تعمل مجس�ات لتحديد األفق، وذلك 

للمساعدة على توازن الطيران.
ال�صمع للمفصليات عضو حس�ي آخر يدعى الطبلة، وهي غش�اء مس�طح يس�تعمل 

للس�مع؛ فهو يهتز اس�تجابة ألمواج الصوت. وتوجد الطبل�ة في المفصليات على 
األرجل األمامية، كما في صرصور الليل، أو على البطن كما في الجندب، أو على 

الصدر في بعض الحشرات كالعث.
 ،pheromones الم��واد الكيميائية تتواصل أفراد النمل مًعا عن طريق الفرمونات

وهي م�ادة كيميائية يفرزها  العديد من أنواع الحيوانات، ومنها المفصليات، وهي 
تؤثر في سلوك الحيوانات من النوع نفسه. يستعمل النمل قرون استشعاره لتحّسس 
رائح�ة الفرمون، وتتبُّع طريق محددة باس�تعمال الرائحة. وتحفز أنواع متعددة من 

الفرمون بعَض أنواع السلوك، ومنها التكاثر والتغّذي.
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يف  ∎ العض�الت  ترتب�ط   8-9  الش�كل 
املفصلي�ات م�ع الس�طح الداخ�يل هليكله�ا 
اخلارجي،  عى كل جانب للمفصل. تتصل 
بالس�طح  العض�الت يف أط�راف اإلنس�ان 

اخلارجي للهيكل العظمي.

ع�صلة

ع�صلة

هيكل خارجي

المف�صليات
الإن�صان

عظم

الخال�صة

 يمك�ن تحدي�د المفصلي�ات م�ن  •
خ�الل ث�الث خصائ�ص تركيبي�ة 

رئيسة.
وتعال�ى-  • -س�بحانه  اللَّ�ه  هي�أ   

جعلته�ا  تكيف�ات  للمفصلي�ات 
أنجح الحيوانات وأكثرها انتش�اًرا 

على األرض.
 تكيف�ت أج�زاء ف�م المفصلي�ات  •

لمصادر غذائية مختلفة وعديدة.
 تنسلخ المفصليات لتنمو. •
 التكيفات في أجه�زة المفصليات  •

جمي�ع  ف�ي  العي�ش  م�ن  مّكنته�ا 
البيئات، وزيادة تنوعها وعددها.

فهم الأفكار الرئي�صة

 ق��ّوم الصفات الثالث  1.
الرئيسة للمفصليات التي مّكنتها من 

العيش في جميع البيئات.
المفصلي�ة  2. الزوائ�د  أهمي�ة  ا�ص��رح 

للحيوانات التي لها هيكل خارجي.
الرئيس�ة  3. التنف�س  طرائ�ق  لخ���ص 

الثالث في المفصليات.
يح�دث  4. أن  يمك�ن  م�اذا  ا�ص��تنتج 

لحيوان مفصلي حدث له تش�وه في 
أنابيب ملبيجي.

التفكير الناقد

و�ص��ح التكيفات التي تساعد حيواًنا  5.

مفصليًّ�ا على العيش ف�ي بيئة جبلية 
الهوائي�ة  التي�ارات  حي�ث  ب�اردة، 
القوية، وحيث تنمو أعش�ابها ببطء، 
وتكثر فيها الطيور التي تتغذى على 

المفصليات.
 اكتب فقرة  6. 

تشرح فيها كيف تحمي المفصليات 
نفسها من األعداء خالل فترة تصلب 
بع�د  الجدي�د  الخارج�ي  الهي�كل 

انسالخها.

1-8التقويم

الحركة  Movement  المفصليات حيوانات نش�يطة وسريعة. وهي قادرة على 

الزحف والمش�ي الس�ريع والتس�لق والحف�ر والس�باحة والطيران؛ بس�بب وجود 
جه�از عضلي متق�دم فيها. ارجع إلى الش�كل 9-8 لمقارنة ارتب�اط العضالت في 
أطراف اإلنسان وفي المفصليات. تعتمد قوة انقباض العضلة في المفصليات على 
معدل الس�ياالت العصبية التي تنبه العضالت، بينما تعتمد قوة انقباض العضلة في 

الفقاريات على عدد األلياف العضلية المنقبضة.
التكاث��ر Reproduction  تتكاث�ر معظم المفصليات جنس�يًّا، وله�ا العديد من 

التكيف�ات الخاصة بالتكاثر. الجن�س في معظم المفصليات منفصل، ولكن القليل 
-ومنه�ا البرنقيل barnacle - خنث�ى، وتقوم بالتلقيح الذاتي. ومعظم القش�ريات 
تحتضن البيض بطريقة ما، ولكنها ال تقوم برعاية األفراد الحديثي الفقس، وبعض 

العناكب والحشرات أيًضا تحضن بيضها، وبعضه يرعى صغاره، ومنه النحل.
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الجدول 8-1
خ�صائ�ص المف�صليات

ذوات الأرجل املئة والألفاحل�صرات واأ�صباههاالعنكبيات واأ�صباههاالق�صرياتاملجموعة

مثال

ذوات الأرجل الألفاليع�صوب Dragonflyالعنكبوت الذئب�صرطان البحر

اخل�صائ�ص

زوجان من قرون االستشعار، 
عينان مركبتان، فقيم، خمسة 
أزواج م�ن األرج�ل )أقدام 
كالبية، وأرجل(، وعوامات 

قدمية.

ال يوج�د قرون استش�عار، 
ن م�ن جزأين  الجس�م مكوَّ
)الرأس- صدر، والبطن(، 
الزوائ�د  م�ن  أزواج  س�تة 
فمي�ة،  )لواق�ط  المفصلي�ة 
وأربع�ة  قدمّي�ة،  ولوام�س 

أزواج من األرجل(.

زوج من قرون االستشعار، 
عيون مركبة، عيون بسيطة. 
الجس�م مك�ون م�ن ثالث�ة 
أجزاء )رأس، صدر، بطن(، 
ثالث�ة أزواج م�ن األرجل، 
األجنح�ة  م�ن  وزوج�ان 

المتصلة بالصدر.

ذوات األرجل المئة: أجسام 
طويل�ة ومقس�مة، وزوج من 
األرجل متصل بكل قطعة في 

البطن.

األل�ف:  األرج�ل  ذوات 
زوجان من األرجل متصالن 
بكل قطع�ة من البطن، وزوج 
واح�د متصل ب�كل قطعة من 

الصدر.

تنوع المف�صليات 

Arthropod Diversity
 تصنف المفصليات بناًء على تركيب قطع أجس�امها، وأنواع الزوائد، 

وأجزاء الفم.
الرب��ط مع الحياة تخيل نفس�ك في غابة، وقد قم�ت بقلب صخرة صغيرة فظهر لك 

مخلوق�ات حية، بعضها بحث عن م�كان يختبئ فيه، ومنها ما تحرك ببطء، وبعضها 
تحرك بسرعة. فالعنكبوت يختبئ تحت األوراق، وقمل الخشب يتحرك ببطء بعيًدا 
عن الضوء، ويخرج النمل مسرًعا من بيته. إن جميع هذه الحيوانات من المفصليات.

 Arthropod Groups مجموعات المف�صليات

صنف�ت المفصلي�ات بن�اًء على أوجه التش�ابه بينه�ا - ومنها تركيب قطع أجس�امها 
والزوائد وأجزاء الفم - في أربع مجموعات رئيسة )الجدول 1-8(، هي القشريات 
ومنها سرطان البحر وجراد البحر، ومجموعة العنكبيات ومنها العنكبوت وأشباهه، 

ومجموعة الحشرات وأشباهها، وذوات األرجل المئة وذوات األرجل األلف. 

8-2
الأهداف

يف  � والوظائ�ف  الرتاكي�ب  متي���ز 

املجموعات الرئيسة للمفصليات. 
تقارن بن التكيفات يف املجموعات  �

الرئيسة للمفصليات. 
حت��دد الصف�ات املمي�زة ل�كل من  �

القريات والعنكبيات. 

مراجعة المفردات

احليوان��ات اجلال�ص��ة حيوان�ات تبقى 

ملتصقة بمكان واحد. 

المفردات الجديدة

القدم الكالبية
العوامات القدمية 

اللواقط الفمية
اللوامس القدمية

املغازل
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 الش�كل 10 - 8  جراد البحر )اإلس�تكوزا(  ∎
حي�وان ق�ري مائ�ي. الحظ وج�ود القدمن 
وحتطيم����ه،  بالغ�ذاء  لإلمس�اك  الكالبيت�ن 
ال�رأس - ص�در س�ميك، وتتص�ل ب�ه أرجل 
امل�ي، وق�رون االستش�عار، ويتص�ل بالبطن 

عوامات قدمية.
و�ص����ح االس�تعامالت األخرى للقدم الكابية يف 

جراد البحر؟ 

 الش�كل 11-8 إذا تع�رض ش�خص لع�ض  ∎
العنكب�وت البن�ي الناس�ك فعلي�ه أن يت�داوى 

رسيًعا؛ ألنه سام.

 Crustaceans الق�صريات

س�رطان البح�ر، والروبيان، وجراد البحر كلها قش�ريات. 
وتعي�ش ه�ذه الحيوان�ات في البيئ�ات البحري�ة، أو المياه 
العذب�ة، أو عل�ى اليابس�ة. معظ�م القش�ريات حيوان�ات 
مائية، ولها زوجان من قرون االستشعار، وعينان مركبتان 
الفك�وك  متحركت�ان، وفك�وك علوي�ة للمض�غ، وتفت�ح 
العلوية للقش�ريات وتغلق بش�كل جانبي بداًل من الحركة 
من أعلى إلى أسفل، كما في اإلنسان. وتحوي القشريات 

 زوائد متفرعة تس�تخدم لإلمس�اك بالطعام، وبعضها ُيس�تخدم للتكاثر والسباحة.
للقشريات طور َيَرقيٌّ حر السباحة ُيسمى يرقة نوبليوس nauplius، وهو طور غير 
مكتمل النمو، يختلف في الش�كل والمظهر عن الحيوان البالغ. معظم القشريات 
-ومنها جراد البحر )اإلس�تكوزا( وحيوان س�رطان البحر- لها خمس�ة أزواج من 
بيتين chelipeds. ولها مخالب تكيفت  األقدام. ُيسمى الزوج األول القدمين الُكااّ
لإلمس�اك بالطعام وتحطيمه، الشكل 10 – 8. وخلف أزواج األقدام األربعة التي 
تس�تعملها للمش�ي تقع العوامات القدمي�ة swimmerets، وهي زوائد تس�تعمل 
للتكاثر والس�باحة. بعُض القش�ريات تعد من الحيوانات الجالسة، ومنها البرنقيل 

barnacles؛ حيث يستعمل أرجله لتوجيه الغذاء نحو فمه.

أّما قمل الخش�ب فهو من القش�ريات التي تعيش على اليابسة في األماكن الرطبة، 
وتحت جذوع األشجار، وله سبعة أزواج من األرجل.

  ماذا قراأت؟ لخص وظائف الزوائد في القشريات. 

 Spiders and Their relatives  العناكب واأ�صباهها

تتب�ع العناك�ب طائفة العنكبيات، الت�ي تضم العناكب والق�راد والحلم والعقارب 
وحي�وان حذاء الفرس. تمت�از معظم العنكبيات بأن أجس�امها مكونة من جزأين، 
هم�ا ال�رأس - ص�در، والبطن، وله�ا س�تة أزواج من الزوائ�د، وليس له�ا قرون 
استش�عار. وق�د تحّور الزوج األمامي م�ن الزوائد في العنكبيات إل�ى أجزاء فمية 
ُتسمى لواقط فمية chelicerae، تكيفت لتقوم بعمل األنياب أو الكالبات، وغالًبا 
ما تتصل بغدة س�امة.  ُيس�مى ال�زوج الثاني م�ن الزوائد في العنكبي�ات اللوامس 
القدمية Pedipalps، وتس�تعمل هذه الزوائد لإلحساس واإلمساك بالفريسة. كما 
أنها تستعمل للتكاثر في ذكر العنكبوت. أما في العقارب فتكون اللوامس القدمية 
على ش�كل كماشات كبيرة. تستعمل س�ائر األزواج األربعة الباقية من الزوائد في 

حركة العنكبيات، الشكل 11 - 8.
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�الشكل 12 - 8 ينسج هذا العنكبوت  ∎
ن املنطقُة  شبكة دائرية عىل النباتات. ومتكِّ
غري اللزجة من الشبكة العنكبوَت من 
املرور من منطقة إىل أخرى فوق الشبكة.

العناك��ب Spiders  جمي�ع العناكب آكلة للح�وم. وبعضها مث�ل العنكبوت الذئب 

والرتيالء tarantula تصطاد فرائس�ها، وبعضها اآلخر يمس�ك فرائس�ه بنصب شبكة 
حريرية تصنع من بروتين سائل يفرز من غدد خاصة، ثم ُيغزل بواسطة تراكيب ُتسمى 
المغ�ازل spinnerets، توج�د ف�ي نهاي�ة بط�ن العنكبوت. وق�د ألهم الله -س�بحانه 

وتعالى - العناكب بناء بيوتها، وأودع فيها صفات غريزية لعمل ذلك، قال تعالى: 

 

والعناك�ب ق�ادرة على صنع أنواع محددة من الش�باك. والس�لوك الغري�زي للعناكب 
يمّكنه�ا م�ن القي�ام بهذا العمل بكف�اءة مرة بعد أخ�رى. يبين الش�كل 12 - 8 مراحل 
إنش�اء الش�بكة. بعد أن تلتصق الفريس�ة بالش�بكة يق�وم العديد من العناك�ب بتغليف 
الفريس�ة بخي�وط حريري�ة إلى حي�ن التغذي عليه�ا، ويب�دأ الهضم الخارج�ي بإفراز 
إنزيم�ات هاضم�ة على الفريس�ة لتطريتها، ثم تبدأ ف�ي التهام الغذاء الط�ري، أما بقية 
األغذي�ة فيتم هضمها داخليًّا. لكي تتكاثر العناك�ب، يضع ذكر العنكبوت الحيوانات 
المنوية على شبكة صغيرة يبنيها، ثم يلتقط الحيوانات المنوية ويخزنها داخل تجويف 
في اللوام�س القدمية. وعند التزاوج يقوم الذكر بحقن الحيوانات المنوية في األنثى. 
تضع األنثى البيوض في شرنقة مصنوعة من الحرير، وقد يصل عددها إلى 100بيضة. 
تخرج الصغار بعد أس�بوعين، وتنس�لخ ما بين خمس إلى عش�ر مرات قبل أن تصبح 

بحجم العنكبوت البالغ.

  م��اذا قراأت؟ قارن بي�ن الزوائد التي تس�تعملها كل من القش�ريات والعنكبيات في 

اإلمساك بالفريسة.

]العنكبوت[

ڈژ   ڈ   ڎ      ڎ  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     زبڇ  
ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ رب
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8-2

 الشكل 13-8 القراد واحللم والعقرب كلها تتبع طائفة العنكبيات.  ∎
�صف خصائص هذه الطائفة  التي يمكن مشاهدهتا يف هذه الصور. 

Ticks، Mites، and Scorpions القراد والحلم والعقارب

ينتم�ي الق�راد والحل�م والعقارب إل�ى طائف�ة العنكبّيات، 
الش�كل 13 - 8. معظ�م الحل�م طوله أقل م�ن mm 1، وله 
رأس- ص�در، وبط�ن ف�ي قطع�ة جس�مية واح�دة بيضوية 
الش�كل. يمك�ن أن يك�ون الحلم مفترًس�ا أو متطف�اًل على 
حيوان�ات أخ�رى. الق�راد طفيلي يتغ�ذى بامتص�اص الدم 
بع�د التصاقه بجس�م العائل. يخ�زن القراد بعض مس�ببات 
واألولي�ات،  والبكتيري�ا  الفيروس�ات  ومنه�ا  األم�راض، 
وينقله�ا إلى عوائله عند لدغه�ا. ومن هذه األمراض مرض 

الاليم، وحّمى جبال روكي المنقطة التي تصيب اإلنسان.
تتغ�ذى العق�ارب عل�ى الحش�رات والعناك�ب وغيرها من 
الالفقاري�ات الصغي�رة التي تمس�ك بها بلوامس�ه القدمية، 
وتمزقها قطًع�ا بلواقطها الفمية. تنش�ط العقارب في الليل، 
وتختب�ئ خالل النه�ار تحت جذوع الش�جر أو في الحفر ، 
وتلسع بالالس�ع الموجود في نهاية البطن، وتسبب لسعتها 

ألًما.
أم�ا في المملكة العربية الس�عودية فيوج�د حوالي 24 نوًعا 
من العق�ارب تتبع فصيلتين، هم�ا: Scorpionidae وتضم 
سبعة أنواع. وفصيلة Buthidae وتضم 17 نوًعا. ومن أشهر 
العق�ارب التي تنتش�ر ف�ي المملكة عقرب فاش�ون األصفر 
  Androctonus األس�ود  والعق�رب   ،Yellow scorpion

 ،Hemiscorpio arabicus والعقرب الجزار ،crassicauda

والعق�رب العرب�ي Compsobuthus arabicus، وغيره�ا 
من األن�واع المختلفة من العقارب. وتختلف درجة س�مية 
العقارب المنتشرة في المملكة العربية السعودية بين الضعيفة 

كالعقرب الجزار، إلى الشديدة السمية كالعقرب األسود.

عقربحلمقراد

صورة بالمجهر اإللكتروني: التكبير × 75

مقارنة خ�صائ�ص المف�صليات

كي��ف تختل��ف ال�ص��فات اجل�ص��مية يف املف�ص��ليات؟ صنّ�ف املفصليات 

بمالحظة عينات من جمموعاهتا الرئيسة الثالث. 

A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P A B C D E F G H I J K L M N O P 

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية. 1.
تنبيه: تعامل مع العينات كافة برفق.

اعم�ل ج�دول بيان�ات لتس�جل في�ه مالحظات�ك ع�ن عين�ات  2.
املفصليات احلية أو املحفوظة. 

الح�ظ عين�ات املفصلي�ات، وس�جل مالحظات�ك ع�ن صفاهتا  3.
اجلسمية يف جدول بياناتك. 

التحليل:

حّدد الصفات اجلسمية املشرتكة بن عينات املفصليات.  1.

�صّنف املفصليات إىل جمموعاهتا التصنيفية املختلفة. 2.
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 الش�كل 14 - 8 خي�رج رسط�ان  ∎
ح�ذاء الف�رس إىل الش�اطئ ليض�ع 

البيض يف الرمل.

�ص��رطان حذاء الفر�ص Horseshoe Crab حيوان بحري له هيكل خارجي ثقيل غير 

مقسم يشبه حذاء الحصان الشكل 14 - 8، يستخدم الكالبات واللواقط الفمية واألزواج 
الثالث�ة من األقدام للمش�ي وللحصول على الغ�ذاء من قاع البحر. يتغ�ذى هذا الحيوان 
عل�ى الدي�دان الحلقية والرخوي�ات والالفقاريات األخرى، فيمس�كها بأقدامه الكالبية. 
وقد تحورت الزوائد الخلفية فيه إلى صفائح تشبه األوراق في نهاياتها، يمكن استعمالها 

في الحفر أو السباحة.

الخال�صة

ُقس�مت المفصلي�ات إل�ى ث�الث  •
مجموعات رئيسة.

للقشريات زوائد تكيفت للحصول  •
على الغذاء والمشي والسباحة.

أول زوجين م�ن زوائد العنكبيات  •
تحورت إل�ى أجزاء ف�م وتراكيب 

للتكاثر أو لواقط فمية.
العناك�ب حيوان�ات آكل�ٌة للحوم،  •

تصط�اد فرائس�ها، أو توقعه�ا ف�ي 
شباك تنسجها من الحرير.

س�رطان حذاء الف�رس مفصلي له  •
هي�كل خارج�ي ثقي�ل غير مقس�م 

يشبه حذاء الحصان.

فهم الأفكار الرئي�صة

حيواًن������ا  1. �ص��نف   
مفصليًّ�ا صغي�ًرا يمش�ي بس�رعة، 
له زوج�ان من قرون االستش�عار، 
وجس�م مقس�م، وفك�وك )فقي�م( 

تتحرك من جانب إلى آخر.
ق��ارن بي�ن طرائق حياة القش�ريات  2.

كي�ف  وض�ح  ث�م  والعنكبي�ات، 
م�ع  أجس�امها  أش�كال  تكيف�ت 

بيئتها؟
لّخ���ص االختالف�ات بي�ن وظائف  3.

الزوائد المختلفة للعنكبوت.
للق�راد،  4. العام�ة  الصف�ات  ح��ّدد 

والعقارب، وسرطان حذاء الفرس.

التفكير الناقد

كّون فر�صية. جراد البحر الكاريبي  5.

الشوكي له نظام مالحي يمّكنه من 
الع�ودة إل�ى بيئته األصلي�ة بعد أن 
يتح�رك إلى مكان غي�ر مألوف له. 
كّون فرضية عن اإلشارات التي قد 
يس�تعملها جراد البحر للعودة إلى 

بيئته األصلية. 
�ص��ّمم تجربة. يريد عال�م أحياء أن  6.

يكتش�ف كي�ف يتغ�ّذى العنكبوت 
البني الناسك، وبعد عدة مشاهدات 
وض�ع العالم فرضية تق�ول إن هذا 
العنكب�وت يفض�ل الفريس�ة الميتة 
على الفريس�ة الحي�ة. صّمم تجربة 

الختبار هذه الفرضية.

2-8التقويم
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�لح�شر�ت و�أ�شباهها 

Insects and Their Relatives
 وهب اللَّه للحش�رات تكّيف�ات تركيبية ووظيفي�ة جعلتها المجموعة 

األكثر انتشاًرا وتنوًعا بين المفصليات.
�لرب��ط مع �لحياة هل لس�عتك نحلة يوًم�ا، أو أعجبتك ألوان فراش�ة وهي تتنقل بني 

زهرة وأخرى، أو س�معت أصوات رصصور الليل؟ توج�د احلرشات حولك، وتؤثر 
يف حياتك بطرائق خمتلفة.

 Diversity of Insects تنوع �لح�شر�ت

يق�در العلماء أنواع الحش�رات بنحو 30 ملي�ون نوع تقريًبا. وتع�د أكثر من مجموع 
أن�واع بقية الحيوانات مجتمع�ة. وبالرجوع إلى المفصلي�ات - حيث تمثل أنواعها 
ثالث�ة أرب�اع الحيوانات قاطب�ة - فإن % 80 منها حش�رات. وتعيش الحش�رات في 
بيئ�ات عدي�دة، فقد توج�د في الترب�ة والغابات والصح�اري، وعلى قم�م الجبال، 
كم�ا قد توجد في المناطق القطبية. ويع�ود ذلك إلى ما وهب لها الله من قدرة على 
ك بس�هولة ف�ي الهواء أو  الطي�ران والتكي�ف. فقد مّكنه�ا حجمها الصغير من التحرُّ
الماء. وقد ازداد تنوع الحشرات وتعّزز بوجود هيكل خارجي لحمايتها والمحافظة 
عليها من الجفاف في الصحاري والمناطق الجافة األخرى. وكذلك مّكنتها قدرتها 
التكاثرية وقصر دورة الحياة من نجاح معيشتها في المناطق التي تقطنها، فأّدى ذلك 

إلى تضخم مجتمعاتها. 

  External Features ل�شفات �لخارجية�

تنقس�م أجس�ام الحش�رات إلى ثالث مناطق، هي الرأس والصدر والبطن. ويوجد 
في الرأس زوج واحد من قرون االستش�عار، وعيون مركبة، وعيون بسيطة، وأجزاء 
الفم، الشكل 15 - 8. وللحشرات ثالثة أزواج من األرجل، وزوجان من األجنحة 

على الصدر، ولبعضها زوج واحد من األجنحة، وبعضها اآلخر ليس له أجنحة. 

ال�رأس،  ∎ مناط�ق   8-15  الش�كل 
أه�م  م�ن  للج�راد  والبط�ن  الص�در، 

الصفات املميزة للحرشات. 
قارن. كيف اختلفت مناطق اجلسم يف 

احلرشات عّم يف القرشيات؟

8-3
�لأهد�ف

حتدد صفات احلرشات.  �

حتّلل كيف حي�ّدد الرتكيُب الوظيفَة  �

يف احلرشات.
تقارن بني التحول الكامل والتحول  �

غري الكامل.

مر�جعة �لمفرد�ت 

حبوب اللقاح: مس�حوق ناع�م تنتجه 

نباتات معينة عندما تتكاثر.

�لمفرد�ت �لجديدة

التحول 
عذراء يف رشنقة 

حورية 
فئة اجتامعية
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اأجزاء فم الح�صراتالجدول 8-2

�صفنجياأنبوبياأجزاء الفم قار�صثاقب / ما�ص اإ

 �صكل الفم

الوظيفة

تنفرد لفات أنبوب التغّذي 
وتمتد المتصاص السوائل 

وتوصيلها إلى الفم.

الج�زء الط�ري م�ن أجزاء 
الف�م يعمل مثل اإلس�فنج 

ليلعق ويلحس.

أنب�وب دقي�ق يش�به اإلبرة 
ج�ذر  أو  الجل�د  يخت�رق 
النبات المتصاص السوائل 

وتوصيلها إلى الفم.

الفك العلوي يمزق أنسجة 
الحي���وان أو ال�ن�ب�ات أو 
يقطعه�ا، وتقوم أجزاء الفم 

األخرى بتوصيل الغذاء.

 الح�صرات ذات

التكيفات

الذب�اب المنزل�ي، وذباب�ة الفراش، والعث.
الفاكهة.

ال�ب�ع��وض )أنثى بعوضة 
األنوفيل�س(، والحش���رة 
النطاط�ة، والبق�ة المنتن�ة، 

والبراغيث.

الجراد، ال�خ�ن�اف�س، النمل، 
النحل )قارض العق(.

 Insect Adaptations تكيفات الح�صرات

الأرجل Legs  تكيفت أرجل الحش�رات للعديد من الوظائف. فللخنافس أرجل بمخالب 

للمش�ي والحفر في التربة أو الزحف تحت القلف )لحاء الش�جر(. وللذباب أرجل للمش�ي 
مزودة بوسائد في نهاياتها تمّكنها من المشي وااللتصاق باألسقف وهي مقلوبة. وقد تكيفت 
أرج�ل النحل لجم�ع حبوب اللقاح، ف�ي حين تكيف�ت األرجل الخلفية للج�راد وصرصور 
الليل للقفز. وكذلك تكيفت أرجل حش�رة صرصور الماء للمش�ي فوق س�طح الماء؛ حيث 
يوجد على أرجلها وس�ائد مغطاة بش�عر ال يلتصق به الماء وال يكس�ر التوتر السطحي للماء! 
فس�بحان م�ن َبَرأه�ا وصّوره�ا! استش�عر وأن�ت تقرأ ه�ذه التكيفات ق�ول الحق ع�ز وجل:

  ]النمل[. 

اأج��زاء الف��م  Mouth parts تكيف�ت أج�زاء  فم الحش�رات للغ�ذاء ال�ذي تأكله. ادرس 

الجدول 2-8، وأعط أمثلة على أجزاء الفم في الحشرات ووظائفها. 
اأجنحة الح�ص��رات Wings  الحش�رات ه�ي الالفقاريات الوحيدة الق�ادرة على الطيران؛ 

فأجنح�ة الحش�رات م�ا هي إال نم�و خارج م�ن جدار الجس�م. يتك�ون الجناح م�ن طبقتين 
غشائيتين رقيقتين من الكايتين، وهي المادة نفسها التي يتكون منها الهيكل الخارجي لها. 
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 الش�كل 16 - 8 أجنح�ة الفراش�ة مغط�اة  ∎
بحراش�ف دقيقة. الحظ أن رضب�ات اجلناح 
إىل أع�ى وإىل أس�فل تكون عى ش�كل الرقم 

ثامنية  )8(.

ولألجنحة عروق ثابتة تعطيها قوًة. وقد تكون األجنحة رقيقة كما في الذباب، 
أو س�ميكة كم�ا ف�ي الخناف�س. تغط�ي أجنح�ة الف�راش والعث زوائ�د دقيقة 
)حراشف( مهمة في الطيران، الشكل 16 - 8.  يتطلب الطيران حركات معقدة 
لألجنحة، مثل الدفع إلى األمام، والرفع إلى أعلى، والتوازن، والتوجيه، وهذه 
كله�ا حركات مهمة. لذلك فإن معظم الحش�رات تحرك أجنحتها على ش�كل 

رقم ثمانية )8(،  الشكل 16 - 8. 

  ماذا قراأت؟ قارن كيف تشبه األجنحة الهيكل الخارجي؟

اأع�ص��اء الح�ص Sense organs  للحشرات العديد من التكيفات في أعضاء 

الحس، ومنها قرون االستشعار واألعين لإلحساس ببيئاتها. وللحشرات أيًضا 
تراكيب شبيهة بالشعر حّساسة للمس والضغط واالهتزاز والرائحة. وهي قادرة 
عل�ى تحدي�د الحركة؛ إذ ترصد الحش�رة التغيرات في اتجاه الهواء باس�تعمال 
مئات الشعيرات التي تغطي أجسامها. تحس بعض الحشرات بأمواج الصوت 
المحمولة في الهواء باس�تعمال أغشيتها الطبلية، في حين يرصد بعضها اآلخر 

االهتزازات الصوتية الصادرة عن األرض، بخاليا حسية على األرجل.

 تف�سير الر�سوم البيانية 
هل يس�تعمل الفراش الضوء املس�تقطب عند التزاوج؟ الضوء املستقطب 
أمواج ضوئية هلا جماالت كهربائية هتتز يف مستوى واحد ويف االجتاه نفسه. 
يفرتض العلامء أن تدرج األلوان املوجودة عى أجنحة بعض الفراش -كام 
يف الص�ورة -يكون ضوًءا مس�تقطًبا، وجيذب بع�ض الذكور نحو األنثى. 
يوض�ح الرس�م البياين باألعمدة ع�دد الذكور التي انجذب�ت نحو الضوء 

املستقطب مقارنة بالضوء غري املستقطب. 

التفكير الناقد 

1. فرس الرسم البياين: أي األجنحة انجذب إليه أكر عدد  من الذكور؟

2.  اس�تنتج. يالح�ظ الباحث�ون أن الف�راش الذي يعي�ش يف الغابات متيل 

أجنحت�ه إىل تكوي�ن تل�ون قزح�ي بخ�الف الف�راش ال�ذي يعيش يف 
السهول. ما سبب ذلك؟ 

أخذت بيانات هذا املختر من:
Sweeney, A., et al. 2003. Insect communication: polarized light as a butterfly mating signal.Nature 423:31-32.

بناًء على بيانات حقيقية

مختبر تحليل البيانات 8-1
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التحول غري الكامل
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التحول الكامل

�الشــكل 17 - 8 احلرشات التي متر ∎	
بالتحــول الكامل هلا مرحلــة للراحة 
تســمى العذراء. ال تظهر هذه املرحلة 
يف احلرشات التي تكمــل دورة حياهتا 

خالل التحول غري الكامل.

يشــعر الكثير من الحشرات بالمواد الكيميائية بواسطة مســتقبالت كيميائية للذوق 
والشــم توجد على أجزاء الفم، أو قرون االستشــعار، أو األرجل. بعض الحشرات 
كالعث قادرة على تحديد الرائحة على بعد عدة كيلومترات. اإلشارات الكيميائية - 
ن  الحشرات من التواصل لجذب شريك التزاوج، أو لتجميع األفراد  فرمونات- ُتمكِّ

في مستعمرات كبيرة لتهاجر، أو لتبقى على قيد الحياة في الطقس البارد.
التح��ول Metamorphosis تضع معظم الحشــرات بيوضها فــي مكان يكثر فيه 
الغــذاء لصغارها بعد الفقس. إن الحشــرات البالغة ال تســتعمل عادة مصدر غذاء 
يرقاتها، وهذا يمنع التنافس بينهما على الغــذاء، ويزيد فرص بقائها، وخصوًصا إذا 
كان الغذاء نادًرا. بعد أن تفقس البيوض تمر معظم الحشــرات بسلسلة من التغيرات 

من اليرقة إلى الحشرة البالغة وُتسمى هذه التغيرات التحول.
∎Complete metamorphosis تمر معظم الحشــرات بأربع مراحل من  التحول∎الكامل
التحول الكامل: بيضة، يرقة، عذراء داخل شرنقة، حشرة كاملة، ومن أمثلة ذلك الفراشة 
والنحل والخنفساء. ويبين الشــكل�17 - 8 اليرقة التي تشبه الدودة، غالًبا ما ُتسمى 
اليســروع )caterpillar(، ولها أجزاء فم قارضة، وتتغذى بشراهة بالغة. تتحول إلى 
عذراء�داخل�شــرنقة pupa ال تتغذى، وتتحول بعد ذلك إلى الشــكل البالغ، الذي 

يتغذى ويتكاثر مجدًدا.
التح��ول∎غير∎الكامل∎)التحول∎الناق�ص(  Incomplete metamorphosis الحشرات التي 
تمر بالتحول غير الكامل ومن أمثلة ذلك الجراد والنمل األبيض واليعسوب  -وكما 
في الشــكل�17 - 8 - تخرج من البيوض على شكل حورية nymph - وهي شكل 
غير ناضج جنســيًّا من الحشــرات- يشبه الحشــرة البالغة دون أن تكون لها أجنحة 

كاملة. بعد عدة انسالخات تصبح الحوريات حشرات بالغة مجنحة.

