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التغذیة عند االنسان : المجال المفاھیمي االول 
:یتكون الجھاز الھضمي من 

دة  -المرئ–الفم : ویضم االعضاء االتیة االنبوب الھضمي-1 –المع
وینتھي بفتحة الشرج -المعي الغلیظ-المعي الدقیق

مة  -2 دد الھاض ة (الغ دد الملحق ي  )الغ ل ف : وتتمث
المحتویة على انزیم االمیالز تفرز العصارة اللعابیة:لعابیة الغدد ال

تفرز العصارة المعدیة : غدة جدار المعدة * 
تفرز العصارة الصفراویة ) : FOIE(غدة الكبد* 
تفرز العصارة البنكریاس) : PANCREAS(غدة البنكریاس* 
تفز العصارة المعویة: غدة جدار المعي الدقیق * 

راز ا ا اف ى   دورھ داخلھا عل وي ب ي تح مة الت ارات الھاض لعص
االنزیمات تصب عصارتھا في االنبوب الھضمي

ارات الھاضمة    :enzymeاالنزیم ھــو مادة كیمیائیة تفرزھا العص
لتفكیك مواد معیة مثل انزیم االمیالز والبروتییاز واللیباز 

م     ة الھض ل عملی مي  بفع وب الھض ي االنب ة ف ر االغذی ر مظھ یتغی
:ز نوعان من الھضم ونمی

غیرة بفعل   الھضم االلي-1 تمثل في خلط وتقطیع الغذاء الى قطع ص
تقلصات عضالت المعدة واالسنان 

ائي-2 م الكیمی اء    الھض دت البن ى وح ذاء ال ل الغ ي تحلی ل ف تمث
ذیات ( مة           ) المغ دد الھاض ل الغ ن قب رزة م ات المف ل االنزیم بفع

: حیث على اص وحدات البناء والھدف منھ ھو القدرة على امتص
م -1 توى الف دث :مس ائیح م كیمی ارة ھض اثیر العص ي بت ي جزئ

:حیثاللعابیة

)سكر الشعیر(النشا                                         سكر المالتوز 

دة   -2 توى المع ى مس ارة     : عل اثیر العص ي بت ائي جزئ م كیمی ھض
: المعدیة حیث

بیبتیداتالبروتین    

:فنجدیحدث الھضم الكیمیائي الكلي : على مستوى المعي الدقیق-3

سكر المالتوز                                            سكر الجلوكوز 

ة  بیبتیدات                                             احماض امنی

غلیسرول +الدسم                                           احماض دسمة

تفكك النشا الى سكریات سبب االحساس بالحالوة ھو:مالحظة ھامة 
)من بین خصائص السكریات البسیطة المذاق الحلو( بسیطة 

زیم خاص    تمتاز االنزیمات بخاصیة النشاط النوعي أي لكل مادة ان
:تفكیك تلك المادة دون غیرھا فنجد یعمل على 

اثیر       انزیم االمیالز ذا الت اتج عن ھ یؤثر فقط على النشا و المغذي الن
سكر المالتوز 

ذا     انزیم البروتیاز اتج عن ھ ذي الن یؤثر فقط على البروتینات و المغ
التاثیر االحماض االمنیة 

ذا       انزیم اللیباز اتج عن ھ ذي الن ى الدسم و المغ ط عل اثیر  یؤثر فق الت
االحماض الدسمة والجلیسرول  

اثیر      ة تحت ت دریجي لالغذی وبالتالي فان عملیة الھضم ھي تحول ت
العصارات الھاضمة مختلفة الى مغذیات 

ي نھای  دقیق ف ي ال وي المع ي  ةیحت ة ف ذیات المتمثل ى المغ م عل الھض
رول  االمنیة االحماض الدھنیة والجلیس السكریات البسیطة االحماض 

ا ات وء والم ة والفیتامین الح المعدنی م االم م تھض ي ل ات الت الجزیئ
)تساعد في عملیة طرح الفضالت( كالیاف السیلیلوز 

: الدقیقللمعيالداخليالجداربنیة
غ      جدار المعي الدقیق على یحتوي  دة اصبعیة الشكل یبل اءات عدی انثن
: وتتكون من ملم تدعــى بالزغابـــــة المعویــــــــة0.5طولھا 

وعاء دموي -3وعاء لفي -2جدار الزغابة المعویة -1
دور الزغابة المعویة امتصاص المغذیات 

ذیات من المعي     ھو ان االمتصاص المعوي  ظاھرةتعریف ال المغ تق
الى الدم عبر الزغابة المعویة 

:تسلك المغذیات الموجودة في مستوى االمعاء الدقیقة طریقین 
ة   :الطریق الدموي -أ تنقل فیھ السكریات البسیطة واالحماض االمنی

،الماء ، االیونات والفیتامینات
ي  -ب ق البلغم اوي(الطری اض الد  :)اللمف ھ االحم ل فی مة تنتق س

دم  والغلیسیر د تحت     ول ثم تعود مرة اخرى الى ال ي مستوى الوری ف
ذیات في      الترقوي االی ع المغ الي تتجم ا الى     سر وبالت ذي ینقلھ دم ال ال

جمیع خالیا الجسم
:یتكون من : الوسط الداخلي

وھو سائل احمر یدور في جھاز مغلق یعرف بجھاز الدورانالدم-1
ي -2 ائل البین ا  سائل ی : الس ین الخالی ا ب ذیات دور م دادھا بالمغ الم

.)البول العرق و غاز الفحم (واالوكسجین ویخلصھا من الفضالت 
ف -3 ة       اللم ي االوعی دور ف ي وی كل من السائل البین وھو سائل یتش

اللمفاویة 
: یتكون الدم من : مكونات الدم 

راء-1 ة الحم ا الدموی كل  الخالی یة الش ا قرص ي خالی رة وھ مقع
ادة       السطح ى م داخلھا عل وي ب واة وتحت ا ن ین لھا جدار رقیق ولیس لھ

دم     الھیموجلوبین  اتم لل اني والع المسؤولة عن اعطاء اللون االحمر الق
ن   الى  04من خالل اتحادھا مع االوكسجین وغاز الفحم یبلغ عددھا م

مالیین كریة في المللیمتر المكعب من الدم 05
اء -2 ا :الخالیا الدمویة البیض واة      خالی ى ن وي عل ون تحت ة الل عدیم
ددة  ( دة او متع ن   )وحی ددھا م غ ع ى 4000ویبل ي 10إل آالف ف

المللیمتر المكعب من الدم
ا-3 م        :البالزم غ حج فرار ویبل ى االص ل إل فاف یمی ائل ش ي س ھ

من حجم الدم% 55البالزما 
ا   :الصفائح الدمویة -4 یس لھ وھي أجسام صغیرة جدًا بیضاویة ول

دورا ھاما في تخثر الدمتلعب نواة 
:دور مكونات الدم 

دور الكریات الدمویة الحمراء-1
دم الحمراء األكسجین        وبین تحمل كرات ال عن طریق مادة الھیموجل
جة         ون من األنس ید الكرب اني أكس جة وتحمل ث ى األنس رئتین إل من ال

.إلى الرئتین للتخلص منھ

ھو الدفاع عن الجسمیات الدمویة البیضاءدور الكر-2
اتتدخل  في عملیة تخثر الدم وترمیم االنسجة الصفائح الدمویة -3
ا -4 ورة (البالزم ذیات      )المص م بالمغ د الجس وم بتزوی وم  تق تق

وتخلیصھ من الفضالت السامة كالبولة
مبادالت الدم مع مختلف االعضاء 

Hb+4O2                 HbO8

HbO8 Hb+4O2

Hb+CO2 HbC4+O8

ارتباط االوكسجین مع الھیموغلوبین على مستوى 
)أي دم مؤكسد لون احمر قان( الدم 

انفصال االوكسجین عن الھیموغلوبین وانتقالھ الى الخلیة  

ارتباط غاز الفحم مع الھیموغلوبین على مستوى الدم 
) أي دم غیر مؤكسدلون احمر عاتم(

)االمیالزانزیم(العصارة اللعابیة 

مـــــــــــــالف

)البروتیازانزیم(المعدیة العصارة 

المعدة

عصارة البنكرياس + العصارة المعوية

عصارة البنكرياس + العصارة المعوية

عصارة البنكرياس + العصارة المعوية
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:والمعي الدقیق المبادالت الحاصلة بین الدم 
مصدر المغذیات الموجودة في الدم ھو ظاھرة االمتصاص  التي  ان 

ذیات الممتصة       ل المغ ث تنتق ة حی تحدث على مستوى الزغابة المعوی
على مستوى السطح الداخلي لجدار المعي الدقیق نحو الدم 

) :االسناخ الرئویة(الرئة والمبادالت الحاصلة بین الدم
ھیق من الوسط الخارجي الى        یدخل االوكسجین   ة الش بواسطة عملی

وبین      ب الھیموغل رتبط مع  مرك ك ی المتواجد  االسناخ الرئویة بعد ذل
على مستوى الكریات الدموي الحمراء 
المبادالت الحاصلة بین العضلة والدم 

زع  ھ    تنت رح فی ذیات واالوكسجین وتط دم المغ لیة من ال ة العض الخلی
غاز الفحم وفضالت نشاطھا

: صیر الفضالت م
از   راح  كالجھ زة االط ق اجھ ن طری ط الخارجي ع ى الوس رح ال تط

البولي  اما غاز الفحم فیطرح بواسطة الرئتین الى الوسط الخارجي
) الجلوكوز وغاز االوكسجین (استعمال المغذیات 

ة   ات : مالحظة ھام ع متطلب ب كمضخة لتوزی د القل اةیع ى  الحی عل
ي المغ   ة ف ا المتمثل جین الخالی ف   ذیات واالوكس ان توق الي ف وبالت

