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التغذية أساس الحياة الفصل األول: 

أ1. التغذية حاجة مشرتكة للجميع
ذ  تحتاج جميع الكائنات الحية - النباتات، الحيوانات الفطريات والبكترييا إىل مواد، ليك تنمو، تتطور ولتنفِّ
وظائفها. ُتستعمل املواد الستخراج الطاقةلعمليات الحياة، وُتستعمل أيًضا كامدة خام لبناء خاليا وأنسجة 

ولألداء السليم لعمليات بيوكيميائية تتم يف الكائن الحي. يحتاج الكائن الحي إىل طاقة لتنفيذ عمليات 
الحياة املختلفة، مثل: بناء مواد جديدة، حركة، نقل مواد عرب أغشية الخاليا، نقل رسائل يف الجهاز العصبي 

وغري ذلك.
ات كثرية كل الوقت، لكن عىل الرغم من ذلك، يتم الحفاظ عىل بيئة محيطة  يف كل كائن حي، تحدث تغريرُّ
داخلية ثابتة - اتزان بدين - وعىل نظام وترتيب داخيل. يحتاج كل من الحفاظ عىل اتزان بدين وعىل ترتيب 

نظام داخيل إىل مواد وطاقة. 
يها تغذية	، وهي حاجة مشرتكة لجميع  العملية التي بواسطتها يستطيع الكائن الحي الحصول	عىل مواد نسمِّ

الكائنات الحية سواًء	كانت بكترييا، فطريات، نباتات أو حيوانات. 

م عادًة املواد الرضورية لبقاء الكائنات الحية إىل مجموعتني:	مواد عضوية ومواد غري عضوية.	 نقسِّ
املواد العضوية مبنية من هيكل ذرات كربون مرتبطة بذرات هيدروجني وعادًة بذرات أكسجني أيًضا.

يف قسم من املواد العضوية يوجد عنارص إضافية، مثل: النيرتوجني، الفوسفور والكربيت.	
تنتمي إىل املواد العضوية كل من الكربوهيدرات )السكريات(، الليبيدات )التي نسميِّها يف حياتنا اليومية 
دهنيات(، الربوتينات حوامض النواة والفيتامينات )تنتمي حوامض النواة إىل املواد العضوية أيًضا، لكن مبا 

أنها ُتبنى من نواتج تحليل مواد عضوية أخرى، ال نعتربها عادًة من بني مكونات الغذاء(. 
مواد غري عضوية،	هي جميع املواد يف الطبيعة التي ليست مركبات كربون وهيدروجني، مثل:  

	األمالح املعدنية، املاء والغازات يف الهواء كثاين أكسيد الكربون واألكسجني ) انظروا الرسمة أ - 1(.

بيولوجيا اإلنسان:
 اتزان بدين، بيئة محيطة 

داخلية وخارجية.

عالقة مبوضوع
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أ2.	معنى املصطلح "غذاء"	
الكلمة غذاء معروفة لنا من الحياة اليومية عىل أنها "اليشء" الذي نحصل عليه من البيئة املحيط بنا، 
نشرتيه من الدكان ونأكله. كام هو األمر عندنا، فالحيوانات تحتاج إىل غذاء أيًضا، وهي تحصل عليه 

من أكل النباتات، افرتاس حيوانات أخرى، أو تعتمد عىل اإلنسان الذي يزودها بالطعام.
	أما بالنسبة للنباتات،	املصطلح "غذاء"	له معاٍن تبدو لنا كأنها متناقضة:

غذائها  ُتْنِتج  معينة(  )وبكترييا  النباتات  "أن  عادًة  نقول 
بذاتها"، لكننا نعرف أنه من الرضوري ري النباتات مبحلول 

يها "محلول غذاء".	 أمالح معدنية مختلفة نسمِّ
ليك نفهم هذا التناقض، نفحص، ما هو الغذاء؟

الغذاء	هو كل ما يستخدمه الكائن الحي كمصدر ملواد 
البناء، للنمو، ألداء الوظيفة وإلستخراج الطاقة) مواد 
عضوية ومواد غري عضوية(.	العملية التي بواسطتها 

يها  تستطيع الكائنات الحية الحصول عىل غذائها نسمِّ
تغذية.	

فيام بعد، نتعلم أن عملية تغذية النبات تعتمد عىل إنتاج 
مواد عضوية بشكل ذايت، حيث تحتاج هذه العملية إىل 

استيعاب ماء وأمالح معدنية من الرتبة. 			