∎∎م��اذا∎قراأت؟∎لخ�ص دورة حياة الحشرات التي تمر بعملية التحول غير الكامل 
)التحلو الناقص(؟



 تجرية
علميةعلمية

ما الذي يعي�ش بين اأوراق ال�سجر المت�ساقطة؟

مهن∎مرتبطة∎مع∎علم∎الأحياء

عامل∎احل�شرات
 قد يقوم عامل احلرشات بدراســة 
حياة احلرشات وسلوكها، وكيفية 
بدراســة  يقوم  وقد  مقاومتهــا، 

حرشات مفيدة كنحل العسل. 
مستعمرات  برتبية  يقوم  فالنّحال 
وتلقيح  العســل  النحــل إلنتاج 

املحاصيل. 
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 الش�كل 19-8 ال تنح�ر أمهية احلرات   ∎
يف تلقي�ح األزهار، ب�ل إن بعضها يتغذى عى 
حرات ضارة. وتتغذى خنفس�اء الدعسوقة 
عى احلرات الضارة بالنبات )حرة املن(. 

 الش�كل 18-8 ذباب�ة الرم�ل تنق�ل م�رض  ∎
اللشامنيا. 

 الشكل 19-8 سوسة النخيل احلمراء.  ∎

مجتمع��ات الح�ص��رات Insect Societies الحش�رات- ومنها نحل العس�ل 

والنم�ل والنم�ل األبي�ض- تتعاون فيما بينها في النش�اطات األساس�ية لبقائها، 
وللنح�ل مجتم�ع معق�د، حي�ث تعي�ش 70 أل�ف نحلة ف�ي الخلي�ة الواح��دة، 
مقس�م��ة إل�ى 3 فئ�ات من أج�ل البق�اء. الفئ�ة االجتماعية cast ه�ي مجموعة 
م�ن األف�راد ضمن مجتمع تنجز أعم�االً محددة. ففي خلي�ة النحل ثالث فئات 
اجتماعي�ة، ه�ي الملكة والعام�الت والذكور. العامالت إن�اث ال تتكاثر، تقوم 
بجم�ع الرحيق وحبوب اللقاح، وتبني قرص العس�ل، وتصنع العس�ل، وتعتني 
بالصغ�ار، وتحرس خلية النحل. يقوم ذكر النح�ل بتلقيح الملكة، والملكة هي 

األنثى الوحيدة القادرة على التكاثر.
الح�ص��رات والإن�ص��ان Insects  and  Human  الحش�رات جزء متمم للنظام 

البيئ�ي على األرض. معظم أنواع الحش�رات غير ضار باإلنس�ان؛ فالحش�رات 
تلق�ح معظ�م األزه�ار، وتنت�ج العس�ل والحرير اللذين يش�كالن غذاء وكس�اء 
لإلنس�ان، كما تش�كل الحش�رات مصدًرا لغذاء الطيور واألس�ماك وحيوانات 
أخرى. يمكن أن تكون الحشرات ضارة باإلنسان. فالقمل والحشرات الماصة 
للدم تتطفل على اإلنس�ان. وتحمل البراغيث الطاعون، كما ينقل ذباب المنزل 
حّم�ى التيفوئيد، وينقل البعوض مرض المالري�ا، والحمى الصفراء، وفيروس 
حّم�ى غرب النيل. ويس�بب الع�ث الغجري تدميًرا كاماًل ألج�زاء من الغابات، 
 أم�ا ذباب�ة الرم�ل فتنقل مس�بب م�رض الليش�مانيا، الش�كل 18 - 8. كما يدمر
الج�راد Locust -ن�وع م�ن الجن�ادب- المحاصي�ل الزراعية والغط�اء النباتي 
عموًما، مما يؤدي إلى خس�ائر فادحة ما لم يتم مكافحته كما. كما تعتبر سوس�ة 
النخي�ل الحم�راء من أخطر اآلفات الحش�رية التي تهاجم النخي�ل في المملكة 

العربية السعودية، الشكل 19 - 8. 
كي�ف يمك�ن الس�يطرة على األض�رار التي تس�ببها الحش�رات؟ ف�ي الماضي، 
اس�تعملت المواد الكيميائية دون تمييز للس�يطرة على الحش�رات. وقد س�ّبب 
االس�تعمال المف�رط للم�واد الكيميائية خلاًل بالسالس�ل الغذائي�ة، وفي أعداد 
الحش�رات المفيدة، كما تطورت لدى الحش�رات مقاومة للمبيدات الحش�رية. 
وق�د أصبح اس�تعمال المقاوم�ة الحيوية أكثر أهمية اآلن، الش�كل 20 - 8، كما 
أصب�ح اس�تعمال اإلدارة المتكاملة لآلفات المس�ببة لألوبئة أس�لوًبا يتبعه كثير 
م�ن المزراعي�ن في يومنا ه�ذا، وهذا يعطي فرص�ة طويلة األمد للس�يطرة على 
الحش�رات الضارة. وتس�تعمل هذه االس�تراتيجية أنواًعا نباتية مقاومة، وتدوير 
زراعة المحاصيل، وتحديد أوقات الزراعة الحرجة، مع استعمال كميات قليلة 

من الكيماويات في األوقات الحرجة للسيطرة على الحشرات المؤذية.

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

املهند�ص الزراعي

  املهن�دس الزراع�ي يف وزارة البيئ�ة
واملياه والزراعة يتعاون مع املزارعن 
يف الرنام�ج الوطن�ي للوقاي�ة م�ن 
سوسة النخيل احلمراء عر الكشف 
عن أشجار النخيل املصابة، وتقديم 
والوقاي�ة  الكيميائي�ة  املعاجل�ات 

املناسبة. 
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 الش�كل 21 - 8 لذوات األرجل املئة  ∎
زوج واحد من الزوائد املفصلية عى كل 
قطعة، وخمالب سامة عى القطعة األوىل.  
أّم�ا ذوات األرجل األل�ف فلها زوجان 
من الزوائد ع�ى كل قطعة بطنية، وزوج 
واحد من الزوائد عى كل قطعة صدرية.

ذوات الأرجل المئة

ذوات الأرجل الألف

ذوات الأرجل المئة وذوات الأرجل الألف

 Centipedes and Millipeds 

َتْتب�ع ذوات األرجل المئة طائفة خطافيات األرجل، أما ذوات األرجل األلف فتتبع 
طائف�ة مزدوجة األرجل، وهما أكثر قرًبا للحش�رات. تتح�رك ذوات األرجل المئة 
بسرعة، وتعيش في األماكن الرطبة، وتحت جذوع األشجار والحجارة، وبين قلف 
جذوع األش�جار، ولها أجسام طويلة ومقس�مة. ومعظم أنواع ذوات األرجل المئة 
غير ضارة باإلنس�ان.  ول�ذوات األرجل األلف زوجان م�ن األرجل متصالن بكل 
قطع�ة ف�ي منطقة البط�ن، وزوج واحد متصل ب�كل قطعة في منطق�ة الصدر، وهي 
آكلة لألعش�اب، وتعيش في األماكن الرطبة، وتحت جذوع األشجار أو الحجارة. 
وتختلف عن ذوات األرجل المئة في أنها تس�ير بحركة متناس�قة بطيئة. تتغذى في 
األس�اس على النبات�ات المتحللة والرطبة. قارن بي�ن ذوات األرجل المئة وذوات 

األرجل األلف في الشكل 8-21.

3-8التقويم
الخال�صة

تش�كل الحش�رات %80 تقريًب�ا م�ن  •
جميع المفصليات. 

كثي�ر م�ن التكيفات المتنوع�ة مّكنت  •
الحش�رات م�ن العي�ش ف�ي جمي�ع 

البيئات على األرض تقريًبا.
ف�ي  • الف�م  أج�زاء  ش�كل  يعك�س 

الحشرات طبيعة غذائها.
معظم الحشرات تمر بمراحل تحول. •
بع�ض  • ف�ي  االجتماع�ي  التركي�ب 

الحش�رات -ومن�ه تخص�ص األفراد 
للقي�ام بوظائ�ف مح�ددة- ضروري 

الستمرار بقاء مستعمرة الحشرات.

فهم الأفكار الرئي�صة

 ق��ّوم ثالثة تكيفات  1.
للحش�رات، والدور ال�ذي تلعبه 
في تنوعها وانتشارها لتصبح أكثر 

تنوًعا وانتشاًرا.
لجمي�ع  2. العام�ة  الصف�ات  ح��دد 

الحشرات.
اعم��ل قائمة بتكيف�ات في أجزاء  3.

ف�م الحش�رات التي تتغ�ذى على 
ثالث�ة مص�ادر غذائي�ة مختلف�ة، 

واشرح كل نوع.
حّدد. لماذا تمر معظم الحشرات  4.

بالتحول الكامل؟

التفكير الناقد

األن�واع  5. بع�ض  تجرب��ة.  �ص��ّمم   
المختلف�ة م�ن ذبابة الن�ار تصدر 
ومضات ض�وء مختلفة األطوال. 
صّمم تجربة تش�رح لماذا تضيء 

ذبابة النار.
هن�اك  6.  

نح�و 1.75 ملي�ون ن�وع معروف 
ونح�و  الحيوان�ات.  أن�واع  م�ن 
المعروف�ة  األن�واع  أرب�اع  ثالث�ة 
أن�واع  م�ن  و80%  مفصلي�ات، 
المفصلي�ات حش�رات. م�ا عدد 

أنواع الحشرات؟
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مهنة في علم الأحياء: عاِلم الح�صرات الجنائي 

الدليل من الح�صرات

غالًب�ا م�ا تك�ون الحش�رات أول ما يصل إلى مس�رح 
الجريمة، فالذبابة الس�رؤ )Lucilia Sericata( تصل 
في دقائق، ثم تصل أنواع أخرى من الحشرات تباًعا. 
وبع�د وصوله�ا، تتغذى وتنم�و، ثم تض�ع بيًضا ينمو 
وف�ق مراحل زمنية. عالم الحش�رات الجنائي هو َمن 
يطب�ق المعرف�ة العلمي�ة عن الحش�رات ف�ي حل لغز 

الجريمة من حيث زمان حدوثها ومكانه.
وق��ت ح��دوث الوف��اة: هن�اك طريقت�ان لمعرف�ة وقت 

حدوث الجريمة. تستعمل األولى عندما تكون الوفاة 
قد حدثت منذ ش�هر على األق�ل. فبينما تصل الذبابة 
الس�رؤ وذباب�ة المن�زل عل�ى الف�ور، تصل حش�رات 
أخ�رى متأخ�رة ف�ي أثن�اء عملي�ة التحل�ل، وبعضها 
يصل فقط ليتغذى على الحشرات التي وصلت قبله. 
فتعاقب وصول الحشرات يعطينا معلومات عن وقت 
حدوث الوفاة. والطريقة الثانية تستعمل عندما تكون 
الوفاة قد حدثت في غضون أس�ابيع قليلة، وهنا تضع 
الذبابة الس�رؤ بيضها بعد أي�ام قليلة من وصولها )أي 
م�ن الوف�اة(. والخط�وات التالي�ة من النم�و تحددها 
ح�رارة الوس�ط المحي�ط. وبن�اًء عل�ى مرحل�ة النمو 
وعل�ى درج�ة الح�رارة يس�تطيع عالم الحش�رات أن 

يقدر التاريخ الذي حدثت فيه الوفاة.
م��كان ح��دوث الوف��اة: يس�تطيع العال�م أن يح�دد م�ا 

إذا كان�ت الجث�ة قد نقلت م�ن مكان ح�دوث الوفاة 
األصلي؛ فإذا كانت الحشرات التي على الجثة غريبة 
ع�ن المنطقة التي وجدت فيه�ا الجثة تكون الوفاة قد 
حدثت في مكان آخر؛ كذلك فإن الحشرات المألوفة 
في المنطقة يمكن أن تشير إلى مكان حدوث الوفاة.
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العقب��ات: يقف هذا النوع من العل�م عاجًزا أحياًنا إذا 

حدث�ت الوف�اة في الش�تاء الب�ارد مثاًل؛ حي�ث تكون 
الحش�رات أقل نش�اًطا، أو إذا دفنت الجثة عميًقا، أو 
ُلّف�ت جي�ًدا، أو ج�رى تجميدها؛ ومع ذل�ك فإنه في 
كثير من األحيان تكون الحش�رات مفيدة في حل لغز 

الجريمة.

 


 6 على جث�ة ما عندما ادرس المنحن�ى لحل المش�كلة: وجدت يرقات mm 22ْ. ك�م م�رَّ م�ن الوقت على للذباب�ة الس�رؤ طولها C  كان�ت الح�رارة
الوفاة؟
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المفصلي�ات  يت�راوح حج�م  النظري��ة:  الخلفي��ة 

الدقيق�ة بي�ن mm 5-0.1، وم�ن الصعب مش�اهدتها 
بالعي�ن المج�ردة. والعش�رات من أن�واع المفصليات 
الدقيق�ة يمك�ن أن توج�د في م�لء ِمْع�َوٍل م�ن التربة. 

اكتشف الحيوانات المختبئة خال هذا االستقصاء. 
�صوؤال: ما أنواع المفصليات الدقيقة التي قد توجد في 

بيئتك؟ 
 

المواد والأدوات

قمع شفاف.	•عينة تربة.	•
بحام�ل 	•حامل دائري.	• كهربائ�ي  مصب�اح 

معقوف.
كأس زجاجية.	•شبكة سلكية ناعمة.	•
أوعية بالستيكية للجمع.	•إيثانول % 95.	•
دليل ميداني للمفصليات.	•عدسة مكبرة.	•
مسطرة مترية.	•

احتياطات ال�صالمة  

خطوات العمل

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

احص�ل عل�ى عينات م�ن أوراق النبات�ات وتربة من  2.
معلمك.

صمم جدول بيانات لتسجل فيه مالحظاتك. 3.

ضع القمع في الحامل الدائري. 4.

قص الش�بكة الس�لكية في صورة دائرة حتى تستقر  5.
داخل القمع.

ص�ب اإليثان�ول ف�ي ال�كأس الزجاجي�ة بمق�دار  6.
الثلثين، ثم ضعه تحت القمع.

أفرغ عينة التربة وضعها بعناية على الشبكة السلكية  7.
في القمع.

ض�ع المصب�اح الكهربائ�ي عل�ى بع�د ال يق�ل عن                   8.
cm 10 فوق العينة. وقم بتشغيل اإلضاءة واتركها عدة 

ساعات، حتى تجفف الحرارة المنبعثة من المصباح 
الترب�ة، مما يدفع المفصلي�ات الدقيقة على الحركة 
إلى أسفل عبر الشبكة السلكية لتسقط في اإليثانول.

استعمل عدسة مكبرة لمالحظة الصفات الجسمية  9.
للمفصليات الدقيقة التي جمعتها.

م�ن  10. تأك�د  الفض�ات  م�ن  والتخل�ص  التنظي�ف 
التخل�ص م�ن اإليثان�ول والعين�ات الت�ي جمعتها 

بصورة مناسبة بحسب إرشادات معلمك.
حّلل ثم ا�صتنتج

�ص��ّنف ض�ع المفصلي�ات الت�ي جمعته�ا في ثالث  1.

مجموعات رئيس�ة، وضع العين�ات غير المصنفة 
في مجموعة منفصلة.

الر�ص��م البيان��ي اس�تعمل البيانات التي جمعتها في  2.

رسم بياني يبين أعداد كل نوع من المفصليات.
�ص��ف اكت�ب وصًف�ا للصف�ات الجس�مية لعين�ات  3.

المفصليات الدقيقة التي لم تس�تطع تصنيفها ألي 
من المجموعات الثالث.

ك��ّون فر�ص��ية. كي�ف تس�اعد المفصلي�ات الدقيقة  4.

على تحسين النظام البيئي للتربة؟
تحليل الخط��اأ تحقق من نتائجك التي حصلت عليها  5.

حول المفصليات الدقيقة التي جمعتها بمقارنتها بنتائج 
زمالئ�ك في الصف. هل صنفته�ا في المجموعات 

نفسها؟ إذا كان الجواب ال فاشرح السبب.

خمترب الأحياء
اأين توجد املف�صليات الدقيقة؟

�صارك ببياناتك

تقرير اس�تعمل الدليل الميدان�ي أو المفتاح الثنائي 
ف�ي تحدي�د المفصلي�ات الدقيق�ة الت�ي جمعته�ا، 

واكتب تقريًرا تحلل فيه ما توصلت إليه من نتائج.
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المطويات  اكت��ب س�يناريو ح�ول أنواع من مفصليات اليابس�ة الت�ي تم نقلها م�ن موطنها األصلي 

إل�ى موطن بيئي جدي�د، مضمنًا النص أثر التغيرات القصيرة الم�دى، والتغيرات الطويلة المدى في 
المفصليات وموطنها الجديد واألصلي.

المفاهيم الرئي�صةالمفردات

1-8 خ�صائ�ص المف�صليات

الصدر
البطن 

الرأس - صدر
الزوائد 

االنسالخ
الفقيم

القصبة اهلوائية 
الرئات الكتبية

الثغور التنفسية
أنابيب ملبيجي

الفرمون

 للمف�صليات اأج�صام مق�صمة، وهيكل خارجي �صلب، وزوائد مف�صلية.
يمكن حتديد املفصليات من خالل ثالث خصائص تركيبية رئيسة.  •

هيأ اهلل -س�بحانه وتع�اىل- للمفصليات تكيف�ات جعلتها أنجح احليوانات وأكثرها انتش�اًرا  •
عى األرض.

تكيفت أجزاء فم املفصليات ملصادر غذائية خمتلفة وعديدة.  •

تنسلخ املفصليات لتنمو. •

التكيفات يف أجهزة املفصليات مكنتها من العيش يف مجيع البيئات، وزيادة  تنوعها وعددها. •

2-8 تنوع المف�صليات

القدم الكالبية  
العوامات القدمية

اللواقط الفمية 
اللوامس القدمية

املغازل

 ت�صنف املف�صليات بناًء على تركيب قطع اأج�صامها، واأنواع الزوائد، واأجزاء الفم.
ُقسمت املفصليات إىل ثالث جمموعات رئيسة. •
للقريات زوائد تكيفت للحصول عى الغذاء واملي والسباحة. •
أول زوجن من زوائد العنكبيات حتّورت إىل أجزاء  فم وتراكيب للتكاثر، أو لواقط فمية. •
العنكبيات حيوانات آكلة للحوم، تصطاد فرائسها، أو توقعها يف شباك تنسجها من احلرير. •
رسطان حذاء الفرس مفصيل له هيكل خارجي ثقيل غري مقسم يشبه حذاء احلصان. •

3-8 الح�صرت واأ�صباهها

التحول
عذراء يف رشنقة

احلورية
الفئة االجتامعية

 وهب اهلل للح�ص��رات تكّيفات تركيبية ووظيفية جعلتها املجموعة الأكرث انت�صاًرا 
وتنوًعا بني املف�صليات.

تشكل احلرات %80 تقريًبا من مجيع املفصليات.  •
كثري من التكيفات املتنوعة مّكنت احلرات من العيش يف مجيع البيئات عى األرض تقريًبا. •
يعكس شكل أجزاء الفم يف احلرات طبيعة غذائها. •
معظم احلرات متر بمراحل حتول. •
الرتكي�ب االجتامع�ي يف بع�ض احل�رات -ومنه ختصص األف�راد للقي�ام بوظائف حمددة-  •

رضوري الستمرار بقاء مستعمرة احلرات.
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8-1          
مراجعة المفردات

التشابه هو عالقة مقارنة بين زوج من المفردات. أكمل الجمل 
اآلتية باستعمال مفردات التشابه من دليل مراجعة الفصل:

 الثغور التنفسية لعملية التنفس مثل ....................  1.
إلخراج الفضالت.

 العــيـــون المركبة ألعــضـاء الحــس مــثل الفقيم  2.
لـ ................

الرأس بالنسبة للصدر في السرعوف مثل ................  3.
بالنسبة للبطن في جراد البحر.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

استعمل الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤالين 4 و5.

1

2
3

4

C26-05A-869510-A  أّي التراكيـب التـي تظهـر عليهـا األرقـام في الشـكل  4.
تمّكن مفصليات اليابسة من المحافظة على اتزان الماء 

في أجسامها؟

.a1.c3

.b2.d4

أّي التراكيب التي تمثلها األرقام تستعملها المفصليات  5.
لإلحساس بالرائحة في بيئاتها؟

.a1.c3

.b2.d4

 أّي المجموعـات اآلتيـة تتضمـن كلمـة ال عالقـة لها  6.
بمجموعتها؟

.a.هيكل خارجي، كايتين، انسالخ، نمو

.b.فقيم )فك علوي(، قرن استشعار، زوائد، قدم
.c.رأس- صدر، صدر، رأس، بطن
.d.عين بسيطة، عين مركبة، غشاء طبلي، صدر

 مـا الذي ُيحـدد العالقـة بين حجـم العضلة وسـمك  7.
الهيكل الخارجي في المفصليات؟

.a.الغذاء.c.الموطن

.b.الحركة.d.الحجم

�أ�سئلة بنائية

للمفصليـات ترتـب  8. نهاي��ة مفتوح��ة اعمـل جـدوالً 

فيـه تراكيبهـا ووظائفهـا، وتقابلـه مع تراكيب مشـابهة 
اخترعها اإلنسـان. على سـبيل المثـال، نوع محدد من 
منقـار الطير يسـحب الحشـرات مـن قلف األشـجار 
يمكن مقارنته بملقط صغير يسـتطيع أن يسحب شظية 
من الجلد. اسـتعمل التراكيب اآلتية في جدولك: قرن 
استشعار، هيكل خارجي، فكوك عليا، قصبات هوائية، 

غشاء طبلي.
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نهاي��ة مفتوحة ينتمي الجن�دب األمريكي إلى فصيلة  9.

الجنادب النطاطة، ومعظم الجنادب في هذه الفصيلة 
خضراء، وأحياًنا يظهر عليها اللون الزهري واألصفر. 
كّون فرضية تش�رح السبب في ظهور اللونين الزهري 

واألصفر في هذه الجنادب.

التفكير الناقد

استعمل الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 10. 

المختص�ون ف�ي  10. م��ع عل��م الأحي��اء.   مه��ن مرتبط��ة 

العناي�ة باألش�جار يرش�ون زيوًتا في بع�ض األوقات 
عل�ى أش�جار الفاكهة للس�يطرة على الم�ن الموضح 
ف�ي الش�كل أع�اله. بناًء عل�ى معلوماتك في تش�ريح 
الحش�رات، حّلل لماذا ُتعد المعالج�ة بالزيوت فعالة 

للسيطرة على الحشرات الضارة. 

  ا�ص��تنتج. تنت�ج بع�ض األن�واع م�ن األزه�ار ح�رارة  11.
تج�ذب بع�ض الخنافس للعي�ش داخله�ا. بين كيف 

يستفيد كل من النبات والخنافس من هذه العالقة؟

8-2          

مراجعة المفردات

اش�رح العالقة الموج�ودة بين كل مجموعتي�ن من المفردات 
اآلتية:

 القدمان الكالبيتان والعوامات القدمية. 12.

 اللواقط الفمية واللوامس القدمية. 13.

 القدمان الكالبيتان واللواقط الفمية. 14.

تثبيت المفاهيم الرئي�صة

استعمل الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 15.

4

C26-07A-869510-A

3

2

1

 م�ا التركي�ب ال�ذي يمك�ن أن يس�تعمله ج�راد البحر  15.
لإلمساك بالغذاء وتفتيته؟

.a1.c3

.b2.d4

أّي مما يأتي ال ُيعد من خصائص تراكيب العنكبيات؟  16.

.a.اللواقط الفمية

.b.اللوامس القدمية
.c.المغازل
.d.قرون االستشعار
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 إذا وج�دت حيواًن�ا في تربة الغابة ولجس�مه جزءان،  17.
ولي�س ل�ه ق�رون استش�عار، وكان ال�زوج الثان�ي من 

الزوائد كبيًرا، فما نوع هذا الحيوان؟

.a.قراد.c.عنكبوت

.b.عقرب.d.جراد البحر

 وظيفة المغازل في العناكب هي: 18.
.a.الدفاع

.b.التخلص من الفضالت
.c.الدوران
.d.تكوين الحرير

 أّي مما يأتي ليس من خصائص الحلم؟ 19.
.a.الجسم يتكون من قسم واحد بيضوي الشكل

.b.ينقل البكتيريا المسببة لمرض الاليم
.c.1 mm طوله أقل من
.d.حيوان متطفل

اأ�صئلة بنائية

اإجاب��ة ق�ص��يرة. ق�ارن بي�ن أش�كال الجس�م لحيوان  20.

قش�ري مائي وعنكبوت أرضي، مبينًا كيف تكّيف كل 
منهما في بيئته؟

نهاي��ة مفتوح��ة. م�اذا يمك�ن أن يح�دث إذا كان�ت  21.

القشريات غير قادرة على االنسالخ؟

التفكير الناقد

ار�ص��م نموذًجا لعنكبوت يس�تطيع التكيف في ظروف  22.

حارة وجافة مع حشرات زاحفة فقط بوصفها مصدًرا 
لغذائه، وصف هذا النموذج.

ف�ص��ر الر�ص��وم العلمي��ة. بالرج�وع إل�ى رس�م ج�راد  23.

البح�ر في الش�كل 10-8 وبن�اًء عل�ى معلوماتك عن 
القش�ريات، ما التكيفات التي مّكن�ت جراد البحر من 

العيش في البيئات المائية؟

8-3          

مراجعة المفردات

اختر المفردات التي ال تنتمي إلى مجموعتها فيما يأتي:
 تحول غير كامل، عذراء داخل شرنقة، يرقة، بالغ. 24.
 تحول كامل، حورية، بالغ، انسالخ. 25.
 عذراء، يرقة داخل شرنقة، حورية، فئة، بالغ. 26.

تثبيت المفاهيم الرئي�صة

استعمل الشكل اآلتي لإلجابة عن السؤال 27.

1

4

2

3

C26-11A-869510-A  أّي المراح�ل ف�ي ه�ذا الرس�م ال تنتمي إل�ى التحول  27.
الكامل؟

.a1.c3

.b2.d4
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 من األمراض التي ينقلها ذباب المنزل: 28.
.a.الحمى الصفراء

.b.حمى التيفوئيد
.c.الطاعون
.d.المالريا

 إذا كان هناك حقل تكثر فيه الحشرات، فأي طريقة  29.
يمكن أن يستعملها المزارع للمعالجة فترة طويلة؟

.a.الهندسة الوراثية

.b.مبيدات الحشرات
.c.اإلدارة المتكاملة لآلفات الضارة
.d.مقاومة المبيدات

اأ�صئلة بنائية

ق��ارن بين العنكبيات والقش�ريات والحش�رات من  30.

حيث التقسيم، ووجود اللواقط الفمية، والفقيم.

التفكير الناقد

ك��ّون فر�ص��ية. بع�ض أن�واع الخناف�س تب�دو مثل  31.

النمل. ك�ّون فرضية عن الفوائد التي يحصل عليها 
الخنفس الذي يشبه النمل في مظهره.

�ص��ّمم تجرب��ة. لإلجاب�ة ع�ن ه�ذا الس�ؤال: لماذا  32.

يصدر صرصور الليل أصواًتا )سقسقة(؟

تقويم إضافي

بواس�طة  33. المالري�ا  تنتش�ر    

البع�وض، وهي أخطر م�رض في العالم م�ن حيث عدد 
المصابي�ن ب�ه، باإلضاف�ة إل�ى صعوب�ة معالجت�ه. اكتب 
مقاالً حول مرض المالريا في المملكة العربية السعودية 
والجهود المبذولة في مكافحته ومنع انتشاره. ابحث كيف 

يستعمل العلماء الفطريات لمنع انتشار هذا المرض؟

اأ�صئلة الم�صتندات

للج�راد الصح�راوي مرحلت�ان متميزتان في حيات�ه: مرحلة 
الحش�رة االنفرادية التي تبق�ى في منطقة واح�دة، والمرحلة 
االجتماعي�ة، وفيه�ا يجتم�ع الجراد مكوًنا س�رًبا م�ن باليين 
الحشرات، ويتحرك كيلومترات في البحث عن الغذاء. وجد 
علم�اء الحي�اة أن تعري�ض أفراد الحش�رات للح�ك بكرات 
ورقي�ة صغي�رة يؤدي إل�ى تكوين الس�رب. افح�ص الجراد 
بالرس�م اآلتي. يبين كل لون نس�بة السلوك االجتماعي الذي 

نتج عن مالمسة الجراد ألجزاء مختلفة من الجسم.



C26-25A-869510

0–25

26–50

51–75

76–100

ما نسبة السلوك االجتماعي الناتج عن مالمسة صدر  34.
الحشرة؟

أي ج�زء من جس�م الحش�رة أكثر حساس�ية لتكوين  35.
نشاط اجتماعي عند مالمسته؟

اس�تنتج المنبه الحس�ي الجس�مي المس�بب لتكوين  36.
أسراب الجراد.

مراجعة تراكمية 

ق�ارن بين تبادل األجيال في كل من النباتات وقناديل  37.
البحر. )الفصل 6(.

بناًء على الن�ص ال�صابق اأجب عن الأ�صئلة 34 و35 و36
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اختبار مقنن

اأ�صئلة الختيار من متعدد

 م�ا الوظيف�ة العام�ة الت�ي يق�وم به�ا كل م�ن الهي�كل  1.
الداخلي والهيكل الخارجي في الحيوانات؟

.a.النمو مع الحيوان

.b.منع فقدان الماء
.c.دعم الجسم
.d.الحماية من المفترس

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 2 و3. 

1

2

3
4

 إلى أّي مجموعة ينتمي هذا الحيوان؟ 2.

.a.مجذافية األرجل.c.الحشرات

.b.القشريات.d.العناكب

 أّي جزء من الجسم يستعمله هذا الحيوان للتكاثر؟ 3.

.a1.c3

.b2.d4

اأ�صئلة الإجابات الق�صيرة

بقي�ة  4. م�ن  المفصلي�ات  تمي�ز  الت�ي  الصف�ات  م�ا 
الالفقاريات؟

ص�ف مراح�ل تكوي�ن الجني�ن م�ن الزيج�وت إل�ى  5.
الجاس�تروال، مبينًا اس�م كل مرحلة، واش�رح ما تنفرد 

به من صفات مميزة. )الفصل السادس(.
 ما الصفات التي تشترك فيها جميع الرخويات؟   6.

)الفصل السابع(.
 قارن بين دوران الدم في جس�م الحشرة ودوران الدم  7.

في أي نوع آخر من الحيوانات.

اأ�صئلة الإجابات المفتوحة

قّوم فوائد الهيكل الخارجي ومساوئه. 8.
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اختبار مقنن

�صوؤال مقالي

الش�عاب المرجانية والنظم البيئية المرتبطة بها مهددة ب�: 
زيادة كمية الملوث�ات وأنواعها، وتدمير المواطن البيئية، 
وزي�ادة األن�واع الدخيل�ة، وكث�رة األم�راض، وتغي�رات 
المن�اخ العالمي�ة، مم�ا يؤدي إل�ى التدهور الس�ريع لهذه 
األنظم�ة البيئي�ة البحرية ذات التنوع الحي�وي المعقد. إن 
للش�عاب المرجانية أهميتها االقتصادي�ة، وتأثيرها البيئي 

المهم. هناك  وسيلتان أساسيتان لحمايتها،  هما.
• التي 	 والعالقات  املرجانية  للشعاب  البيئي  النظام  فهم 

للنمو. وقابليته  بقاءه  تضمن 
• اإلنسان 	 نشاطات  وإبعاد  سلًبا،  املؤثرة  العوامل  تقليل 

هبا. املرتبطة  البيئية  واألنظمة  املرجانية  الشعاب  عن 
 م�ا الخط�وات الت�ي يج�ب اتخاذه�ا للحف�اظ عل�ى  9.

النظام البيئي للش�عاب المرجاني�ة وحمايته؟ )الفصل 
السادس(.

111111111ال�����ص�����ف

3-16-38-38-17-16-28-28-18-8الف�صل / الدر�ص

123456789ال�صوؤال
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اأ�سواك �سامة             

اأ�سواك واأقدام اأنبوبية

لشوكـيـــات الجــلـد   
والالفقاريات الحبليـة صفات تربطها مع 

الحبليات.

1-9  خ�سائ�ص �سوكيات الجلد
 ش�وكيات الجلد حيوانات 
بحرية له�ا هيكل داخلي بأش�واك وجهاز 
وعائ�ي مائ�ي وأق�دام أنبوبي�ة، وألفرادها 

البالغة تناظر شعاعي.

2-9  الالفقاريات الحبلية
 الالفقاري�ات الحبلي�ة لها 

صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.
 

تس�تطيع ذراع واحدة من نجم البحر  •
 2-6 m2 ذي األشواك أن يلتهم ما بين

من المرجان كل عام.
أذرع نجم البحر تحتوي على أشواك  •

مغطاة بجلد مملوء بالسم.
يحم�ي خيار البحر نفس�ه عن طريق  •

تغيير قوام جسمه من حالة شبه سائلة 
إل�ى حالة صلبة ث�م يعود إلى وضعه 

الطبيعي.

حقائق في علم الأحياء

Echinoderms and inverteberate chordates 

�سوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية
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جتربة ا�ستهاللية

ن�شاطات تمهيدية

ما اأهمية الأقدام الأنبوبية؟

ذراع نج�م البح�ر التي في صورة مقدم�ة الفصل مثل 
جميع ش�وكيات الجل�د، ل�ه تراكيب ُتس�مى األقدام 
األنبوبية. وستالحظ في هذه التجربة األقدام األنبوبية 

وتحدد وظائفها.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

ض�ع نجـم البحر ف�ي طبق بت�ري ممل�وء بماء من  2.
َمْربى مائي به مياه بحر مالحة. 