القلب یعني توقف توزیع متطلبات الحیاة على الخالیا 
من طرف العضلة )  الجلوكوز وغاز االوكسجین(استعمال المغذیات

جین  -1 ود االوكس ي وج ف
ي اكسدة    دم (یتم استعمال االوكسجین  ف ة    ) ھ ة بالطاق ات الغنی المركب

ل انت     ن اج وز م كر الجلوك ا س اط   وخصوص ة لنش ة الالزم اج الطاق
تم         دم لی ى ال ددا ال ود مج م تع از الفح الت وغ اج فض ویة وانت العض

راح        زة االط طة اجھ ارجي بواس ط الخ ى الوس ا ال از  ( طرحھ الجھ
رق    ة التع ولي وعملی وي    ) الب نفس الخل ة الت ة بعملی ذه العملی ب ھ وتلق

:كما ھو مبین في المعادلة الكیمیائیة االتیة 
C6H12O6+6O2                  6CO2+6H2O+ENERGE(طاقة)

فـــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــاب  االوكســـــــــــــــــــــجین--2
في غیاب تتحصل الخمیرة على الطاقة الالزمة لنشاطھا وتكاثرھا 

اب االوكسجین   غاز األكسجین، ى  وذلك بتحویل الجلوكوز في غی إل
ع انطال   ول م ون كح ید الكرب اني أكس از ث ة  ق غ ذه العملی دعى ھ وت
بعملیة التخمر 

+    C6H12O6 خمیرة+   2C2H5OH      +  2CO2                طاقة

)فطر الخمیرة( مقارنة بین عملیة التخمر والتنفس 

الرسومات+ قسم المصطلحات العلمیة 
ذیات ي الس        المغ ل ف م تتمث ة الھض ائي لعملی اتج النھ ي الن كریات ھ

اء ،      ویة، م اض عض ة، أحم اض أمینی الجلوكوز ،ا الحم یطة ك بس
شوارد معدنیة، فیتامینات اضافة الى الیاف السیلیلوز

ھو التحول التدریجي لالغذیة تحت تاثیر عصارات  : تعریف الھضم
ھاضمة مختلفة الى مغذیات وھما نوعان ھضم الي وھضم كیمیائي

ة مرو  : المعوياالمتصاص  دقیق     ھو عملی ذیات من المعي ال ر المغ
الزغابة المعویةجدار الى الدم عبر

تحویل  دورھا مادة كیمیائیة توجد في العصارات الھاضمة : االنزیم
دة   ات المعق ا (المركب روتین. النش م.الب غیرة   ) الدس ات ص ى جزیئ ال

تدعى المغذیات
ى للكل مادة انزیم خاص یعمل ع: تعریف النشاط النوعي لالنزیمات 

تفكیك تلك المادة دون غیرھا
وبین  ف الھیموغل توى      تعری ى مس دة عل راء متواج بغة حم و ص ھ

الكریات الدمویة الحمراء دورھا نقل االوكسجین وغاز الفحم 
: 01التقویم

اح     ) 01(تمثل الوثیقة  ة تف یر حب رسما مبسطا للجھاز الھضمي ومص
تنتقل عبره 

ھا باالرقام ؟تعرف على مختلف االعضاء المشار الی-1
ماھو القسم الذي تمثلھ ھذه االعضاء من الجھاز الھضمي ؟-2
یتواجد على مستوى الفم عصارات ھاضمة تفرز مواد كیمیائیة -3

حدد اسم ھذه العصارة-1: المطلوب 

دة  -3المرئ-02الفم -1:البیانات : بةاالجا یظ   -4المع -5المعي الغل
المعي الغلیظ 

ھذه االعضاء االنبوب الھضمي تمثل
اسم العصارة ھي العصاراة اللعابیة 

02التقویم 
ة          ي الوثیق ین ف و مب ا ھ ي كم م تخطیط از رس د بانج ام احم 1ق

: المطلوب  
اتمم المخطط باستعمال المصطلحات العلمیة االتیة -1

االمیالز ، النشاء ، المالتوز ، الجلوكوز 
1یقة رقم اعط عنوانا مناسبا للوث-2

:االجابة 
االمیالز-4الجلوكوز-3المالتوز ،-2النشاء ،-1
الھضم الكیمیائي لجزیئة النشا : العنوان -2

عملیة التخمر عملیة التنفس اوجھ المقارنة
غیاب (الھوائي 

)االوكسجین )الوكسجین وجود ا(ھوائي  الوسط 

جزئي كلي ھدم الجلوكوز 

قلیلة كبیرة ناتجة الطاقة ال
قلیلة كبیرة كمیة غاز الكربون المطروحة 

غاز الكربون 
وكحول اثیلي بخار الماء ،غاز الكربون النواتج 

جلوكوز

كحول االیثانول 

2

1

3

4
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وب الھضمي    : 03التقویم ي االنب یفرز البنكریاس عصارة ھاضمة ف
د في ھذه العصارة قمنا باحضارولغرض معرفة نوع االنزیم المتواج

اریین  ا ین اختب :وب
وب االول   ل    + زالل البیض  : االنب رزة من قب ارة المف وى العص محت

ھ         ة حرارت ائي درج ام م ي حم وع ف ل موض اس  الك 37البنكری
رزة من     + قطعة من الشحم    : االنبوب الثاني  وى العصارة المف محت

ھ        ة حرارت ائي درج ام م ي حم وع ف ل موض اس الك ل البنكری 37قب
ائج التجریب ي     النت ح ف و موض ا ھ انیین كم ین بی ى منحنی ة ال ة ترجم ی
المنحنى أوب

ماذا تستنتج ؟-حلل المنحنیین-1
رارة   -3 ة ح تعملنا درج اذا اس ي اراد   -؟37لم یة الت اھي الخاص م

المخبر ابرازھا ؟ عرفھا ؟ 
: االجابة 
تبقى نسبة البروتین ثابة ) ب(المنحى 

ى   بة  نال) ا(المنحن ادة نس التوازي زی م وب بة الدس اض نس ظ انخف ح
االحماض الدھنیة 

یر  اثره      : التفس ة  ت ة نتیج اض دھنی ى احم ھ ال م وتحول اقص الدس تن
ى تفكیك    باالنزیم المستخلص من العصارة البنكریاسیة الذي تعمل عل
دل على          روتین دون تحول ی ي الب ا بق مة  بینم الدسم الى احماض دس

یم مع البروتین عدم فعالیة ھذا االنز
تنتاج  ذي       : االس از ال زیم اللیب ى ان یة عل ارة البنكریاس وي العص تحت

یفكك الدسم الى احماض دسمة 
ادة      زیم م ل ان وعي أي لك یة النشاط الن ات بخاص از االنزیم ذلك تمت ك

.خاصة یعمل على تفكیكھا دون غیرھا
04التقویم 

ام ال    ذیات ق ى مغ مخبري  بحقن   لمعرفة مصیر االغذیة بعد تحولھا ال
توى      ى مس ة      عل ى االحماض االمنی وي عل تخلص یحت ب بمس ارن
ة         ة مختلف ر ازمن دم  عب ى مستوى ال ا عل االمعاء الدقیقة  وتتبع كمیتھ

: والنتائج مدونة في الجدول االتي 

حلل  الجدول -1
ماذا تستنتج ؟-2
رى  لھ  -3 ذائي تج مم الغ ابین بالتس خاص المص ظ ان االش م نالح

بعملیة غسل على مستوى المعي الدقیق 
لماذا ؟ -

:االجابة 
ل خالل          دقیق اذ تق ي المعي ال نخفض ف ة ت 60كمیة االحماض االمنی

دم       40الى  130دقیقة  من   ي ال ة ف زداد االحماض االمنی ل ت وبالمقاب
110الى 20فتمر خالل نفس الزمن من 

تنتاج  ي      : االس ن المع ر م ذیات تم تنتج ان المغ دم    نس ى ال دقیق ال ال
ى مستوى    وتعرف ھذه الظاھرة باالمتصاص المعوي التي تحدث عل

الزغابة المعویة 
ى ال     *  وي حت ع حدوث االمتصاص المع ل  تجر عملیة الغسل لمن تنتق

ھذه المواد السامة الى الدم
ویم  م    :05التق د الجس ي تزوی را ف ة دورا كبی ة المعوی ب الزغاب تعل

بالمغذیات
1یقة رقم انظر الى الوث

: االسئلة 
في أي جزء من االنبوب نصادف ھذه البنیة ؟

ببیانات مناسبة ؟1.2.3استبدل االرقام 
ي          ودة ف ات الموج من المركب ن ض دد م ذیات ؟ ح د بالمغ اذا نقص م

محتوى المعي الدقیق التي تمثل المغذیات ؟
م ا    دول والرس ین الج ذیات ب ذه المغ یر ھ ھم لمص ر باس ي اش ین ف لمب

الوثیقة 
ماھي الظاھرة التي مثلتھا باالسھم ؟عرفھا 

: الجواب
ة   ذه البنی ادف ھ دقیق   نص ي ال داخلي للمع دار ال توى الج ى مس عل

ات  ة  1: البیان ة المعوی دار الزغاب دموي 2ج ق ال ق -3الطری الطری
اللمفاوي 
ذیات كریات         المغ ي الس ل ف م تتمث ة الھض ائي لعملی اتج النھ ي الن ھ

یط  اء ،    بس ویة، م اض عض ة، أحم اض أمینی الجلوكوز ،ا الحم ة ك
شوارد معدنیة، فیتامینات اضافة الى الیاف السیلیلوز

والرسممصیر المغذیات بین الجدول
ة   : الطریق الدموي-أ تنقل فیھ السكریات البسیطة واالحماض االمنی

،الماء ، االیونات والفیتامینات
ي  -ب ق البلغم اوي(الطری مة    :)اللمف اض الدس ھ االحم ل فی تنتق