أ3.	طرق التغذية:	من أين تحصل 
الكائنات الحياة عىل املواد التي تحتاجها لبقاؤها؟		

تستوعب جميع الكائنات الحية،	من البيئة املحيطة، املواد غري العضوية، مثل:	املاء، األمالح املعدنية 
م الكائنات الحية إىل مجموعتني:	 والغازات.	أما بالنسبة لطريقة الحصول عىل مواد عضوية، فإننا نقسِّ

كائنات حية  ذاتية التغذية، وهي ُتْنِتج بذاتها، عىل األغلب خالل عملية الرتكيب الضويئ، مواد عضوية من 
مواد غري عضوية. أما الكائنات الحية	غري ذاتية التغذية،		فهي غري قادرة عىل إنتاج مواد عضوية من مواد 

غري عضوية بسيطة، لذا يجب أن تحصل عىل مواد عضوية يف غذاؤها. 

الخلية - مبنى ونشاط:	
مبنى الخاليا وعمليات يف 

الخلية.
علم البيئة: طرق التغذية، 

ُمْنِتجات، مستهلكات.

عالقة مبوضوع

ماء

مواد
غري عضوية

أمالح 
معدنية

مواد

فيتامينات بروتينات ليبيدات	

مواد
عضوية

كربوهيدرات

الرسمة أ - 1: املواد الرضورية لبقاء الكائنات الحية. 

غازات: 
أكسجني، ثاين 
أكسيد الكربون
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ذاتية  حية  كائنات  هي  معينة  وبكترييا  نباتات 
التغذية، أما اإلنسان، الحيوانات، الفطريات ومعظم 

البكترييا هي غري ذاتية التغذية. 
إىل  تحتاج  الحية  الكائنات  أن  الرغم من  لذا، عىل 
متشابهة،  عمليات  خالياها  يف  وتتم  املواد  نفس 
ذاتية  التغذية-  بطرق  بعضها  عن  تختلف  أنها  إال 
التي  املواد  وبنوع  التغذية  ذاتية  غري  أو  التغذية 

يجب الحصول عليها من البيئة املحيطة. 
يجسد الرسم التخطيطي للمصطلحات )الرسمة 

أ- 2(	العالقة بني مواد التغذية، استعامالتها وطرق 
الحصول عليها. 

أ4.	مصري املواد الغذائية يف الكائنات الحية	
يحتاج األداء السليم للخاليا إىل تزويد مستمر يف املواد العضوية وغري العضوية. مواد غذائية كثرية مبنية من 
جزيئات عضوية كبرية ومعقدة وهي ال تستطيع أن تدخل البيئة الداخلية للجسم والخاليا، لذا يف البداية،  
الربوتينات إىل حوامض أمينية،  بناء أساسية:  الكبرية بعملية تحليل إىل مواد  الجزيئات  يجب أن متر هذه 
الليبيدات إىل حوامض دهنية وجليتسريول، الكربوهيدرات إىل أحادية السكر، وبهذا الشكل تستطيع املواد 

الغذائية أن تدخل عرب غشاء الخلية.

ْنُتج تنوع كبري من الجزيئات العضوية التي تبني غذاء كائن حي معني، حيث تتحلل يف  وهكذا َي
بنى منها جزيئات عضوية جديدة خاصة به. 		 جسمه إىل عدد قليل من مواد البناء األساسية التي ُت

اإلنسان عىل سبيل املثال، ال يستطيع أن يستغل بروتينات حليب البقرة كام هي لبناء الخاليا يف جسمه. 
تتحلل بروتينات حليب البقرة يف الجهاز الهضمي لإلنسان إىل حوامض أمينية ومن الحوامض األمينية ُتبنى 

بروتينات خاصة لإلنسان.
إضافًة إىل ذلك، قد تتحول يف جسم الكائن الحي مواد عضوية من مجموعة معينة إىل مواد عضوية من 
مجموعة أخرى. مثاًل: ميكن أن نبني الدهنيات من الكربوهيدرات املوجودة يف الغذاء، وكلنا نعرف أن تناول 

كميات كبرية من الحلويات، يؤدي يف نهاية األمر إىل السمنة الزائدة.