تنبيه: عامل نجم البحر برفق.
الح�ظ الجه�ة الس�فلى لنج�م البح�ر مس�تعماًل  3.

المجهـر التشـريحي. انظ�ر إل�ى صف�وف األقدام 
األنبوبي�ة الت�ي تمتد على طول كل ذراع، وارس�م 

التراكيب.
الم�س بلط�ف ط�رف الق�دم األنبوبي�ة بقضيـب  4.

زجاجي. وسجل مالحظاتك. 
أعد نجم البحر إلى المربى المائي. 5.

التحليل:

�سف تركيب القدم األنبوبية لنجم البحر.  1.

ا�س��تنتج. بن�اًء عل�ى مالحظاتك، ما وظيف�ة القدم  2.

األنبوبية في شوكيات الجلد؟

  اخلطوة 1 رتب ثالث ورقات بعضها فوق بعض عىل 
 1.5 cm أن تفص�ل كل واحدة عن التي تليها مس�افة
طوليًّ�ا، وحاف�ظ عىل مس�توى حاف�ة كل ورقة كام يف 

الشكل اآليت:

C01-01A-869510

Some Roles of Biologists

Study the diversity of life
Research diseases
Develop technology

Improve agriculture
Preserve the environment

  اخلطوة 2 اثن الطرف السفيل للورقة لتحص�ل عىل 6 
ألسنة )أرشطة( كام يف الشكل اآليت:

C01-01A-869510

Some Roles of Biologists

Study the diversity of life
Research diseases
Develop technology

Improve agriculture
Preserve the environment

  اخلطوة 3 اثِن األوراق جيًدا وثبت األلسنة يف مكاهنا 
باس�تعامل مكبس دبابيس عىل طول الثنية، أدر الورقة 
بحي�ث تصبح الثنية يف األعىل، ثم رقِّم كل س�طح كام 

هو مبني يف الشكل اآليت:

حبل ع�صبي ظهري �أنبوبي

جيب بلعومي

�لغدة �لدرقية

�لالفقاريات �لحبلية

حبل ظهري

ذيل خلفي �صرجي

 .9-2 ا�س��تعمل ه��ذه املطوي��ة يف الق�س��م  المطويات 

س�ّجل وأنت تقرأ هذا اجلزء معلوماتك املتعلقة بالصفات 
اجلس�مية لالفقاريات احلبلي�ة التي تربطها م�ع الفقاريات 

احلبلية.

و�س��ف الالفقاري��ات احلبلي��ة اعمل 

ع�ىل  ملس�اعدتك  اآلتي�ة  املطوي�ة 
فه�م الصفات اجلس�مية الت�ي تربط 
الالفقاري�ات احلبلية م�ع الفقاريات 

احلبلية.
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خ�سائ�ص �سوكيات الجلد 

Echinoderm character
  شـوكيات الجلد حيوانـات بحرية لها هيكل داخلي بأشـواك وجهاز 

وعائي مائي وأقدام أنبوبية، وألفرادها البالغة تناظر شعاعي.
الرب��ط م��ع الحي��اة لقياس ضغط ال�دم يمر الهواء ف�ي جهاز قياس ضغ�ط الدم عبر 

أنب�وب يوصل�ه إلى رباط ُيلف حول الذراع ويبقى مش�دوًدا حت�ى تحرير الهواء منه 
وط�رده إل�ى الخارج. تس�تعمل بعض الحيوانات -ش�وكيات الجلد- المبدأ نفس�ه 

لتتحرك وتحصل على غذائها.

�سوكيات الجلد ثانوية الفم 

Echinoderms are Deuterostomes  

الرخوي�ات والدي�دان الحلقي�ة والمفصلي�ات الت�ي درس�تها ف�ي الفصول الس�ابقة 
حيوانات بدائية الفم. 

ش�وكيات الجل�د حيوان�ات ثانوي�ة الف�م، وه�ذا تحول أساس�ي في العالق�ات بين 
الحيوانات. الحظ تفرع المخطط عند نقطة ثانوية الفم، الشكل 9-1.

يتكون الفم في بدائية الفم من فتحة الجاستروال، في حين يتكون الفم في ثانوية الفم 
من مكان آخر في الجاستروال، كما في شوكيات الجلد والحبليات. جميع شوكيات 
الجل�د حيوانات بحري�ة، وهي تضم 6000 نوع، منها نجم البحر وقنفذ البحر وخيار 
البح�ر ونجم البح�ر الهش وزناب�ق البحر ونجم البحر الريش�ي واللؤلئي�ة البحرية. 

ويظه��ر الشكل 1-9 نوعين من شوكيات الجلد.

 الشكل 1 - 9 شوكيات اجللد حيوانات  ∎
بحري�ة، وهي أول احليوان�ات التي هلا فم 

ثانوي وهيكل داخيل.

قنفذ البحر الأرجواين























































































جنم البحر الري�سي

9-1
الأهداف 

تلخ���ص الصف��ات العام��ة لش�وكيات  �

اجللد.
تقّوم كي�ف مّكن اجله�از الوعائي املائي  �

واألق�دام األنبوبي�ة ش�وكيات اجللد من 
البقاء.

ز بني طوائف شوكيات اجللد.  � متيِّ

مراجعة المفردات

الهي��كل الداخل��ي يوف�ر اهلي�كل الداخ�يل 

الدعام�ة واحلامي�ة، ويعمل نقط�ة ارتكاز 
النقباض العضالت. 

المفردات الجديدة 

اللواقط القدمية
اجلهاز الوعائي املائي

املصفاة
القدم األنبوبية

احلوصلة العضلية

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH9-L1

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH9-L1.png

خصائص شوكيات الجلد

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-شوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية

المشترك

الثانوية مقررات
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 الشـكل 2-9 لريق�ة نج�م البح�ر اهل�ش تناظ�ر  ∎
�م عىل طول حمور واحد إىل  جانبي. ويمكن أن ُتقسَّ
قسمني متامثلني ُكلٌّ منهام صورة لآلخر. نجم البحر 
اهلش البالغ ذو تناظر شعاعي، ويمكن تقسيمه عرب 

املحور املركزي وعرب أي حمور إىل أنصاف متامثلة.

يرقة جنم البحر اله�ص

جنم البحراله�ص البالغ

Body structure تركيب الج�سم

م�ن ش�وكيات الجلد نج�م البحر اله�ش، الذي له هيكل داخلي ش�وكي. 
وه�ي صفات مميزة لهذا المخلوق ضمن هذه الش�عبة. ش�وكيات الجلد 
ه�ي أول مجموع�ة م�ن الحيوان�ات في الس�لم التصنيفي الت�ي لها هيكل 
داخلي. وش�وكيات الجلد حيوانات معقدة التركيب ذات تناظر ش�عاعي 
في مرحلة البلوغ، الشكل 2-9 . يتكون الهيكل الداخلي فيها من صفائح 
من كربونات الكالس�يوم، وغالبا ما تتصل به أش�واك، وُيغطى بطبقة رقيقة 
من الجلد. يوجد على الجلد لواقط قدمية  pedicellariae صغيرة تساعد 

على اإلمساك بالغذاء، وعلى إزالة المواد الغريبة عن الجلد.
جميع شوكيات الجلد لها تناظر شعاعي في مرحلة البلوغ، الشكل 9-2. 
ويمكن�ك مالحظ�ة ه�ذه الخاصي�ة بوج�ود األذرع الخم�س مرتبة حول 
ق�رص مركزي. كما أن ليرقة نج�م البحر تناظًرا جانبيًّا. ابحث في صفات 

شوكيات الجلد في التجربة 1 – 9 .

  م��اذا قراأت؟ اسـتنتج أهمية التناظر الش�عاعي للحيوان�ات التي ال 

تستطيع الحركة بسرعة. 

9-1

ما �سفات �سوكيات اجللد؟ جلميع شوكيات اجللد صفات عامة رغم أن هلا أشكااًل وأحجاًما خمتلفة.

A B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O PA B C D E F G H I J K L M N O P

خطوات العمل 

امأل بطاقة السالمة يف دليل التجارب العملية. 1.

ادرس عينات حمفوظة خليار البحر، ونجم البحر، وقنفذ البحر. 2.

ن ذلك رساًم ختطيطيًّا. 3. اعمل جدول بيانات لتسجيل مالحظاتك. وأكمل اجلدول بكتابة وصف للصفات الرئيسة لكل عينة.وضمِّ

اكتب أسامء الرتاكيب اخلارجية التي تستطيع تعريفها. 4.

نّظف مجيع أدواتك، وأعدها إىل املكان املناسب، واغسل يديك جيًدا بعد محلك للعينات املحفوظة. 5.
التحليل:

ق��ارن ب�ني الصفات اخلارجية لش�وكيات اجللد التي درس�تها. وبن�اًء عىل مالحظاتك، مل�اذا تم تصنيف هذه املخلوق�ات الثالثة ضمن  1.

الشعبة نفسها ؟ وضح ذلك.
لحظ وا�ستنتج. ما الصفات األكثر أمهية التي تساعد شوكيات اجللد عىل جتنب االفرتاس؟ 2.

لحظ ت�سريح �سوكيات الجلد
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Echinoderm�سوكيات الجلد 

 الشـكل 3-9 يمك�ن أن يوج�د قنفذ البحر يف مناطق املد واجلزر،  وهو خيتبئ بني ش�قوق الصخور، وقادر عىل كش�ط الطحالب بواس�طة تركيب  ∎
مخايس الصفائح للفم ُيسمى مصباح أرسطو. ختّيل أن هذه الصفائح تشبه األسنان التي تتحرك.

 Test الق�سرة

الهي���كل الداخل���ي -ال���ذي ي�س���مى يف ه���ذه 

احلال���ة الق�س���رة- م�سن���وع م���ن �سفائ���ح 

�سلب���ة م���ن كربون���ات الكال�سي���وم، حتم���ي 

الأع�ساء الداخلية لقنفذ البحر.

 Nerve ring احللقة الع�سبية

تن�سق احللقة الع�سبية و�سول الر�سائل 

احل�سّية وا�ستجابة اجل�سم لها.

  madreporit امل�سفاة

مير املاء اإىل اجل�سم عرب امل�سفاة، وبعدها مير اإىل 

قناة حلقية، حيث يتوزع اإىل الأقدام الأنبوبية.

املريء 

Esophagus
مي��ر ال��غ��ذاء م��ن الفم 

وي��ت��ح��رك  امل�����ريء  اإىل 

ي��دخ��ل  ث���م  امل���ع���دة  اإىل 

الأم���������ع���������اء. وي����خ����رج 

امله�سوم  غ��ر  ال���غ���ذاء 

عن طريق ال�سرج.

Mouth الفم

يوجد الفم على ال�سطح ال�سفلي لقنفذ 

ال��ب��ح��ر ف�����ي م��ع��ظ��م ���س��وك��ي��ات اجل��ل��د.

  Spine ال�سوكة
البحر  قنفذ  حتمي  املتحركة  الأ���س��واك 

وت�ساعده على احلركة.

Pedicellariae اللواقط القدمية

�سويقات تتخل�ص من الف�سالت التي قد ترت�سب على 

قنفذ البحر. 

Pores الثقوب

متتد الأقدام الأنبوبية عرب الثقوب يف الق�سرة.

ال�سرج

القناة احلجرية

الأمعاء

املعدة

حبل ع�سبي

قناة �سعاعية

حوي�سالت ع�سليةم�سباح اأر�سطو
القناة احللقيةاأقدام اأنبوبية
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 الشكل 4-9 يس�تعمل نجم البحر  ∎
أقدامه األنبوبية لفتح صدفتي املحار.

�سف طريقة تغّذي نجم البحر.

النظام الوعائي المائي تتميز ش�وكيات الجلد أيًض�ا بوجود الجهاز الوعائي المائي 

water vascular system، وه�و نظ�ام يتكّون من أنابيب مغلقة مملوءة بس�ائل، تعمل 

مًع�ا لتمّكن الحيوان من الحركة والحصول على الغ�ذاء. للجهاز الوعائي المائي فتحة 
تسمى المصفاة madreporite. يندفع الماء في اتجاه المصفاة، وينتقل عبر قناة حجرية 
إلى القناة الحلقية، ثم إلى قناة شعاعية - قناة تتفرع إلى جميع األذرع- لينتهي في القدم 

األنبوبية، الشكل 9-3.
األقـدام األنبوبيـة tube Feet أنابيب صغي�رة وعضلية تمتلئ بالس�ائل، وتنتهي بممص 
قرصي يش�به الفنجان ُيس�تعمل ف�ي الحركة وجمع الغ�ذاء والتنفس. يوج�د على نهاية 
الط�رف الداخلي الموازي للق�دم األنبوبية كيس عضلي يس�مى الحويصالت العضلية  
ampulla. عندما تنقبض الحويصالت العضلية يندفع الماء إلى القدم األنبوبية فتتمدد.  

ويوجد في نهاية القدم األنبوبية ممّص قرصّي يس�اعد على التصاق الحيوان بالسطوح. 
يس�اعد الش�فط المائي جميع ش�وكيات الجلد عل�ى الحركة، ويعطي بعض ش�وكيات 

الجلد، ومنها نجم البحر القوَة الكافية الالزمة لفتح مصراعي المحار، الشكل 9-4.
التغّذي واله�سم تس�تعمل ش�وكيات الجلد طرائق تغذٍّ متنوعة، باإلضافة إلى األقدام 

األنبوبية؛ فالزنابق البحرية ونجم البحر الريش�ّي تمد أذرعها لإلمساك بالغذاء، وتفترس 
نج�وم البح�ر أنواًعا كثيرة من الرخويات والمرج�ان والفقاريات أخرى. كثير من أنواع 
نج�م البح�ر تس�تطيع قذف معدتها خ�ارج الفم إلى الفريس�ة، ثم تف�رز إنزيمات لهضم 
الغذاء، ثم تس�تعمل األهداب لجلب الم�واد المهضومة إلى أفواهها. نجم البحر الهش 
مفترس نشط أو حيوان كانس يقتات على الفضالت، ويستطيع اإلمساك بالمواد العضوية 
بواسطة مخاط على أذرعه. وكثير من القنافذ البحرية تستعمل صفائح شبيهة باألسنان، 
الشـكل 3-9، لكش�ط الطحالب عن الس�طوح، أو تتغذى على حيوانات أخرى. ويمد 

العديد من خيار البحر لوامسه المتفرعة والمغطاة بالمخاط لإلمساك بالغذاء الطافي.
التنف�ص والدوران والإخراج تس�تعمل شوكيات الجلد أقدامها األنبوبية للتنفس؛ إذ 

ينتش�ر األكس�جين من الماء عبر أغش�ية رقيقة لألقدام األنبوبية. بعض شوكيات الجلد 
ينتش�ر فيها  األكس�جين عبر جميع أغش�ية الجس�م الرقيقة المالصقة للم�اء. ولبعضها 
اآلخ�ر خياش�يم ذات جدر جلدية رقيق�ة )تجاويف صغيرة تمتد من الجس�م(. ولخيار 
البحر أنابيب متفرعة ُتسمى الشجرة التنفسية، يمر خاللها الماء، ومنها ينتقل األكسجين 
المذاب في الماء إلى الجس�م. تحدث الدورة الدموية في التجويف الجس�مي والجهاز 
الوعائ�ي المائ�ي، ف�ي حين يح�دث إخراج الفض�الت الخلوية باالنتش�ار عبر أنس�جة 
الجس�م الرقيق�ة. تح�رك أهداب األق�دام األنبوبية الماء وس�وائل الجس�م عب�ر أجهزة 
الجسم المختلفة إلخراج الفضالت في بعض شوكيات الجلد. وعلى الرغم من بساطة 
هذه األعضاء واألجهزة فش�وكيات الجلد قادرة على حفظ االتزان الداخلي ألجسامها 

بشكل فّعال، باإلضافة إلى وجود تكيفات تناسب طريقة معيشتها.

  ماذا قراأت؟ لخص وظائف األقدام األنبوبية في شوكيات الجلد.

تجربة ا�ستهاللية

مراجعة بناًء عىل ما قرأته حول األقدام 

األنبوبيـة، كيف يمكنـك اإلجابة اآلن 
عن أسئلة التحليل؟
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�الشــكل 6-9 جيــّدد نجم البحــر إحدى  	
أذرعه، وهي عملية قد تستمر عاًما.

د�أعضاء�اجلسم� و�ض��ح.�كيف�تساعد�عملية�جتدُّ
شوكيات�اجللد�عىل�البقاء؟

5-9 يرفع نجم البحر هناية ذراعه  	 �الشــكل 
لإلحساس بالضوء واحلركة.

بقعة عينية

 لشوكيات الجلد خاليا عصبية حسية حركية متفاوتة  اال�ض��تجابة للمثيرات
التعقيد بحســب أنواعها المختلفة. وعموًما هناك حلقة عصبية تحيط بالفم مع 
تفرعات للحبال العصبية تتصل مع مناطق الجسم األخرى جميعها. تستجيب 
الخاليا الحسية العصبية للمس، وللمواد الكيميائية المذابة في الماء، ولتيارات 
المــاء، وللضوء. يوجد علــى النهايات الطرفية لنجم البحــر بقع عينية، وهي 
مجموعة من الخاليا الحساســة للضوء، الشــكل�5-9. وكثير من شــوكيات 
الجلد تستطيع اإلحساس في اتجاه الجاذبية؛ فنجم البحر مثاًل يعود إلى وضعه 

الطبيعي بعدما ينقلب بفعل األمواج أو التيارات. 
الحرك��ة تتنوع طريقة الحركة في شــوكيات الجلد بحســب أشكال الجسم؛ 
فتركيب الهيكل الداخلي مهم في تحديد نوع الحركة التي يســتطيع القيام بها. 
إن حركــة الصفائح العظمية المتحركة في الهيكل الداخلي لشــوكيات الجلد 
تمكنها من الحركة بســهولة. ويتحرك نجم البحر الريشي بإمساك الرسوبيات 
الناعمة في قاع المحيط بواســطة زوائد طويلة نحيلة على السطح السفلي، أو 
بواســطة الســباحة مع تحريك أذرعه إلى أعلى وإلى أســفل. ويستعمل نجم 
البحر الهش أقدامه األنبوبية وأذرعه للزحف كاألفعى. بينما يتحرك نجم البحر 
مستعماًل أقدامه األنبوبية، ويحفر بأشواكه المتحركة. بينما يزحف خيار البحر 

مستعماًل أقدامه األنبوبية وعضالت جدار الجسم.

  ماذا قراأت؟ لخص الطرائق التي تستعملها شوكيات الجلد في الحركة؟
التكاث��ر والنم��و  تتكاثر أغلب شــوكيات الجلد جنســيًّا؛ حيث تضع األنثى 
البيض، ويقوم الذكر بإفراز الحيوانات المنوية في الماء، ثم يحدث اإلخصاب. 
وتنمو البيضة المخصبة إلى يرقة تســبح بحّرية. وهي ذات تناظر جانبي. وبعد 

مرور اليرقة بعدة مراحل من التغيرات تنمو إلى حيوان بالغ له تناظر شعاعي. 
يوضح الشكل�6-9 تجديد )إعادة تكوين( الجزء المفقود في نجم البحر. الكثير 
من شوكيات الجلد -ومنها نجم البحر الهش- تستطيع التخّلص من أحد أذرعها 
عندما يهاجمها مفترس، وبعضها اآلخر -ومنه خيار البحر- قادر على إخراج 
جزء من األعضاء الداخلية عندما يتعرض للخطر، مما يمّكنه من الهروب مسبًبا 
ا وإرباًكا للمفترس. ومن الممكن أن تتجدد جميع أجزاء الجسم التي فقدت. تشويًشً



 تجرية
علميةعلمية

��ن �ش��وكيات الجلد من  م��ا ال�شف��ات الت��ي تمكِّ
البقاء في البيئة؟
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 الشـكل 7-9 ق�د يك�ون لنج�م البحر  ∎
عرشون ذراًعا أو أكثر.

طوائف �سوكيات الجلدالجدول 9-1

ائياتالزنبقياتالقنفذياتالثعبانياتالنجمياتالطائفة اللوؤلئياتالِقثَّ

اأمثلة

 قنفذ البحر، دوالرنجم البحر الهشنجم البحراأمثلة
الرمل

زنابق البحر
اللؤلئية البحريةخيار البحرنجم البحر الريشي

)أقحوان البحر(

�سفات 

مميزة

مخس أذرع غالًبا.	 
أنبوبي���ة 	  أق��دام 

تس�تعمل للتغّذي 
واحلركة.

مخس أذرع غالًبا.	 
األذرع 	  تنك�س���ر 

ويمكن  بس�ه�ول�ة 
جتددها.

بحرك��ة 	  تتح��رك 
أذرعها. 

ال حتت�وي األق�دام 	 
األنبوبي�ة عىل ممّص 

كأيس.

مغط�ى 	  اجلس���م 
هبي�كل داخيل مع 

أشواك.
حيف�ر قنف�ذ البحر 	 

املناط�������ق  يف 
الصخرية.

حي�ف������ر دوالر 	 
البحر يف الرمل.

جالس�ة يف بع�ض 	 
فرتات حياهتا.

لبعض زنابق البحر 	 
ساق طويلة.

البح���ر 	  لنج���م 
الرييش أذرع طويلة 

متشعبة.

ثمرة 	  شكله يش�به 
اخليار.

مغ�ط�ى 	  اجلس��م 
بطبقة جلدية.

األقدام 	  حت��ورت 
األنبوبية إىل لوامس 

ق�رب الفم.

 	.1 cm قطره أقل من
ال أذرع هلا.	 
األق���دام 	  توج�د 

األنبوبي�ة ح���ول 
قرص مركزي.

Echinoderm Diversity تنوع �سوكيات الجلد

تش�تمل الطوائ�ف الرئيس�ة لش�وكيات الجلد على كل م�ن: النجمي�ات ومنها نجم 
البح�ر، والثعبانيات ومنها نجم البحر الهش، والقنفذيات ومنها قنفذ البحر ودوالر 
الرمل، والزنبقيات ومنها زنابق البحر ونجم البحر الريش�ي، والقثائيات ومنها خيار 

البحر، واللؤلئيات ومنها اللؤلئية البحرية. انظر الجدول 9-1. 
نجم البحر Sea Star لعلك شاهدت أحد شوكيات الجلد. إن أغلب أنواع نجم 

البح�ر لها خم�س أذرع مرتبة حول قرص مركزي. وبعضها ل�ه ما يزيد على خمس 
أذرع، كم�ا في الشـكل7 – 9 . قد يوجد نجم البحر ف�ي مناطق المياه الضحلة قرب 
الشواطئ، أو في المياه المتبقية بعد الَجْزر، ويمكن أن يوجد في مجموعات ملتصقة 
بالصخور بواسطة أقدامها األنبوبية. تولد القدم األنبوبية الواحدة قوة سحب تعادل 
N 0.3 -0.25 ، وألن نج�م البح�ر ق�د يك�ون له ما يق�ارب 2000 ق�دم أنبوبية، فهو 
يس�تطيع توليد قوة كبيرة ضرورية لفتح أصداف الرخويات، أو الزحف للبحث عن 
الغذاء. تش�كل نجوم البحر مفترس�ات مهمة ف�ي النظام البيئي البح�ري؛ إذ تتغّذى 
على المحار، وغيره من ذات المصراعين. وال يشكل نجم البحر غذاًء ألي مفترس 

بحري؛ بسبب جلده الشوكي.
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دولر الرملقنفذ البحر

 الشـكل  9- 9 ختتب�ئ قناف�ذ البح�ر يف الش�قوق  ∎
الصخرية، وهلا أشواك حادة متحركة. وخيتبئ دوالر 
الرمل يف الرمل، حيث ترشح أجزاء الغذاء الصغرية.

 الشـكل 8 - 9 السلة النجمية نوع من أنواع  ∎
نج�م البح�ر اهلش، مت�د أذرعها املتش�عبة نحو 

التيارات لرتشيح الغذاء.
حّل��ل كيف ختتلف نجوم البحر اهلشـة عن نجوم 

البحر؟

نج��م البح��ر اله���ص  Brittle Star لمعظ�م نج�وم البح�ر الهش�ة -كم�ا في 

ا، الشـكل 8 – 9 . وه�ي تفتقر إلى  نج�م البح�ر- خم�س أذرع نحيلة ومرنة جدًّ
ممّصات على أقدامها األنبوبية، ولهذا ال تس�تعملها في الحركة كما يفعل نجم 
البحر. تتحرك نجوم البحر الهش�ة بالتجديف بأجسامها فوق القاع الصخري أو 
الرس�وبي، أو تحريك أذرعها بحركة تش�به حركة الثعابي�ن. يتخفى نجم البحر 
اله�ش في الش�قوق الصخرية في أثن�اء النهار ويتغذى خالل اللي�ل على دقائق 
صغي�رة معلق�ة في الم�اء، أو تلتق�ط المواد العالق�ة عن طريق أش�رطة مخاطية 
الصقة بين أشواكها . تستجيب بعض نجوم البحر الهشة للضوء، ونجوم البحر 
الهشة واسعة االنتشار، ولها أنواع يفوق عددها أي طائفة من شوكيات الجلد.

  م��اذا ق��راأت؟ قارن بين أوجه الش�به واالختالف في حرك�ة كل من نجم 

البحر، ونجم البحر الهش.
قنف��ذ البح��ر ودولر الرم��ل sea urchin and sand dollar االختباء هو 

الصفة الرئيسة لكل من قنفذ البحر ودوالر الرمل. ولشوكيات الجلد هذه جسم 
مضغ�وط مح�اط بهيكل داخلي ُيس�مى القش�رة، تتكون من صفائ�ح متالصقة 
ومرتب�ة م�ن كربون�ات الكالس�يوم، وه�ي تش�به الصدف�ة؛ حيث تمت�د األقدام 
األنبوبي�ة عبر ثقوب في القش�رة. يفتق�ر قنفذ البح�ر ودوالر الرمل إلى األذرع، 
وتقابل القشرة فيها نظام األذرع الخماسي الموجود في نجم البحر ونجم البحر 
الهش. ووجود األش�واك صفة أساس�ية ف�ي ه��ذه الطائف���ة، الشـكل 9 – 9 . 
تحوي بعض أشواك ولواقط قنفذ البحر سموًما تتقي بها خطر االفتراس. يمكن 
أن يس�بب الس�م الموجود في اللواقط ش�لاًل للفريس�ة. وقد يك�ون قنفذ البحر 
حيواًن�ا آكاًل للنب�ات، يكش�ط الطحالب ع�ن الصخور، في حين يرش�ح دوالر 

الرمل الدقائق العضوية من الرمل الذي يكون مدفوًنا فيه.
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 الشكل  11-9 يظهر جسم الزنابق البحرية يف صورة زهرة عىل قمة ساق طويلة. أما نجم البحر الرييش فيمد أذرعه من نقطة مركزية. ∎
ا�ستنتج  كيف تكّيف شكل الذراع يف نجم البحر الرييش لنمط حياة قليلة احلركة؟

 الشكل  10-9 لقنفذ البحر فم بخمسة  ∎
أج�زاء تش�به ه�ذا املصباح، وق�وة قضم 

كبرية بحيث يستطيع قضم األسمنت.

م�سباح اأر�سطو، م�سباح بخم�سة اأوجه

  لمعظم قنافذ البحر أجهزة للمضغ موجودة داخل أفواهها، ويتكون كل منها من خمس صفائح 

تشبه األسنان، ويسمى هذا الشكل مصباح أرسطو، الشكل 10-9 . وقد ُسّمي بهذا االسم نسبة إلى العالم اليوناني أرسطو 
الذي وصفه في كتابه )تاريخ الحيوانات( في القرن الرابع قبل الميالد؛ حيث استعمل الناس آنذاك مصباًحا بخمسة أوجه 

شفافة. اعتقد أرسطو أن شكل فم قنفذ البحر يشبه هذا المصباح. 
زنابق البحر ونجم البحر الري�سي Sea Lilies and Feather Star  يختلفان عن بقية شوكيات الجلد في أنهما حيوانان 

جالس�ان )ثابتان( في جزء من حياتهما. ألجس�ام زنابق البحر شكل زهري محمول على ساق طويلة، في حين تكون أذرع 
نج�م البحر الريش�ي طويلة وممتدة إلى أعلى ومتفرعة من منطق�ة مركزي��ة، الشـكل 11-9. ويتن�اول كالهما الغذاء بمّد 

األقدام األنبوبية واألذرع في الماء، ليلتقط  المواد العضوية العالقة فيه.

  ماذا قراأت؟ لّخص أوجه التشابه بين كل من نجم البحر الريشي وزنابق البحر؟

جنم البحر الري�سي زنابق البحر

خيار البحر Sea Cucumber  خيار البحر ال يش�به ش�وكيات الجلد األخرى. بعض الناس يقولون إنه ال يش�به الحيوانات 

أب�ًدا. ه�ل تعرف لماذا ُيس�ّمى خيار البحر بهذا االس�م؟ تتحرك أجس�ام خيار البح�ر الطويلة ببطء بأقدام أنبوبية تس�اعد على 
انقباض�ات جدار الجس�م العضلي، فاخُتزل حجم صفائح كربونات الكالس�يوم فيه، بحيث ال يتص�ل بعضها ببعض، كما في 
ا )ليِّنًا(. تحورت بعض األقدام األنبوبية لتكون  سائر شوكيات الجلد. لذا فإن السطح الخارجي ألجسامها عادة ما يظهر جلديًّ
لوامس تمتد حول أفواهها لإلمس�اك بجزيئات الغذاء العالقة، الشـكل 12-9. ُتغطى اللوامس بالمخاط، مما يزيد من قدرتها 
على اإلمس�اك بالغذاء، وعند التصاق الغذاء باللوامس ينتقل إلى الفم حيث يتم امتصاصه، وتش�به هذه العملية لعق اإلصبع. 
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 الشـكل 13-9 اللؤلئية البحرية شوكية  ∎
جلد دقيقة ذات شكل قريص.

 الشـكل 12-9 حتورت األقدام األنبوبية  ∎
يف بع�ض أن�واع خي�ار البح�ر إىل لوام�س 

لتلتقط جزيئات الطعام من املاء.
حدد املادة التي تغطي اللوامس وتسـاعد عىل 

اإلمساك بجزيئات الطعام؟

مهن مرتبطة مع علم الأحياء

عاِل الأحياء البحري

 العل�امء يف ه�ذا املجال يدرس�ون 
النباتات واحليوان�ات التي تعيش 
يف البحار، ومنها شوكيات اجللد. 
وكذلك يدرس�ون التل�وث الذي 

يؤثر يف البيئة البحرية.

خي�ار البح�ر الوحي�د م�ن ش�وكيات الجلد ال�ذي له 
أعضاء تنفس على ش�كل شجرة تنفسية، حيث تضخ 
أنابيبه�ا المتفرعة م�اء البحر إلى الداخل عبر الش�رج 
ليس�تخلص األكسجين. تقوم الش�جرة التنفسية أيضا 
بعملية اإلخ�راج، بالتخلص من الفض�الت الخلوية. 
وم�ن المه�م أن نذّك�ر أن خيار البحر ق�ادر على حفظ 
االتزان الداخلي لجس�مه، بوجود أعضاء تتناسب مع 

طريقة معيشته في بيئات محددة.
 Sea daisies ) اللوؤلئية البحرية )اأقحوان البحر

اكتش�فت ع�ام 1986م قبالة ش�واطئ نيوزلن�دا، ومن 
الصع�ب تصنيف اللؤلئية البحرية ودراس�تها؛ لقلة ما 
وج�د منه�ا. قطرها أق�ل من cm 1، وش�كلها قرصي 
دون أذرع، وتوج�د األق�دام األنبوبي�ة ح�ول ط�رف الق�رص المرك�زي. ويبين 
الشـكل 13-9 أن لها نظاًما خماس�يًّا وتناظًرا شعاعيًّا مثل سائر شوكيات الجلد. 

الحظ انتظام نمط األقدام األنبوبية حول طرف القرص.

  م��اذا قراأت؟ اسـتنتج الصف�ات التي أدت إل�ى تصنيف اللؤلئي�ة البحرية 

ضمن شوكيات الجلد.

Importance of Echinoderms اأهمية �سوكيات الجلد

يش�كل خيار البح�ر وقنفذ البحر مصدر غذاء لس�كان بعض البلدان اآلس�يوية، 
فت�ؤكل بع�ض عضالت خي�ار البحر. ويض�اف خي�ار البحر المجف�ف إلعطاء 
نكهة للحس�اء والخضراوات واللحم، ويؤكل بيض قنافذ البحر مطبوًخا أو نيًئا.  
هن�اك عالقة تعايش بين بعض ش�وكيات الجلد والحيوان�ات البحرية األخرى؛ 
إذ يس�تفيد مخل�وق حي واح�د من هذه العالق�ة، في حين ال يس�تفيد المخلوق 
اآلخ�ر وال يتضرر. فبعض أنواع نجم البحر الهش مثاًل تعيش داخل اإلس�فنج، 
ويت�رك النج�م الهش المكان الداخلي اآلمن في اإلس�فنج ليتغ�ذى على المواد 

التي ترسبت على اإلسفنج واستقرت.
فوائد �سوكيات الجلد يعتمد النظام البيئي البحري على بعض شوكيات الجلد. 