ول والغلیسیر
ذیات من المعي      تعریف ظاھرة االمتصاص المعوي   ال المغ ھو انتق

الى الدم عبر الزغابة المعویة 

ن 
وتی

بر
بة 

نس

0 1 2 3

نسبة البروتین

المنحنى ب 

سم 
الد

بة 
نس

نسبة الدسم 

الدھنیة  نسبة االحماض   

المنحنى  أ  

60 45 30 15 ) بالدقائق (الزمن 

40 80 100 130 المعي  كمیة 
االحماض 

110االمنیة  70 50 20 الدم 

دقیق  :محتوى المعي ال

جلوكوز 

بروتین  

سلیلوز      

احماض امنیة   

ماء  

امالح معدنیة   

عصارة ھاضمة 

نشا 

فیتامینات

دھنیة احماض  

1

2

3

1الوثیقة رقم   
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:06التقویم 
تمثل مالحظة مجھریة لنشر قطرة دم طازجة على شریحة  1الوثیقة 

زجاجیة 

تعرف على البیانات-1
في الجسم 3و2و1لعنصر رقم ماوظیفة كل من ا–2
:  الیك الجدولین االتین -3

ماھو خضاب الدم واین یتواجد ؟-1
كیف یتم نقل االوكسجین في الدم اشرح باستعمال نتائج الجدولین -2

: االجابة
ات-1 ا  1:البیان ة  2.بالزم فائح دموی اء      3.ص ة بیض ات دموی كری
كریات دمویة حمراء4.
ھونقل المغذیات والفضالت البالزما ظیفة و–2

الصفائح الدمویة تتدخل  في عملیة تخثر الدم وترمیم االنسجة التالفة 
ھو الدفاع عن الجسم الكریات الدمویة الحمراءوظیفة 

دم  -3 اب ال وبین(خض داخل    ) الھیموغل د ب راء توج بغة حم ي ص ھ
الكریات الدمویة الحمراء 

جین في البالزما مقارنة مع كمیتھ الكلیة في ان نسبة االوكس:الشرح 
الدم قلیلة جدا كما نالحظ تغیر لون خضاب الدم من االحمر القاتم الى 

االحمر الفاتح نتیجة ارتباطھ باالوكسجین على مستوى الر ئة 
ال          ى انتق دل عل ذا ی ات الحمراء فھ وبما ان ھذه الصبغة توجد بالكری

الكریات الدمویة الحمراء االوكسجین متحدا مع خضاب الدم في
07التقویم 

تبین بعض االعضاء وعالقتھا بالدم 02الوثیقة رقم 

: االجابة 
:المبادالت الحاصلة بین الدم والمعي الدقیق 

دار المعي       داخلي لج توى السطح ال تنتقل المغذیات الممتصة على مس
) ظاھرة االمتصاص ( الدقیق نحو الدم 

) :االسناخ الرئویة(ادالت الحاصلة بین الدم الرئة المب
دم       رتبط بخضاب ال دم لی ى ال ینتقل االوكسجین من االسناخ الرئویة ال
ي المقابل       ا ف ى الخالی ل ال على مستوى الكریات الدمویة الحمراء لینق
تم      ة لی ل االسناخ الرئوی تطرح الخالیا غاز الفحم لیعود الى الدم ثم ینق

الخارجي طرحھ الى الوسط 
المبادالت الحاصلة بین العضلة والدم 

زع  ھ    تنت رح فی ذیات واالوكسجین وتط دم المغ لیة من ال ة العض الخلی
غاز الفحم وفضالت نشاطھا

وي      ا تحت راء النھ ة الحم ات الدموی ي الكری ة ھ ات المعنی الكری
) Hbالھیموغلوبین (على خضاب الدم 

م ھو احمر قان المركب س ھو االوكسي ھیموغلوبین  ولون الد
عملیة نقل االوكسجینالدور الذي تظھره ھذه المعادلة ھو

08التقویم 
ل       ان الكھ د االنس كریات عن م والس روتین والدس تھالك  الب ع اس یرتف
ھ        ر من كتلت د الكھل الیغی العامل  والمراھق حیث  ان االستھالك عن

ل  الج د الطف ا عن ف ام اطھ المكث م نش میة رغ اطھ  س ن نش الرغم م وب
لمتواضع ولكن كتلتھ الجسمیة في ارتفاع مستمر  ا

ماذا تبین ھاتھ المعطیات فیما یخص استعمال االغذیة ؟-1
الم باستور وذلك        -2 ا الع ة حصل علیھ ائج تجریبی یمثل الجدول نت

اني   وائي والث دھما ھ طین أح ي وس رة ف ر الخمی ا فط ع خالی بوض
الھوائي

حلل ھذه النتائج -1:االسئة 
ذه         -2 ة ھ ي كل من الوسطین ؟ ماھمی دثت ف ي ح ماھي الظواھر الت

الظاھر بالنسبة للعضویة ؟
: االجابة 

االستھالك عند الكھل الیغیر من كتلتھ الجسمیة رغم نشاطھ المكثف    
ویة   طاقةمواد الالنھ یحتاج الى  د   لسد احتیاجات العض ا عن الطفل  ام

ھ ال   ن كتلت ع ولك اطھ المتواض ن نش الرغم م اع وب ي ارتف میة ف جس
تمر   و    مس ي ینم اء لك واد البن ى م اج ال ن یحت ذه الس ي ھ ا ف النھ

واحتیاجاتھ من الطاقة اقل من الكھل 
:اذن تستعمل المغذیا في مجالین 

انتاج الطاقة لسد احتیاجات العضویة  
النمو وبناء الجسم 

: تحلیل النتائج 
غ 01أي في الوسطین تم استھالك نفس الوزن من الجلوكوز 

ط  ي الوس ت ) 01(فف جین وطرح رة االوكس تھلكت الخمی وائي اس الھ
غاز الفحم أي تم ھدم كلي للجلوكوز 

ط    ي الوس ا ف م دون     ) 02(ام از الفح رة غ ت الخمی وائي طرح الالھ
ویة       ادة عض انول  (استعمالھا لالوكسجین وانتجت م أي ) كحول االیث

ھدم جزئي للجلوكوز 
:الظواھر التي حدث في الوسطین

وسط ھوائي قامت الخمیرة فیھ بالتنفس الھوائي ) 01(الوسط 
وسط الھوائي قامت الخمیرة فیھ بالتخمر ) 02(الوسط 

الھدف من الظاھرتین ھو انتاج طاقة االزمة للنشاط والتكاثر  

01

02

03

04

الكلیة في الدمo2كمیة الـ  المذاب o2كمیة الـ 
البالزما/

)1(لجدول ا

مل20 مل0.3 مل خارج من 100لـــ
الرئة

الدم الخارج من الرئتین الدم الداخل الى الرئتین 2الجدول 

)زاھي(احمر فاتح  )داكن(احمر قاتم  لون خضاب الدم

الرئوي السنخ
العضلة  المعي الدقیق 

في مستوى الدوائر المشار الیھاواالعضاءالمبادالت التي تتم بین الدم ماھي- 1

المعادلة الكیمیائیة التالیة تشرح بعض ادوار كریات الدم - 2

الكریات المعنیة ؟ ولماذا ؟ماھي- 

وحدد لون الدم ؟) س( سم المركب - 

من خالل المعادلة؟ اضھارهالدور الذي تم ماھو- 

Hb+4O2                 HbO8
المركب س 

02الوسط  1الوسط 
0 غ2.01 كمیة االوكسجین المستھلك
غ2.0 غ3.6 مطروحةكمیة غاز الفحم ال

0.57 0 كتلة الكحول الناتج
غ1 غ1 الجلوكوز المستعمل
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العضویة التنسیق الوضیفي في : الثاني المجال المفاھیمي 
بي االتصال العص:  ملخص الوحدة االولى 

واس الخمسة        اثر الح ق ت ھ عن طری یتصل االنسان بالوسط المحیط ب
:وعیة كما ھو موضح في الجدول بمنبھات ن) االعضاء الحسیة (

الدور المنبھ العضو الحسي 
الرؤیة الضوءالعین 
السمعاالصواتاالذن 
الشمالرائحةاالنف

التذوقالمذاق اللسان
رارة الجلد الح

......االلم .برودةال.الضغط
اللمس

ا   تحتوي االعضاء الحسیة على مستقبالت تلتقط التنبیھات الخاصة بھ
یمات  ( كالمستقبالت الموجودة في الجلد فھنالك مستقبالت اللمس  جس

ر  یني  .میس یمات باس م   ) جس رودة واالل رارة والب تقبالت الح ومس
والضغط 

ل بواسطة   تتولد عن تنبیھ  المستقبل الحسي رسالة عصبیة حس یة تنتق
اس         ى احس ا ال ا وترجمتھ تم معالجتھ ة لی ى القشرة المخی االعصاب ال

یرفق ذلك بحركة قد تكون ارادیة او الارادیة 
:مالحظة ھامة

ب*  ھ      العص ین التنبی ل ب و الواص بیة وھ اف عص ة الی و مجموع ھ
اي ان دوره نقل الرسالة العصبیة ).الحركة(واالستجابة 

بیة   الرسالة العصبیة*  اف العص ھي معلومات تنتقل على طول االلی
وھي اشارات كھربائیة قابلة للتسجیل

ة  -1 تج عن       : الحركة االرادی ع الرادة االنسان وتن ة تخض ھي حرك
..)الكتابة .الوقوف الكالم .نشاط قشرة المخ الحركیة مثل الجلوس 

دور االعصاب نقل الرسالة العصبیة: مالحظة
دخل ارادة االنسان   : كة الالارادیةالحر-2 ھي حركة الشعوریة التت

او لمس جسم ساخن في حدوثھا مثل سحب الید عند الوخز بابرة 
:تتدخل في حدوث ھذه الحركة العناصر االتیة 

) كمستقبالت الجلد مثال(مستقبل حسي -1
ناقل حسي -2
) النخاع الشوكي(مركز عصبي -3
ناقل حركي-4
) العضلة(فذ عضو من-5

بیة   ز العص ة المراك ن معالج تج ع وكي  (ین اع الش خ والنخ ) الم
ى    ي ال للرسالة العصبیة رسالة عصبیة حركیة تنتقل عبر ناقل حرك

العضو المنفذ 

.