فمن  أخرى.  مواد عضوية من مجموعة  إىل  معينة  مواد عضوية من مجموعة  تتحول	 أيًضا،	 النباتات  ويف 
الكربوهيدرات التي َتْنُتج يف عملية الرتكيب الضويئ ومن األمالح املعدنية التي يستوعبها النبات من البيئة  

املحيطة، يستطيع النبات أن يبني جميع املواد العضوية التي يحتاجها.	

تجانس وتباين
عىل الرغم من أن هناك 

تباين بني الكائنات الحية 
املختلفة يف الحجم،  الشكل، 

طريقة الحياة، أو مكان 
منوهها، إال أنها مبنية من 
نفس مواد البناء األساسية.

فكرة مركزية

نحصل عليه بعدة

مواد غري 
عضوية

غري ذاتية 
التغذية

مواد عضوية

جميع الغذاء
الكائنات 

كمواد بناء

لعمليات الحياة

إلستخراج الطاقة

طرق تغذية

ذاتية 
التغذية

مكونات 

تحتاجه ُيستعمل

تنقسم	إىل	..

الرسمة أ - 2: العالقة بني املواد الغذائية استعامالتها وطرق الحصول	عليها	
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أ5.	الطاقة يف عمليات التغذية
د الكائن الحي  كام ذكرنا، املواد العضوية املوجودة يف الغذاء— كربوهيدرات، دهنيات وبروتينات — تزوِّ
العضوية هي مصدر   	 املواد  م نشاطه، واألهم من ذلك أن  ُتنظِّ بناء أساسية يحتاجها ومبواد مختلفة  مبواد 

الستخراج الطاقة	املطلوبة للكائن الحي ليك تتم فيه عمليات الحياة. 
ما هي الطاقة؟		عىل الرغم من أهمية مصطلح الطاقة لفهم العمليات التي تتم يف جميع مستويات التنظيم 
يف الطبيعة، إال أنه ال يوجد تعريف واحد متفق عليه ملصطلح الطاقة. أحد التعريفات هو القدرة عىل تنفيذ 

عمل، لكن هذا التعريف غري مقبول عىل الجميع. 
تظهر الطاقة يف الطبيعة بأشكال مختلفة، مثل: طاقة حرارية، طاقة كيميائية، طاقة ضوئية وطاقة حركة. 

يه تحوالت الطاقة. ميكن أن يتحول شكل معني من الطاقة إىل شكل آخر وهذا التغيري نسمِّ
يف قسم من العمليات التي نبحثها يف هذا الكتاب، تتم تحوالت للطاقة: يف عملية الرتكيب الضويئ التي تتم 
يف النبات، تتحول طاقة ضوئية إىل طاقة كيميائية يف الكربوهيدرات، أما يف خاليا العضالت، تتحول طاقة 

كيميائية إىل طاقة حركة وطاقة حرارية.
قد تتم عملية انتقال الطاقة من جسم إىل آخر، أو من مادة إىل أخرى دون أن يتغريرَّ شكل الطاقة. مثاًل: يف 
عمليات استخراج الطاقة التي تتم يف كل خلية من خاليا الجسم، تنتقل الطاقة الكيميائية املوجودة يف جزيء 

.ATP	 الجلوكوز إىل طاقة كيميائية يف جزيئات ال
كام تعلمتم ويف هذا الكتاب أيًضا  نتوسع يف هذا املوضوع، 	ُتستعمل جزيئات ال 	ATP	كوسيط طاقة وهي 
ُتتيح تنفيذ عمليات مختلفة )يف الخلية( تحتاج إىل طاقة ليك تحدث، مثل: بناء مواد،نقل مواد عرب غشاء 

الخلية، انقباض خاليا عضالت وغري ذلك.		
تشكل الكائنات الحية بهذه الطريقة نظاًما لتحويل وانتقال الطاقة: من طاقة ضوئية نستغلها يف عملية 

 ATP	  الرتكيب الضويئ إىل طاقة كيميائية يف املواد الغذائية، ومن ثم إىل طاقة كيميائية يف جزيئات ال
وألشكال طاقة أخرى، مثل: طاقة الحركة وطاقة حرارية.