فعندما ينقص مجتمع ش�وكيات الجلد يحدث غالًب�ا تغير في النظام البيئي. فإذا 
انخفضت أعداد أنواع قنفذ البحر مثاًل نتيجة انتشار مرض ما ازدادت الطحالب 
زي�ادة كبي�رة على الش�عاب المرجانية، مما ي�ؤدي إلى تدمير المرج�ان في كثير 
م�ن المناطق. قناف�ذ البحر وخي�ار البحر مخلوق�ات حية تحرك الرواس�ب من 
ق�اع البحر إلى أعل�ى، وهذا أمر مهم لجميع مكونات النظ�ام البيئي، مما يجعل 
المغذيات الموجودة في قاع البحر ترتفع في الماء وتصبح متوافرة للمخلوقات 

الحية األخرى.
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 الشـكل 14-9 وجود عدد كاٍف من ثعلب البحر  ∎
حياف�ظ عىل جمتم�ع قنفذ البحر، وجيعله حتت الس�يطرة، 
وإال ازدادت أعداد قنافذ البحر، مما هيدد غابات عشب 

البحر الذي تتغذى عليه هذه القنافذ.

م�ساّر �سوكيات الجلد قد تغير بعض شوكيات الجلد النظام البيئي البحري. فنجم البحر 

التاجي ذو األشواك  يتغذى على بوليب المرجان. وعندما تتكاثر هذه المخلوقات فإنها 
تدمر الشعاب المرجانية. وتشكل قنافذ البحر غذاًء شهيًّا لثعالب البحر، الشكل 9-14. 
فإذا انخفض عدد ثعالب البحر ازداد عدد قنافذ البحر. وتتغذى قنافذ البحر على غابات 

عشب البحر، فيؤدي ذلك إلى تدمير بيئات األسماك والقواقع والسرطانات.

1-9التقويم
الخال�سة

 يمك�ن تحدي�د األف�راد البالغة  •
من ش�وكيات الجلد باستعمال 

أربع صفات تركيبية رئيسة.
 لشوكيات الجلد جهاز وعائي  •

مائي وأقدام أنبوبية.
تكيف�ات  • الجل�د   لش�وكيات 

متنوعة للتغّذي والحركة.
 لش�وكيات الجلد الت�ي تعيش  •

حاليًّا ست طوائف رئيسة.

فهم الأفكار الرئي�سة

 ح��دد الصف�ات األربع  1.
الرئيس�ة التي تمي�ز األفراد البالغة من 

شوكيات الجلد.
 و�س��ح كيفي�ة عم�ل النظ�ام الوعائ�ي  2.

المائي.
ار�س��م تخطيًط��ا يمث�ل كل طائف�ة من  3.

طوائف شوكيات الجلد الست.
اقت��رح كيف ترتبط الحرك�ة والتغّذي  4.

في شوكيات الجلد؟

التفكير الناقد

 ك��ّون فر�سي��ة. يعي�ش ن�وع معين من  5.
الروبي�ان المخطط باللوني�ن األحمر 
واألبي�ض غالًب�ا عل�ى نوع م�ن نجم 
البح�ر اله�ش المل�ون. ك�ّون فرضية 
عن العالقة بين الروبيان ونجم البحر 

الهش.
كان�ت  6. إذا   

الق�وة التي يحتاج إليها نجم البحر لفتح 
صدف�ة محار هي 20 نيوت�ن، فكم قدًما 
أنبوبي�ة يحتاج إذا كان�ت القدم الواحدة 

توّلد قوة مقدارها 0.25 نيوتن؟

مختبر تحليل البيانات 9-1

C27-10A-869510
an

L. polaris

A

D
B

O

L
K

M

C

G

N

بناًء على بيانات حقيقية

تف�سير الر�سوم العلمية
كيـف ُيْظِهُر خمطط العالقـات الرتكيبية العالقاِت بني أنواع نجـوم البحر؟ ُيْظِهُر 
املخط�ط التصنيفي املقابل العالقة بني أنواع خمتلفة من نجوم البحر، معتمًدا عىل 

بيانات جزيئية. وكل حرف يمثل نوًعا معينًا من نجوم البحر.

التفكير الناقد

حدد نجم البحر األكثر صلة بنجم البحر A؟ 1.

حّلـل أي مجموع�ات نجم البحر أكث�ر تنوًع�ا: )C,G,N( أو )L,K,M(؟  2.
كيف قررت ذلك؟

ُأخذت البيانات يف هذا املخترب من
Hrincevich, A.W.,et al. 2000. Phylogenetic analysis of molecular lineages in a species -rich subgenus of sea stars )Leptasterias subgenus Hexasterias( American.

 Zoologist 40: 365-374

البيانات والمالحظات
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الالفقاريات الحبلية 

Invertebrate Chordates
 الالفقاريات الحبلية لها صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.

الرب��ط م��ع الحي��اة الدي�دان والقواق�ع والنح�ل واألس�ماك والطي�ور واألس�ود كلها 

حيوانات تش�ترك في صفات عامة. فّكر في الصفات المش�تركة بين هذه الحيوانات، 
والصف�ات التي تختلف فيها. الحيوانات التي تش�ترك في أغل�ب الصفات تكون أكثر 

تقارًبا من تلك التي تشترك في صفات قليلة.

�سفات الالفقاريات الحبلية

يظهر مخطط العالقات التركيبية في الشـكل 15 - 9، أن الالفقاريات الحبلية -ومنها 
الس�هيم والكيسيات- ثانوية الفم، وهي تش�به في ذلك شوكيات الجلد، ولها صفات 

أخرى ال توجد في شوكيات الجلد سوف تتعلمها الحًقا.
ومن أكثر الحيوانات ش�هرة عند علماء الحيوان، الشكل 15 - 9، حيوان صغيرثعباني 
الش�كل يس�مى الس�هيم )الرميح(، وهو يقضي معظم حياته مدفوًنا في الرمل. لذا من 
، له غطاء ش�فاف، يش�به جس�مه  الصعب عليك أن تجد الس�هيم، فهو مخلوق متخفٍّ
السمكة، طوله نحو cm 5، نصف جسمه يكون مدفوًنا عادة في الرمل، يرّشح غذاءه، 

وال يدرك الكثيرون أهميته.

 الشـكل 15-9 تظه�ر ثانوي�ة الفم  ∎
يف الالفقاري�ات احلبلي�ة مثله�ا مث�ل 

شوكيات اجللد. 

)Lancelet( ال�سهيم

)Tunicate( الكي�سيات





















































































9-2
الأهداف 

تف�س�ر صف�ات الالفقاريات احلبلية  �

ش�عبة  يف  تصنيفه�ا  إىل  أدت  الت�ي 
احلبليات.

حتّل��ل صف����ات الالفقاري����ات  �

احلبلي�ة الت�ي أدت إىل تصنيفه�ا مع 
الالفقاريات.

التكيف�ات يف الس�هيم  � ب�ني  تق��ارن 

وبخاخ البحر.

مراجعة المفردات

ثان��وي الف��م: مصطل�ح يطل�ق ع�ىل 

احلي�وان الذي نام ل�ه فم من خاليا ال 
توجد يف فتحة اجلاسرتوال.

المفردات الجديدة 

احلبليات
الالفقاريات احلبلية

احلبل الظهري
الذيل خلف الرشجي

احلبل العصبي الظهري االنبويب
اجليوب البلعومية.

L-GE-CBE-TRC-biog1-CH9-L2

http://esstest-net.t4edu.com/Files/LessonsQR/httpsien.edu.saqrL-GE-CBE-
TRC-biog1-CH9-L2.png

الالفقاريات الحبلية

التعليم العام-الثانوية مقررات-المسار المشترك-أحياء1-شوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية

المشترك

الثانوية مقررات
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 الشكل 16-9 للحبليات حبل عصبي ظهري  ∎
أنبويب، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل 
خلف رشجي، وربام تكّون ش�كاًل من أش�كال 

الغدة الدرقية .
ا�ستنت��ج أي هـذه الصفـات كانت لديـك عندما 

كنت جنينًا؟ 

المفردات

اأ�سل الكلمة 

  Notochord الظهـري  الحبـل 
noto- كلمة يونانية تعني الظهر.

-chord كلمة يونانية تعني الحبل.

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C27-05A

Chordate features
10/19/05
version 3

حبل ع�سبي ظهري اأنبوبي حبل ظهري

قطع ع�سلية

ذيل خلفي �سرجي

�سرج

جيوب بلعوميةالغدة الدرقية

الفم

الحبليات Chordates حيوانات تتبع ش�عبة الحبليات، لها أربع صفات مميزة )حبل 
عصبي ظهري أنبوبي، وحبل ظهري، وجيوب بلعومية، وذيل خلف ش�رجي( تظهر 
ف�ي أوق�ات ما خ�الل فترة نموها. تش�ير األدلة الحديث�ة إلى أن جمي�ع الحبليات قد 
يك�ون لها بعض أش�كال الغ�دة الدرقي�ة، ولها تجويف جس�مي حقيقي، وجس�مها 
مقسم إلى قطع. ادرس الشكل 16-9، لمعرفة الصفات الرئيسة للحبليات. تذكر أن 
الفقاري�ات حيوانات لها عمود فقري. أغلب الحبليات فقاريات. تنتمي الالفقاريات 
الحبلية إلى تحت شعبتين من الحبليات، هما شعبة حبليات الرأس، وشعبة حبليات 
الذيل، ولهما صفات الحبليات األربع، باإلضافة إلى الش�كل األولّي للغدة الدرقية. 

وليس لالفقاريات الحبلية عمود فقري.
الحبل الظهري notochord الحبل الظهري مرن، وشكله يشبه الخيط، ويمتد على 

طول الجس�م، ويوجد تحت الحبل العصبي الظهري األنبوبي. في أغلب الفقاريات 
يح�ل محله عظ�م أو غضروف، بينما يبقى الحبل الظهري ف�ي الالفقاريات الحبلية. 
ومرون�ة الحبل الظه�ري تمّكنه من ثني الجس�م من دون قصره خ�الل انقباض قطع 
العضالت. تس�تطيع الحيوانات التي لها حبل ظهري القيام بحركات جانبية للجس�م 

والذيل، مما يمّكنها من السباحة، كما في األسماك .
الذي��ل خل��ف ال�سرج��ي Postanal tail يس�تعمل الذيـل خلف الشـرجي أساًس�ا 

للحرك�ة، ويقع خلف الجهاز الهضمي والش�رج، وفي معظ�م الحبليات يمتد الذيل 
إل�ى ما بعد فتحة الش�رج. وفي غي�ر الحبليات يوجد داخل الذيل أج�زاء من الجهاز 
الهضمي، وتقع فتحة الش�رج في نهاية الذيل. ويمّكن الذيل- بما فيه من عضالت- 
الحيوان أن يدفع بحركات أقوى مما تدفع الالفقاريات التي ليس لها مثل هذا الذيل.
الحبل الع�سبي الظهري الأنبوبي Dorsal tubular nerve cord  توجد الحبال 

العصبي�ة ف�ي غي�ر الحبليات ف�ي الجهة البطني�ة، أو أس�فل الجه�از الهضمي، وهي 
مصمت�ة. أم�ا في الحبلي�ات فيوجد الحبـل العصبي الظهـري األنبوبي ف�وق الجهاز 
الهضمي، ويتخذ ش�كل أنبوب أج�وف. وخالل نمو أغلب الحبلي�ات ينمو الطرف 

األمامي لألنبوب ليكّون الدماغ. أما الطرف الخلفي فيكّون الحبل الشوكي. 

  ماذا قراأت؟ حلل أهمية الحبل الظهري لالفقاريات الحبلية؟

يف  القس�م  ه�ذا  م�ن  معلوم�ات  ضّم�ن   
مطويتك.

المطويات
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 الشـكل 17-9 السهيم الفقاري حبيل له الصفات  ∎
الرئيسة للحبليات.

ا�ستنت��ج. كيـف يمكـن أن تعمـل اللوامـس القصرية 

واملحيطة بفم السهيم؟

فم 

لوام�ص

حبل 

ظهري

ع�سب��ي  حب��ل 

ظهري اأنبوبي

ذي��ل خل��ف 

�سرجي.

الغدة الدرقية

�سقوق خي�سومية

اأمعاء

ع�سالت

�سرج

التعاون ك�ّون جمموعة من مخس�ة طالب. 

خيتار كل طال�ب يف املجموعة أحد العناوين 
"صف�ات  العن�وان  يضمه�ا  الت�ي  اخلمس�ة 
أم�ام  يق�رؤه  ث�م  احلبلي�ة"،  الالفقاري�ات 

املجموعة ويرشحه.

�إر�صاد�ت �لدر��صة

الجي��وب )الأكيا���ص( البلعومي��ة pharyngeal pouch توج�د 

ف�ي جمي�ع األجن�ة أزواج م�ن التراكيب تس�مى الجيـوب البلعومية 
ترب�ط األنب�وب العضلي الواص�ل بي�ن التجويف الفم�ي والمريء. 
تح�وي الجي�وب ف�ي الحبلي�ات المائية ش�قوًقا تفتح إل�ى الخارج. 
وق�د تخصص�ت ه�ذه التراكيب في ترش�يح الغ�ذاء، كم�ا يمكن أن 
تتخص�ص الخياش�يم في تبادل الغازات في الم�اء. أما في الحبليات 
التي تعيش على اليابس�ة فال تحتوي الجيوب البلعومية على شقوق، 
ب�ل تخصصت جنينيًّا إلى تراكيب أخ�رى، مثل لوزتي الحلق والغدة 

الزعترية.
الغ��ّدة الدرقي��ة thyroid gland الغ�دة الدرقي�ة تركي�ب ينظ�م 

األي�ض والنم�و والتك�ّون الجنيني. وتف�رز الغدة الدرقي�ة في خاليا 
الحبلي�ات األولي�ة مخاًط�ا يس�اعد الحيوان�ات الترش�يحية التغّذي 
عل�ى جمع جزيئات الغذاء. تح�وي الالفقاريات الحبلية قناة داخلية  
endostyle. والخالي�ا ف�ي هذه المنطق�ة تفرز بروتينات ش�بيهة بما 

تفرزه الغ�دة الدرقية. والفقاريات الحبلية ه�ي المخلوقات الوحيدة 
التي لها غدة درقية. 

 يترك�ز الي�ود في القن�اة الداخلي�ة ويلعب  

�ا ف�ي وظيفة الغدة الدرقية، وهو أساس�ي إلنتاج هرمونات  دوًرا مهمًّ
الغ�دة الدرقي�ة. ويض�اف الي�ود ف�ي معظم ال�دول إلى مل�ح الطعام 
لتجنب اإلصابة بنقص اليود. ومن المصادر األخرى لليود األسماك 

ومنتجات األلبان، والخضراوات التي تنمو في تربة غنية باليود.

  ماذا قراأت؟ اشرح تقوم القناة الداخلية بدور الغدة الدرقية.

تنوع الالفقاريات الحبلية 

Diversity of Invertebrate Chordates  

كم�ا هو الحال في ش�وكيات الجلد فإن جمي�ع الالفقاريات الحبلية 
حيوان�ات بحري�ة. ويوج�د 23 نوًع�ا من الس�هيم في ش�عبة حبليات 

الرأس، وتضم حبليات الذيل 1250 نوًعا من الكيسيات. 
ال�سهيم حيوان صغير، يشبه السمكة، لكنه دون قشور، ويدفن جسمه 

في الرمل في مياه البحر الضحلة، الشـكل 17-9. يفتقر الس�هيم إلى 
األلوان في جلده، ويتكون الجلد من طبقة واحدة من الخاليا ش�فافة 
اللون. ويمكن مش�اهدة حركة مرور الماء داخل الجسم. وللحصول 
على الغذاء يدخل الماء فم الس�هيم، ويمر خالل الشقوق الخيشومية 
البلعومية؛ حيث يرشح الغذاء )ترشيحي التغذي(، ثم يمر إلى تركيب 

يشبه المعدة لُيهضم، ثم يخرج الماء من خالل الشقوق الخيشومية.
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 الشـكل 19 - 9 يش�به احلي�وان البال�غ يف الكيس�يات  ∎
الكي�َس. الصف�ة الوحي�دة للحبليات الت�ي بقيت يف هذا 
احليوان البالغ هي الفتحات اخليش�ومية البلعومية. تش�ري 

األسهم إىل طريق دخول املاء يف اجلسم وخروجه منه. 
ق��ارن. مـا الالفقاريـات األخـرى التـي درسـتها وترشـح 

غذاءها؟

 الشـكل 18 - 9 يرقة ذيلية الحبل تشبه  ∎
أب�ا ذنيبة، ولها جميع صف�ات الحبليات. 
تبي�ن األس�هم دخول الم�اء إلى الجس�م 

وخروجه منه.

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C27-07A

Larval tunicate
10/19/05
version 3

حبل ظهري
حبل ع�سبي ظهري اأنبوبي

ذيل خلفي �سرجي

الغدة الدرقية

البلعوم ب�سقوق خي�سومية

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C27-08A

Adult tunicate
10/19/05
version 3

C27-08A-869510

ال�سيفون ال�سهيقي

�سقوق خي�سومية

ال�سيفون الزفيري

الغدة الدرقية

كي�ص )قمي�ص(

الحظ الشـكل 17-9. يمكنك مشاهدة القطع العضلية، وهي شبيهة 
بالقط�ع العضلي�ة ف�ي الالفقاري�ات، وتمّك�ن الس�هيم من الس�باحة 
بحركة مماثلة لحركة الس�مكة. يختلف الس�هيم ع�ن الفقاريات في 
ع�دم وج�ود رأس أو أعضاء حس إال مس�تقبالت الض�وء ولوامس 
حسية صغيرة قرب الفم. يتركب الجهاز العصبي من أعصاب رئيسة 
متفرع�ة، ودم�اغ بس�يط في مقدم�ة الحي�وان. يمر الدم عبر الجس�م 
بضخ�ه في األوعية الدموية، حيث ال يوج�د قلب حقيقي. والجنس 

منفصل في السهيم، والتلقيح فيه خارجي.
لوج�ود  كذل�ك  ُس�ميت  )القميصي�ات(   Tunicates الكي�سي��ات 

طبقة خارجية س�ميكة تس�مى القميص تش�به الكيس، وتغطي جسم 
الحي�وان الصغي�ر. تعي�ش أغل�ب الكيس�يات ف�ي المي�اه الضحلة، 
وبعضها يعي�ش في تجمعات على قاع المحيط. وتكون الكيس�يات 
عموًما جالسة غير متحركة، وتظهر فيها الصفات المماثلة للحبليات 
فق�ط في مرحل�ة اليرقة. انظر الشـكل 18-9، والح�ظ موقع الحبل 
الظه�ري والذي�ل والحب�ل الظه�ري واألكي�اس البلعومي�ة والغ�دة 
الدرقي�ة. يدخ�ل الم�اء إلى الجس�م الش�بيه بالكيس في الكيس�يات 
البالغة عبر الس�يفون الش�هيقي، الشـكل 19- 9، وذلك بفعل حركة 
األه�داب. وَتْجم�ع جزيئاِت الغذاء في ش�بكة مخاطي�ة، ثم تتحرك 
إل�ى المعدة، حيث ُتهضم هن�اك. وخالل ذلك يترك الماء الجس�م، 
أوالً عبر الفتحات الخيشومية في البلعوم، ثم إلى خارج الجسم عبر 
السيفون الزفيري. تتم الدورة الدموية بفعل القلب واألوعية الدموية 
الت�ي ت�وزع المغذيات واألكس�جين إل�ى أعضاء الجس�م. ويتركب 
الجهاز العصبي من جزء رئيس عصبي معقد، وعصبونات متش�عبة. 
والكيس�يات خن�اث )تنتج كالًّ م�ن البيوض والحيوان�ات المنوية(، 
والتلقي�ح فيه�ا خارجي. لماذا تس�مى الكيس�يات بخاخ�ات الماء؟ 
د أو تش�عر بالخطر تكون قادرة على إخراج سيل من الماء  عندما ُتَهدَّ

بقوٍة عبر السيفون الزفيري، فتشوش على المفترس القوي.

  ماذا قراأت؟ قارن بين الكيسيات والسهيم.

Ascidian larvae يرقة الأ�سيديا
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الخال�سة

للحبليات أربع صفات رئيسة جعلتها  •
مختلفة عن الحيوانات غير الحبلية.

لالفقاري�ات الحبلي�ة جميع صفات  •
الحبلي�ات إال أنه لي�س لها الصفات 

الرئيسة للفقاريات الحبلية.
ُيمّك�ن  • تكي�ف  الظه�ري  الحب�ل 

الحيوان�ات م�ن الحرك�ة بطرائق لم 
تتحرك بها من قبل.

الس�هيم من الالفقاريات الحبلية، له  •
شكل يشبه السمكة، وألفراده البالغة 

كل الصفات الرئيسة للحبليات.
الكيس�يات الفقاريات حبلية كيس�ية  •

الحبلي�ات  صف�ات  وله�ا  الش�كل، 
وهي في مرحلة اليرقة.

فهم الأفكار الرئي�سة

 لخ�ص الصفات الرئيسة  1.
لالفقاريات الحبلية لتبين فيم تش�به 

الفقاريات الحبلية.
�سف خصائص الالفقاريات الحبلية  2.

الت�ي وضعتها مع الفقاريات أخرى 
عوًضا عن وضعها مع الفقاريات.

وحي�وان  3. للس�هيم  نموذًج��ا  اعم��ل 

كيس�ي م�ن الطي�ن، أو م�ن عجين�ة 
الت�ي  الصف�ات  وح�دد  المل�ح. 
صنف�ت ه�ذه الحيوانات في ش�عبة 

الحبليات.
قارن بين تكيفات كل من الكيسيات  4.

والسهيم التي مّكنتها من العيش في 
بيئاتها.

التفكير الناقد

كان  5. إذا  م�ا  لتح�دد  تجرب�ة  �سّم��م 

الس�هيم يفض�ل بيئ�ة مضيئ�ة أم بيئة 
مظلمة.

اكت�ب  6.   

فق�رة تص�ف فيه�ا م�ا تتش�ابه في�ه 
والكيس�يات، وفقرة  اإلس�نفجيات 

أخرى تصف ما تختلفان فيه.

2-9التقويم
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الن�سي��ج ال�س��ام Connective tissue اكتش�ف طال�ب 

 Greg الدراس�ات العليا في علم األحي�اء جريج زولجت
Szulgit الق�درة الضخمة لخيار البح�ر على زيادة حجم 

جس�مه ث�م انكماش�ه ثانية إل�ى حجم�ه الطبيع�ي. كيف 
يس�تطيع خيار البح�ر تغيير حجم جس�مه؟ كل هذا يعود 
إل�ى النس�يج الض�ام، وهو النس�يج الذي يربط األنس�جة 

باألعضاء في الجسم، ويدعمها ويحيط بها.
وهناك تش�ابه بين النس�يج الض�ام لخيار البحر والنس�يج 
الض�ام عن�د اإلنس�ان؛ إذ تح�وي ألي�اف النس�يج الضام 
بروتينًا يسمى كوالجين. والكوالجين في اإلنسان مكون 
ثابت في النس�يج. فق�د وجد زولجت وباحث�ون آخرون 
أن الكوالجي�ن في النس�يج الضام لش�وكيات الجلد غير 
ن  ثاب�ت، وينزل�ق إلى األم�ام وإلى الخلف. وعندم�ا ُتَكوَّ
جزيئات البروتين في الهيكل الداخلي ينزلق بعضها فوق 
بع�ض، ويكون جس�م خيار البح�ر لينًا ومرًنا. وتس�تطيع 
خاليا خيار البحر إفراز مادة ُتثبت الكوالجين وتمنعه من 
االن�زالق، وهذا يعطي صالبة للهيكل الداخلي، ويجعله 

غير متحرك.
اعتالل الن�سيج ال�سام كان األمل من دراسات زولجت 

على قدرة انبس�اط جس�م خيار البحر وتمّدده هو تمكين 
الباحثين من معالجة اعتالل النس�يج الضام في اإلنس�ان. 
وه�ذه االعت�الالت تض�م متالزم�ة إهلي�رس دانل�وس
Ehlers-Donlos Syndrome، وع�دم اكتم�ال التكوين 

. Marfan Syndrome العظمي، ومتالزمة مارفان
والن�اس المصاب�ون بمتالزمة إهليرس-دانل�وس لديهم 
نس�يج ضام غير طبيعي وهش، مما يؤدي إلى مشاكل في 

المفاصل وضعف في األعضاء الداخلية.

يستطيع خيار البحر تغيري حالة جسمه من حالة جتانس اجليالتني السائل 
إىل شكل صلب ثابت، ثم العودة إىل احلالة األوىل يف ثوان وهكذا، وهذا 

يعود إىل أن الكوالجني يف النسيج الضام خليار البحر غري ثابت.

وف�ي حالة عدم اكتم�ال التكون الس�ليم للعظام ال يكون 
الجس�م ق�ادًرا على إنت�اج كوالجين على نح�و كاٍف، أو 
ينت�ج نوًع�ا رديًئا م�ن الكوالجي�ن، مما ي�ؤدي إلى عظام 
هشة تنكسر بسهولة. واألش�خاص الذين لديهم متالزمة 
مارف�ان يكون لديهم نس�يج ضام غير صل�ب، مما يؤدي 
إل�ى تش�ّوهات هيكلي�ة، وضعف ف�ي األوعي�ة الدموية. 
وبدراس�ة النس�يج الضام في ش�وكيات الجل�د مثل خيار 
البحر، اقت�رب الباحثون من النجاح ف�ي معالجة أمراض 
الوه�ن الذي يعي�ق حرية حركة المفاص�ل نتيجة أمراض 

النسيج الضام. 

 

دفترالعل��وم ارجع إلى المصادر العلمية المختلفة لتتعرف 

المزيد من البحوث التي تتضمن ش�وكيات الجلد. اكتب 
بحًث�ا ع�ن عال�م/ أو عالم�ة أحياء تص�ف في�ه عمله/ أو 
عمله�ا م�ع ش�وكيات الجل�د، عل�ى أن يتضم�ن البحث 

جداول ورسوًما تتعلق بشوكيات الجلد.

�سوكيات اجللد ت�ساعد على البحث الطبي 

م�ستجدات في علم الأحياء
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 خمترب الأحياء

الخلفية النظرية: تفتقر شـوكيات الجلد إلى العين 

والدمـاغ، كما أنه ال يوجد لهـا قلب، وتضخ ماء البحر 
عبـر الجسـم بدالً مـن الدم. منـح الله سـبحانه وتعالى 
بعـٍض شـوكيات الجلـد القـدرة علـى تغييـر هياكلها 
الداخلية من حالة الصالبة القاسـية، إلى السـائلة تقريًبا 
خـالل ثـوان، وبعضها اآلخر قـادر علـى التخلص من 

ذراعه للهرب من المفترسات.
�سوؤال: كيف تستطيع شوكيات الجلد العيش في بيئات 

بحرية تنافسية؟  

المواد والأدوات

الشبكة العنكبوتية )إنترنت(.	 
مرجع علمي حول شوكيات الجلد.	 
دليل ميداني.	 

خطوات العمل

امأل بطاقة السالمة في دليل التجارب العملية. 1.

صّمم جدول بيانات تس�ّجل في�ه المعلومات اآلتية  2.
لألنواع: الصفات الجسمية، مصادر الغذاء /طرائق 
الحصول على الغذاء، المفترسين، االستراتيجيات 
الدفاعية، التكاث�ر ونمو األجنة، وأي حقائق أخرى 

مميزة لستة حيوانات.
اخت�ر نوًع�ا واحًدا من كل طائفة رئيس�ة لش�وكيات  3.

الجلد  الست لدراسته، وسجله في جدول البيانات. 
ابح�ث ع�ن الن�وع ال�ذي اخترت�ه وام�أل ج�دول  4.

البيان�ات بالمعلوم�ات. ثم الحظ ش�وكيات الجلد 
ف�ي بيئاته�ا الطبيعية، وذل�ك بزيارة حديق�ة حيوان 
محلي�ة أو أح�واض تربيته�ا. إذا كن�ت ال تس�تطيع 
مالحظ�ة الحيوان�ات ف�ي بيئاتها الطبيعي�ة فاحصل 
عل�ى معلومات عن ش�وكيات الجلد م�ن المرجع 

العلمي، أو ارجع إلى اإلنترنت. 
سجل مالحظاتك في جدول البيانات. 5.
تعاون م�ع زمالئك ف�ي تعبئة األج�زاء الناقصة في  6.

جدولك.

نجم البحر، والس�لة النجمي�ة، وقنفذ البحر الش�وكي أنواع تعيش في 

مياه الخلجان. 

حّلل ثم ا�ستنتج 

�س��ف بع�ض الصف�ات الجس�مية األساس�ية الت�ي  1.

تشترك فيها شوكيات الجلد.
قارن بين استراتيجيات التكاثر الجنسي والالجنسي  2.

المستعملة في أنواع شوكيات الجلد المتنوعة.
التفكير الناقد تختلف اليرقات والحيوانات البالغة  3.

في شوكيات الجلد في طرائق عديدة مهمة. وضح 
الفوارق بينها، وبّين مزاياها.

ف�س��ر البيانات ما مصادر الغذاء الرئيس�ة لش�وكيات  4.

الجلد التي درستها؟
ا�ستخل���ص النتائ��ج ه�ل تكيف�ت ش�وكيات الجل�د  5.

للعيش في البيئات البحرية؟ فسر إجابتك.
تحلي��ل الخطاأ صف مزايا ومس�اوئ الحصول على  6.

معلوم�ات ح�ول ش�وكيات الجل�د عب�ر المواقع 
اإللكترونية.

الإنرتنت: كيف ت�ستطيع �سوكيات اجللد العي�ص دون راأ�ص اأو عني اأو دماغ؟

 

مرجع استعمل البيانات التي جمعتها لعمل ملخص 

حقائق يحوي صوًرا ومعلومات مهمة حول كل من 
شوكيات الجلد التي درستها. ثمَّ ضم ملخصك إلى 
ملخصات الطلبة اآلخرين لتكون في النهاية مرجًعا 
عن ش�وكيات الجلد يبقى في مرك�ز مصادر التعلم 

في مدرستك.  262



المطويات   حّلل استعمل ما تعلمته في هذا الفصل لمناقشة تصنيف الالفقاريات الحبلية مع شعبة 

الحبليات.

المفاهيم الرئي�سةالمفردات

1-9 خ�سائ�ص �سوكيات الجلد 

اللواقط القدمية
اجلهاز الوعائي املائي

املصفاة
القدم األنبوبية

احلوصلة

 �سوكيات اجللد حيوانات بحرية لها هيكل داخلي باأ�سواك، وجهاز وعائي مائي، واأقدام 
اأنبوبية؛ ولأفرادها البالغة تناظر �سعاعي.

يمكن حتديد األفراد البالغة من شوكيات اجللد باستعامل أربع صفات تركيبية رئيسة. •

لشوكيات اجللد جهاز وعائي مائي، وأقدام أنبوبية. •

لشوكيات اجللد تكيفات متنوعة للتغّذي واحلركة. •

لشوكيات اجللد التي تعيش حاليًّا ست طوائف رئيسة. •

2-9 الالفقاريات الحبلية

احلبليات
الالفقاريات احلبلية

احلبل الظهري
الذيل خلف الرشجي

احلبل العصبي الظهري األنبويب
اجليوب البلعومية

 الالفقاريات احلبلية لها �سفات تربطها مع الفقاريات احلبلية.
للحبليات أربع صفات رئيسة جعلتها خمتلفة عن احليوانات غري احلبلية. •

لالفقاريات احلبلية مجيع صفات احلبليات إالَّ أنه ليس هلا الصفات الرئيسة للفقاريات احلبلية. •

احلبل الظهري تكيُّف ُيمّكن احليوانات من احلركة بطرائق مل تتحرك هبا من قبل. •

الس�هيم من الالفقاريات احلبلية، له شكل يشبه الس�مكة، وألفراده البالغة كل الصفات الرئيسة  •
للحبليات.

الكيسيات الفقاريات حبلية كيسية الشكل، وهلا صفات احلبليات وهي يف مرحلة الريقة.  •
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9-1  

مراجعة المفردات

ميز بين زوجي المصطلحات اآلتية:
قدم أنبوبية، وحوصلة عضلية 1.
مصفاة، وجهاز وعائي مائي  2.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

أّي مما يأتي ليس من شوكيات الجلد؟ 3.

AB

CD

C27-12A-869510

AB

CD

C27-12A-869510

AB

CD

C27-12A-869510

AB

CD

C27-12A-869510

.a.c

.b.d

أّي شوكيات الجلد اآلتية ُيعد حيواًنا جالًسا في طور  4.
من حياته؟

.a.خيار البحر.c.نجم البحر الهش

.b.زنابق البحر.d.قنفذ البحر

ما الوظائف الثالث التي تقوم بها القدم األنبوبية؟ 5.

.a.تنفس ، تكاثر، تغذٍّ

.b.تنفس، تنظيم عصبي ، تغذٍّ
.c.تنفس، حركة ، تغذٍّ
.d.نمو جنيني، تكاثر، تنفس

أّي مما يأتي مرتبط بثانوية الفم؟ 6.

.a.المفصليات

.b.الديدان الحلقية
.c.الرخويات
.d.الحبليات

أّي مما يأتي له عالقة بحماية شوكيات الجلد؟  7.

.a.هيكل داخلي، مالقط، أشواك

.b.مصفاة، لوامس، هيكل داخلي
.c.نظام وعائي مائي، حوصلة، مالقط
.d.هيكل خارجي، مالقط، أشواك

 من الفروق الرئيسة بين اليرقة والحيوان البالغ في  8.
شوكيات الجلد:

.a.اليرقة بدائية الفم، والحيوان البالغ ثانوي الفم

.b.اليرقة ثانوية الفم، والحيوان البالغ بدائي الفم
.c.لليرقة تناظر جانبي، وللبالغ تناظر شعاعي
.d.لليرقة تناظر شعاعي وللبالغ تناظر جانبي

أّي مجموع�ات ش�وكيات الجل�د اآلتي�ة لها ش�جرة  9.
تنفسية مع العديد من التفرعات؟

.a.خيار البحر

.b.نجم البحر
.c.زنابق البحر
.d.قنفذ البحر
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اأ�سئلة بنائية

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 10 و11.