مخطط الحركة الالارادیة
:09التقویم 

قام المخبري بوضع قطرات من حمض كلور الماء على جلد ضفدعة
ة       ري ھذاالحرك ل المخب رعة ومث ا بس حب رجلھ فدعة بس ام  الض فق

: بالمخطط االتي 

كیف یدعى ھذه الحركة الممثلة بالمخطط-أ
ى   - ب دث عل ر مایح ع ذك ة م ر المرقم ى العناص رف عل تع

مستوى كل رقم 
:الجواب

الحركة ھي حركة الارادیة-أ
العناصر المرقمة 

حیث یقوم بتنبیھ الجلد ) حمض كلور الماء(ھ المنب-1
ھ        : الجلد -2 ل التنبی وم بتحوی ى مستقبالت حسیة تق وي عل یحت

الى رسالة عصبیة 
ی   -3 ل الس وم بنق ي یق ب الحس ز   االعص ى المرك بیة ال لة العص

) النخاع الشوكي (العصبي 
یقوم بمعالجة الرسالة العصبیة وترجمتھا النخاع الشوكي -4
ي  -5 ب الحرك ز   ینق: العص ن المرك ة م الة الحركی ل الرس

العصبي الى العضو المنفذ 
بالتقلص العضلة تنفیذ الحركة -6

ة من ساحات لكل ساحة دور خاص        : مالحظة تتكون القشرة المخی
:الجدول االتي نذكر على سبیل المثال الساحات الممثلة في 

دورھا ساحات المخ 
مسؤولة عن وظیفة اللمسساحة اللمس 

مسؤولة عن وظیفة الرؤیة رؤیة ساحة ال
مسؤولة عن وظیفة السمعالسمح ساحة 
مسؤولة عن وظیفة التذوق التذوت ساحة 
مسؤولة عن وظیفة الشمالشم ساحة 
مسؤولة عن وظیفة الكالمالكالمساحة 

احة      ب س ثال تخری ة م ى توقف الوظیف ؤدي ال احة ی ب أي س ان تخری
لرؤیة الرؤیة یؤدي الى توفق وظیفةا

قشرة المخ 

)عضلة(عضو منفذ 

النخاع الشوكي
))مركز عصبي (

)عضو منفذ(عضلة )مستقبل حسي(الجلد 

4

1

2
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االستجابة المناعیة :  لثانیةملخص الوحدة ا
ات      ن الكائن د م ى العدی ان عل ھ االنس یش فی ذي یع ط  ال وى الوس یحت

دة   ا المفی ة منھ ة الدقیق ثال  (الحی الخمیرة م ارة )ك ا الض ومنھ
طا    ان وس م االنس د جس ي تج ا الت واع البكتری ض ان ات وبع كالفیروس

درجة الحرارة   .المغذیات (والنشاط تتوفر فیھ جمیع متطلبات التكاثر
بة   ة المناس وط     ..) والرطوب ن الخط ة م ان بمجموع ذلك زود االنس ل

الدفاعیة التي تتناسق فیما بیھا وتتكامل مشكلتا الجھاز المناعي 
:الخط الدفاعي االول ویتمثل في -1
:وتتمثل في : الحواجز الفیزیائیة-أ
د-1-أ ر نف   : الجل ھ غی د بان از الجل ة  یمت ل الممرض وذ للعوام

..كالفیروسات والغباز 
ات -2-أ مي    :المخاطی وب الھض اویف األنب ة لتج یة مبطن ي أغش ھ

والمجاري التنفسیة، حیث یعیق مخاطھا دخول األجسام الغریبة 
ة -ب واجز الكیمیائی م  :الح ة للجس وائل االفرازی ف الس ي مختل وھ

:وتتمثل في 
ف  -1-ب زوزیم     تحالدموع واللعاب ومخاط االن زیم اللی ى ان وي عل ت

الذي یعمل على تخریب جدار الخلیة البكتیریة ثم موتھا
ان خاصیة الملوحة والحموضة لكل من البول العرق والبول-2-ب

.والعرق لھا دور في الحیلولة دون نمو الفطریات وبعض البكتیریا
ة-3-ب ارة المعدی اء   : العص ور الم ض كل ى حم دة عل وي المع تحت

HCLاوي تابذو ث ة یس ة 01حموض ارة المعدی ل العص ث تعم حی
على قتل الجرثیم الداخلة مع الطعام بفعل حموضتھا

داب المتواجدة على       : العوامل المیكانیكیة-ج ة االھ ي حرك ل ف تتمث
ا   واھر منھ داب ظ ة االھ ن حرك تج ع یة وتن اري التنفس توى المج مس

ام ا       ن االجس د م رد العدی مح بط ث تس س حی عال والعط ة الس لغریب
كالغبار مثال وكذا الغسیل عن طریق الدموع واللعاب والبول

ري  -د اد البكتی وب     : التض توى االنب ى مس دة عل را مفی د بكتی توج
الھضمي تقوم بمحاربة الععید من الجراثیم الممرضة وایقاف نموھا

الخط الدفاعي الثاني-2
االت   ض الح ي بع دفاعي االول     ف ط ال راق الخ تم اخت ر  ی ن ط ف م

ن او لسعة او وخز شوكة لیحدث         الجراثیم بفعل عامل خارجي كحق
ة    ة النوعی تجابة مناعی ي االس ل ف ویة متمث رف العض ن ط ل م رد فع

وھي تفثل الخط الدفاعي الثاني  ) غیر نوعیة (
ة  ة الالنوعی تجابة المناعی ف االس ر: تعری ل غی ي رد فع رتبط ھ م

جمیع مولدات خاص بل ھي موجھة ضد) مولد الضد (بجسم غریب 
الضد المھاجمة للعضویة

:مالحظة ھامة 
ھي كل االجسام الغریبة القادرة على تحریض استجابة :مولد الضد

...تتمثل في الفیروسات البكتیریا الغبارمناعیة 

ابي-2-1 ل االلتھ ب   :التفاع م غری رتبط بجس ر م ي غی ل محل تفاع
واز     وش للت ة اذى مش ل نتیج ذا التفاع ا ھ دد ینش وجي مح ن البیول

ـة      ادة معین ـن م ي ، حق للعضویــة تكـون مسبباتھ متنوعة كجرح داخل
رات  ( ن الحش وع م رب او ن ـة عق ز  ) لسع عة ، وخ رض لالش ، التع

:شوكة یتمیز بظھور التھاب تمیـزه االعراض االتیة 
:تتمثل في :االعراض المرئیة 

رارة     ة الح ي درج اع ف دد الشعیرات ال   احمرار وارتف ة تم ة  نتیج دموی
اخ ات      االنتف ن الكری وع م ل ن ھیل تسلس ا لتس روج البالزم ة خ نتیج

نحو مكان الجرح الدمویة البیضاء یدعى البلعمیات
نتیجة تھیج النھایات العصبیة االحساس بااللم

من مكان االصابة تسرب القیح
:االعراض غیر المرئیة 

تكاثر البكتیریا في منطقة االصابة ·
ات    الكانسالل نوع من · دعى البلعمی ریات الدمویة البیضاء ت

الى منطقة االصابة 
تنشیط عملیة البلعمة من قبل البلعمیات ·

تالع    تعریف البلعمة ة اب ا    الجسم الغریب   ھي عملی من طرف خالی
ات مى البلعمی ادرة   (تس اء الق دم البیض ات ال ن كری وع م ـي ن ى ھـ عل

:وتتم عبر المراحل االتیة ) التھام االجسام الغریبة
تنجذب الخلیة البلعمیة نحو الجسم : االلتصاق والتالمس مرحلة -1

لیتم في مابعد التصاق الجسم الغریب بالخلیة البلعمیة الغریب 

ة تحیط   : االحاطةمرحلة ـ  بالجسم  ترسل الخالیا البلعمیة أرجال كاذب
ب  تحمالغری ھو تل و   مع ل فج ا داخ بح محبوس الفجوة  ة لیص دعى ب ت
الھاضمة 

ب    تلتحم:االبتالعمرحلةـ  ع الجسم الغری ة م لیصبح  الخلیة البلعمی
تدعى بالفجوة الھاضمةمحبوسا داخل فجوة 

)بكتریا(جسم غریب 

فجوة ھاضمة تحتوي 
انزیم اللیزوزیم على 

نواة مفصصة 

خلیة بلعمیة

)بكتریا(جسم غریب 

خلیة بلعمیة

ارجل كاذبة 

فجوة ھاضمة تحتوي على    
الجسم الغریب  + انزیم اللیزوزیم
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ب بواسطة االنزیمات     : مرحلة الھضم- م الغری یتم فیھا تحلیل الجس
)اللیزوزیم(الھاضمة 

بالفجوة الھاضمة

)  فضالت الھضم   (الجسم الغریب  تطرح بقایا :االطراحمرحلة ـ 
خارج الخلیة البلعمیة

: ممیزات االستجابة المناعیة الالنوعیة 
ویة وسریعة غیر مرتبط بنوع الجسم الغریباستجابة فھي 

ب  القغالبا تؤدي البلعمة لكن یمكن ان یكون    ضاء على الجسم الغری
ـة       ـاالت االتی ـة فتحـدث الحـ ا مقاومــ : ھنالك عجز انزیمي او بكتیری