سؤال أ - 1: 
أمامكم أزواج من املصطلحات:  اكتبوا جملة أو اثنتان تصف العالقة بينهام

عمليات هضم — بيئة داخلية. 	.5 مواد عضوية — عنرص الكربون.	 	.1
.ATP	— انتقال طاقة 	.6 ذاتية التغذية — تركيب ضويئ.	 	.2

تحوالت طاقة — طاقة حرارية. 	.7 غري	ذاتية التغذية—	سلسلة غذائية.	 	.3
مواد عضوية وغري عضوية — تعريف غذاء.  .4

يف هذا الكتاب، نبحث أسئلة متعلقة بالتغذية والغذاء، مثل:	
ألي األغراض ُتستعمل املواد الغذائية يف الحيوان والنبات؟ وماذا يحدث يف حالة نقص مواد غذائية؟ 	 	

يف أي عملية يف النبتة		يتم إنتاج مواد عضوية من مواد غري عضوية؟ وما هي العوامل التي تؤثر عىل هذه  	
العملية؟	

ما هي العملية التي تؤدي إىل مواد غذائية مبنية من جزيئات كبرية أن تدخل خاليا الجسم؟  	
كيف ميكن أن يكون النبات مصدر طاقة كاٍف لحيوان نبايت كتلته كبرية )مثل: بقرة وَجَمل(؟ 	

كيف يستطيع اإلنسان أن يؤثر عىل تغذية النباتات والحيوانات؟		 	
الغذائية  املواد  من  متوافرة  طاقة  استخراج  ُتتيح  التي  والحيوانات  للنباتات  املشرتكة  العملية  هي  ما  	

إلحتياجات الخلية؟ 			
كيف تؤثر كمية وجودة الغذاء عىل صحة اإلنسان؟   
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املواضيع األساسية يف الفصل	

الحياة، مادة خام لبناء خاليا وأنسجة، وهي  الغذائية مصدر الستخراج طاقة لعمليات  ُتستعمل املواد  	
رضورية لتنفيذ عمليات بيوكيميائية مختلفة بشكل سليم.

التغذية هي عملية بواسطتها تستطيع كائنات حية مختلفة الحصول عىل مواد غذائية رضورية لبقاؤها.	 	
	 تنقسم املواد الغذائية إىل قسمني: مواد عضوية هيكلها ذرات كربون مرتبطة بها ذرات هيدروجني ويف 

معظم الحاالت أكسجني أيًضا، مثل: الكربوهيدرات، الليبيدات، الربوتينات والفيتامينات، ومواد غري 
عضوية غري مبنية من كربون وهيدروجني، مثل: املاء، األمالح املعدنية، األكسجني وثاين أكسيد الكربون.	

الغذائية العضوية:  التي تحصل بها عىل املواد  الطريقة  الكائنات الحية إىل مجموعتني بحسب  تنقسم  	
كائنات حية غري ذاتية التغذية )مستهلكات(، يجب عىل هذه الكائنات الحية  أن تحصل عىل مركبات 
الرتكيب  تنفيذ عملية  قادرة عىل  )ُمْنِتجات(  التغذية  ذاتية  التغذية، وكائنات حية  أثناء عملية  عضوية 

الضويئ وإنتاج مواد عضوية )كربوهيدرات وغريها( من مواد غري عضوية. 	
بعد تحليل املواد العضوية إىل مواد بناء أساسية،	تتحول املواد األخرية يف جسم الكائن الحي إىل مواد  	

عضوية أخرى لبناء الخاليا.	
تظهر الطاقة يف الطبيعة بأشكال مختلفة — طاقة حرارية، طاقة كيميائية، طاقة ضوئية وطاقة حركة.  	 	
ميكن أن يتحول شكل معني من الطاقة إىل طاقة أخرى.	مثاًل: يف عملية الرتكيب الضويئ، تتحول طاقة 

ضوئية إىل طاقة كيميائية.	
يف عمليات استخراج الطاقة يف الخاليا، تنتقل الطاقة الكيميائية من مواد عضوية إىل طاقة كيميائية يف  	

جزيئات ال 	ATP. ُتتيح جزيئات ال 	ATP	تنفيذ عمليات تستهلك طاقة يف الخاليا.	

مصطلحات مهمة يف الفصل

غذاء تحوالت طاقة كائنات حية ذاتية التغذية

انتقال طاقة مواد عضوية كائنات حية غري  ذاتية التغذية	

مواد غري عضوية  تغذية

أحتاج ماًءا 
وأمالًحا 

معدنية فقط

أحرضت 
شيًئًا واحد  لكل 

صحتني وعافية