C27-12A-869510
an اإجاب��ة ق�سي��رة. افحص الرس�م الدائري وقدر نس�بة  10.

شوكيات الجلد من نوع خيار البحر.
نهاي��ة مفتوح��ة. افح�ص الرس�م الدائ�ري، واش�رح  11.

لم�اذا ال تظهر طائف�ة اللؤلئيات مع الطوائف األخرى 
لشوكيات الجلد الحية؟

نهاي��ة مفتوح��ة. وجد العلم�اء أحفورة له�ا الصفات  12.

اآلتي�ة: هي�كل داخل�ي ش�بيه بالهي�كل في ش�وكيات 
الجلد، ش�كل يش�به الذي�ل مع فتحة الش�رج في نهاية 
الذي�ل، ش�كل يمكن أن يكون خيش�وًما، تناظر ش�بيه 
بشوكيات الجلد. كيف يستطيع العلماء أن يصفوا هذا 

الحيوان اعتماًدا على تصنيف شوكيات الجلد؟
نهاي��ة مفتوح��ة. الحيوانات في منطق�ة المد والجزر  13.

تعان�ي م�ن نقص الم�اء، وارتفاع درجة الح�رارة أكثر 
من الحدود التي تس�تطيع الحيوانات تحملها. وتبقى 
درج�ة حرارة نجم البحر نحو 18 درجة أقل من درجة 
ح�رارة بلح البح�ر في المنطقة الواح�دة في يوم حار. 
كّون فرضية تبين فيها لماذا تكون درجة حرارة جس�م 

نجم البحر أقل؟

التفكير الناقد

لحظ ثم ا�ستنتج. في أثناء سيرك على الشاطئ وجدت  14.

حيواًن�ا له العديد من األذرع الجلدية واألقدام األنبوبية. 
إلى أي أنواع الحيوانات يمكن أن ينتمي هذا الحيوان؟ 

كـّون فرضيـة. لبعض قناف�ذ البحر فترة حي�اة طويلة.  15.
كّون فرضية حول سبب ذلك.

9-2          

مراجعة المفردات

اس�تبدل الكلمات التي تحتها خط بمصطلحات صحيحة من 
صفحة دليل مراجعة الفصل.

الالفقاري�ات لها صفات الحبلي�ات، وليس لها عمود  16.
فقري.

تركي�ب يمك�ن الالفقاري�ات  م�ن الس�باحة بتحريك  17.
الذيل إلى األمام والخلف.

وص�الت تربط تجويف الفم بالمرئ، تكون ش�قوًقا،  18.
وتس�تعمل في ترش�يح الغذاء في بع�ض الالفقاريات 

الحبلية.

تثبيت المفاهيم الرئي�سة

أّي مما يأتي يوجد في الحبليات خالل فترة من حياتها؟ 19.
.a ،جهاز وعائي مائي، حبل ظهري، جيوب بلعومية 

ذيل خلف شرجي.
.b قمي�ص، جي�وب بلعومي�ة، حب�ل ش�وكي ظهري

أنبوبي، ذيل خلف شرجي.
.c أق�دام أنبوبية، حبل ظه�ري، جيوب بلعومية، ذيل 

خلف شرجي.
.d حبل ش�وكي ظهري أنبوبي، حبل ظهري، جيوب 

بلعومية، ذيل خلف شرجي.

265



ما الوظيفة الرئيسة للذيل خلف الشرجي؟ 20.

.a.الدوران.c.المرونة

.b.الهضم.d.الحركة

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 21 و 22. 

Glencoe/McGraw-Hill Biology 2007
C27-05A

Chordate features
10/19/05
version 3

C27-05A-869510-A

2 1

3
4

أصبحت الس�باحة كس�باحة الس�مكة ممكنة بواسطة  21.
التركيب: 

.a1.c3

.b2.d4

أّي التراكيب تتحول إلى دماغ وحبل شوكي في أغلب  22.
الحبليات؟

.a1.c3

.b2.d4

أّي الصف�ات اآلتي�ة ينطب�ق على حيوان بخ�اخ البحر  23.
البالغ؟ 

.a.له تناظر جانبي

.b.له مظهر السهيم البالغ نفسه

.c ل�ه صفة واح�دة فقط من صف�ات الحبليات بوصفه
حيواًنا بالًغا.

.d.حيوان مفترس ونشط في السباحة

ماذا تفرز القناة الداخلية في الالفقاريات الحبلية؟ 24.

.a.البروتين المماثل لهرمون الغدة الدرقية

.b.المخاط
.c.الحبل الظهري

.d.الجيوب البلعومية

ش�وكيات الجلد ذات صلة بالحبلي�ات. أّي الصفات  25.
اآلتية تشتركان فيها؟

.aلهما جيوب بلعومية

.b.بدائية الفم
.c.ثانوية الفم

.d.تجويف جسمي كاذب

أّي التراكيب اآلتية يمكن أن يكّون الغدة الدرقية؟ 26.
.a.الحبل الشوكي الظهري األنبوبي

.b.الحبل الظهري

.c.القناة الداخلية
.d.الجيوب البلعومية

أّي صف�ات الحبليات اآلتية مّك�ن الحيوانات الكبيرة  27.
من التخصص؟ 

.a.الحبل الشوكي الظهري األنبوبي

.b.الحبل الظهري

.c.الجيوب البلعومية
.d.الذيل خلف الشرجي
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اأ�سئلة بنائية

نهاي��ة مفتوح��ة. وّض�ح لم�اذا ال توج�د الفقاري�ات  28.

حبلية في المياه العذبة؟
جمي�ع  29. اختف�ت  إذا  يح�دث  م�اذا  مفتوح��ة.  نهاي��ة 

حيوانات السهيم؟
استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 30 و31.

اإجابة ق�سيرة. افحص الرسم، ووّضح لماذا ال يمكن  30.

ا حبليًّا؟ أن يكون هذا الحيوان الفقاريًّ
اإجاب��ة ق�سي��رة. م�ا الصف�ات التي يش�ترك فيه�ا هذا  31.

الحيوان مع الالفقاريات الحبلية؟

التفكير الناقد 

حّلـل كي�ف يمك�ن أن تس�اعد يرق�ات المخلوق�ات  32.
العلماَء عل�ى تصنيف الحيوان�ات وتحديد العالقات 

التركيبية بينها؟

تقويم اإ�سافي

 اكت�ب قصي�دة ش�عرية  33.   
توض�ح فيه�ا ش�وكيات الجل�د المفضل�ة لدي�ك. 

وتحقق أنك سوف تشير إلى صفاتها الحقيقية.

اأ�سئلة الم�ستندات 

ادرس الرسوم التوضيحية لتكوين األذرع في نجم البحر.

1

2
3

C27-14A-869510
ما نوع التناظر المبين في الرسم رقم 1؟ 34.
بّين كيف يمكن أن تتكون أذرع إضافية؟ 35.
كي�ف يعك�س ع�دد األذرع ف�ي الرس�م 3 صف�ات  36.

لشوكيات الجلد جميعها؟
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اختبار مقنن

اأ�سئلة الختيار من متعدد

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤال 1.

للمفصلي�ات أج�زاء فم متخصص�ة للتغّذي. م�ا طريقة  1.
التغّذي التي تخصصت فيها أجزاء الفم هذه؟ 

.a.الحصول على الرحيق من األزهار

.b.امتصاص السوائل من السطوح
.c.امتصاص الدم من العائل
.d.تقطيع األوراق وتمزيقها

أّي التعابير اآلتية ينطبق على مجموعة من الالفقاريات؟ 2.

.a.لالسعات خاليا مطوقة

.b.للديدان المفلطحة خاليا لهبية
.c.للديدان المفلطحة خاليا السعة
.d.لإلسفنجيات جهاز عصبي

أّي الصف�ات اآلتي�ة جعلت ش�وكيات الجل�د قريبة من  3.
الفقاريات؟

.a.تناظر جانبي لألفراد المكتملة النمو

.b.يرقة حرة السباحة
.c.ثانوية الفم
.d.تناظر شعاعي لليرقات

ما التكيفات الخاصة الضرورية للحش�رات حتى تسبح  4.
في الماء؟

.a.عيون مركبة.c.أرجل متحورة

.b.وسائد قدمية لزجة.d.أجزاء فم حادة

استعمل الرسم اآلتي لإلجابة عن السؤالين 5 و6.

STP_CH27_01A_869510

1
2

3

6
5

4

أّي التراكيب حل محله عظم أو غضروف في الفقاريات  5.
الحبلية؟

.a1.c4

.b2.d5

أّي التراكيب يعد  حزمة من األعصاب محمية بسائل؟ 6.

.a1.c5

.b3.d6
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اختبار مقنن

ما نوع تنظيم أو تركيب الجسم الذي استخدم أواًل في  7.
تصنيف الديدان المفلطحة؟

.a.التناظر الجانبي

.b.الجهاز العصبي
.c.التجويف الجسمي الحقيقي
.d.التناظر الشعاعي

اأ�سئلة الإجابات الق�سيرة

عل�ى  8. يتغ�ذى  الجل�د،  ش�وكيات  م�ن  البح�ر  نج�م 
المح�ارات. لم�اذا ينبغ�ي عل�ى مزارع�ي المحارات 
أال يقطع�وا أذرع نجم البحر ويلقوه�ا مرة أخرى إلى 

الماء.
ق�ّوم تكيف�ات الدف�اع لمجموعتين م�ن الالفقاريات  9.

الحبلية.
قارن بين الصفات الرئيس�ة لش�وكيات الجلد وحيوان  10.

آخر تعرفه من الشعبة نفسها.

اأ�سئلة الإجابات المفتوحة

اشرح فيم تتشابه شوكيات الجلد والديدان الحلقية؟ 11.

�سوؤال مقالي

ص�ورت بع�ض أف�الم الرع�ب أن مفصلي�ات ضخم�ة 
هاجم�ت الم�دن الرئيس�ة. وتضمن�ت ه�ذه المفصليات 
الضخمة نم�اًل وجنادب وس�رطانات وعناكب. الحقيقة 
أن أكبر حش�رة حية ليس�ت كبيرة إلى الح�د الذي تصوره 
األف�الم؛ حي�ث إن أط�ول حش�رة ه�ي العص�ا الماش�ية، 
وطوله�ا نحو cm 40. بع�ض المفصلي�ات البحرية تنمو 
إل�ى أحج�ام أكب�ر. أضخ�م المفصلي�ات ه�و عنكب�وت 
الس�رطان الياباني الذي ينمو عرضه إلى أربعة أمتار. وقد 
وصلت بع�ض أحافي�ر المفصليات البحري�ة إلى أحجام 
أكبر. استعمل المعلومات في الفقرة السابقة لإلجابة عن 

السؤال اآلتي: 
اكت�ب مق�االً تبين في�ه لم�اذا ال تس�تطيع المفصليات  12.

الحقيقي�ة الحي�ة أن تصب�ح كبي�رة مث�ل المفصلي�ات 
الضخمة التي تظهر في األفالم؟

111111111111ال�سف

1-29-19-19-27-29-39-18-29-36-8الف�سل / الدر�ص
9-1
7-4

8-2

123456789101112ال�سوؤال

يساعد هذا الجدول على تحديد الدرس والقسم الذي يمكن أن تبحث فيه عن إجابة السؤال
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ت�صنيف الممالك

قرن ا�صت�صعار مف�صلي لمجذافي الأرجل

 حيوان مجذافي الأرجل

 مجذافية الأرجل

قوة التكبير غير معروفة

مرة 20 مكبرة بالمجهر ال�صوئي

مكبرة بالمجهر ال�صوئي 100 مرة

تعال����ى  الل�ه  جع�ل   
عل�ى  س�اعدت  تكيف�ات  للمفصلي�ات 
تنوعها، وعيشها في جماعات، ومقاومتها 

للظروف البيئية بصورة ناجحة.

1-8 خ�صائ�ص المف�صليات

 للمفصليات أجسام مقّسمة، 
وهيكل خارجي صلب، وزوائد مفصلية.

2-8 تنوع المف�صليات

 ُتصن�ف المفصليات بناًء 
عل�ى تركي�ب قط�ع أجس�امها، وأنواع 

الزوائد، وأجزاء الفم.

3-8 الح�صرات واأ�صباهها

 وه�َب اللَّ�ه للحش�رات 
جعلته�ا  ووظيفي�ة  تركيبي�ة  تكيف�ات 
المجموع�ة األكثر انتش�اًرا وتنوًعا بين 

المفصليات.

 
مجذافية األرجل حيوانات صغيرة،  •

توج�د بأع�داد كبي�رة لدرج�ة أنه�ا 
تش�كل المص�در الرئي�س للبروتين 

في المحيطات.
قد يلتهم أحُد مجذافية األرجل نحو  •

000‚200 من الدياتومات المجهرية 

في يوم واحد.
ق�د يبق�ى بي�ض مجذافي�ة األرج�ل  •

كامنًا ش�هوًرا أو سنوات حتى تصبح 
الظروف مالئمة لفقسه.

حقائق في علم الأحياء

 املف�صليات

 Arthropods  

214

اأ�سواك �سامة             

اأ�سواك واأقدام اأنبوبية

لشوكـيـــات الجــلـد   
والالفقاريات الحبليـة صفات تربطها مع 

الحبليات.

1-9  خ�سائ�ص �سوكيات الجلد
 ش�وكيات الجلد حيوانات 
بحرية له�ا هيكل داخلي بأش�واك وجهاز 
وعائ�ي مائ�ي وأق�دام أنبوبي�ة، وألفرادها 

البالغة تناظر شعاعي.

2-9  الالفقاريات الحبلية
 الالفقاري�ات الحبلي�ة لها 

صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.
 

تس�تطيع ذراع واحدة من نجم البحر  •
 2-6 m2 ذي األشواك أن يلتهم ما بين

من المرجان كل عام.
أذرع نجم البحر تحتوي على أشواك  •

مغطاة بجلد مملوء بالسم.
يحم�ي خيار البحر نفس�ه عن طريق  •

تغيير قوام جسمه من حالة شبه سائلة 
إل�ى حالة صلبة ث�م يعود إلى وضعه 

الطبيعي.

حقائق في علم الأحياء

Echinoderms and inverteberate chordates 

�سوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية

244

حلق�ت ب�أ�شو�ك �أو هلب

قوة �لتكبير غير معروفة

هلب

قوة �لتكبير غير معروفة

مقدمة �لج�شم بحلق�ت

�ُر للديدان   َخلق الل�ُه المدبِّ
والرخويات تكيفات مختلفة ُتساعدها على 
العيش في الماء أو التربة أو العيش متطفلة.

1-7 �لديد�ن �لمفلطحة 

 الديدان المفلطحة حيوانات 
عديمة التجويف الجسمي، رقيقة، مسطحة، 

تعيش حرة أو متطفلة. 

2-7  �لديد�ن �لأ�شطو�نية 
و�لدّو�ر�ت

األسـطـوانيـة  للـديــدان   
والـدّوارات قناة هضمية أكثـر تعقيًدا مما 
فـي الديدان المفلطحة، وتنشـأ هذه القناة 

عن التجويف الكاذب في جسمها. 

3-7 �لرخوي�ت 

 للرخويات تجويف جسـمي 
حقيقي، قـدم عضلية، عبـاء، قناة هضمية 

بفتحتين: فم وشرج.

4-7 �لديد�ن �لحلقية 

وتعالـى  سـبحانه  اللـه  خلـق   
ألجسام الديدان الحلقية قطعًا )حلقات(، لكي 
تتمكن من تكوين أنسـجة متخصصة، وتكسبها 

فاعلية في الحركة. 

تحتـوي m  2  10٫000  مـن التربـة على  •
2.5 مليون دودة أرض تقريًبا. 

يقوم الهلب على جسم دودة األرض بتثبيتها  •
بحيث ال تستطيع الطيور سحبها من التربة. 

حق�ئق في علم �لأحي�ء

 �لديد�ن و�لرخوي�ت

 Worms and Mollusks  

180

لوام�س �شقيقة نعمان البحر

�شقيقة نعمان  البحر

الأكيا�س الخيطية

× 500 قوة التكبير 

الحيـوانـات  تصنــف   
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها 

وتراكيبها وخصائصها وتكيفاتها.

1-6 خ�شائ�س الحيوانات 
مخلوق�ات  الحيوان�ات   
حي�ة متع�ددة الخاليا، حقيقي�ة النوى، 
غي�ر ذاتية التغذي، تكيف�ت للعيش في 

بيئات مختلفة.
2-6  م�شتويات بناء ج�شم 

الحيوان

العالقات   تحديد  يمكن   
ا  التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئيًّ
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها 

وطرائق نموها.
3-6  الإ�شفنجيات والال�شعات

  اإلسفنجيات والالسعات 
أول ُش�عب المملكة الحيوانية في سلم 

التصنيف.

تحمي ش�قائق نعمان البحر الس�مكة  •
المهرجة من المفترس�ات، وتجذب 
أكب�ر  أس�ماًكا  المهرج�ة  األس�ماك 

لتكون فريسًة لشقائق نعمان البحر.
توج�د عل�ى لوام�س ش�قائق نعمان  •

البحر تراكيب السعة ُتسمى األكياس 
الخيطية؛ َلَلْسع الفرائس وشّل حركتها.

توج�د طبقة من المخاط على قش�ور  •
الس�مكة المهرجة؛ لتحميها من لسع 

شقائق نعمان البحر.

حقائق في علم الأحياء

 مدخل اإىل احليوانات

 Introduction to Animals  

146

الم�صطلحات

مهارات حل الم�صكالت

مهارات الريا�صيات في الأحياء
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ت�صنيف الممالك ال�صت    

يجم�ع التصنيف المس�تخدم في هذا الكتاب أنظمة لحقول عل�وم مختلفة من علم األحياء. ومن ذلك أن علماء الطحالب 
ا لتصنيف الطحالب، مثلهم مثل علماء الفطريات الذين يدرس�ون الفطريات. إن تس�مية الحيوانات  قد طوروا نظاًما خاصًّ
والنبات�ات يحكمه�ا مجموعت�ان مختلفتان م�ن القواعد. إن نظام الممالك الس�ت لي�س هو النظام المثال�ي الذي يعكس 
تصني�ف أن�واع المخلوقات الحية، ولكنه مفيد في إظهار العالقات بينها. فالتصنيف حقل في علم األحياء نش�أ مثل أنواع 
المخلوقات الحية التي تدرس�ها. في الجدول اآلتي تم تضمين الش�عب الرئيسة، وتم تسمية جنس واحد كمثال. وللمزيد 

من المعلومات حول الفئات التصنيفية ارجع إلى الفصول في كتاب األحياء التي تم فيها وصف المجموعة.

المملكة
ال�صعبة/الق�صم

ال�صم ال�صائع

مثال

ال�صم ال�صائع
الخ�صائ�ص

المحبة للحمو�ضةالبدائيات

  Aphragmabacteria
الميكوبالزما 

Mycoplasma

الخلية.  • وحيدة 
البيئة  من  الغذاء  يمت�ص  • بع�ضها 

ال�ضوئي.  البناء  بعملية  يقوم  • بع�ضها 
الكيميائي.  البناء  • بع�ضها يقوم بعملية 
•  العديد منها يوجد في بيئات ظروفها 
ق��ا���ض��ي��ة، م��ث��ل ال���ب���ح���ي���رات ال��م��ال��ح��ة، 

وال��ي��ن��اب��ي��ع ال����ح����ارة، وال��م�����ض��ت��ن��ق��ع��ات، 

البركانية  والفوهات  البحار،  واأع��م��اق 

في البحار والمحيطات.

المحبة للملوحة

Halobacteria
 الهالوبا�ضيريوم 

Halobacerium

المنتجة للميثان 

Methanocreatrices
 بكتيريا الميثان الع�ضوية 

Methanobacillus

البكتيريا
ميكوبكتيريا )ع�ضوية فطرية( ال�ضعاعية 

الخلية.  • وحيدة 
البيئة. من  الغذاء  • تمت�ص 

ال�ضوئي.  البناء  بعملية  يقوم  • بع�ضها 
الكيميائي.  البناء  • بع�ضها يقوم بعملية 

متطفل.  • بع�ضها 
•  العديد منها كروي اأو حلزوني اأو ع�ضوي.

م�ضتعمرات.  ي�ضكل  • بع�ضها 

ال�ضالمونيال القارتة 

الثريبونيميا )اللولبية(الحلزونية 

البروكلورون الخ�ضراء 

النو�ضتكالخ�ضراء المزرقة

الطالئعيات

الأميبا اللحميات )جذريات القدم(

الخلية.  • وحيدة 
الغذاء.  • تلتهم 

متطفلة. اأو  حرة  • تعي�ص 
الكاذبة.  بالأقدام  •  تتحرك 

البرامي�ضيوم الهدبيات 

الخلية.  • وحيدة 
الغذاء.  • تلتهم 

الُهديبات.  من  كثيرة  اأعداد  • لها 

البالزموديومالبوغيات 

الخلية.  • وحيدة 
الغذاء.  • تلتهم 

للحركة.  و�ضائل  لديها  • لي�ص 
الحيوانات. في  متطفلة  • تعي�ص 

ت�صنيف الممالك ال�صتجدول 1

ت�صنيف الممالك
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المملكة
ال�صعبة/الق�صم

ال�صم ال�صائع

مثال

الخ�صائ�صال�صم ال�صائع

الطالئعيات 

الدياتوم

التريبانو�ضوماال�ضوطيات 

الخاليا.  • وحيدة 
الغذاء.  • تلتهم 

متطفلة.  اأو  حرة  • تعي�ص 
اأكثر. اأو  واحد  �ضوط  • لها 

اليوجلينا اليوجلينات 

الخاليا.  • وحيدة 
الغذاء.  تلتهم  اأو  ال�ضوئي  بالبناء  • تقوم 

واحد. �ضوط  • لمعظمها 

الدياتومات 

)Bacillariophyta(

Navicula
الخلية.  • وحيدة 

ال�ضوئي. بالبناء  • تقوم 
ال�ضيليكا. من  مكونة  مزدوجة  �ضدفة  • لها 

Gonyaulaxال�ضوطيات الدوارة 

الخلية.  • وحيدة 
ال�ضوئي. بالبناء  • تقوم 

حمراء.  �ضبغات  على  • تحتوي 
�ضوطان. • لها 

Chondrusالطحالب الحمراء 

الخاليا.  عديدة  • معظمها 
ال�ضوئي. بالبناء  • تقوم 

حمراء.  �ضبغات  على  • تحتوي 
المالحة. المياه  اأعماق  في  • تعي�ص 

لمنارياالطحالب البنية 

الخاليا.  عديدة  • معظمها 
ال�ضوئي.  بالبناء  • تقوم 

بنية.  �ضبغات  على  • تحتوي 
المالحة.  المياه  في  معظمها  • يعي�ص 

األفا  Ulveالطحالب الخ�ضراء 

�ض���كل  عل���ى  اأو  الخالي���ا  عدي���دة  اأو  الخلي���ة  وحي���دة   •
م�ضتعمرات.

ال�ضوئي.  بالبناء  • تقوم 
الكلوروفيل.  على  • تحتوي 

المي���اه  اأو  المي���اه المالح���ة  اأو  الياب�ض���ة،  • تعي����ص عل���ى 
العذبة.

الفطريات الغروية الخلوية 

)Acrasiomycota(

دكتو�ضتيلم 

)Dectyostelium(

• وحيدة اأو متعددة الخاليا.
• تمت�ص الغذاء.

• تغير �ضكلها خالل دورة حياتها.
• فطريات غروية خلوية اأو هالمية.

الفطريات الغروية الالخلوية

)Myxomycota( 

في�ضاريم

)Physarum(

الفطريات البي�ضية 

)الفطر المائي/البيا�ص 

Oomycota )الزغبي

مدمر النبات

)Phytophthora(

• متعددة  الخاليا.
• قد تكون متطفلة اأو محلالت.

• تعي�ص في المياه العذبة والمالحة.

»يتبع« ت�صنيف الممالك

فطر غروي

طحلب اأحمر

»يتبع« ت�صنيف الممالك
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المملكة
ال�صعبة/الق�صم

ال�صم ال�صائع

مثال

الخ�صائ�صال�صم ال�صائع

الفطريات
الفطريات  القترانية 

)العفن(

عفن الخبز

الخاليا.  • عديدة 
غذاءها.  • تمت�ص 

كي�ص.  داخل  الأبواغ  • تنتج 

الخميرةالفطريات الكي�ضية 

الخاليا.  عديدة  اأو  الخلية  • وحيدة 
غذاءها.  • تمت�ص 

كي�ص. داخل  الأبواغ  • تنتج 

فطر عي�ص الغراب الفطريات الدعامية 

الخاليا.  • عديدة 
غذاءها.  • تمت�ص 

الأبواغ.  حوامل  داخل  الأبواغ  • تنتج 

البن�ضيليوم الفطريات الناق�ضة 

• اأف���راد تراكيب التكاثر الجن�ضي فيها غير 
معروفة.  

ناق�ضة.  • فطريات 

Chytridsالفطريات اللزجة المختلفة
رّمية.  • بع�ضها 

اأو  الطالئعي���ات  عل���ى  متطفل���ة  بع�ضه���ا   •
النباتات اأو الحيوانات.

المملكة النباتية
الكبد • ح�ضي�ضة 

• القرنيات 
المقرنة  الكبد  • ح�ضي�ضة 

• الحزازيات

Pellia
Anthoceros

Polytrichum
حزاز القن�ضوة ال�ضعرية

الخاليا.  عديدة   وعائية  ل  • نباتات 
محافظ.  في  تنتج  التي  بالأبواغ  • تتكاثر 

اللون.  • خ�ضراء 
الرطبة. الياب�ضة  البيئات  في  • تنمو 

مخلب الذئب الحزازيات ال�ضولجانية 

الخاليا.  عديدة  وعائية  • نباتات 
تراكيب.  في  الأبواغ  • تنتج 

ال�ضكل.  • مخروطية 
الياب�ضة.  على  • تعي�ص 

ال�ضوئي.  بالبناء  • تقوم 

ذيل الح�ضان النباتات المف�ضلية 

وعائية.  • نباتات 
ومجزاأة.  منف�ضلة  • �ضيقانها 

حر�ضفية.  �ضبه  • اأوراق 
• تنتج الأبواغ في تراكيب مخروطية ال�ضكل.

ال�ضرخ�ضيات 

الخن�ضارالخن�ضار 

وعائية.  • نباتات 
وريقات.  اإلى  مجزاأ  الورقة  • ن�ضل 
بوغية.  محافظ  في  الأبواغ  • تنتج 
الماء.  في  اأو  الياب�ضة  على  • تعي�ص 

الجنكوالجنكيات

• اأ�ضجار مت�ضاقطة الأوراق. 
• يعي�ص منها نوع واحد.

• اأوراقها على �ضكل مراوح.
• متفرعة لها حوافظ بوغية اأ�ضفل الورقة، ولها 

مخاريط لحمية ببذور.
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المملكة
ال�صعبة/الق�صم

ال�صم ال�صائع

مثال

الخ�صائ�صال�صم ال�صائع

المملكة الحيوانية

ال�ضايكدات 

ال�ضايكد 

)نخي���ل  النخي���ل  �ضج���رة 

الزينة(

النخيل.  ت�ضبه  • اأ�ضجار 
كبيرة.  • اأوراق 

المخروطية
ال�ضنوبريات 

�ضجرة ال�ضنوبر

مخاريط. في  البذور  • تنتج 
الخ�ضرة.  دائمة  اأو  الأوراق  • مت�ضاقطة 

�ضجيرات.  اأو  • اأ�ضجار 
حر�ضفية.  اأو  اإبرية  • اأوراق 

مخاريط. في  البذور  • تنتج 

النيتوفايت

Welwitschia
)Welwitschia(

• �ضجيرات. 
مخاريط.  في  البذور  • تنتج 

فقط.  اأجنا�ص  ثالثة  • تحوي 

النباتات الزهرية
Rhododendron

)rhododendron(

انت�ضاًرا.  الأكثر  • النباتات 
زهرية.  • نباتات 

ببذور.  ثمار  • لها 

Porifera sponges
 الإ�ضفنجيات

الإ�ضفنج

اإل���ى الأن�ضجة والأع�ضاء  • حيوان���ات مائي���ة وتفتقر 
الحقيقية.

جال�ضة.  حيوانات  تناظر،  لها  • لي�ص 

الهيدراالال�ضعات

�ضعاعي.  • تناظر 
واحدة.  بفتحة  فمي  • تجويف 

ل�ضعة.  بخاليا  ولوام�ص  اأذرع  • لمعظمها 
• تعي����ص ف���ي البيئ���ات المائي���ة ب�ضكل منف���رد اأو في 

م�ضتعمرات.

البالنارياالديدان المفلطحة

جانبي.  تناظر  مجزاأة،  • غير 
لها. ج�ضمي  تجويف  على  تحتوي  • ل 

• توجد فتحة واحدة للجهاز اله�ضمي اإن وجد. 
المعي�ضة.  حرة  اأو  متطفلة  • تعي�ص 

الترايخينال الديدان الأ�ضطوانية

الج�ضمي.  التجويف  • كاذبة 
جانبي.  تناظر  مق�ضمة،  • غير 

اأنبوبية.  ه�ضمية  • قناة 
اأعداد كبي���رة في الترب���ة والر�ضوبيات  • تعي����ص ف���ي 

المائية.

ُهديبات • بدون 

الرخويات

Nautilus
  )nautilus(

• ج�ضمها رخو وحقيقية التجويف الج�ضمي. 
– قدم   راأ����ص  اأجزاء:  اإل���ى ثالث���ة  • الج�ض���م مق�ض���م 

وكتلة ح�ضوية وعباءة.

عموًما. اأ�ضداف  • لها 
طاحنة.   • لمعظمها 

الماء. في  اأو  الياب�ضة  على  تعي�ص  • اأنواع 
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ت�صنيف فوق الممالك - الثالث 

يصنف علماء األحياء المخلوقات في فئات أكبر من المملكة تس�مى فوق المملكة، وهي: فوق مملكة البدائيات، وتش�مل 
مملكة البدائيات. وفوق مملكة البكتيريا، وتشمل مملكة البكتيريا. وفوق مملكة حقيقية النوى، وتشمل مملكة الطالئعيات، 

والفطريات، والنباتات، والحيوانات. ومع تقدم االكتشافات العلمية يمكن أن يتغير هذا النظام أيًضا.

حقيقية النوىالبكتيرياالبدائياتفوق المملكة

الحيواناتالنباتاتالفطرياتالطالئعياتالبكتيرياالبدائياتالمملكة

المملكة
ال�صعبة/الق�صم

ال�صم ال�صائع

مثال

الخ�صائ�صال�صم ال�صائع

العلق الديدان الحلقية 

• حقيقية التجويف الج�ضمي، ج�ضمها مقطع 
على �ضكل �ضل�ضلة، تناظر جانبي.

كاملة. ه�ضمية  • قناة 
• لمعظمه���ا هل���ب )�ضوكة( عل���ى �ضكل حلقة 

تثبتها اأثناء الزحف.

الياب�ضة.  على  اأو  الماء  في  تعي�ص  • اأنواع 

 الفرا�ضةالمف�ضليات

ج�ضمه���ا  الكايتي���ن،  م���ن  خارج���ي  هي���كل   •
مق�ضم. 

مزدوجة.  مف�ضلية  • زوائد 
اأجنحة.  له  • العديد 

الماء. في  اأو  الياب�ضة  على  تعي�ص  • اأنواعها 

�ضوكيات الجلد 

)echinoderm(

خيار البحر 

بحرية. • مخلوقات 
مائ���ي  وعائ���ي  وجه���از  �ضوك���ي،  جل���د  • له���ا 

باأقدام اأنبوبية. 

�ضعاعي.  • تناظر 

الحبليات

ظهري.  بحبل  مق�ضم  ج�ضمي  • تجويف 
• لها حبل ع�ضبي ظهري و�ضقوق بلعومية، 
لمعظمه���ا  حياته���ا.  مراح���ل  اإح���دى  ف���ي 

زوائد مف�ضلية زوجية.

الحبليات 

حبلي���ات  الذي���ل  �ضعب���ة  تح���ت 

Urochordata

ِقرب الَبحر

Sea squirt

خ�ضائ����ص  جمي���ع  الحيوان���ات  ل�ضغ���ار   •
الحبلي���ات العام���ة. البال���غ منه���ا ل���ه �ضقوق 

خي�ضومية بلعومية.

الحبليات

 ال�ضهيمتحت �ضعبة الراأ�ص حبليات
• الحيوان���ات البالغة لها جميع الخ�ضائ�ص 

العامة للحبليات.

الحبليات 

تحت �ضعبة الفقاريات

النمر
• ال�ضفة الرئي�ضة المميزة للفقاريات وجود 

العمود الفقري وداخله الحبل ال�ضوكي.
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قرن ا�صت�صعار مف�صلي لمجذافي الأرجل

 حيوان مجذافي الأرجل

 مجذافية الأرجل

قوة التكبير غير معروفة

مرة 20 مكبرة بالمجهر ال�صوئي

مكبرة بالمجهر ال�صوئي 100 مرة

تعال����ى  الل�ه  جع�ل   
عل�ى  س�اعدت  تكيف�ات  للمفصلي�ات 
تنوعها، وعيشها في جماعات، ومقاومتها 

للظروف البيئية بصورة ناجحة.

1-8 خ�صائ�ص المف�صليات

 للمفصليات أجسام مقّسمة، 
وهيكل خارجي صلب، وزوائد مفصلية.