لیما   ب س م الغری ـقاء الجس ب  ب م الخری اثر الجس ى  ، تك ؤدي ال ا ی مم
ویة الى       الي تلجا العض ة وبالت اعي ثالث   تدمیر الخالیا البلعمی خط دف

ة النوع بدعـى ی ة االستجابة المناعی اعي مكتسب     (ی ـي رد فعل من ھـ
ین  ـد مع د ضـ د مول فة   ) ض د بص دات الض دي للمول ل التص ـن اج مـ

: نوعیة حیث یتبع جھاز المناعة استراتجیتین ھما 
ن          -1 تكلم ع ا ن د وھن د الض د مول ة ض ادة نوعی ام مض اج اجس انت

تجابة المناعیة الخلطیةاالس
ى ا     -2 ادرة عل ة ق ة نوعی ة قاتل د    انتاج كریات لمفاوی ى مول لقضاء عل

.االستجابة المناعیة الخلویة الضد وھنا نتكلم عن 
ذ نوعان     ین للتلمی قبل الشروع في شرح ھذه االستراتیجیة یجب ان نب

:من المطلحات العلمیة 
د *  د الض و :مول د     ھ ى تولی ادر عل ویة ق ـن العض ب ع م غری جس

ة    تجابة مناعی ال اس ام  : مث روس الزك یدا  . فی روس الس روس فی.فی
ور   ونز الطی ي    انفل بعض ف ھا ال ن بعض د ع دات الض ف مول تختل

د الضد   ( المحددات  ھي مستقبالت تتواجد على سطح  الخارجي لمول
 (

ا     ث بینم كل مثل تقبلتھ بش ون مس دفتیتري تك د ال د الض ظ ان مول نالح
مولد الضد الكزازي تكون مستقبلتھ بشكل مستطیل 

ھي جزیئات بروتینبة سكریة تصنع من قبل :لمضادتعریف الجسم ا
تكون ) Bاللمفاویات( الخالیا البالزمیة المنبثقة من اللمفاویات البائیة 

تحتوي على مستقبالت نوعیة Yھذه الجزیئة بشكل حرف 
سمیة الجسم المضاد ثم القضاء علیھ دورھا تعدیل 

جسم مضاد مولد تمتاز االجسام المضادة بخاصیة النوعیة أي لكل
ضد خاص یعمل على القضاء علیھ دون غیره وترجع ھذه الخاصة 

الى المستقبالت الموجود على سطح االجسام المضادة 

تنتقل عن طریق المصل او اللقاح : الخلطیةاالستجابة المناعیة
اللمفاویات ھي نوع من (خالیا لمفاویة بائیة فعند حقن المصل تقوم 

بافراز )الكریات الدم البیضاء تنشا في النخاع االحمر للعظام  
وتتشكل خالیا بائیة اجسام مضادة نوعیة  للقضاء على مولد الضد

ذاكرة تحفظ نوع مولد الضد عند التماس االول معھ لتشكل استجابة 
.مناعیة سریعة عند التماس الثاني لنفس مولد الضد 

TETANOSمرض الكزاز : ى ذلك مثال عل
ببھ   رض تس و م زاز ھ م  الك ا س ا بانتاجھ ززي بكتیری ین التك التوكس

ین        دعى االناتوكس اح ی ذ لق رض باخ ذا الم ب ھ ن تجن ث یمك حی
)سم بكتیري فقد قدرتھ السمیة بعد معالجتھ (التكززي 

:الیك التجارب االتیة 
المالحظة مراحل التجربة تج 

15كسین التكززي بعد بالتوAحقن الفأر1
یوم 

Aموت الفار

باالناتوكسین التكززي بعد Bحقن الفار 2
یوم حقن بالتوكسین التكززي 15

عدم موت 
Bالفار

معالج باالناتوكسین التكززي Aالفار3
Bنستخرج منھ مصل ونحقنھ في  الفار 

بالتوكسین Bساعة حقن الفار 24بعد 
التكززي 

عدم موت الفار 
B

غیر معالج باالناتوكسین التكززي Aالفار4
Bنستخرج منھ مصل ونحقنھ في  الفار 

بالتوكسین Bساعة حقن الفار 24بعد 
التكززي

Bموت الفار 

یحتوي المصل ھو سائل اصفر باھت یطفو  بعد تخثر الدم : مالحظة 
على اجسام مضادة 

تحلیل النتائج 
أر  وت الف ة  Aم ي التجرب ر مح 1ف ھ غی ین   الن د التوكس ن ض ص

التكززي 
ة   Bعدم موت الفار ي التجرب ع 2ف ى راج ار   ال مناعة  Bاكتساب الف

ززي     د التك د الض د مول ززي (ض ین التك ود  ) التوكس ل وج بفض
د     د الض ى مول اء عل ى القض ل عل ذي یعم ززي ال ین التك ( االناتوكس

)التوكسین التكززي 
ین ال   2و1من خالل التجربة  ن االناتوكس تنتج ان حق ززي في   نس تك

ین          ابتھ بالتوكس د اص وت عن ن الم ھ م ة تقی بھ مناع وان یكس حی
) مناعة مكتسبة(التكززي 

بقایا الجسم الغریب   

مولد الضد مولد الضد 

مولد الضد الكزازي  مولد الضد الدفتیري  

مستقبالت 

) مستقبالت على شكل دائري
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ار    3في التجربة Bعدم موت الفار  Aالن المصل الذي اخذ من الف
ار  ي الف ن ف ادة Bوحق ام مض ى اجس وي عل ین (یحت االناتوكس

د الضد التكززي     ) التكززي ى مول التوكسین  ( تعمل على القضاء عل
) التكززي 

ار   4في التجربة Bموت الفار  ر  Aالن المصل الذي اخذ من الف غی
الج ززيمع ین التك د باالناتوكس ار ھحقنوعن ي الف اوم Bف ھ الیق فان

ى اجسام مضادة     االناتوكسین  (التوكسین التكززي النھ ال یحتوي عل
د الضد التكززي     ) التكززي ى مول التوكسین  ( تعمل على القضاء عل
) التكززي

ة    ة      نستنتج  4و3من خالل التجرب وان لمناع اب حی ن اكتس ھ یمك ان
) النقل(بحقنھ بمصل لحیوان محصن ضد نفس المرض 

ي المصل تعمل      :االستنتاج  ودة ف ة  موج ھنالك اجسام مضادة نوعی
على القضاء على مولد الضد التكززي 

النوعیة في االجسام المضادة* 
یة النشاط     االنزیمات المفرزة من طر تمتاز دد الھاضمة بخاص ف الغ

النوعي اي لكل انزیم جزیئات خاصة ترتبط بھ لحدوث عملیة تحویل 
ذیات    ى مغ ات ال ذه الجزیئ ط   ( ھ روتین فق ك الب از یفك زیم البروتی ان

ك النشاء فقط     نفس  ) انزیم اللیباز یفكك الدسم فقط انزیم االمیالز یفك
م     ل جس ث لك ادة حی ام المض بة لالجس یأ بالنس د  الش د ض اد مول مض

وي     ل البنی ا للتكام ك تبع ھ وذل رتبط ب كلي ( ی ابق الش ین )  التط ب
د        اد ومول م المض طح الجس ى س ودة عل ائیة الموج تقبالت الغش المس

الضد یعمل الجسم المضاد على تعدیل درجة السمیة لمولد الضد   

ة ام    :مالحظ ى اجس وي عل ل یحت ار بمص ن ف ة حق ي حال ادة ف مض
ان      ري ف د ضد دفتی خاصة بمقاومة مولد الضد الكزازي ثم حقنھ بمول
د     د الض ة بمول ادة خاص ام مض ود اجس دم وج وت لع وف یم ار س الف
الدیفتیري وھنا تبرز اھمیة التكامل البنیوي بین الجسم المضاد ومولد 

.الضد والتي تدعى بالتاثیر النوعي لالجسام المضادة 
ضادة منحنى تطور االجسام الم

ة تجابة االولی د  : االس د الض ذلك الن مول دعى ب ب (ت م الغری ) الجس
ع      دما تق ور عن یدخل اول مرة الى العضویة وھي االستجابة التي تتط
دي     ور تمھی ز بط د وتتمی د الض ع مول اس االول م ي التم ویة ف العض

دوم   ل ی ى 10طوی ام   13ال بة االجس د االعظمي لنس ا ان الح وم كم ی
دم ت   ي ال ادة ف ام      المض اقص االجس د وتن رعة تزای عیفة وس ون ض ك

.المضادة كبیرة 
ي توضحھا دخول    : االستجابة المناعیة الثانویة وھي االستجابة الت

ل       یر بفض دي قص ور تمھی ز بط ة تتمی رة الثانی د للم د الض س مول نف
ام    وي لالجس ریع وق اج س ذاكرة النت ة ذات ال ات البائی ود اللمفاوی وج

دا اعض  غ ح ث تبل ادة حی ادة  المض ام المض عف االجس والي ض میا ح

ام        اقص االجس ور تن ون ط ة ویك تجابة االولی ي االس ودة ف الموج
.المضادة بطيء 

دم الشخص   : االیجابیة المصلیة نعني بھا وجود اجسام مضادة في ال
ام        ود اجس ا وج بعض بانھ ا ال ة ویعرفھ ابة مكروبی دوث اص د ح عن

ث اصابة مكروبیة او فیروسیةمضادة في المصل كدلیل على حدو
والى  مثال ھر نالحظ   08الشخص المصاب بفیروس السیدا بعد ح اش

ارات      تعمال اختب ك باس خص وذل ي دم الش ادة ف ام مض ود اجس وج
.خاصة ونقول ان الشخص موجب المصل 

ة  -2 ة الخلوی تجابة المناعی ة  االس ا اللمفاوی ق الخالی ن طری ل ع تنتق
درة عل  ا الق ي لھ ة الت كل  التائی ا تتش ابة كم ا المص دمیر الخالی ى ت
.لمفاویات تائیة ذات الذاكرة 