2-8 تنوع المف�صليات

 ُتصن�ف المفصليات بناًء 
عل�ى تركي�ب قط�ع أجس�امها، وأنواع 

الزوائد، وأجزاء الفم.

3-8 الح�صرات واأ�صباهها

 وه�َب اللَّ�ه للحش�رات 
جعلته�ا  ووظيفي�ة  تركيبي�ة  تكيف�ات 
المجموع�ة األكثر انتش�اًرا وتنوًعا بين 

المفصليات.

 
مجذافية األرجل حيوانات صغيرة،  •

توج�د بأع�داد كبي�رة لدرج�ة أنه�ا 
تش�كل المص�در الرئي�س للبروتين 

في المحيطات.
قد يلتهم أحُد مجذافية األرجل نحو  •

000‚200 من الدياتومات المجهرية 

في يوم واحد.
ق�د يبق�ى بي�ض مجذافي�ة األرج�ل  •

كامنًا ش�هوًرا أو سنوات حتى تصبح 
الظروف مالئمة لفقسه.

حقائق في علم الأحياء

 املف�صليات

 Arthropods  

214

اأ�سواك �سامة             

اأ�سواك واأقدام اأنبوبية

لشوكـيـــات الجــلـد   
والالفقاريات الحبليـة صفات تربطها مع 

الحبليات.

1-9  خ�سائ�ص �سوكيات الجلد
 ش�وكيات الجلد حيوانات 
بحرية له�ا هيكل داخلي بأش�واك وجهاز 
وعائ�ي مائ�ي وأق�دام أنبوبي�ة، وألفرادها 

البالغة تناظر شعاعي.

2-9  الالفقاريات الحبلية
 الالفقاري�ات الحبلي�ة لها 

صفات تربطها مع الفقاريات الحبلية.
 

تس�تطيع ذراع واحدة من نجم البحر  •
 2-6 m2 ذي األشواك أن يلتهم ما بين

من المرجان كل عام.
أذرع نجم البحر تحتوي على أشواك  •

مغطاة بجلد مملوء بالسم.
يحم�ي خيار البحر نفس�ه عن طريق  •

تغيير قوام جسمه من حالة شبه سائلة 
إل�ى حالة صلبة ث�م يعود إلى وضعه 

الطبيعي.

حقائق في علم الأحياء

Echinoderms and inverteberate chordates 

�سوكيات الجلد والالفقاريات الحبلية

244

حلق�ت ب�أ�شو�ك �أو هلب

قوة �لتكبير غير معروفة

هلب

قوة �لتكبير غير معروفة

مقدمة �لج�شم بحلق�ت

�ُر للديدان   َخلق الل�ُه المدبِّ
والرخويات تكيفات مختلفة ُتساعدها على 
العيش في الماء أو التربة أو العيش متطفلة.

1-7 �لديد�ن �لمفلطحة 

 الديدان المفلطحة حيوانات 
عديمة التجويف الجسمي، رقيقة، مسطحة، 

تعيش حرة أو متطفلة. 

2-7  �لديد�ن �لأ�شطو�نية 
و�لدّو�ر�ت

األسـطـوانيـة  للـديــدان   
والـدّوارات قناة هضمية أكثـر تعقيًدا مما 
فـي الديدان المفلطحة، وتنشـأ هذه القناة 

عن التجويف الكاذب في جسمها. 

3-7 �لرخوي�ت 

 للرخويات تجويف جسـمي 
حقيقي، قـدم عضلية، عبـاء، قناة هضمية 

بفتحتين: فم وشرج.

4-7 �لديد�ن �لحلقية 

وتعالـى  سـبحانه  اللـه  خلـق   
ألجسام الديدان الحلقية قطعًا )حلقات(، لكي 
تتمكن من تكوين أنسـجة متخصصة، وتكسبها 

فاعلية في الحركة. 

تحتـوي m  2  10٫000  مـن التربـة على  •
2.5 مليون دودة أرض تقريًبا. 

يقوم الهلب على جسم دودة األرض بتثبيتها  •
بحيث ال تستطيع الطيور سحبها من التربة. 

حق�ئق في علم �لأحي�ء

 �لديد�ن و�لرخوي�ت

 Worms and Mollusks  

180

لوام�س �شقيقة نعمان البحر

�شقيقة نعمان  البحر

الأكيا�س الخيطية

× 500 قوة التكبير 

الحيـوانـات  تصنــف   
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها 

وتراكيبها وخصائصها وتكيفاتها.

1-6 خ�شائ�س الحيوانات 
مخلوق�ات  الحيوان�ات   
حي�ة متع�ددة الخاليا، حقيقي�ة النوى، 
غي�ر ذاتية التغذي، تكيف�ت للعيش في 

بيئات مختلفة.
2-6  م�شتويات بناء ج�شم 

الحيوان

العالقات   تحديد  يمكن   
ا  التركيبية التصنيفية بين الحيوانات جزئيًّ
باالعتماد على مستويات بناء أجسامها 

وطرائق نموها.
3-6  الإ�شفنجيات والال�شعات

  اإلسفنجيات والالسعات 
أول ُش�عب المملكة الحيوانية في سلم 

التصنيف.

تحمي ش�قائق نعمان البحر الس�مكة  •
المهرجة من المفترس�ات، وتجذب 
أكب�ر  أس�ماًكا  المهرج�ة  األس�ماك 

لتكون فريسًة لشقائق نعمان البحر.
توج�د عل�ى لوام�س ش�قائق نعمان  •

البحر تراكيب السعة ُتسمى األكياس 
الخيطية؛ َلَلْسع الفرائس وشّل حركتها.

توج�د طبقة من المخاط على قش�ور  •
الس�مكة المهرجة؛ لتحميها من لسع 

شقائق نعمان البحر.

حقائق في علم الأحياء

 مدخل اإىل احليوانات

 Introduction to Animals  

146

الم�صطلحات

مهارات حل الم�صكالت

مهارات الريا�صيات في الأحياء
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28

32

36

40
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عمل المقارنات 

لماذا تتعّلم هذه المهارة؟

افترض أنك س�تقوم بش�راء جهاز حاس�وب محم�ول، وعليك 
أن تخت�ار بي�ن ثالث�ة أن�واع م�ن األجه�زة. عندها س�تقارن بين 
ممي�زات كل جهاز، وس�عره، وحجم ذاكرته قب�ل أن تتخذ قرار 
الش�راء. في دراسة علم األحياء قد تقوم أحياًنا بعمل مقارنة بين 
التركيب والوظيفة للمخلوقات الحية،  وقد تقوم أحياًنا بمقارنة 

اكتشافات أو أحداث في فترات زمنية مختلفة.

تعّلم المهارة

عند عمل المقارنات تتفحص شيئين أو أكثر من مجموعات 
وح�الت وأح�داث ونظري�ات، ويمكنك أن تق�رر أوًل ما 
س�تقارنه، وم�ا الخصائص التي تس�تخدمها ف�ي المقارنة؟ 

وبعدها تحدد أوجه التشابه والفرق بينهما.

ومث�ال على ذلك يمك�ن إجراء مقارنة بين الرس�مين أدناه. 
فيمك�ن مقارن�ة التراكي�ب المختلف�ة بي�ن كل م�ن الخلي�ة 
الحيواني�ة والخلية النباتية. وعند قراءتك ألس�ماء األجزاء 

ستالحظ أن لكلتا الخليتين نواة.

مار�س المهارة

أنش�ئ جدوًل وعنونه "الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية". 
ارس�م ثالث�ة أعمدة؛ اكتب عن�وان العم�ود األول: تراكيب 
الخاليا، والعمود الثاني: الخاليا النباتية، والعمود الثالث: 

الخاليا الحيوانية. 

اكتب كافة تراكيب الخاليا في العمود األول.

وضع إشارة  مقابل كل تركيب إذا وجد في الخلية النباتية 
أو الخلي�ة الحيوانية. وبعد النتهاء من إعداد هذا الجدول، 

أجب عن األسئلة اآلتية:
ما التراكيب التي قارنتها؟ وكيف تم ذلك؟ 1.

ما التراكيب الموجودة في الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟ 2.

ما التراكي�ب المميزة للخلية الحيواني�ة، والتراكيب المميزة  3.
للخلية النباتية؟

طبق المهارة

اعم�ل مقارن�ة : ابح�ث ع�ن تركي�ب البكتيري�ا البدائي�ة 
وتركي�ب البكتيريا الحقيقية، وقارن بينهما، وحدد أوجه 

التشابه وأوجه الختالف.

خلية حيوانية

نواة

الميتوكندريا

�سيتوبالزم

حوي�سلة

�أج�سام جولجي

غ�ساء بالزمي

�سبكة �إندوبالزمية ناعمة
ر�يبو�سومات

ج�سم محلل 

)�للي�سو�سوم(

مريكز )�ل�سنتريول(

�سبكة �إندوبالزمية 

خ�سنة

ثقب نووي

�أنيبيبات دقيقة

نوية

نواة

ثقب نووي

نوية

�أنيبيبات 

دقيقة

�سبكة �إندوبالزمية 

خ�سنة

ر�يبو�سومات

�سبكة �إندوبالزمية ناعمة

�أج�سام جولجي

�سيتوبالزم

غ�ساء بالزمي

بال�ستيدة 

خ�سر�ء

الميتوكندريا
فجوة

جد�ر خلوي

خلية نباتية
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تحليل المعلومات 

لماذا تتعّلم هذه المهارة؟

ُيع�دُّ تحلي�ل المعلوم�ات ال�واردة في نص م�ا أو تفحص 
أجزاء من�ه طريقة تفكير ناقدة لفهم الن�ص. وتمثل القدرة 
ا عن�د تحدي�د  عل�ى تحلي�ل المعلوم�ات أداة مهم�ة ج�دًّ

األفكار األكثر أهمية.

تعّلم المهارة

اتبع الخطوات التالية لتحليل المعلومات

التي تريد مناقشتها. • حّدد الموضوعات 

• تفحص كيف تنظم المعلومات لتحديد النقاط الرئيسة.

• لّخص المعلومات بأسلوبك الخاص.

• اكت�ب عب�ارة بأس�لوبك الخ�اص مس�تنًدا على فهمك 
للموضوع، وما تعرفه عنه.

مار�س المهارة

اق�رأ النص اآلتي واس�تخدم خطوات تحلي�ل المعلومات 
المذكورة س�ابًقا لتحليله، واإلجابة عن األس�ئلة التي تليه: 
"مخل�وق ضخم بلوامس امتدت في مياه المحيط الهادي 
المظلم�ة المصبوغ�ة بلون الحب�ر". هذا ليس م�ن كتابات 
الخي�ال العلمي التي وردت في قصة جوليس فيرن، بل هو 
وصف لمخلوق فائق التطور اصطاده عالم ياباني، وسجل 
 .Architeuthis بذلك اسم أضخم حبار في الطبيعة وُسمي
يبلغ طول الحيوان حوالي m 8، وتم تصويره على عم��ق 
m 900 تحت سطح مياه المحيط الهادي، وجذب الحبار 

نح�و طعم مرب�وط بآلة تصوير، وقام بالتق�اط حوالي 500 
ص�ورة لرأس الحب�ار الضخم قبل أن يفلت م�ن الصنارة، 
وتم الحصول على أحد لوامس�ه )أذرعه( التي استخدمها 

في صراعه للتخلص من الصنارة.

وأظه�ر تسلس�ل الص�ور الملتقط�ة أن الحب�ار التف على 
الصن�ارة وأحاطه�ا بالم�س عل�ى ش�كل ك�رة. وق�د قّدم 

الوصف التالي المنشور في مجلة للجمعية الملكية:

ب�دا الحب�ار حيواًنا مفترًس�ا نش�ًطا، أكث�ر مم�ا كان متوقًعا 
من قبل. وقد اس�تعمل لمس�ه الطويل الذي يس�تعمله في 
التغّذي لضرب فريسته. وأضاف: لقد وجد الحبار يتغذى 
عن�د أعماق يصلها ضوء قليل في أثناء النهار. ولقد أثارت 
الص�ور عالم البح�ار البريطاني مارتن كولن�ز، وخصوًصا 
في حل لغز سباحة هذا الحبار العمالق وصيده للفرائس. 
وكان هن�اك نظريت�ان ح�ول الحب�ار، األول�ى أن لوام�س 
الحب�ار تتدل�ى من�ه إلى أس�فل، ويس�حبه التيار وتمس�ك 
ه�ذه اللوام�س بما يصادف�ه. والنظرية الثانية تش�ير إلى أن 
الحبار أكثر نشاًطا، وأن الحبار يتحرك بسرعة، وقادر على 

الحركة السريعة القوية.
ما الموضوع الذي تم مناقشته؟ 1.
ما العناوين الرئيسة التي ركز عليها المقال؟ 2.
بمعلومات�ك  3. مس�تعيًنا  وحّلله�ا  المعلوم�ات  لّخ�ص 

الخاصة عن الحبار.

طبق المهارة

حّل�ل المعلوم�ات: حّل�ل مق�اًل ع�ن اكتش�اف علمي 
جدي�د أو تقنية جديدة مثل الس�يارات الهجينة. لّخص 

المعلومات، واكتب فقرة بلغتك الخاصة.

حبار عمالق عالق بالصنارة 
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معالجة  المعلومات 

لماذا تتعّلم هذه المهارة؟

تتضمن مهارة معالجة المعلومات تجميع المعلومات التي 
جمع�ت من مصادر مختلفة وفي أوقات مختلفة وتحليلها؛ 
وذل�ك إليجاد عالق�ة منطقية بينه�ا. وتفيدك ه�ذه المهارة 
عندم�ا تق�وم بجمع معلوم�ات من مص�ادر مختلفة إلعداد 

تقرير أو تقديم عرض.

تعّلم المهارة

اتبع الخطوات التالية في معالجة البيانات:

اختر المعلومات المهمة وذات العالقة.• 

حلل المعلومات وابن عالقات بينها.• 

ع�ّزز أو عّدل العالقات بناًء على اكتس�ابك معلومات • 
جديدة.

افت�رض أن�ك س�تقوم بكتابة بح�ث ع�ن األن�واع المهددة 
بالنق�راض. علي�ك أن تعال�ج المعلومات الت�ي تعرفها أو 

تعلمتها من اآلخرين.

ق�د تب�دأ بتفصي�ل األف�كار أو المعلومات الت�ي تعرفها عن 
األنواع المهددة بالنقراض.

ثم يمكنك اختيار فقرة ح�ول األنواع المهددة بالنقراض، 
كالفقرة اآلتية:

قد يتغير النظام البيئي المس�تقر بفعل نشاطات المخلوقات 
الحي�ة، والمناخ، أو الكوارث الطبيعي�ة. والنقراض بفعل 
العوامل الطبيعية ل يقلق العلماء، أما ما يقلقهم فهو الزيادة 

المستمرة في معدل النقراض.

من العوامل التي تس�بب زيادة معدل النقراض الستعمال 
الزائ�د لألنواع ذات القيمة القتصادية. ومن  ناحية تاريخية 
كان الس�تعمال الزائد السبب الرئيس في انقراض األنواع. 
ا  ومهم�ا كان فإن الس�بب الرئيس في انق�راض األنواع حاليًّ

هو تدمير المواطن البيئية.
وهن�اك طرائق مختلفة تفقد فيها األن�واع مواطنها الحيوية.  
ف�إذا تم تدمير أحدها فإن األنواع المس�توطنة إما أن تموت 
ا بإزالة  أو تهاجر إلى مواقع أخرى.  فمثاًل يقوم اإلنسان حاليًّ
الغابات المطيرة ليحل محل النباتات المستوطنة محاصيل 

زراعية، أو يحول هذه النباتات إلى مراٍع.

مار�س المهارة

في ضوء قراءتك للفقرة أعاله، أجب عن األسئلة اآلتية:
م�ا الفكرة الرئيس�ة ف�ي الفقرة؟ وم�ا المعلوم�ات التي  1.

تضيفها إلى معلوماتك؟
م�ن خ�الل قراءتك للفق�رة وم�ا لديك م�ن معلومات،   2.

م�اذا يمكنك أن تس�تنتج عن األنش�طة الخاصة بحماية 
الَمواطن الحيوية لألنواع المهددة بالنقراض.

ف�ي ضوء ما ق�رأت في الفقرة الس�ابقة، وم�ا تملكه من  3.
معلوم�ات، ق�م بتصميم نوعين من التغي�رات للمواطن 

الحيوية، ووضح أثر ذلك في النظام البيئي.

طبق المهارة

عال�ج المعلومات : ابحث ع�ن معلومات عن الموضوع 
نفس�ه في مصدرين، واكت�ب تقريًرا مختص�ًرا تجيب فيه 

عن األسئلة اآلتية:
ما األفكار الرئيسة لكل مصدر؟

ماذا أضاف كل مصدر من معلومات إلى معرفتك؟
هل المصدران يتوافقان أم يتعارضان؟

ماذا تستنتج من هذه المصادر؟
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ت�صــجيل المالحظــات والخطــوط 
العري�صة 

لمــاذا تتعّلم هــذه المهارة؟ م�ن طرائق تذّكر األش�ياء أن 

تسّجلها. تسجيل المالحظات – كتابة المعلومات باختصار 
وبشكل منتظم- يساعدك على التذكر، ويسهل دراستك. 

تعّلم المهارة هناك طرائق مختلفة لتسجيل المالحظات، 

ولكنها جميًعا تضع المعلومات وتفسرها بترتيب منطقي. 
خ�الل قراءتك حّدد ولّخص األفكار الرئيس�ة والتفاصيل 
واألدل�ة الداعم�ة، واكتبه�ا ف�ي دفت�ر مالحظات�ك.  أع�د 
صياغة المعلومات بأس�لوبك الخاص ول تنقلها مباش�رة 
من الكتاب. إن استعمال البطاقات أو تطوير طريقة خاصة 
لختصار المعلومات � استعمل الرموز لتمثل الكلمات �   يساعدك 
كثيًرا. وقد تجد من المفيد أن تقوم بإعداد خطوط عريضة 
لتس�جيل المعلومات لتحديد األفكار الرئيسة. ففي كتاب 
العل�وم مثاًل ُتع�د العناوين الرئيس�ة مفاتي�ح لموضوعات 
الكت�اب. ث�م ح�دد بعده�ا العناوي�ن الفرعي�ة، وس�جل 
التفاصيل الداعمة تحت كل عنوان. ويوضح النمط اآلتي 

أعداد الخطوط العريضة:

 National مار�ــس المهــارة اقرأ النص اآلتي )م�ن مجلة

Geographic(، واستعمل خطوات تسجيل المعلومات 

الت�ي قرأتها اآلن، وقم بإعداد خطوط عريضة، وأجب عن 
األسئلة أدناه. 

العنوان الرئي�س

الأولى الفكرة   I
  A- التفا�صيل الأولى

            1. تفا�صيل فرعية

              2. تفا�صيل فرعية

  B- التفا�صيل الثانية

الثانية الفكرة   II
A- التفا�صيل الأولى  

B -  التفا�صيل الثانية  

            1. تفا�صيل فرعية 

            2. تفا�صيل فرعية

الثالثة الفكرة   III

"إن إع�داد خريط�ة لثالث�ة ملي�ارات ح�رف )يمث�ل نيوكليوتي�ًدا( 
 DNA لجين�وم اإلنس�ان س�اعد الباحثين عل�ى فه�م %99.9  من
المتشابهة عند الناس كلهم. وهناك مشروع يهدف إلى مسح % 0.1 
من DNA الذي يحدث فيه اختالف. إن المش�روع الدولي لمس�ح 
الس�اللت البشرية )Hap Map( سيبحث في تنوع DNA الذي 

يحدد تأثيرات وراثية مثل السموم البيئية واألمراض الوراثية.
يق�رأ العلماء ش�فرات DNA م�ن خالل وحدات تس�مى 
نيوكليوتيدات، ويرمز إليها بأحرف تش�ير إليها، ف� A تشير 
 T إلى الجوانين، و Gإلى السايتوسين، و Cإلى األدنين، و

إلى الثايمين. 
إن تع�دد تغي�ر مواق�ع نيوكليوتي�د واح�د في جي�ن محدد 
يس�مى SNPs )تكوين نس�خ مختلفة( هو الس�بب الرئيس 
للعدي�د من األمراض الوراثية. فمث�اًل تحويل A إلى T في 
جي�ن جزيء ال�دم "الهيموجلوبين" يس�بب مرض األنيميا 
المنجلي�ة.  لك�ن معظ�م األم�راض والعت�اللت ل تنتج 
ع�ن جين منفرد، بل عن مجموعة معقدة لكروموس�ومات 
مختلف�ة. واألنماط الفردية م�ن "SNPs" المتالصقة أكثر 
ترابًط�ا، وتورث كمجموعة. ويعتقد أن أنواًعا محددة منها 
لها عالقة بأمراض مثل م�رض الزهايمر، وتكوين خثرات 
ال�دم ف�ي األوعي�ة الداخلية، ومرض الس�كري م�ن النوع 
الثاني، وتكوين لطخات التحلل المسبب الرئيس للعمى.

ما العنوان الرئيس للمقالة؟ 1.

ما األفكار الرئيسة األولى، والثانية، والثالثة؟ 2.

اذكر تفصياًل واحًدا لكل فكرة. 3.

ا واحًدا لكل فكرة. 4. اذكر تفصياًل فرعيًّ

طبق المهارة

تسجيل المالحظات والخطوط العريضة
ارجع إلى أحد أقسام الفصل السادس 6-2،

وس�جل مالحظات باستعمال إعادة الصياغة أو الرموز 
وكّون خطوًطا عريضة لهذا القسم.

اس�تعمل العناوين الرئيس�ة والفرعية، ولّخص القس�م 
باستعمال مالحظاتك فقط.
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فهم ال�صبب والنتيجة  

لمــاذا تتعّلــم هذه المهــارة؟ لفه�م حدث م�ا، عليك أن 

تبح�ث كيف ح�دث؟ أو م�ا سلس�لة األح�داث التي أدت 
إلى ظه�وره؟ وعندما يكون العلماء غير متيقنين من س�بب 
األحداث فإنهم يقومون بتصميم تجارب. وعلى الرغم من 
ذ للتأكد من الس�بب الذي  وجود تفس�يرات فإن التجربة تنفَّ
أدى إلى ظهور هذا الحدث. وهذه العملية تتفحص السبب 

والنتيجة.

تعّلم المهارة ينظم جس�م اإلنسان درجة حرارته، ويحافظ 

عل�ى ثب�ات ظروفه الداخلي�ة لكي يبق�ى على قي�د الحياة. 
تس�بب التمارين الرياضة إحماء الجسم، ونتيجة لذلك يتم 
تحفي�ز أعص�اب الجل�د. والش�كل أدناه يبين كي�ف أن كل 

سبب يؤدي إلى نتيجة.

ويمكنك أيًضا تحديد السبب والنتيجة في جملة من خالل 
استعمال كلمات ومصطلحات مثل:

لهذا بسبب   
ونتيجة لذلك ويعزى ذلك إلى  

ويؤدي ذلك إلى نظًرا إلى   
لذا ولهذا السبب  

مثال : اقرأ الجملة اآلتية: 

أرسلت رسالة إلى الغدد العرقية، ونتيجة لذلك حدث التعرق.

الس�بب ف�ي ه�ذه العبارة هو الرس�الة المرس�لة إل�ى الغدد 
العرقية؛ فالكلمات اإلرش�ادية لنص الس�بب والنتيجة مثل 
»نتيج�ة لذل�ك« تبي�ن أن التع�رق كان نتيجة الرس�الة. وفي 
األح�داث المتسلس�لة تصبح نتيجة حدث ما س�بًبا لحدث 

ت�اٍل. و يبي�ن المخطط اآلتي سلس�لة أح�داث توضح دور 
التماري�ن الرياضي�ة ف�ي درجة ح�رارة الجس�م، ومحافظة 

الجسم على اتزانه الداخلي.

ا شبيًها بما ورد أعاله،  مار�س المهارة اعمل رسًما تخطيطيًّ

يوض�ح أي األح�داث س�بب أو نتيج�ة، مس�تعماًل الجمل 
اآلتية:

تس�تجيب خاليا شعرية عن طريق توليد نبضات عصبية  1.
في العصب السمعي وتنقلها إلى الدماغ. 

عندما يهتز الركاب يس�بب حركة غشاء الكوة أو الفتحة  2.
البيضوية جيئًة وذهاًبا. 

تدخ�ل أم�واج الصوت القناَة الس�معية وتس�بب اهتزاز  3.
طبلة األذن.

يس�بب اهتزاز الس�ائل داخل القوقعة حركته على شكل  4.
موجة معاكسة للخاليا الشعرية.

تنتقل الهتزازات عبر المطرقة والسندان والركاب. 5.

النتيجة

ال�صبب

�إحماء �لج�سم بفعل �لتمارين �لريا�سية

تحفيز �لخاليا �لع�سبية في �لجلد

ال�صبب

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

النتيجة

ال�صبب

ال�صبب

ال�صبب

ال�صبب

�إحماء �لج�سم بفعل �لتمارين 

�لريا�سية

تحفيز �لأع�ساب في �لجلد

تر�سل ر�سالة �إلى �لدماغ

ُير�سل �لدماغ ر�سالة

�إلى �لغدد �لعرقية

يحدث �لتعرق

تبريد �لج�سم
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قراءة خط الزمن  

لماذا تتعّلم هذه المهارة؟ عندما تقرأ مخطًطا يمثل خط 

الزم�ن فإنك ل تقرأ فقط متى حدث، وإنما تقرأ األحداث 
الت�ي حدثت قبله وبعده. يس�اعدك خط الزمن على تطوير 
مه�ارة التفكي�ر الزمن�ي )مت�ى، وأي�ن ح�دث(، وس�وف 
يس�اعدك أيًضا على فحص  العالق�ة بين األحداث، وفهم 

العالقة بين السبب والنتيجة للحدث. 

تعّلم المهارة:خط الزمن هو رس�م بيان�ي خطي محدد عليه 

مجموع�ة أح�داث وتواريخ مح�ددة. وعدد الس�نين بين بداية 
خ�ط الزم�ن ونهايته تس�مى الم�دة الزمني�ة. خط الزم�ن الذي 
يب�دأ عام 1910م مث�اًل، وينتهي عام 1920م له مدة زمنية مدتها 
10 س�نوات. بع�ض خطوط الزم�ن لها مدة زمني�ة تمتد قروًنا. 

افحص خطي الزمن أدناه. ما المدة الزمنية لكل منهما؟ يقس�م 
ي الزم�ن أدناه، األول  خ�ط الزم�ن إلى فترات زمني�ة. ففي خطَّ
مدته الزمنية 300عام مقسًما إلى فترات زمنية مدتها 100 عام، 
والثاني مدته الزمنية 6 سنوات مقسًما إلى فترات مدتها سنتان.

مار�س المهارة

اقرأ خط الزمن أعاله، وأجب عن األسئلة اآلتية: 
ما المدة الزمنية؟  وما الفترة الزمنية لخط الزمن؟ 1.
أي عالم شاهد الخاليا أول مرة بالمجهر؟ 2.
ما عدد السنوات التي مرت منذ أن شاهد روبرت هوك  3.

خاليا الفلين على كتابة إرنس�ت إيف�ر كتابه )بيولوجية 
سطح الخلية(؟

ما الفت�رات الزمنية بين المجهر النفقي الماس�ح الذي  4.
استعمل في مشاهدة الذرات؟

طبق المهارة

اقرأ خط الزمن 
ق�د يظهر خط الزم�ن أحياًنا بعض األح�داث التي تحدث 
في الفترة الزمنية نفسها، ولكنها ألشخاص مختلفين. خط 
الزمن أعاله مرتبط بالخاليا للسنوات 1500م - 2000م.
ارس�م خط زم�ن على ورق�ة. اس�تعمل ألواًن�ا مختلفة 
لتضي�ف أحداًثا لها عالق�ة بالوراثة على الم�دة الزمنية 
نفس�ها. ارجع إلى كت�ب العلوم الس�ابقة أو إلى مرجع 

آخر لمساعدتك على ذلك.

افرتضت   1970
أن  مارجولس  لني 
العضيات  بعض 
النوى  حقيقية  يف 
خملوقات  ك��ان��ت 
حرة  النوى  عديمة 

املعيشة.

 1880 - 1890
استخدم باستور 
وكوخ املجهر يف 
دراسة البكترييا.

فان  اكتشف   1683
حيوانات  ليڤنهوك 
وسامها  اخللية  وحيدة 

الطالئعيات.

اخ��رتع    1590
أول جمهر مركب.

1830-1855
اكتشاف نواة اخللية 
واقرتاح أن أجسام 

النباتات واحليوانات 
مكونة من اخلاليا.

1665 شاهد 
روبرت هوك خاليا 

الفلني.
1981 مشاهدة 

الذرات عن طريق 
املجهر اإللكرتوين 

املاسح.

1939 كت�ب إرنس�ت 
كتاب�ه ع�ن بيولوجي�ة 

سطح اخللية.
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تحليل معلومات و�صائل الإعالم   

لمــاذا تتعّلــم هــذه المهــارة؟ يس�تعمل الن�اس وس�ائل 

اإلع�الم المختلفة ومنها المطبوعة والمس�موعة والمرئية، 
وكذل�ك اإللكتروني�ة؛ ليبقوا على علم واط�الع على الدنيا 
م�ن حولهم. ولق�د أصبح اإلنترنت وس�يلة قيم�ة للبحث؛ 
وذلك لس�هولة اس�تعماله، وكثرة المعلومات فيه وتنوعها. 
وبغ�ض النظر ع�ن المص�ادر التي ستس�تعملها م�ن المهم 

تحليلها لتحدد دقتها وصدقها.

تعّلــم المهــارة هن�اك أم�ور يج�ب مراعاته�ا عن�د تحليل 

معلوم�ات وس�ائل اإلع�الم. من أهمه�ا التأك�د من صدق 
المص�ادر ومحتواه�ا، وأن يك�ون المؤل�ف والناش�ر جهة 
معتمدة بوضوح. ولتحليل معلومات وسائل اإلعالم اسأل 

نفسك:

• هل المعلومات حديثة؟

• هل تم كشف مصدرها؟

• هل استعمل أكثر من مصدر؟

• هل المعلومات منحازة؟

• هل تقدم المعلومات وجهتي نظر القضية؟

• هل المعلومات أصلية أو ثانوية؟ 

وأما عن وسائل اإلعالم اإللكترونية فاسأل نفسك باإلضافة 
إلى ما سبق:

• ه�ل تم تحديد جهة الموقع بوضوح؟ ما مدى صدقها؟ 
وهل انتهى اسم الموقع ب� edu أو  gov أو  org ؟

• هل تم توثيق المعلومات؟

• هل الروابط ضمن الموقع مالئمة وحديثة؟ 

• هل يحتوي الموقع على روابط أخرى مفيدة؟ 

مار�س المهــارة لتحليل مواد مطبوعة اختر مقالين � واحًدا 

م�ن صحيفة، واآلخ�ر من مجل�ة � يبحثان في ال�رأي العام 
المنقسم حول قضية، واسأل نفسك:

م�ا األف�كار الت�ي يح�اول المق�الن إظهارها؟أين كان  1.
المق�ال ناجًحا في عرض ذل�ك؟ هل يمكن التحقق من 

ذلك؟
ه�ل يعكس أي م�ن المقالين تحي�ًزا لموقف ضد آخر؟  2.

سّجل أي جمل ل تدعم أي موقف. 
ه�ل المعلومات أصلي�ة أم ثانوية؟ هل يب�دو أن المقال  3.

يعرض وجهتي النظر بعدالة؟
ب�ه  4. قائم�ة  المراج�ع ف�ي كل مق�ال؟ اعم�ل  م�ا ع�دد 

اإللكتروني�ة. اإلع�الم  وس�ائل  معلوم�ات   لتحلي�ل 
اختر رابًطا واحًدا، واقرأ معلوماته، وأجب عن األس�ئلة 

اآلتية:
ما الجهة التي ُتشرف على الموقع؟ 1.
م�ا الروابط الت�ي يتضمنه�ا الموقع؟ ما م�دى مالءمتها  2.

للموضوع؟
ما مصادر المعلومات على الموقع؟ 3.

.4 
طبق المهارة

تحلي�ل مص�ادر المعلوم�ات: فّكر في موضوع تنقس�م 
حوله آراء الناس. اس�تعمل وسائل إعالم مختلفة لتقرأ 
عن ه�ذا الموض�وع. أي المص�ادر عادلة ف�ي طرحه؟ 
وأيه�ا أكثر صدًقا؟ هل تس�تطيع تحدي�د أي تحيز؟ هل 

تستطيع التحقق من مصداقية المصدر؟
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توظيف المنظمات التخطيطية   

لماذا تتعّلم هذه المهارة؟

إن�ك تبح�ث � وأن�ت تق�رأ ه�ذا الكت�اب � عن أف�كار أو 
مفاهيم مهم�ة. ومن طرائق تنظيمها اس�تعمال المنظمات 
التخطيطي�ة. وباإلضافة إلى المطويات س�تجد في كتابك 
العديد من المنظمات التخطيطية، بعضها يظهر التسلس�ل 
يرك�ز عل�ى  أو األح�داث، والبع�ض اآلخ�ر  التدف�ق  أو 
ا بك  ا خاصًّ ر منظًما تخطيطيًّ العالق�ات بين المفاهيم. ط�وِّ

ليساعدك على فهم وتذكر ما تقرأ.

تعّلم المهارة

تص�ف الخرائ�ط المفاهيمية المتسلس�لة سلس�لة أحداث 
مثل مراح�ل العمليات أو الخط�وات، وعند عمل خريطة 
تسلس�ل األح�داث ح�دد أوًل الح�دث ال�ذي يب�دأ عنده 
التسلس�ل، ثم اكتب األح�داث اآلتية وفق تسلس�ل زمني 

حتى تصل إلى نهاية الحدث.