:10تقویم ال
ا         دم وانم ي ال ى ف عصیات كوخ ھي بكتیریا تسبب مرض السل التبق

.....تتوغل وتتكاثر داخل خالیا الرئة ، العضام 
اع        یلة دف اف وس مح باكتش ة تس ة المقابل ي الوثیق ة ف ارب الممثل التج

ھذه العصیات تستعملھا العضویة ضد

مولد الضد الدفتیري  
مربع الشكل

مولد الضد الكزازي
دائري الشكل

جسم مضاد
یحمل مستقبالت 

بشكل دائري

ارتباط الجسم 
مولد الضد  -المضاد

الكزازي

)مولد الضد-جسم مضاد(تشكل المعقد 

من داء السل شفي) س(قط

نزع 
مصل

خالیا نزع 
لمفاویة 

صقط قط ع 

حقن الخالیا المفاویة  
في القط ع  ثم ) س(للقط 

حقن عصیات كوخ

في ) س(حقن مصل القط 
القط ص  ثم حقن 

عصیات كوخ

موت القط ص : النتیجة بقاء القط ع حیا : النتیجة 
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:االسئلة 
الممنع ضد عصیات كوخ ؟) س(على ماذا یحتوي مصل القط 

) ص(التي تقترحھا لشرح سبب موت القط ةماھي الفرضی
حیا ؟ ) ع (كیف تفسر بقاء القط 

":االجابة 
اجسام مضادة المصل المنزوع من القط الممنع تحتوي على 

:الفرضیا ت
ة    اربما وجود اجسام مض من الحمای الي التض دة لكنھا غیر فعالة وبالت

للفار 
ا  :التفسیر الي  ان عصیات كوخ ھي بكتیریا تعیش داخل الخالی وبالت

طة       تم بواس ذا ی ا وھ ي تاویھ ة الت ى الخلی اء عل ا بالقض اء علیھ القض
اءاعلى ذل   ادة وبن ام المض یس باالجس ا ول اء  الخالی یر بق ن تفس ك یمك

ا          ا المصابة من طرف الخالی ى الخالی القط ع حیا  نتیجة القضاء عل
وخ أي ان        ع ضد عصیات ك ط س الممن اللمفاویة التي نزعت من الق
ھذه الخالیا لھا ذاكرة حول العصیات وبالتالي نوع المناعةھي خلویة 

:الذات والالذات
الذا       ن ال زه ع ذات وتمی ى ال ى وجود    ان مبدا التعرف عل د عل ت یعتم

ر      ) CMH(مستقبالت  ا تعتب ة للخالی ى االغشیة الھیوی الموجودة عل
ة     ذه البطاق بمثابة بطاقة التعریف البیولوجیة للفرد وكل من الیحمل ھ

یعرف بالالذات مما یؤدي الى القضاء علیھ 
: نقل الدم -1
:ABOتحدید الزمر الدمویة في النظام -

AB.O. A.Bربع زمر دمویة ھي على اABOیحتوي النظام 
وعین من    A.Bبھا نوعین من مولدات الضذ  دم ن كما یحمل مصل ال

وفق الجدول االتي B.مضادو Aاالجسام المضادة ھي مضاد
ر  الزم

الدمویة 
مولد الضذ المحمول على  

الكریات الحمراء 
اد   م المض ي  (الجس ف

) بالزما الدم
A.A. مضادB
BBمضاد A.

AB..AوB..الیوجد
O مضادالیوجد A.- B

راص    دوث ت دم ح دم  (ع رة ال ي لقط ر طبیع دوث  )مظھ دم ح أي ع
تطابق شكلي بین مستقبالت مولد الضد والجسم المضاد 

راص   دوث ت دم   (ح رة ال ر  لقط ي أي متخث ر حبیب دوث )مظھ أي ح
الي  تطابق شكلي بین مستقبالت مولد الضد و الجسم المضاد وب   الت

تحدث عملیة تخثر 

.

الث          : مثال  وم بوضع ث د فنق ة الحم ر الدموی وع الزم ة ن د  معرف نزی
:قطرات دم لالحمد على ثالثة شرائح زجاجیة 

.A مضاد+ قطرة دم : الشریح االولى 

Bمضاد + قطرة دم : الشریح الثانیة 
A.- B مضاد+ قطرة دم : الشریح الثالثة 

:فتظھر المالحضات االتیة 
امصال االختبار

A.- B مضادBمضاد .A مضاد

مظھر حبیبي مظھر طبیعي 
)متخثر (

مظھر حبیبي 
)متخثر (

م یحد  Aبالنسبة للضد   ع الضدین     ل ا م دث  abوBث تراص  بینم ح
Bالزمرة تراص اذن نوع الزمرة الدمویة الحمد ھي

:قواعد نقل الدم 
ھا  * ي لنفس ة تعط رة دموی ل زم رة  ك خص ذو  الزم اه ان الش Aمعن

Aیعطي للشخص ذو لزمرة 
رة  خص ذو الزم رة Bوالش ي للزم رة Bیعط خص ذو الزم Oوالش

رة   خص ذو الزم ي للش رة Oیعط خص ذو الزم ي ABوالش یعط
ABللشخص ذو الزمرة 

O. A. B .ABیاخذ من الزمرةتعد اخذ عامABالزمرة الدمویة * 
O. A. B .ABأي یعطي تعد معطي عام Oلزمرة الدمویة ا*

د      *  دات ضد تعرف بمول ى مول تحتوي الكریات الدمویة الحمراء عل
د   زوس Dالض ل الری ا    ) Rh( او بعام ز لھ ا نرم ة وجودھ ي حال ف

Rh–وفي حالة عدم الوجود نرمز لھا بالرمز Rh+بالمرمز
دم ویم      ل ال ة  نق ي عملی را ف زوس دورا كبی ل اری یص  لعام ن تلخ ك

:امكانیة نقل الدم حسب عام الریزوس حسب الجدول االتي 
امكانیة النقل حالة النقل 

+          Rh+Rhنقل ممكن
+          Rh–Rhنقل غیر ممكن
–           Rh–Rhنقل ممكن
–           Rh+Rh نقل ممكن

:مثال 
O -و O +الیك الزمرتان الدمویتان   

–واالشارة + تعني االشارة ماذا
: االجابة 

ارة   ي االش راء   ان + تعن ة الحم ات الدموی وي الكری د  تحت ى مول عل
Dالضد 

وي  الكریات الدمویة الحمراء  ان –واالشارة  د الضد    التحت ى مول عل
D

:یمكن تلخیص القواعد االربعة لنقل الدم بالمخطط االتي 

یجب التقید  باتجاه السھم حتى یكون النقل ممكن : ظة مالح

قطرة 
الدم

قطرة 
الدم

قطرة 
الدم

Bمولد الضد م

Aمضاد 

م

Bمضاد 

Bمولد الضد  م
و

o

A

B

AB

A

B

o AB

-Rh +Rh+Rh -Rh
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: 11التقویم 
ع        رد والمجتم اة الف ي حی را ف ة دورا كبی رة الدموی ة الزم ب بطاق تلع
د الزمرة       ار تحدی اجراء اختب م ب ونظرا لالمباالة من طرف احمد لم یق

ا      ة ثمنھ رعة وقل از بالس ل تمت ذه التحالی م ان ھ ة رغ ) دج80(الدموی
ة الریاضة           وفي یوم اء حص وي حاد اثن ام اصیب بنزیف دم من االی

ا      ى المستشفى مم ا ال فقد على اثره كمیة كبیرة من الدم نقل على اثرھ
ة      رة الدموی د الزم دم لتحدی ن ال ة م ذ كمی ى  اخ الممرض ال طر ب اض

: دقائق حصل على النتائج االتي 04وبعد 
امصال االختبار

A.- B مضادBمضاد .A مضاد

مظھر حبیبي مظھر طبیعي 
)متخثر (

مظھر حبیبي 
)متخثر (

: االسئلة 
مانوع الزمرة الدمویة التي یحملھا احمد ؟

تقدم الى المستشفى ثالثة اقراب یحملون الزمر االتیة كما ھو موضح 
: في الجدول 

+A+O-ABالمعطي المتبرع الشخص/ الشخص االخذ 

)اخذ(+Bزمرة احمد 
اجب عن االسئلة الموالیة ول قواعد الدم ماتك حباستخدام معلو

ة ممكن  - ھ الى         (ضع  كلم ل دم تم نق ن ی ذي یمكن ای أي الشخص ال
د  (وغیر ممكن) احمد ى احم في  ) أي الشخص الذي الیتم نقل دمھ ال

الخانة المناسبة في الجدول 
دمویة الموجودة على الزمر ال–واالشارة + ماذا تعني االشارة -
ى       - ھ ال رع بدم ھ التب ن ل خص یمك د ان الش االت نج ض الح ي بع ف

دم االربعة          ع قواعد ال ق م ة التواف ك من ناحی الشخص المباصب وذل
الى ان الطبیب الیوافق على ھذا النقل في رایك لماذا ؟ 

اذكر ثالثة ادوار لبطاقة الزمرة الدمویة -
:االجابة 

+Bالزمرة التي یحمھا احمد ھي 

+A+O-ABالمعطي المتبرع الشخص/ خص االخذ الش

ر )اخذ(+Bزمرة احمد  غی
ممكن 

ر ممكن غی
ممكن 

ارة   ي االش راء   ان + تعن ة الحم ات الدموی وي الكری د  تحت ى مول عل
Dالضد 

وي  الكریات الدمویة الحمراء  ان –واالشارة  د الضد    التحت ى مول عل
D
ل الن   *  ى النق ق عل ب الیواف ون : الطبی د یك اب  ق خص مص الش

مرض فقر  . مرض ضغط الدم . مرض السكري : باالمراض االتیة 
مرض السیدا . الدم 

: اھمیة بطاقة الزمرة الدمویة 
راء     - ب اج الل تجن خص من خ اة الش ى حی اظ عل ت والحف ح الوق رب

التحالیل المفبریة 
في حالة الزواج لتجنب بعض االمراض كفقر الدم -

التقویم 
نقل الدم من اجل انقذ حیاة الجرحى واسعاف المرضى تتم عملیة 12

حدد قواعد نقل الدم بین االشخاص ؟-1
ضع مخططا یسمح بنقل الدم ؟-2
في جدول ؟abوOقارن بین الزمرتین -3

موجود في الملخص 1.2السؤال اجابة : االجابة 

ر  الزم
الدمویة 

د   د الض مول
ى ك   ول عل المحم

ح  .د.