في الخريط�ة المفاهيمية الدائرية ليس لسلس�لة األحداث 
نتاج معين؛ فالحدث األخير مرتبط مع الحدث الذي حفز 

سلسلة األحداث. لذا تكرر الدورة نفسها.
�صريان الدم في الج�صم

تظهر الش�بكة المفاهيمية )على ش�كل ش�جرة( العالقات 
بي�ن المفاهيم التي كتبت فيها بترتيب، من المفاهيم العامة 
إل�ى المفاهيم الخاصة. والكلمات المكتوبة بين األس�طر 

والمفاهيم ُتشكل ُجماًل.

مار�س المهارة

اعمل خريطة مفاهيمية لسلس�لة أحداث تصف عملية  1.
س�ماع ص�وت الجرس. اب�دأ بدخول أم�واج الصوت 
إل�ى األذن الخارجية. ارجع إل�ى أحد الكتب الخاصة 

بجسم اإلنسان لمساعدتك على ذلك.
اعم�ل خريط�ة مفاهيمي�ة دائري�ة لعملي�ة التنف�س في  2.

اإلنسان،  وت�أكد أن الحدث األخير للعملية مرتبط مع 
الحدث الذي ابتدأت فيه عملية التنفس.

اعمل ش�بكة مفاهيمية )على شكل ش�جرة( مستعماًل  3.
المصطلح�ات اآلتي�ة: )المواط�ن الحيوي�ة، الموطن 
المائ�ي، الموط�ن الياب�س، مواط�ن البح�ار، مواط�ن 
الخلج�ان، المي�اه العذب�ة، مي�اه مختلطة، حي�اه نباتية 
متفرق�ة، أعش�اب أوراقه�ا عريضة. اس�تعمل كلمات 

لتصف العالقات، واكتبها بين المصطلحات.

طبق المهارة

استعمل منظمات التخطيط
اعمل خريطة مفاهيمية متسلس�لة لَتعاُقب المخلوقات 
الحي�ة، وخريط�ة دائرية تمث�ل دورة الماء ف�ي الطبيعة، 
الفقاري�ات  تتضم�ن  للحيوان�ات  مفاهيمي�ة  وش�بكة 

والالفقاريات.

ال�صريان الرئوي

الرئتان

الأبهر

القلب

القلب

الج�صم

الأوردة 

الرئوية

الوريد الأجوف

ينعك�س ال�صوء عن الفرا�صة 

حتى ي�صل اإلى البوؤبوؤ.

تركز عد�صة العين ال�صوء 

على ال�صبكية.

تر�صل الع�صي والمخاريط 

ر�صائل اإلى المخيخ.

ترى الفرا�صة

الجماعات الحيوية

ذاتية التغّذيغير ذاتية التغّذي

ت�صملت�صمل

الطالئعياتاأكالت اللحم

مكونة من

النباتات

البكتيريااأكالت الأع�صاب

ومنهاومنها

ومنهاومنهاومنها

الطحالبالأ�صود

البكتيريا الخ�صراء الغزال
المزرقة

الأع�صاب
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مهارات المناظرة

تق�ود األبح�اث إل�ى معلوم�ات علمي�ة جدي�دة. وتك�ون 
هن�اك أحياًنا وجهات نظ�ر تعارض الطريق�ة التي تجرى بها 
البحوث، وكيف فسرت، وكيف تم عرضها. وتوفر العناوين 
الخاص�ة بعل�م األحي�اء والمجتمع التي قدمت ف�ي الكتاب 
فرصة إلجراء حوار ح�ول موضوعات حديثة جدلية. وفيما 

يأتي مراجعة لكيفية إجراء الحوار.

اختر موقًفا وبحًثا

أوًل: اخت�ر قضية علمية لها وجهتا نظر متعارضتان. يمكنك 
اختي�ار القضي�ة من كتاب�ك أو من معلم�ك أو من األحداث 
الجارية. ويمكن أن تتضمن موضوعات ومنها الستنس�اخ، 
أو قضايا بيئية. ويج�ب أن تظهر القضايا عبارات مؤيدة مثل 

"الستنساخ مفيد للمجتمع".
يقدم أحد المتكلمين مناظرة يؤيد فيها الستنساخ، ويعارض 
مناظر آخر الستنتساخ. ويختار الطالب بشكل فردي أو في 
مجموعات وجهة نظر ليح�اوروا فيها. واختيار وجهة النظر 
ل تمث�ل بالضرورة وجه�ة نظر الطال�ب. إن الهدف من هذا 

الحوار هو تقديم جدال مدعوم بحقائق وإثباتات علمية.
بعد اختيار وجهة النظر ق�م بإجراء بحث لدعم وجهة النظر. 
اس�تعمل وس�ائل اإلع�الم أو المكتب�ة إليج�اد مق�الت، أو 
اس�تعمل الكت�اب المدرس�ي لدع�م وجه�ة نظ�رك. الجدال 
الحقيق�ي يس�تعمل حقائ�ق وإثبات�ات علمي�ة، وآراء خبراء، 
وتحليلك الخاص للقضية. ابحث عن الجهات التي تعارض 
رأي�ك، واهت�م بالنق�اط المعارض�ة الت�ي قد يقدمه�ا الطرف 
اآلخر؛ وذلك لمساعدتك على تقديم أدلة تعزز وجهة نظرك.

تنفيذ الحوار

سيحدد معلمك الوقت المحدد الذي تقدم فيه جدالك. نّظم 
حديثك ليناسب الوقت المخصص لك. وّضح وجهة نظرك 
التي س�تجادل فيها. ق�ّدم تحلياًل لألدلة الت�ي لديك. واختم 

حديثك بتقديم خالصة عن أهم نقاط جدالك. 
ن�ّوع ف�ي عناصر جدال�ك. يج�ب أل يكون حديث�ك مجرد 
سلسلة من الحقائق، أو قراءة لمقالة من صحيفة، أو عبارات 
تصف رأيك الشخصي. ولكن يجب أن يكون تحلياًل لألدلة 
بطريق�ة منظم�ة. تذك�ر دائًما ع�دم التهجم الش�خصي على 
الش�خص الذي يق�دم وجهة نظر معاكس�ة. ناق�ش القضية، 
وس�وف يت�م تقويم�ك وف�ق مجم�ل حديث�ك، وتنظيم�ك 

لألفكار وتطويرها واألدلة الداعمة التي تقدمها.
اأدوار اإ�صافية

هل هناك أدوار أخرى تس�تطيع أن�ت وزمالؤك القيام بها؟ قد 
تقوم بتنظيم الوقت، وعندها تستطيع مثاًل إعطاء إشارة )إشارة 
يدوي�ة مث�اًل( للمتح�دث بأن الوق�ت المخصص ل�ه قد نفد. 
يمك�ن أن تقوم بدور الحك�م. وهناك أمور يج�ب أن تراعيها 
بوصف�ك حكًم�ا. عليك أوًل أن تقدم للجمه�ور وجهة النظر 
التي س�يتبناها المتح�دث، واألدل�ة الواضحة الت�ي تدعمها. 
وعل�ى المتحدث أن يتكلم بوضوح وبصوت مس�موع. ومن 
المفيد أن تقوم بتس�جيل مالحظات لتلخيص النقاط الرئيس�ة 
م أقوى حج�ة لتبني  للمتح�دث، ث�م ق�رر أي المتحدثين ق�دَّ
وجهة نظره. ويمكنك أن تنفذ جلس�ة نقاش حول نقاط القوة 

ونقاط الضعف في حوار تبني وجهات النظر المقدمة.
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مهارات الريا�صيات في الأحياء

غالًب�ا م�ا تكون البيان�ات التجريبية كمية، ويمك�ن التعبير عنها 
باس�تخدام األرق�ام والوح�دات. سيس�مح ل�ك ه�ذا الج�زء 
)مه�ارات الرياضيات( بإلقاء نظرة عامة إل�ى نظام الوحدات، 

وبعض الحسابات للتحويل بين الوحدات.
القيا�ــس با�صتخــدام النظام الدولــي للوحدات 

)SI(

يعرف النظام الدولي للوحدات اختصاًرا ب� SI. وقد تم اعتماده 
معياًرا للقياس�ات في العالم أجمع. ويتضمن SI سبع وحدات 
أساسية. ويمكن اشتقاق وحدات القياس األخرى جميعها من 

هذه الوحدات األساسية.

SI وحدات القيا�س الأ�صا�صية في نظام الجدول 1

االختصار الوحدة القياس

m المتر الطول

Kg الكيلوجرام الكتلة

s الثانية الزمن

A األمبير التيار الكهربائي

K الكلفن درجة الحرارة

mol المول كمية المادة

cd الشمعة شدة الضوء

يتم اش�تقاق بع�ض وحدات القياس من الدم�ج بين الوحدات 
األساس�ية، وتس�مى الوحدات المشتقة. فعلى س�بيل المثال، 

تشتق وحدات قياس الحجم من وحدات قياس الطول.
فاللتر L = 1 دسم3 )دسم × دسم × دسم(، وتشتق وحدة قياس 

.)L( والحجم )g( من وحدات قياس الكتلة )g/L( الكثافة
ويتم اش�تقاق وحدات جديدة عند ضرب وحدات القياس في 
الرق�م 10 مرفوًع�ا إل�ى قوة مناس�بة. فعلى س�بيل المثال، عند 
 ض�رب وحدة أساس�ية ف�ي 1000 تنت�ج وحدة جديدة مش�تقة

)بادئات( تبدأ بالكيلو، ويحتوي الجدول 2 على بادئات بعض 
الوحدات المشتقة.

للتحوي�ل بي�ن وح�دة معط�اة إل�ى وح�دة مضروبة ف�ي الرقم 
10 مرفوًع�ا إل�ى قوة مناس�بة، يتم ض�رب الوحدة ف�ي معامل 

التحويل، وهو نسبة ُتس�اوي الرقم 1. وقد تستخدم الوحدات 
المكافئة في الجدول 2 للحصول على مثل هذه النسبة. فمثاًل: 
m =1 km 1000، ويمك�ن الحصول على معاملي تحويل من 

هذه الوحدة المكافئة، هما:
    1000 ____ 

1 km
km 1         و     1 =   

 ____ 1000   = 1   
وللتحويل من وحدة إلى أخرى مضروبة في الرقم 10 مرفوًعا 
إلى قوة مناس�بة، اختر معامل التحويل المناسب، بحيث تكون 

الوحدة المحول منها موجودة في المقام، كاآلتي:

1 km ×   (1000 m)
 _______ 

1 km
      = 1000 m

ويمك�ن ضرب الوحدة ف�ي عدة معام�الت تحويل للحصول 
على الوحدة المطلوبة.

SI البادئات ال�صائعة في نظام الجدول 2

المكافئ االختصار البادئة

وحدة أساس�ية 106 × 1 m )mega( ميجا 
وحدة أساس�ية 103 × 1 k )Kilo(كيلو 
وحدة أساس�ية 102 × 1 h )hecta( هيكتا
وحدة أساس�ية 101 × 1 da )deca( ديكا
وحدة أساسية 10-1 × 1 d )deci( ديسي
وحدة أساسية 10-2 × 1 c )centi( سنتي  
وحدة أساسية 10-3 × 1 m )milli( ملي  
وحدة أساسية 10-6 × 1 µ )micro( ميكرو  
وحدة أساسية 10-9 × 1 n )nano( نانو  
وحدة أساسية 10-12 × 1 p )pico( بيكو  

تمرين عملي 1: كيف تحّول 1000 ميكرو إلى كيلومتر؟

286



ب
ال

ط
ال

ت 
يا

جع
ر

م
مـهــارات الريا�صيات في الأحياء

تحويل درجات الحرارة

تس�تخدم الصيغة اآلتية للتحويل بين درجات الحرارة السيليزية 
والفهرنهايتي�ة. ومن المالح�ظ أن المعادلت المس�تخدمة في 
تحوي�ل درج�ات الح�رارة ناتج�ة عن إع�ادة ترتي�ب حدودها، 
ولذل�ك م�ن المهم تذك�ر معادلة واح�دة فقط إلتم�ام عمليات 

التحويل.
للتحويل من الفهرنهايت إلى السيليزي:

°C=   
(°F)-32

 ______ 1.8  

للتحويل من السيليزي إلى الفهرنهايت:
°F = 1.8 (°C) + 32°   

ت�صميم الجداول وا�صتخدامها

تس�اعد الجداول على تنظيم البيانات، ومن ثم سهولة تفسيرها. 
تتضم�ن الجداول ع�دة مكونات: العن�وان الرئيس الذي يصف 
محت�وى الج�دول، األعم�دة والصف�وف الت�ي تفص�ل وتنظ�م 
المعلومات، العناوين الفرعي�ة التي تصف معلومات كل عمود 

أو صف.

اأثر التمارين الريا�صية في نب�س القلب الجدول 3

المتوسط  
)نبضة/دقيقة(

معدل نبض قلب 
الفرد )نبضة/

دقيقة(
قياس النبض

72 73 وقت الراحة

112 110 بعد التمرين الرياضي

90 94
بع�د دقيقة واح�دة من 

التمرين الرياضي

75 76
م�ن  دقائ�ق   5 بع�د 

التمرين الرياضي

عن�د النظر للج�دول لن تك�ون قادًرا عل�ى اس�تنباط معلومات 
خاصة فقط، مثل متوس�ط معدل نبضات القلب بعد 5 دقائق من 
التمري�ن الرياضي، ب�ل يجب أن تالحظ اتجاهها وش�كلها عند 

توزيعها.

تمريــن عملي 2: هل تؤثر التماري�ن الرياضية في معدل 

نبض القل�ب بعد دقيقة واحدة من القيام بها؟ كيف تس�تطيع 
بيان ذل�ك؟ ماذا تس�تنتج حول معدل نبض�ات القلب خالل 

التمارين الرياضية وبعدها؟

اإن�صاء الر�صوم البيانية وا�صتخدامها

بع�د أن يق�وم العلم�اء بتنظي�م البيان�ات ف�ي ج�داول يقوم�ون 
بعرضه�ا في رس�وم بياني�ة. والرس�م أو التمثي�ل البياني مخطط 
يوضح العالقات بين المتغيرات، وُيسّهل عملية تفسير البيانات 
وتحليلها. يس�تخدم ثالثة أنواع أساس�ية م�ن التمثيل البياني في 
العل�وم، هي: التمثيل بالخطوط، والتمثي�ل باألعمدة، والتمثيل 

بالقطاعات الدائرية.
التمثيل بالخطوط يستخدم لتوضيح العالقة بين متغيرين؛ حيث 

يوض�ع المتغير المس�تقل على المح�ور األفق�ي )x(، بينما يوضع 
المتغي�ر التابع على المح�ور العمودي )y(. ويتغي�ر المتغير التابع 

.x نتيجة التغير في العامل المستقل على المحور y على المحور
افت�رض أن مجموع�ة م�ن الطالب لحظ�وا الطيور ف�ي حديقة 
المدرس�ة، وقاموا بتس�جيل أع�داد الطيور ف�ي الحديقة كل يوم 
مدة أربعة أش�هر، ثم حس�بوا متوس�ط أعداد الطيور لكل ش�هر. 

يبين الجدول 4 عدد الطيور التي تزور الحديقة كل يوم.

متو�صط عدد الطيور التي تم مالحظتها الجدول 4

متوسط عدد الطيور/يوم الوقت )األيام(

24 30

27 60

30 90

32 120
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لعم�ل تمثي�ل بياني لمتوس�ط عدد الطي�ور مع م�رور الوقت، 
ابدأ بتحديد المتغيرات المس�تقلة والتابعة. يعد متوس�ط أعداد 
الطي�ور بعد كل فترة من الوق�ت المتغيَر التاب�َع، ويوضع على 
المحور y، أما المتغير المس�تقل فهو عدد األيام، ويوضع على 

.x المحور
تستخدم أوراق الرسم البياني أو األوراق العادية لرسم التمثيل 
البياني؛ حيث يتم رس�م صندوق أو ش�بكة عل�ى الورقة حول 
المربع�ات )عل�ى ال�ورق البيان�ي( التي ق�ررت اس�تخدامها. 
اكتب عنواًن�ا للتمثيل البياني، واكتب عل�ى كل محور العنوان 
والوحدة المحددين له. في هذا المثال، يكتب عدد األيام على 
المح�ور x. وألن أقل متوس�ط لعدد الطي�ور التي لوحظت هو 
24، وأكبر متوسط هو 32، فإن عليك أن تعرف أن الترقيم على 

المح�ور y يجب أن يبدأ على األق�ل بالرقم 24، وينتهي ترقيم 
ه�ذا المحور بالرقم 32 على األقل. وق�د تقرر أن يكون ترقيم 
المحور بين 40-20، بحي�ث يكون تباعد الفترات بعضها عن 

بعض مسافتين متساويتين.
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ابدأ برس�م النق�اط، بتحديد اليوم 30 على المح�ور x، والرقم 
24 عل�ى المح�ور y؛ حي�ث تكون النقط�ة األولى عن�د مكان 

التقاء خط عم�ودي وهمي من المحور x مع خط أفقي وهمي 
م�ن المح�ور y. ضع النقاط األخرى مس�تعماًل اآللية نفس�ها، 
وبعد النتهاء من رس�م النقاط ارسم أنسب خط مستقيم يربط 

بين العدد األكبر من النقاط التي حددتها.
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س�جلت مجموع�ة الط�الب المهتم�ة بدراس�ة أع�داد الطيور 
كذل�ك ع�دد الطيور البني�ة الريش الت�ي لحظ�وا وجودها في 
حديقة المدرس�ة. فكان متوس�ط عددها في الش�هر األول 21 
طائًرا بني الريش لكل يوم، أما في الش�هر الثاني فكان متوس�ط 
عددها 24 طائًرا بني الريش لكل يوم، بينما كان متوسط عددها 
في الش�هر الثالث 28 طائ�ًرا لكل يوم، وفي الش�هر الرابع كان 

متوسط عددها 30 طائًرا لكل يوم.
م�اذا تفع�ل لمقارن�ة متوس�ط عدد الطي�ور التي ت�م مالحظتها 
بمتوس�ط ع�دد الطي�ور البني�ة الري�ش؟ يمك�ن رس�م بيان�ات 
تمثل متوس�ط ع�دد الطيور البني�ة الريش على التمثي�ل البياني 
نفس�ه الخاص بمتوس�ط عدد الطيور التي لوحظت في حديقة 
المدرس�ة. وهن�ا يل�زم إدراج مفت�اح للرس�م يش�مل خطوًط�ا 

مختلفة تشير إلى المجموعات المختلفة من البيانات.
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تمريــن عملي 3: ما مدى التغير في متوس�ط عدد الطيور 

التي لحظها الطالب بين األيام 120-30؟
تمريــن عملــي 4: على مدى 120 يوًما، كيف يتغير متوس�ط 

عدد الطيور البنية الريش بتغير متوسط عدد الطيور؟

الميــل والتمثيل بالخطــوط يعّرف ميل الخط بأن�ه العدد الذي 

يتم تحديده باستخدام نقطتين على الخط المستقيم، ويصف هذا 
العدد درجة انحدار المس�تقيم. وكلما زادت قيمة الميل المطلقة 
زاد انحدار الخط. الميل هو نسبة التغير في إحداثيات y ) المتغير 
الرأسي( إلى التغير في إحداثيات x )المتغير األفقي(، كلما انتقلنا 
م�ن نقطة إلى أخرى. يوضح التمثيل البياني اآلتي خطًّا مس�تقيًما 

يمر عبر النقاط )5،4( و)9،6(.

  ___________  املتغري األفقي  
املتغري الرأيس

   = الميل  

EM-10A-869510
an

(5, 4) (9, 6)

x

y

5

50

6 - 4 = 2 :

9 - 5 = 4 :

  x التغري يف إحداثيات   _________________   y التغري يف إحداثيات
   =  

  4-6 ____ 5-9   =  

=   4 _ 1     أو    2 _ 1       

إذن، فميل الخط المستقيم هو   2 _ 1  . ويمكن ترجمة العالقة الخطية 
 ،y = mx + b :إلى معادلة تس�مى معادلة الخط المس�تقيم، وهي
حيث تمثل )y( المتغير التابع، وتمثل )m( ميل الخط المستقيم، 
وتمث�ل )x( المتغي�ر المس�تقل، أم�ا b فتمث�ل مقط�ع y )المقطع 

.y الصادي( وهي النقطة التي يقطع فيها الخط المستقيم محور

م�ن  نوعي�ن  رؤي�ة  تس�تطيع  والأ�صــية  الخطيــة  التجاهــات 

التجاهات )شكل التوزيع( عند تمثيل البيانات في علم األحياء، 
هم�ا: التج�اه الخط�ي والتجاه األس�ي. والتج�اه الخطي هو 
زي�ادة أو نقص�ان ثابت في قي�م البيانات. أما التجاه األس�ي فهو 
النقص�ان أو الزي�ادة الح�ادة الس�ريعة ف�ي قيم البيان�ات. يوضح 
التمثي�الن البيانّي�ان اآلتيان أمثلة على النوعين الش�ائعين لش�كل 

توزيع البيانات )التجاهات(.
يوض�ح التمثي�ل البياني اآلتي خطين مس�تقيمين يصف�ان نوعين 
من الضفادع، ُيظهر كال الخطين ش�كل توزي�ع )التجاه( الزيادة 
الخطية، فكلما ارتفعت درجة الحرارة زاد معدل ذبذبات صوت 

نقيق الضفادع، لذا فإن معدل الزيادة ثابت.

10

20

30

40

50

60

0
12 282016 24


B


A













Co

 


ُيظه�ر المث�ال اآلتي كيف تنمو جماعة الف�أر الحيوية دون وجود 
عوائ�ق تحّدد تكاثره�ا. تنمو الجماعة الحيوية بب�طء في البداية، 
ثم يتسارع معدل النمو لحًقا؛ بسبب زيادة أعداد الفئران القادرة 
عل�ى التكاثر. لحظ أن ج�زء التمثيل البياني ال�ذي يمثل الزيادة 
 ،)J( الس�ريعة والح�ادة للجماع�ة الحيوية يش�به ش�كل الح�رف

ويشير النمو بشكل الحرف )J( إلى النمو األسي.
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التمثيــل بالأعمــدة يوض�ح التمثي�ل باألعم�دة المقارنة بين 

فئ�ات مختلف�ة م�ن البيانات من خ�الل تمثيل كل فئ�ة بعمود، 
يعتمد طول العمود على تكرار الفئة. ولعمل تمثيل باألعمدة، 
ترس�م أوًل محاور )x( و )y( كم�ا تعلمت من قبل في التمثيل 
بالخطوط، ثم توضع البيانات من خالل رسم أعمدة من محور 

.)y( صعوًدا إلى النقاط المحددة على محور )x(

بالنظر إلى التمثيل أعاله، يعد نوع الحش�رة المتغير المس�تقل، 
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أما المتغير التابع فهو عدد رفرفات جناح الحشرة في كل ثانية.
يستخدم التمثيل باألعمدة أيًضا في عرض مجموعات متعددة 

من فئات البيانات المختلفة في الوقت نفسه.

يسمى التمثيل باألعمدة الذي يعرض مجموعتين من البيانات 
التمثي�ل الثنائ�ي األعمدة، وهو رس�م مميز يش�ير إلى األعمدة 
الت�ي تمث�ل كل مجموعة م�ن البيان�ات. والتمثي�ل اآلتي مثال 

على التمثيل الثنائي األعمدة. 
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تمريــن عملي 5: أي أنواع الحش�رات يمت�از بأكبر عدد 

م�ن رفرفات الجن�اح في الثانية؟ هل يعد ذلك أس�رع مرتين 
من رفرفات جناح الذبابة المنزلية؟ وّضح ذلك.

التمثيــل بالقطاعــات الدائرية يتكون من دائرة مقس�مة إلى 

قطاعات تمثل أجزاء م�ن الكل، وعند وضع جميع القطاعات 
مًع�ا، يجب أن تس�اوي 100%، وهي النس�بة الكلي�ة. افترض 
أن�ك تريد إنش�اء تمثيل بالقطاع�ات الدائرية يبين ع�دد البذور 
الت�ي تنمو ف�ي صن�دوق. س�تحدد أوًل العدد الكل�ي للبذور، 
ث�م عدد الب�ذور التي لم تتمكن من النمو م�ن العدد الكلي من 
الب�ذور. إذا زرع�ت 143 ب�ذرة فهن�ا يجب أن يوض�ح التمثيل 
بالقطاع�ات الدائرية هذه الكمية من البذور. ومع افتراض أنك 
وجدت أن 129 بذرة من هذه البذور قد نمت، فس�وف تشكل 
ه�ذه البذور جزًءا واحًدا من التمثيل بالقطاعات الدائرية، بينما 

تشكل البذور التي لم تنُم الجزء اآلخر من هذا التمثيل.
ولمعرف�ة القيمة الت�ي يغطيه�ا كل قطاع من قطاع�ات التمثيل 
الدائ�ري، قم بقس�مة ع�دد البذور التي ت�م إنباتها عل�ى العدد 
الكل�ي للب�ذور، ث�م اض�رب النات�ج ف�ي 360 )ع�دد درجات 
الدائ�رة(. ق�ّرب إجابت�ك إل�ى أقرب رق�م صحي�ح. يجب أن 

يساوي مجموع كل قطاعات الدائرة 360°.
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قطاع الدائرة الذي
   _______________   العدد الكلي للبذور  يمثل البذور التي نمت

عدد البذور الُمنبتة
   =

  129
 ___ 143   = بالقسمة 

ضرب الناتج في عدد درجات الدائرة = °360 × 0.902
324.72° =  

التقريب إلى أقرب عدد صحيح = 325°
تقسيم الدائرة إلى قطاع

360° - 325° 
 
= 

يمثل البذور التي لم تنُم 
35° =  

إلنش�اء تمثي�ل بالقطاعات الدائري�ة تحتاج إلى فرج�ار، ومنقلة، 
ومسطرة. استخدم الفرجار لرسم الدائرة، ثم ارسم خطًّا مستقيًما 
م�ن مرك�ز الدائرة في اتج�اه حافة الدائ�رة )المحيط( مس�تخدًما 
المسطرة. ثم ثبت المنقلة على الخط الذي رسمته، وضع عالمة 
حيث تتقاطع الزواية °35 مع محيط الدائرة. ارس�م خطًّا مستقيًما 
م�ن مركز الدائرة في اتجاه النقطة التي حددتها )نقطة التقاطع مع 
الدرج�ة °35(. ويمثل هذا القطاع البذور التي لم تنُم، بينما يمثل 
القط�اع المتبق�ي مجموعة الب�ذور التي نمت. ولتحديد النس�ب 
التي تمثل كل قطاع من قطاعات الدائرة، يتم حس�اب النسب من 
خالل قس�مة العدد ف�ي القطاع المطلوب عل�ى المجموع الكلي 

في الدائرة كاملة، ثم اضرب الناتج في %100.

   _________________   العدد الكلي للبذور  
عدد البذور التي نمت

نسبة البذور التي نمت =   

  129 ___ 143   =  

ضرب الناتج في 100 ثم إضافة إشارة النسبة = 0.902 × 100
0.902° =  

090.2° =  
نسبة البذور التي لم يتم إنباتها = %100 - %90.2

%9.8 =  
أكمل التمثيل بكتابة النس�بة المئوية لكل قطاع، ثم اكتب العنوان 

الرئي�س للتمثي�ل الدائري. ويجب أن يش�به التمثي�ل بالقطاعات 
الدائرية الذي رسمته التمثيل أدناه.

إذا كان تمثيل�ك بالقطاع�ات الدائري�ة يح�وي أكثر م�ن قطاعين 
وج�ب عليك رس�م كل قطاع من ه�ذه القطاعات. ض�ع المنقلة 
على الخط الذي رسمته للقطاع السابق في الدائرة، ثم ضع عالمة 
على الزاوية التي تريد، ثم ارس�م خطًّا يمتد من مركز الدائرة إلى 
النقطة الجديدة التي حددتها على محيط الدائرة. اس�تمر في هذه 

الطريقة إلى حين رسم جميع القطاعات التي لديك.

بذور لم تنُم  %9.8

ن�صبة البذور التي نمت والتي لم تنُم

بذور نمت %90.2

تمريــن عملــي 6: هن�اك 25 نوًع�ا م�ن النبات�ات الزهرية 

التي تنمو حول مدرستك.أنش�ئ تمثي�اًل بالقطاعات الدائرية 
يبين نس�بة كل لون م�ن هذه األلوان، إذا كان�ت أزهار نوعين 
منها باللون األصفر، وأزهار خمسة أنواع باللون البنفسجي، 

وثمانية أنواع بأزهار بيضاء، وعشرة أزهار باللون األحمر. 
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م�صرد الم�صطلحات

االت��زان الداخل��ي homeostasis: تنظي�م البيئة الداخلية 

للمخلوق الحي للحفاظ على الظروف الضرورية 
للحياة.

االأخ��اق العلمي��ة ethics: مجموع�ة من القي�م يلتزم بها 

القائمون على العلوم.

اال�صتجابة response: رد فعل المخلوق الحي على مثير 

أو منبٍه ما.

اال�صتنتاج   inference: افتراض مبنّي على خبرة سابقة.

االأ�صنات lichen: فطريات كيسية تعيش مع طحالب خضراء 

أو بكتيريا خضراء مزرقة، وتنش�أ بينها عالقات 
تكافلية، حيث يقوم الطحلب بعملية البناء الضوئي 
لتوفير الغ�ذاء للفطر، ويقوم الفطر بتوفير الماء 

واألمالح الالزمة للطحلب.

االقتران conjugation: نوع من التكاثر تستخدمه المخلوقات 

البدائي�ة النوى وبعض الحقيقة النوى، تلتصق فيه 
المخلوقات بعضها ببعض لتبادل المادة الوراثية.

اأقدام جانبية setae: توجد في الديدان العديدة األشواك، 

وهي زوائد على جس�م الدودة تس�اعدها على 
الحركة والسباحة.

اأمامي anterior: نهاية رأس الحيوان ذو التناظر الجانبي.

االن�صاخ molting: في المفصليات، التخلص من الهيكل 

الخارجي الواقي على فترات، مما يعطيها القدرة 
على استمرار النمو.

اأنبوب اإخراجي excretory tubule : أنابيب بسيطة موجودة 

في الديدان المفلطحة وتكّون شبكة من األنابيب 
تعمل عل�ى إخراج الفضالت، ألنها تمتد على 

طول جسم هذه الديدان.

االن�ص��طار الثنائ��ي  binary fission: من أش�كال التكاثر 

الالجنسي، يحدث في بعض المخلوقات البدائية 
النوى والحقيقة النوى، حيث تنقسم الخلية إلى 

خليتين متماثلتين لهما المادة الوراثية نفسها.

االأهداب cilia: بروزات قصيرة كثيرة تش�به الش�عر تظهر 

على جس�م الحيوان، أو تحيط ببعض أجزائه، 
ووظيفتها الحركة.

الُهديبات pili: تركيب بروتيني تحت مجهري دقيق يساعد 

البكتيريا على تعلقها بالسطوح البيئية، واالتصال 
بالخاليا األخرى.

االأوليات protozoa: طالئعيات شبيهة بالحيوان، وحيدة 

الخلية، غير ذاتية التغذية.

التجوي�ف  حقيق�ي  حي�وان   :protostome الف��م  بدائ��ي 

الجسمي يتكون فمه من الفتحة في الجاستروال.

بريعم��ات - الدي��ررات gemmules: براع�م تش�به الثمرة 

بحيث يصبح فيما بعد فرًدا مستقاًل.

البريون prion: بروتين يمكن أن يسبب عدوى أو مرًضا 

لمخلوقات حية.

بط��ن abdomen: منطق�ة ف�ي الجس�م تحت�وي أج�زاء 

ملتحم�ة، وتراكي�ب هضمية، وأعض�اء تكاثر، 
وتحمل أرجاًل إضافية. كما في المفصليات.

بطن��ي ventral: الج�زء الس�فلي للحي�وان ذي التناظ�ر 

الجانبي.
البكتيريا bacteria: مخلوقات بدائية النوى، معظمها مفيد 

لإلنسان والبيئة، ونسبة قليلة منها تسبب المرض.
البدائي��ات archaebacteria: بكتيري�ا بدائي�ة النوى، ذات 

جدار خلوي ال يحتوي ببتيدوجاليكان.

با�صتيوال blastula: كرة من الخاليا مملوءة بالسائل، تكّونت 

باالنقسام.

)اأ(

)ب(
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الش�كل ف�ي  أنبوب�ي  عض�و عضل�ي   :pharynx بلع��وم 

الدي�دان المس�طحة ح�رة المعيش�ة. يمتد هذا 
العضو خ�ارج الفم ليلتقط الطعام ويدخله إلى 

القناة الهضمية.
البوغ spore: خلية تكاثرية أحادية العدد الكروموسومي 

ذات جدار س�ميك، تكون مخلوًقا جديًدا دون 
اندم�اج الجاميتات، تظهر في دورة حياة معظم 

الفطريات ومخلوقات حية أخرى.
الب��وغ الداخل��ي endospore: خلية بكتيرية س�اكنة قادرة 

على البقاء فترة طويلة في الظروف الصعبة.

الع�دد  أح�ادي  ب�وغ   :basidiospore الدعام��ي  الب��وغ 

الكروموس�ومي تكّون�ه الفطري�ات الدعامي�ة في 
أثناء التكاثر.

البوغ الكي�صي ascospore: بوغ ينتجه الكيس.