اد  م المض الجس
في البالزما 

خصائص اخرى 

Oمضاد الیوجدA-B  ع ام لجمی ي ع معط
ذ اال   ر والتاخ الزم

من نفسھا 
ABAوB ع  الیوجد ام لجمی ذ ع اخ

ي اال   ر والتعط الزم
لنفسھا 

:زرع الطعم 
ا  ة من نسی    یقصد بھ ل قطع ج او جزء من عضو من شخص الى       نق

یةزراعة الكل: لنفس الشخص من اجل انقاذ حیاتھ ومن اھمھا اواخر
ي  انواع الطعوم  زات المعط ممی

والمستقبل 
النتیجة 

قبول الطعم یمثالن نفس الفرد طعم ذاتي 
قبول الطعمبین توامان حقیقیان طعم توامي 

رفض الطعممن نفس النوع ثلي طعم م
رفض الطعم من نوعین مختلفین طعم غیري 

م   *  اھرة رفض الطع ى االختال    :تفسیر ظ ك ال ع ذل وراثي  یرج ف ال
دخل   أي لیس لھما نفس مؤشرات التعرف على الذات مما یؤدي الى ت

ا عن   Tالخالیا المفاویة  لرفض الطعم وتخریبھ العتباره نسیجا غریب
العضویة 

م   ض الطع ا   ان ظاھرة رف ق الخالی تم عن طری ة ت اھرة مناعی ي ظ ھ
خلویة التفاعل استجاب مناعیة نوعیة اللمفاویة وعلیھ یعتبر 

:ات رفض الطعم یزمم
التھاب واحمرار في مكان الزرع 

انحالل الطعم واختفائھ خالل مدة معینة بعد ذلك 
:13التقویم 

ة       زت تجرب اعي انج از المن ائص الجھ ض خص ة بع ل معرف ن اج م
ین في     زرع الجلد على ساللة من القطط  من نفس النوع  ا ھو مب كم

: الجدول 
ة النتیجالمستقبل المعطي التجربة 

01

د    قط عقط س م بع ض الطع 12رف
یوم 

؟01اشرح نتیجة التجربة 
ماھي االلیة المناعیة التي تتدخل خالل عملیة رفض الطعم ؟

:االجابة 
م   *  اھرة رفض الطع وراثي      :تفسیر ظ ى االختالف ال ك ال ع ذل یرج

دخ  ل أي لیس لھما نفس مؤشرات التعرف على الذات مما یؤدي الى ت
ا عن   Tالخالیا المفاویة  لرفض الطعم وتخریبھ العتباره نسیجا غریب

العضویة 
: االلیة المناعیة المسؤولة عن رفض الطعم 

م   ض الطع ا   ان ظاھرة رف ق الخالی تم عن طری ة ت اھرة مناعی ي ظ ھ
خلویة التفاعل استجاب مناعیة نوعیة اللمفاویة وعلیھ یعتبر 

اللقحات واالمصال
حقن شخص بمیكروب أو سم غیر فعال یكسب العضویة ھو :التلقیح

مناعة طویلة المدى، قادرة على رد فعل سریع وقوي عند التماس مع 

.الجسم الغریب

قطرة 
دمال

قطرة 
الدم

قطرة 
الدم
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ھو حقن مصل یحوي أجسانا مضادة نوعیة للجسم :العالج بالمصل

.الغریب، تقضي على الجسم الغریب وتحمي الجسم مدة قصیرة

)الجدول انظر (خصائص اللقاح والمصل 

:تمارین حول المناعة 
: الیك المخطط االتي :التمرین االول 

:االسئلة 
4.3.2.1تعرف على البیانات المرقمة من -1
) ج).(ب) .(ا(حدد الوسائل المناعیة الثالث الممثلة في -2
اشرح ماذا یحدث في كل حالة -3

: االجابة 
:البیانات 

ة -1 ة    -2خلیة بالع ة بائی ة لمفاوی م مضاد       -3خلی ة  -4جس خلی
لمفاویة تائیة 

ة    ) أ(-2 ة البلعم ة   ) ب(-عملی ة خلطی ة نوعی ة  ) ج(–مناع مناع
نوعیة خلویة 

تتم وفق المراحل االتیة) أ(الیة البلعمة -3
تنجذب الخلیة البلعمیة نحو الجسم : لتصاق والتالمسمرحلة اال-1

الغریب لیتم في مابعد التصاق الجسم الغریب بالخلیة البلعمیة 
ة تحیط   : ـ مرحلة االحاطة بالجسم  ترسل الخالیا البلعمیة أرجال كاذب

ب  تحمالغری ھو تل وة    مع ل فج ا داخ بح محبوس الفجوة  لیص دعى ب ت
الھاضمة 

تحم :مرحلة االبتالعـ  ع الجسم الغریب     تل ة م ة البلعمی لیصبح  الخلی
تدعى بالفجوة الھاضمةمحبوسا داخل فجوة 

ب بواسطة االنزیمات     : مرحلة الھضم- م الغری یتم فیھا تحلیل الجس
) اللیزوزیم (الھاضمة 

ب  تطرح بقایا :ـ مرحلة االطراح )  فضالت الھضم   (الجسم الغری
خارج الخلیة البلعمیة

ة ضد      -)ب(بة المناعیة الخلطیةاالستجا اج اجسام مضادة نوعی انت
د الضد       مولد الضد  میة مول دیل س ى تع حیث تعمل الجسم المضاد عل

ثم القضاء علیھ 
) ج(استجابة المناعیة الخلویة 

ة ق    -2 ة نوعی ة قاتل ات لمفاوی اج كری ة    انت ى الخلی اء عل وم بالقض تق
المصابة 

: التمرین الثاني 
التیة التي تبین نشاط مناعي تقوم بھ احدى خالیا الدم الوثیقة االیك 

رتب االشكال حسب تسلسلھا الزمني -1: المطلوب
اعط عنوانا لكل شكل من االشكال -2
ذي    -3 تعرف على نوع الخلیة الدمویة وكیف تدعى حسب النشاط ال

تقوم بھ ؟
سم ھذا النشاط الدفاعي -4
ھل ھذا النشاط یمثل استجابة نوعیة ام النوعیة ؟ علل اجابتك  ؟-5
: جابة الا

02ثم 01ثم 04ثم05ثم 03: ترتیب االشكال -01
: عنوان االشكال -2

مرحلة االلتصاق والتالمس -03
مرحلة االحاطة-05
مرحلة االبتالع -04
مرحلة الھضم –01
لة طرح الفضالت مرح-02

خلیة دمویة بیضاء متعددة النوى وتدعى حسب النشاط بالبلعمیات -3
النشاط الدفاعي ھو عملیة البلعمة وتمثل الخط الدفاعي الثاني -4
ة  -5 ع االجسام     البلعمة ھي استجابة مناعیة النوعی ا موجھ لجمی النھ

ضادة او  وكذلك من خالل الوثیقة النالحظ وجود االجسام الم الغریبة 
نوع من الخالیا اللمفویة التائیة

المصلاللقاح
مفعول نوعيمفعول نوعي

)سلیم للجسم(نقل مناعة اكتساب مناعیة نشیطة

مناعة منقولة فورامناعة مكتسبة ببطء

عدة شھور إلى (مفعول دائم 

)عدة سنوات

بضعة (مفعول مؤقت 

)أسابیع

یستعمل للعالجیستعمل للوقایة

جسم غریب

مولد ضد 

خلیة مصابة 
)ج(مخربة 

)ب(

2

4

1

3

)أ(

جسم غریب

2

1
3

4 5
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انتقال الصفات الوراثیة : ملخص الوحدة الثالثة 
من تشكل االمشاج ال االلقاح: 01ملخص الوحدة 

ي      ة ف ة المتمثل ل الذكری تج المناس ل  تن د الرج یتین عن اج  الخص امش
ذكریة متمثلة في خالیا جنسیة ذكریة  تدعى النطاف 

ل اال  تج المناس اج       تن راة امش د الم ین  عن ي المبیض ة ف ة المتمثل نثوی
ذكریة متمثلة في خالیا جنسیة انثویة تدعى البویضات  

ة       : مراحل تشكل النطاف-1 ا الجداری كل النطاف من الخالی دا تش یب
:لالنبوب المنوي ویمر ذلك بالمراحل االتیة 

مخطط لمراحل تشكل النطاف: الوثیقة 
وثیقة شرح ال

ة   :مراحل تشكل النطاف ب المنوی تتشكل النطاف على مستوى األنابی
:عبر مراحل

اثر  ة التك ة :مرحل م الخلی دار  ) ن2(تنقس ة لج ة الخارجی ة للطبق المكون
ن    ة م لیات منوی ة منس اویة معطی امات متس وي انقس وب المن األنب

).ن صبغي2(التي بھا 1)الدرجة(المرتبة 
ة من       تنمو المنسل: مرحلة النمو ا منوی ى خالی ول إل ة وتتح یات المنوی

.دائما) ن صبغي2(الدرجة األولى بھا 
ج ة النض ام  :مرحل ى بانقس ة األول ن الدرج ة م ة المنوی ر الخلی تم

ي (منصف أول  ا        ) إختزال ة بھ ة الثانی ة من الدرج ا منوی وتعطي خالی
بغي( ي   ) ن ص اني فتعط ام الث رة باالنقس ذه األخی م ھ ات 4تنقس منوی

).ن صبغي(ا حدیثة بھ
ایز  ة التم ة  : مرحل كلیة وبنیوی دالت ش ة تب ات الحدیث دث للمنوی تح

.وتتحول إلى نطاف بالغة تنزلق إلى لمعة األنبوب المنوي
ى   ة األول ن الدرج ة م ة المنوی ي الخلی ا ) 1(تعط اف بھ ة نط ن (أربع

).صبغي
:تتمیز النطفة بما یلي:ممیزات النطفة

.الرأس بھ نواة-1
.متوسطةالقطعة ال-2
.السوط للحركة-3

ات   كل البویض ي المبیضین      : مراحل تش دا تشكل البویضات ف یب
:ویمر ذلك بالمراحل االتیة من الخالیا الجریبیة

مخطط لمراحل تشكل البویضات: الوثیقة 
تتشكل البویضات في المبیض حیث تمر :مراحل تشكل البویضات

:مراحل ھي4بـــــ
توجد في المبیض خالیا صغیرة تدعى الخلیة :لة التكاثرمرح

اإلنشائیة تنقسم انقساما خیطیا متساویا لتعطي منسلیات بیضیة، تتم 
.تكاثر ھذه الخالیا من المرحلة الجنینیة ألنثى اإلنسان

ذات 1تظھر خالیا أكبر ھي خالیا بیضیة من الدرجة :مرحلة النمو
حتى فترة البلوغ الجنسي ) بتةسا(حیث تبقى خاملة ). ن صبغي2(

لتعود للنشاط من جدید، وھي خالیا محاطة بطبقات من الخالیا 
.الجرابیة المفرزة للسائل الجرابي

انقسامھا 1تكمل الخلیة البیضیة من الدرجة: مرحلة النضج والتمایز
، والثانیة )ن صبغي(تحتوي 2لتعطي خلیة كبیرة من المرتبة 

ى تدعى الكریة القطبیة األولى، ثم تنقسم صغیرة لفقرھا من الھیول
وكریة ) ن صبغي(لتعطي بویضة 2الخلیة البیضیة من الدرجة 

قطبیة ثانیة وھنا یقترب الجریب الناضج من جدار المبیض الذي 
یرق وینفجر ملقیا بالبویضة في تجویف البطن لیلتقطھا الصیوان 

.ومنھ إلى القناة الناقلة للبیوض
:ناء تشكل االمشاج بغیات اثصسلوك ال

ا وتظھر      :الصبغیات ة الخالی ي أنوی ھي خیوط قابلة للتلوین تتواجد ف
.بوضوح أثناء اإلنقسامات الخلویة

ن)  2خلیة اصلیة (

مرحلة التكاثر

مرحلة النمو

خلیة منویة من 
الدرجة االولى 

خلیة منویة من ن)2(
نطاف(ن)منویات فتیة(ن)الدرجة الثانیة(ن)

انقسام ثانيانقسام اول
انــــــــــــقسام اختزالي 

تمایز 

ن) 2خلیة اصلیة ( 

مرحلة التكاثر

مرحلة النمو

خلیة بیضیة من 
الدرجة االولى 

ن) 2( 
بویضة( ن) 

كریة قطبیة اولى(ن)
كریة قطبیة ثانیة(ن)

الصبغیات اثناء 
االنقسام الخلوي 
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13:رقم الصفحة 

ي   بغیات ف د الص میة تتواج ا الجس ة   الخالی كل أزواج متماثل ى ش عل
ـ  ) متشابھة( ث ن عدد  حی (صبغي ن2تشكل نمطا نوویا یعبر عنھ بـ

).صبغي عند اإلنسان46= ن2و) مختلفة(الصبغیات غیر المتماثلة 
) ن(اما في الخالیا الجنسیة تكون احادیة الصیغة الصبغیة 

) متشابھة(الصبغیات في الخالیا الجسمیة على شكل أزواج متماثلة 
ن صبغي2تشكل نمطا نوویا یعبر عنھ بــ 

زوج   یتجلى اإلختالف بین الذكر واألنثى ع توى ال ذي  " 23"لى مس ال
ى و  ) xx(یشكلھ الصبغیان الجنسیان حیث یكون   د األنث د  ) xy(عن عن

.الذكر

)xy(الطابع النووي عند الذكر 

)xx(النثى الطابع النووي عند ا

میة     دد الصبغیات الجس صبغي  23.=أي ن(تحمل األمشاج نصف ع
:نوعان من األمشاج، وھناك )عند اإلنسان
.Xصبغي والصبغي الجنسي22أمشاج تحتوي * 
.Yصبغي والصبغي الجنسي 22أمشاج تحتوي * 

: الصفات الوراثیة -1
ي تظھر على         میة الت ة مجموعة الصفات الجس تمثل الصفات الوراثی
االبناء حیث تشبھ صفات االبوین او احدھما وتنتقل من جیل الى اخر 

ذه  ة ھ عر  ان مجموع ون الش ردة كل العین المج ا ب ي نراھ فات الت الص
النمط           مى ب كل مایس ا فتش ل وراثی رة تنتق ون البش ون  و ل ون العی ل

الظاھري للفرد 
مقر المعلومات الوراثیة -2

ل الصفات       ؤول عن نق وراثي المس تعتبر  نواة الخلیة مقر البرنامج ال
الوراثیة الى االبناء 

:الدعامة الوراثیة -3
بغیات    ان مق ي الص ل ف واة یتمث ي ال وراثي ف امج ال ة (ر البرن الدعام

فكل جزء منھا مسؤول عن صفة وراثیة ) الوراثیة 

:انتقال االمراض الوراثیة -4
ا تنقل      ال كم ر االجی تقوم الصبغیات بنقل الصفات الوراثیة لالبناء عب

الخ ...الناعور مختلف االمراض الوراثیة ومن اھمھا عمى االلوان ، 
:اسباب االمراض الوراثیة 

ى         تالالت عل ى اخ ؤدي ال ا ی ووي وغیرھ عاعات الن رض لالش التع
ر         ا عب ل وراثی رة تنتق راض خطی ا ام تج عنھ بغیات ین توى الص مس

االجیال 
ة      راض وراثی ور ام ى ظھ ؤدي ال ي ت باب الت ن اس ارب م زواج االق

تكون متخفیة عند االباء 

: مالحظات 
46=ن2صبغیة لالنسان العادي ھي الصیغة ال

ي   ة ھ رض المانغولی اب بم ان المص بغیة لالنس یغة الص الص
1+46=ن2

23
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14:رقم الصفحة 

تمارین حول الوراثة 
01التقویم 

تمثل الوثیقة التالیة مجموع صبغیات مرتبة لخلیة انسان  
) الحظ الوثیقة جیدا(

ماذا یشكل مجموع ھذه الصبغیات ؟
ة المست    ة  (عملة جسمیة  ھل الخلی ثال جلدی یج(ام جنسیة  ) أي م ؟ ) مش

مع التعلیل؟
ع          ة م ذه الخلی ھ ھ ذت من ذي اخ رد ال حدد الصیغة الصبغیة وجنس الف

التعلیل ؟
: االجابة 

یشكل مجموع الصبغیات الطابع النووي 
كل ازواج        ة في ش بغیات مرتب الخلیة المستعملة ھي جسمیة الن الص

متماثلة 
46=ن2:الصیغة الصبغیة 

)xy(جنس الفرد ذكر وذلك لوجود الصبغین الجنسیین 
:التقویم الثاني 

اب    خص مص ة لش ي الوثیق ووي ف ابع الن اذر داون او الط رض تن بم
منغولي  

كیف تدعى العناصر المؤلفة لھذا الطابع ؟-1
حدد الصیغة الصبغیة لھذا الفرد ؟-2
ھل الجنین ذكر ام انثى؟ علل اجابتك ؟-3
ی-4 ذي    ف ووي وال ابع الن ذا الط ره ھ ذي یظھ ل ال ل الخل م یتمث

؟1000/یمس والدة 

: االجابة 
اء    ظ اثن بغیات وتالح ابع بالص ذا الط ة لھ ر المؤلف دعى العناص ت

االنقسام الخلوي 
1+46=ن2الصیغة الصبغیة لھذا الفردھي 

)xy(الجنین ذكر وذلك لوجود الصبغین الجنسیین 
ذي یمس والدة   یتمثل الخلل ا لذي یظھره ھذا الطابع النووي وال

بغي       1000/ توى زوج الص ى مس ود صبغي اضافي عل ي وج ف
18رقم 

: التقویم الثالث 
:تمثل الوثیقة االتیة نواة لخلیة جسمیة 

؟ ومتى یظھر ؟01ماذا یمثل العنصر رقم 
أي یكمن الفرق بین الخلیة الجسمیة والخلیة الجنسیة 

: ة االجاب
م    اء االنقسام       1یمثل العنصر رق صبغي وتظھر بصورة وضحة اثن

الخلوي 
بغیات  د الص ي تتواج ة     ف كل أزواج متماثل ى ش میة عل ا الجس الخالی

ـ  ) متشابھة( دد   (ن صبغي  2تشكل نمطا نوویا یعبر عنھ بـ ث ن ع حی
).صبغي عند اإلنسان46= ن2و) مختلفة(الصبغیات غیر المتماثلة 

ا  ي الخالی ا ف بغیة ام یغة الص ة الص ون احادی یة تك 23أي ) ن(الجنس
صبغي أي نصف عدد الصبغیات الجسمیة 
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