بوليب polyp:الجس�م الجالس في الالسعات، وله شكل 

أنبوبي.
بيان��ات data: معلومات وصفية أو كمي�ة تجمع في أثناء 

االستقصاء العلمي.

تج��دد regeneration: ق�درة الحي�وان على إع�ادة نمو 

بس�بب  ُفق�دت  الت�ي  الجس�م  أج�زاء  بع�ض 
االفتراس أو تضررت.

تج��زوؤ fragmentation: االنفصال إلى أجزاء أو شظايا، 

كما في بعض أنواع التكاثر الالجنسي.

تجوي�ف   :pseudocoelomate كاذب  ج�ص��مي  تجوي��ف 

جس�مي مل�يء بالس�ائل، بي�ن طبق�ة الجس�م 
الداخلية والوسطى.

تجوي��ف مع��وي وعائ��ي gastrovascular cavity: الفراغ 

ف�ي  الداخلي�ة  الخالي�ا  م�ن  بطبق�ة  المح�اط 
الالسعات، ويحدث فيه الهضم.

تحول metamorphosis: في معظم الحشرات، التغيرات 

المتتابعة من طور اليرقة إلى الطور البالغ.

تح��ول غي��ر كام��ل incomplete metamorphosis: تمر 

الحش�رات بسلس�لة م�ن التغيرات التي تش�مل 
فق�س البيض�ة  - الحوري�ة - ث�م ينت�ج حش�رة 
بالغ�ة صغيرة الحجم تنم�و أجنحتها، وبعد عدة 

انسالخات تنمو الحورية إلى حشرة بالغة.

سلس�لة   :complete metamorphosis كام��ل  تح��ول 

التغي�رات ف�ي معظ�م الحش�رات، بحيث تمر 
بأرب�ع مراحل عند نموها، ه�ي البيضة واليرقة 

والعذراء ثم الحشرة البالغة.

اس�م   :bionomial nomenclature الثنائي��ة  ت�ص��مية 

ثنائ�ي مكون م�ن كلمتين التينيتي�ن للمخلوق 
الحي، األولى هي اس�م الجن�س، والثانية هي 

اسم النوع.

دورة   :alternation of generation االأجي��ال  تعاق��ب 

الحي�اة التكاثرية التي يتم فيها التبادل بين جيل 
النب�ات البوغ�ي الثنائي العدد الكروموس�ومي 
وبين جي�ل النب�ات الجاميتي األح�ادي العدد 

الكروموسومي.

تغ��ذٍّ تر�ص��يحي filter feeder: طريق�ة للحص�ول عل�ى 

الغ�ذاء م�ن خ�الل ترش�يح وفلت�رة الجزيئات 
الصغيرة الموجودة في الماء.

الت�ص��نيف  calassification: وض�ع مخلوق�ات حي�ة أو 

م�واد ف�ي مجموعات بن�اًء عل�ى مجموعة من 
الصفات المميزة.

)ت(
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التنظي��م )التع�ص��ي( organization: التركي�ب المنظ�م 

الذي ُتبديه المخلوقات الحية.

تعاي�ش commensalism: عالقة تكافلية، بحيث يستفيد 

أح�د المخلوق�ات بينم�ا ال يس�تفيد اآلخر وال 
يتضرر.

تقاي���ش mutualism: عالق�ة تكافلية بي�ن مخلوقين أو 

أكثر، بحيث يستفيد كل منهما من اآلخر.

الزوائ�د المتصل�ة أو  انقس�ام   :segmentation تق�صي��م 

األطراف - االنشقاق -.

مجموع�ة   :early development مبك��ر  تك��ون جنين��ي 

التغي�رات الت�ي تمر به�ا الالقح�ة )الزيجوت( 
من انقسامات متساوية متسلسلة لتكوين خاليا 

جديدة تعطي الجنين الذي ينمو فيما بعد.

التكيف adaptation:  قابلية المخلوق الحي لتحمل الظروف 

المحيطة به حسبما تحدد له العوامل الوراثية.

تلقيح خارج��ي external fertilization: نوع من التلقيح 

يح�دث عندم�ا يرتب�ط الحي�وان المن�وي م�ع 
البويضة خارج جسم المخلوق الحي.

تلقي��ح داخل��ي  internal fertilization: نوع من التلقيح 

يح�دث عندم�ا يرتب�ط الحي�وان المن�وي م�ع 
البويضة داخل جسم المخلوق الحي.

تمي��ز الراأ�ش )تروؤ���ش( cephalization: تركيز األعضاء 

الحسية واألنسجة العصبية في الطرف األمامي 
للحيوان.

تناظ��ر جانبي bilateral symmetry: مس�توى الجس�م 

الذي يمكن تقس�يمه إلى نصفين متشابهين كل 
منهم�ا صورة مرآة لآلخر بوس�اطة خط وهمي 

يمر عبر المحور المركزي.

جس�م  تكوي�ن   :radial symmetry �صعاع��ي  تناظ��ر 

الحي�وان الذي يمكن أن ينقس�م من خالل أي 
محور في الجسم إلى نصفين متساويين.

حقيقي�ة  حيوان�ات   :deuterostomes الف��م  ثانوي��ة 

ن ش�رجها من فتحة  التجوي�ف الجس�مي، تكوَّ
في الجاستروال.

ثغور تنف�صية spiracles: فتحات في جسم المفصليات، 

بحيث تسمح بدخول الهواء وخروج الغازات 
الناتجة من العمليات الحيوية المختلفة.

ثق��وب pores: مجموع�ة كبيرة من الفتح�ات الموجودة 

ف�ي الالفقاري�ات وخصوًص�ا اإلس�فنجيات، 
تس�تخدم ف�ي إدخ�ال الم�اء المحم�ل بالغذاء 

وإخراج الماء بما يحمله من الفضالت.

ف�ي  ثم�ري  جس�م   :basidiocarp الدعامي��ة  الثم��رة 

الفطريات الدعامية.

)ث(

جا�صت��روال gastrula: كي�س له طبقتان م�ن الخاليا، وله 

فتحة في طرف واحد، ويتكون من البالستيوال 
خالل مراحل التكوين الجنيني.

الج�ص��م الثم��ري fruiting body : تركي�ب تكاثري ينتج 

أبواًغا في الفطريات.

)ج�(
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الحاجز septum: جدار مستعرض يقسم الخيوط الفطرية 

إلى خاليا.

أبواًغ�ا  يح�وي  كي�س   :sporangium االأب��واغ  حافظ��ة 

ويحميها ويمنع جفافها.

الحام��ل الدعام��ي: basidium خي�وط فطري�ة صولجاني�ة 

الشكل تنتج أبواًغا في الفطريات الدعامية.

حام��ل الكونيدي��ا conidiophore: خي�وط فطري�ة منتج�ة 

لألبواغ في الفطريات الكيسية.

حبليات chordates: حيوانات من ش�عبة الحبليات لها حبل 

عصب�ي ظه�ري أنبوب�ي، وحبل ظه�ري، وجيوب 
بلعومي�ة، وذيل خلف ش�رجي في بع�ض مراحل 

النمو.

حبل ظهري notocord: تركيب مرن يش�به القضيب، ويمتد 

ن الجس�م من  على طول جس�م الحبليات، ويمكِّ
االنثناء منتًجا حركات من جانب إلى جانب آخر.

 :dorsal tubular nerve cord حبل ع�صبي ظه��ري اأنبوبي

حبل عصبي في الحبليات يش�به األنبوب، يستقر 
فوق أعضاء الهضم.

 :coelomate animals الج�صم��ي  التجوي��ف  حقيقي��ة 

مخلوقات لديها تجويف جس�مي مملوء بسائل، 
وترتبط به األعضاء الداخلية.

حورية nymph: شكل غير بالغ من الحشرة خالل التحول 

غير الكامل، وعند الفقس تش�به الحش�رة البالغة 
الصغي�رة، وتمر عبر انس�الخات لتصبح حش�رة 

بالغة ذات أجنحة.

حو�صل��ة crop: كي�س يعمل على تخزين الغ�ذاء حتى تمر 

بعد ذلك إلى القانصة.

كي�س عضل�ي يوج�د ف�ي   :ampulla حوي�صل��ة ع�صلي��ة 

ش�وكيات الجلد ينقبض لدفع الماء إلى األنبوب 
القدمي، مما يؤدي إلى تمدده.

حيوان��ات جال�ص��ة sessile animals:حيوان�ات تكون عادة 

مترابطة )موجودة( في مكان واحد.

)ح(

األن�واع  تض�م  تصنيفي�ة  مجموع�ة   :genus الجن���ش 

المتقاربة.

جه��از الدوران المغل��ق closed circulatory system: جهاز 

الدوران الذي يجري فيه الدم وينقله داخل أوعية 
دموي�ة وال يخ�رج منها أب�ًدا، كما ه�و الحال في 

الفقاريات وبعض الالفقاريات.

 :open circulatory system المفت��وح  ال��دوران  جه��از 

جه�از دوران يتم فيه ضخ ال�دم عبر الفراغات 
المحيط�ة باألعضاء الداخلي�ة وخارج األوعية 

الدموية في جسم الحيوان.

جه�از   :water vascular system مائ��ي  وعائ��ي  جه��از 

تمّك�ن  مغلق�ة  وأنابي�ب  بالس�وائل،  يمتل�ئ 
ش�وكيات الجلد من ضبط الحركة والحصول 

على الغذاء.

جي��وب بلعومي��ة pharyngeal Pouch: أح�د التراكي�ب 

الزوجية، متصل بأنبوب عضلي يبّطن تجويف 
الفم والبلعوم في أجنة الحبليات.
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خاي��ا �صب��ه طائي��ة epithelial-like cells: مجموع�ة 

م�ن الخاليا التي توج�د في اإلس�فنج، وتحل 
محل الجه�از العصبي؛ فهي تحس بالمؤثرات 
الخارجية، وتستجيب بإغالق الثقوب إليقاف 

تدفق الماء.

خلفي posterior: نهاي�ة الذيل في المخلوق ذي التناظر 

الجانبي.

خلية م�صيجية gametangium: هي تركيب تكاثري في 

ط�رف الخيط الفط�ري. وتحتوي ن�واة أحادية 
الكروموسومات.

خلي��ة ال�صع��ة cnidocyte: كي�س يحت�وي عل�ى خي�ط 

ا وأهداًبا، وينطل�ق عندما  أنبوب�ي يحتوي س�مًّ
تالمس الفريسة الخلية الالسعة.

خلي��ة لهبي��ة falme Cell: خلي�ة تش�به ال�كأس محاطة 

الله�ب،  تش�به  بطريق�ة  تتح�رك  باأله�داب، 
ووظيفته�ا نق�ل الماء واألم�الح الزائدة خارج 

الجسم للتخلص منها في الديدان المسطحة.

الخي��وط الفطري��ة hypha: وح�دات التركيب الرئيس�ة 

للفطر العديد الخاليا، وتكون خيطية الشكل. 

خنث��ى hermaphrodite: المخل�وق ال�ذي ينت�ج كالًّ من 

الحيوان�ات المنوية والبويضات في جس�مه وفي 
أوقات مختلفة عادًة.

خي�ص��وم gill: التركي�ب المخت�ّص بالتنف�س ف�ي معظ�م 

الرخويات والمفصليات المائية.

داء ال�صعري��ة اأو الترخيني��ا trichinosis: م�رض نات�ج 

ع�ن تن�اول اللحم الني�ئ أو غير المطب�وخ جيًدا، 
ويحتوي يرقات الديدان الشعرية.

دفع نفاث forcing jets: كمية من الماء تخرج من العباءة 

في الرخويات بسرعة وقوة عالية، فتدفع الحيوان 
في االتجاه المعاكس.       

ال��دورة االندماجي��ة lysogenic cycle: طريقة يتضاعف 

به�ا الفي�روس، بحي�ث تلتئ�م الم�ادة الوراثية 
للفي�روس م�ع كروموس�وم العائ�ل، وقد تبقى 
ساكنة لفترة، ثم تنشط لتنتج فيروسات جديدة.

دورة التحلل lytic cycle: هي عملية تضاعف للفيروس، 

حي�ث تدخل مادة الفي�روس الوراثية إلى خلية 
 RNA DNA و  العائ�ل، وتق�وم بمضاعف�ة 
الفي�روس، وتوج�ه جين�ات الفي�روس خلي�ة 
العائ�ل إلنت�اج المحاف�ظ وتجمي�ع مكون�ات 

الفيروس التي تغادر الخاليا بعد ذلك.  

)خ(

)د(

ذيل خلف �صرجي Postanal tail: تركيب في الحبليات يستخدم بشكل أساسي في الحركة.

)ذ(
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ال�صاق الهوائي��ة stolon: نوع من الخيوط الفطرية يكّونه 

الفطر الذي يمتد فوق سطح الطعام.

�ص��رج clitellum: مجموعة قطع منتفخة من جس�م دودة 

األرض، ُتنت�ج الش�رنقة التي تخ�رج منها دودة 
األرض فيما بعد.

�صيف��ون siphon: عض�و أنبوب�ي الش�كل يق�ذف م�ن خالل�ه 

األخطب�وط الم�اء بقوة لكي يس�اعده عل�ى الحركة 
السريعة داخل الماء.

أنبوب�ي  عض�و   :exhalant siphon زفي��ري  �صيف��ون 

يس�تخدمه األخطب�وط والحبار إلخ�راج الماء 
بس�رعة، ثم تتحرك بسرعة من خالل ما يسمى 

الدفع النفاث.

�صيفون �صهيقي inhalant siphon: عضو أنبوبي يستخدم 

إلدخ�ال الم�اء ف�ي الرخويات، بحي�ث يجمع 
أكب�ر كمية من الم�اء تمهيًدا لدفعه�ا والتحرك 

بآلية الدفع النفاث.

ال�صبك��ة الع�صبي��ة nerve net : تك�ّون الجه�از العصبي 

في الالسعات، وتنقل المعلومات العصبية من 
جميع أجزاء الجسم وإليه.

�صب��ه الج��ذر rhizoid: نوع م�ن الخيوط الفطري�ة يكّونه 

فطر، مثل الذي يتخّلل سطح الطعام.

ال�صعب��ة phylum: مجموع�ة تصنيفي�ة تض�م الطوائ�ف 

المتقاربة.

�صويك��ة spicule: عنص�ر م�ن العناصر المكون�ة لهيكل 

أو  الس�ليكا  م�ن  أساس�ًا  وتتك�ون  اإلس�فنج، 
بروتي�ن  م�ن  وقلي�ل  الكالس�يوم،  كربون�ات 

اإلسفنجين.

)�ش(

)�ش(

رئ��ة كتبي��ة book lung: تركي�ب تنفس�ي ف�ي العناكب 

وبع�ض المفصلي�ات، التراكي�ب التنفس�ية لها 
جدر مطوية بكثرة، وتش�به أغش�يتها صفحات 

الكتاب.

الفصائ�ل  تض�م  تصنيفي�ة  مجموع�ة   :order الرتب��ة 

المتقاربة.

راأ�ش scolex: تكيف تطفلي في الديدان الش�ريطية، وهو 

جزء منتفخ في النهاية األمامية لجسم الديدان، 
يحت�وي خطاطي�ف وممصات لتثبي�ت الدودة 

في الطبقة المبطنة ألمعاء العائل.

راأ�ش- �صدر cephalothorax: في المفصليات، التراكيب 

الت�ي تكون�ت من منطق�ة الص�در التحمت مع 
الرأس.

زوائد مف�صلية appendages: تراكيب تمتد خارج غطاء الجسم مثل األرجل وقرون االستشعار، كما في المفصليات.

)ر(

)ز(
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�ص�������در thorax: المنطقة الوسطى من جسم المفصليات، 

وتتك�ون من ث�الث قطع ملتحم�ة، وقد تعطي 
األرجل واألجنحة.

َدف��ة shell: غ�الف يحيط بجس�م معظ�م الرخويات،  �صَ

يتكون من كربونات الكالسيوم وتنتجه العباءة.

الطائف��ة class: رتب�ة تصنيفية تحتوي عل�ى رتبة واحدة 

أو أكثر.
طاحنة redula: عضو يش�به اللس�ان، مكّون من صفوف 

من األس�نان، تس�تخدمه الرخوي�ات في جمع 
الطعام.

طبق��ة خارجية)اإكت��ودرم( exoderm: طبق�ة مول�دة من 

الجاس�تروال وتك�ّون األنس�جة  الخالي�ا ف�ي 
العصبية والجلد.

مول�دة  طبق�ة   :endoderm داخلية)اإن��دودرم(  طبق��ة 

م�ن الخاليا في الجاس�تروال، وتك�ون أعضاء 
الهضم، وتبطن القناة الهضمية.

طبق��ة متو�صطة)مي��زودرم( mesoderm: طبقة مولدة من 

الخاليا بين الطبق�ة الداخلية والطبقة الخارجية 
وتكّون األنس�جة العضلية واألجه�زة الدورانية  

والتنفسية واإلخراجية.
م�ن  سلس�لة   :scientific method العلمي��ة  الطريق��ة 

اإلجراءات لحل المشاكل العلمية، تعتمد على 
المالحظة، ووضع الفرضي�ة، وجمع البيانات 

وتحليلها، والتوصل إلى االستنتاجات.
أو  الخلي�ة  وحي�دة  مخلوق�ات   :protest الطائعي��ات 

عدي�دة الخاليا أو تكون مس�تعمرات، حقيقية 
النوى، ويح�وي جدار الخلية س�ليلوز. ومنها 
والش�بيهة  بالحي�وان،  الش�بيهة  الطالئعي�ات 

بالنبات، والشبيهة بالفطر.  

ظهري dorsal: الجزء الخلفي من الحيوان، جانبي التناظر.

الداخلي�ة  باألعض�اء  يحي�ط  mantle:غش�اء  عب��اءة 

للرخويات.
عدم اكتمال التكوين العظمي osteoarthritis: مرض ناتج 

ع�ن اعتالل النس�يج الض�ام )الراب�ط(، بحيث 
يصبح الجس�م غير قادر على إنتاج الكوالجين 
إنت�اج كوالجي�ن رديء، مم�ا ي�ؤدي إل�ى  أو 

تكوين عظام هشة تنكسر بسرعة.
عديم التجويف الج�صمي acoelomate: حيوان ذو جس�م 

ممل�وء  جس�مي  تجوي�ف  ينقص�ه  مصم�ت، 
بالسائل بين األمعاء وجدار الجسم.

ع��ذراء pupa: ط�ور عدي�م التغذية ف�ي التح�ول الكامل، 

حي�ث تتغي�ر الحش�رة م�ن الط�ور اليرق�ي إل�ى 
الشكل البالغ.

العق��دة الع�صبي��ة ganglia: مجموع�ة م�ن أجس�ام الخالي�ا 

العصبية تنس�ق وتوجه السيال العصبي من الجهاز 
العصبي وإليه.

عاق��ة تكافلي��ة symbiotic relationship: عالق�ة بين 

مخلوقين أو أكثر يعيش�ان مًع�ا في بيئة واحدة، 
وهي قريبة من التعايش، والتطفل، أو التقايض.

)�ش(

)ط(

)ظ(

)ع(
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فئ��ة اجتماعي��ة cast: مجموعة متخصص�ة من األفراد 

في مجتمع الحشرات تنجز أعمااًل محددة.

فتح��ة زفيري��ة osculum: ثق�وب تش�به الف�م موج�ودة 

ف�ي أعل�ى اإلس�فنجيات تق�وم بإخ�راج الماء 
والفض�الت نتيج�ة اس�تمرار تح�رك أس�واط 

الخاليا المطوقة.

contractile vacuole: عضي�ات  الفج��وات المنقب�ص��ة 

تجم�ع الم�اء الزائد ف�ي الس�يتوبالزم وتطرده 
خارج الخلية؛ للحفاظ عل�ى االتزان الداخلي 

في البيئة القليلة التركيز.

الفر�صية hypothesis: تفسير لحالة معينة يراد اختباره.

بوس�اطة  تف�رز  كيميائي�ة  م�ادة   :pheromone فرم��ون 

ن�وع م�ن الحيوانات، تؤث�ر في س�لوك األفراد 
األخرى للنوع نفسه.

الف�صيل��ة family: مجموع�ة تصنيفي�ة تض�م األجن�اس 

المتقاربة.

الفطري��ات fungi: مخلوق�ات وحيدة أو عديدة الخاليا، 

حقيقية النوى، غير متحركة، تمتص الغذاء من 
الم�واد العضوية في البيئة، وله�ا جدار خلوي 

يحوي الكايتين.

ف�ي معظ�م   :mandible فقي��م )فك��وك علي��ا قا�صم��ة( 

الف�م  أج�زاء  م�ن  زوج  يتح�ول  المفصلي�ات 
للعض والمضغ.

الفيرو�ش virus: ش�ريط غير حي م�ن المادة الوراثية، ال 

يتضاعف من تلقاء نفس�ه، يغزو الخاليا الحية، 
ويس�بب له�ا أمراًضا، وله غالف م�ن البروتين 

يحيط بالمادة الوراثية.

الفيرو���ش االرتجاع��ي retrovirus: في�روس لدي�ه إنزيم 

الناس�خ العكسي، ومادته الوراثية RNA عادة، 
ومنه فيروس اإليدز.

)ف(

الغزل الفطري mycelium: كتلة شبكية الشكل معقدة من الخيوط الفطرية المتفرعة.

تراكي�ب  ف�ي  يبح�ث  عل�م   :biology االأحي��اء  عل��م 

ومس�تويات  ووظائفه�ا  الحي�ة  المخلوق�ات 
التنظيم فيها، وكيف يتفاعل بعضها مع بعض.

عل��م الت�صنيف taxonomy: فرع من علم األحياء، يحدد 

هوي�ة المخلوقات الحية، ويس�ميها، ويصنفها 
بناًء على مميزاتها، والعالقات فيما بينها.

العلوم الطبيعية التجريبية science: نسق من المعلومات 

يعتمد على دراسة الطبيعة. 

العوال��ق plankton: مخلوق�ات صغي�رة تعيش في الماء 

المال�ح أو الع�ذب، وتق�وم بالبن�اء الضوئ�ي، 
وتطف�و حرة على س�طح الماء، ذاتي�ة التغذية، 

ا للعديد من األسماك. وتعد مصدًرا غذائيًّ

زوائ�د ف�ي القش�ريات   :swimmeret عوام��ات قدمي��ة 

تستخدم كمجاديف خالل السباحة.

)غ(
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قان�صة gizzard:كيس عضلي يحوي حبيبات صلبة تساعد 

على طحن الطعام قبل وصوله إلى األمعاء.

قدم اأنبوبية tube feet: قدم عضلية صغيرة، أنابيب تمتلئ 

ن  بالس�ائل وتنته�ي بماصة تش�به الفنج�ان، تمكِّ
شوكيات الجلد من الحركة وجمع الغذاء.

الق��دم الكاذب��ة pseudopod: امتداد س�يتوبالزمي مؤقت، 

تستخدمه جذريات القدم في تغذيتها وحركتها.

قدم كابية cheliped: في أغلب القشريات، الزوج األول 

م�ن األرج�ل الت�ي لها مخال�ب كبيرة لإلمس�اك 
بالغذاء أو لتحطيمه.

الق�ص��م division: رتبة تصنيفية تس�تخدم بداًل من الش�عبة 

في النباتات والبكتيريا.

بالبراميس�يوم وبع�ض  يحي�ط  غش�اء   :pellicle الق�صي��رة 

الطالئعيات األخرى.

ق�ص��رة test: تركي�ب صل�ب ومثقب ش�بيه بالصدف�ة التي 

تحيط بقنفذ البحر، توجد في شوكيات الجلد.

ق�صريات crustaceans: من المفصليات ، لها جسم مغطى 

بالكايتي�ن الذي ُيبط�ن بأمالح الكالس�يوم. مثل 
الجمبري )الروبيان(، وسرطان البحر وغيرهما.

ق�صبة هوائية trachea tube: توجد في أغلب المفصليات 

األرضي�ة، وه�ي نظ�ام م�ن األنابيب يتف�رع إلى 
أنيبيبات أصغر وتحمل األكسجين عبر الدم.

قطعة نا�صجة proglottid: قطع منفصلة تتكون باستمرار 

ف�ي الديدان الش�ريطية وتحتوي أعض�اء التكاثر 
الذكرية واألنثوية، والخاليا اللهبية، والعضالت، 
واألعص�اب. وتنقطع عندما تخص�ب البيوض، 

ثم تخرج هذه القطع خارج أمعاء العائل.

قن��اة حجري��ة stone canal: توجد في ش�وكيات الجلد، 

وه�ي قن�اة رأس�ية، ُجدره�ا تحت�وي رواس�ب 
كلس�ية، وتنحدر إلى الجانب الفم�ي، ثم تلتحم 
مع القناة الحلقية )الدائرية( في الجانب الداخلي 

للعظيمات التي تطّوق الفم.

قن��اة حلقية ring canal:جزء حلقي ف�ي الجهاز الوعائي 

المائ�ي لش�وكيات الجلد، تلتف ح�ول )تطّوق( 
المريء.

قن��اة داخلي��ة endostyle: قن�اة داخلي�ة ف�ي الالفقاريات 

الحبلي�ة، تف�رز م�واد بروتينية ش�بيهة بم�ا تفرزه 
الغدة الدرقية في الفقاريات الحبلية.

لكنه�ا  صلب�ة  التس�كر،  عدي�دة  م�ادة   :chitin الكايتي��ن 

مرن�ة، توج�د في الهي�كل الخارجي للحش�رات 
والمفصليات وجدران الخلية في الفطريات. 

الكي���ش ascus: تركي�ب يش�به الكي�س، ينت�ج األب�واغ في 

الفطريات الكيسية.

كي�ص��ي ) قمي�صي( tunic:غش�اء أو نس�يج يس�تخدم غطاء في 

الكيسيات.

الكي���ش الثمري ascocarp: التركي�ب التكاثري في الفطريات 

الع�دد  األحادي�ة  الن�وى  في�ه  تلتح�م  الزقي�ة، 
ن الزيجوت )الالقحة(. الكروموسومي لتكوِّ

الكي���ش الخيط��ي trichocyst: تركي�ب أس�طواني طوي�ل، 

يطل�ق تركيًب�ا آخر يش�به الخيط. وظيفت�ه الدفاع 
وتثبيت المخلوق والتقاط الفريسة. 

كي���ش خيط��ي ال�ص��ع nematocyte:محفظة أنبوبية ش�بيهة 

بالخي�ط تحت�وي س�موًما وأش�واًكا تطَل�ق عن�د 
مالمسة الفريسة جسم الالسعات.

ك�ُيي���ش ال�ص��ع cnidocyte: ش�كل أس�طواني طويل، يطِلق 

الدف�اع  تراكي�ب تش�به األش�واك، ل�ه دور ف�ي 
والطفو، أو اإلمساك بالفريسة.

)ق(

)ك(
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الموؤ�ص��ر الحي��وي bioindicator: مخل�وق ح�ي حس�اس 

يس�تجيب  م�ن  أول  وه�و  البيئي�ة،  للظ�روف 
للتغيرات فيها.

متعدد الخايا )عديد الخايا( multicellular: مخلوقات 

تتألف من خليتين أو أكثر من الخاليا.

المتغير التابع dependent variable: عامل يجري قياس�ه 

ف�ي التجرب�ة المضبوط�ة، وتتغي�ر قيمته بس�بب 
التغير في العامل المستقل.

المتغير الم�صتق��ل independent variable: العامل الذي يجري 

اختباره في التجربة، ويؤثر تغييره في نتيجتها.

ف�ي   :experimental group التجريبي��ة  المجموع��ة 

التج�ارب المنضبط�ة تتع�رض ه�ذه المجموعة 
للعامل المراد اختباره.

التج�ارب  ف�ي   :control group ال�صابط��ة  المجموع��ة 

المنضبط�ة ال تتع�رض ه�ذه المجموع�ة للعامل 
المراد اختباره.

المحفظة capsule: طبقة من عديدات التسكر، تفرز حول 

الج�دار الخلوي للبدائيات النوى، وتمنع جفاف 
الخلية، وتس�اعد على التعلق بالس�طوح البيئية.

محفظة الفيرو�ش capsid: الطبقة البروتينية الخارجية التي 

تحيط بالمادة الوراثية للفيروس.

الم�صتعمرة colony: مجموعة م�ن الخاليا أوالمخلوقات 

الحية يرتبط بعضها مع بعض.

الم�صن��ف taxon: اس�م لمجموعة م�ن المخلوقات الحية 

مثل الشعبة أو الجنس أو النوع.

حي�ث  بالمصف�اة،  ش�بيهة  فتح�ة   :madreporite م�صف��اة 

تدخ�ل المياه إلى النظام الوعائ�ي المائي في أغلب 
شوكيات الجلد.

مغ��ازل spinnerets: تراكي�ب توج�د في العناك�ب، وُتنتج 

الحرير من سائل بروتيني يفرز من غددها.

الِمم���شّ haustorium: خيط فطرّي في الفطريات التطفلية، 

ينمو في أنسجة العائل ليمتص الغذاء.

الش�عب  مجموع�ة تصنيفي�ة تض�م   :kingdom المملك��ة 

المتقاربة أو األقسام المتقاربة.

م��واد مغذي��ة nutrients: الم�واد الكيميائي�ة التي يحصل 

عليها المخلوق من البيئة المحيطة، والتي تمكنه 
من االستمرار في الحياة.

)م(

الفقاري��ات invertebrate: مخلوق�ات ب�دون عم�ود فقري، 

أن�واع  م�ن    %  99  -%  95 نس�بته  م�ا  وتش�كل 
المخلوقات الحية.

حبلي�ات   :invertebrate chordates حبلي��ة  الفقاري��ات 

بدون عمود فقري.
القح��ة )زيج��وت( zygot: البيض�ة الملقح�ة الت�ي تتكون 

عندما يندمج الحيوان المنوي مع البويضة.
المفصلي�ة  الزوائ�د  م�ن  زوج   :chlicerae فمي��ة  لواق��ط 

للعنكب�وت تحورت إلى كالب�ات لتؤدي وظيفة 
اإلمساك بالغذاء وتحطيمه.

لواق��ط قدمية  pedicellariae: تراكيب صغيرة تش�به الكالبات 

تساعد ش�وكيات الجلد على إمساك األجسام الغريبة 
عن الجلد وإزاحتها.

لوام���ش tentacle: زوائد طويلة مرنة، توجد قريبة من الفم 

غالًبا.
لوام���ش قدمي��ة pedipalps: أح�د أزواج زوائ�د العناكب 

يستخدم لإلحساس بالفريسة واإلمساك بها، كما 
يستخدم في التكاثر عند الذكور.

)ل(
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النظ��ام المت��ري metric system: نظام للقياس أقس�امه 

هي قوى الرقم 10.

النظري��ة theory: تفس�ير لظاه�رة طبيعي�ة، تعتمد على 

مالحظات واستقصاءات تراكمت عبر الزمن.

النم��و growth:  عملي�ة ت�زداد فيه�ا كتلة الجس�م وربما 

تكون فيها خاليا أو ترتيبات جديدة.

الن��وع species: مجموع�ة من المخلوق�ات الحية قادرة 

على التزاوج فيما بينها، وعلى إنتاج نسل خصب.

نفريدي��ا )قن��اة هدبي��ة( nephridia: التركي�ب ال�ذي 

م�ن  بوس�اطته  الرخوي�ات  معظ�م  تتخل�ص 
الفض�الت الناتج�ة ع�ن عملي�ات األيض في 

الخاليا.

فيه�ا  تعي�ش  طبيعي�ة  منطق�ة   :habitat بيئ��ي  موط��ن 

المخلوقات.

مي��دوزا medusa: ش�كلها يش�به المظل�ة، وه�ي ط�ور 

لالسعات يسبح بحرية.

الميزاب الفمي oral groove: فتحة الفم في البراميسيوم.

أول�ي  طفي�ل   :microsporidium الميكرو�صبوريدي��وم 

والمخلوق�ات  الحش�رات  يصي�ب  مجه�ري 
األخرى مسبًبا لها المرض.

)ن(

هل��ب seta: تركيب يشبه ش�عرة صغيرة، يستعمل لتثبيت 

دودة األرض ف�ي الترب�ة كلم�ا تحرك�ت إل�ى 
األمام أو الخلف.

هي��كل خارجي exoskeleton: الج�زء الخارجي الصلب 

ال�ذي يغطي العديد م�ن الالفقاريات ويزودها 
بالدعم، وحماية أنسجة الجسم، ويمنع فقدان 

الماء، ويحمي المخلوق من االفتراس.

endoskeleton: هي�كل داخ�ل الجس�م  هي��كل داخل��ي 

جس�م  ويدع�م  الداخلي�ة،  األعض�اء  يحم�ي 
ا  المخل�وق، كما يمن�ح العضالت ثباًت�ا داخليًّ

لتقوم بوظيفتها.

الس�ائل   :hydrostatic skeleton مائ��ي  دعام��ي  هي��كل 

الموج�ود ف�ي تجويف مغل�ق داخ�ل الديدان 
األسطوانية ذات التجويف الجسمي الكاذب، 
ويعطي صالب�ة للعضالت لك�ي تعمل عكس 

اتجاهها.

)ه�(

وحيد الخلية unicellular: أّي مخلوق مكون من خلية واحدة فقط.

يرقة حاملة الحلقة )حاملة الَعَجل( trochophore: يرقة حرة الس�باحة في الالفقاريات، وتوجد في عدة مجموعات 

مثل الدوارات. والرخويات، وتكون في العادة على شكل كمثرى، وهي مزودة بحزمة من األهداب المركزية 
البارزة وأحياًنا تحتوي حلقات هدبية مساعدة أحادية أو ثنائية.

)و(

)ي(


