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              10.2.2021                                                                                          داتوح  5ص  بيولوجيا تخص       

 צהובמנו בו ס 2.21דה הנוספת בחורף , ונושאים במסגרת ההורסומנו בכחול  8.20ד לשנת תשפ''א: נושאים שהורדו בקיץ מיקו

 

 

 البدني  اإلتزان ع التشديد على سان م االن جسم

 المواد تفصيل ظاهرة  \ َفكرة
 

  إضافية مصطلحات

, أنسجة,  خاليااالنسان مبني من  جسم

 أعضاء وأجهزة. 

م  بتنسيق وتنظيالشامل للجسم مشروط  اآلداء

 كل الفعاليات التي تحدث به. 

, منفصل الخالياهو مخلوق عديد  االنسان

  لةقات متباديم معها عالويُق ،البيئةعن 

 ويُحافظ على بيئة داخلية ثابتة. 

 

 .حية كائنات يُميّز)أيض(  مواد تبادل

 إلستخالصفي كل خلية تفاعالت  تحدث

 طاقة متوفرة.

 نظرة عليا   –االنسان  جسم

   مع تنظيم وتنسيق.  تعملاالنسان مبني من أجهزة  جسم       

  يتم  والتنسيق في عمل األجهزة في جسم االنسان التنظيم       

   ،, وفيه يشترك جهاز النقلاألجهزةطريق اتصال بين  عن       

 . هورمونيل اجهاز  الب وااالعص  جهاز      

  في ثابتة عليها يُحافَظ االنسان جسم في الداخلية البيئة

 بدني(. إتزان) معيّنة مجاالت

  للجسم الداخلية البيئة بين الحدود هي التغطية وأنسجة  الجلد •

   .خارجيةلا البيئة وبين

: تشمل بيئته وبين االنسان جسم بين المتبادلة قاتعالال •

  مواد زإفرا ،وماتمعل إستيعاب ،طاقةو مواد  إستيعاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATP  طاقة حرارية, طاقة كيماوية ,

متوفرة, تنفس خلوي )بدون تفصيل 

 التفاعالت(
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 المواد تفصيل ظاهرة  \ َفكرة
 

  إضافية مصطلحات

 نسان, منفصلة, التي تبني جسم االالخاليا

 . إختياريةة عن البيئة بواسطة غشاء ذو نفاذي

 

  عن تختلفلية الخلية توجد بيئة داخ  داخل

 لوي. خال –ئل بين ئة السابي

 

 

 

 .حرارة وأطالق

, مثل كل مخلوق, يحتاج إلى مواد لبناء الجسم  االنسان •

 الطاقة.  وإلستخالص

تحدث في خاليا الجسم   )أيض(تبادل المواد  تفاعالت •

 سّرعات بيولوجية.لتي تعمل كمُ بمساعدة إنزيمات ا

•  

مواد عن طريقه.   إنتقاليمنع  \الخلية يُمّكن  شاءغ

داخل الخلية على بيئة   ظة تم المحافتهذه الصفة  بفضل

 داخلية مختلفة عن البيئة الخارجية. 

 

 

 

 

 

  ،إنتشار ،أسموزا ،يةيارإختنفاذية و ذ غشاء

 . نشط نقل

 

ث والمختلفة في الجسم تُمّكن حد األجهزة

  سيولوجية.تفاعالت ف

 

  \جهاز الهضم يحدث تفاعل تحليل في

مصدر   تُشّكل تي, الالهضم نواتج متصاصإ

 الطاقة.  وإلستخالصمواد للبناء 

 في الجسم   أجهزة

 

 جهاز الهضم  

 .يظيفأداء و, مالءمة بين مبنى ومكان

 . هضم غذاء, إمتصاص غذاء إلى جهاز النقل

 

 

 صاص.يماوي, إمتهضم ميكانيكي, هضم ك
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 المواد تفصيل ظاهرة  \ َفكرة
 

  إضافية مصطلحات

 بين غازات تبادل يحدث نفسالت جهاز في

  في الداخلية البيئة وبين الخارجية البيئة

 . الجسم

 

   التنفس جهاز

 .يوظيفوأداء  مبنى بين مالءمة, مكان •

 البيئة مع( 2COغازات )أوكسجين و   تبادل •

 .التنفس وتيرة تنظيم •

 .التنفس جهاز على الهواء وتلوث التدخين تأثير •

 

عًب لشُ ا ،حويصالت الرئة ،ريدص ال القفص

  ،القصبة الهوائية ،الحجاب الحاجز ،الرئوية

 االضالع. –عضالت بين  ،رئتين

 شهيق.  ،وتيرة التنفس ،زفير ،لهواءضغط ا

2CO في التنفس مركز ،كربونيك حامض 

 .الدماغ

 . co ،رانقط ،نيكوتين

  

  

الخارجية وبين النقل يربط بين البيئة  جهاز

زاء بين أج , ويربطالجسمخلية في  ادالبيئة ال

 بينها. مواد إنتقالالجسم ويُمّكن 

 

 

 

 

 

   النقل جهاز

 .مختلفة أجهزة بين طيرب ووصل جريان جهاز •

 .داء وظيفيأمبنى ومكان, مالءمة بين  – القلب •

 . ء وظيفيادأن مبنى ومالءمة بي ,عأنوا –الدم  أوعية •

 .وظيفي كيب وأداءتر –الدم  نسيج •

o في هيموغلوبين مع إرتباط: الدم  في أوكسجين نقل 

 . الحمراء الدم خاليا

o 2 نقلco تفاعل مع الماء في بالزما الدمالدم:  في  ,

 ،أوردة الرئتين ،أوردة ،االبهر الشريان

أوعية دم   ،ح دم صفائ ،بطين  ،شريان رئوي

 ،شعيرات دموية ،سائل الدم )بالزما( ،تاجية

خاليا دم ،  خاليا دم حمراء ،أذين ،شرايين

 بيضاء.

 وليأو سيست إنقباضيضغط دم ) ،نبض

  ،م كبيرةددورة  ،او دياستولي وإنبساطي

   ،قلب اتنبض ،ة دم صغيرةردو
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  إضافية مصطلحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدني يمكن  إتزانعن حالة  إنحرافات

 تمييزها عن طريق فحوصات مختلفة.

 .الهيموغلوبين مع إرتباط, الدم  زمابال في ذوبان

o مواد نقل. 

o  (חום הסעת) يحرار توصيل 

o قدان دم. ثر الدم كآلية لمنع فخت 

o م بيضاء.حماية : خاليا د 

 

 .القلب نبض وتيرة تنظيم •

 تنظيم جريان الدم ألى األعضاء المختلفة. •

 .حمراء دم خاليا إنتاج تنظيم, لإلرتفاع فعل رد •

 

 دم فحص . 

 سيولوجية وآليات آليات ف –م حرارة الجس متنظي

 .سلوكية

 الجسم.  حرارة فحص 

 

 ين. بو, هيموغلحديد

 

 . فبرينوجين ،ينبرف ،دموية صفائح

 

 

 

  ،منظم نبض القلب ،حجم النبضة ،رنالينأد

 إنتاجية القلب.، وتيرة نبض القلب

 .إرتروبويتين

 

فحص   ،كولسترول ،هيموغلوبين ،جلوكوز

 . عدد خاليا الدم

توصيل    ، إفراز عرق ،ةبتثاجسم  حرارة

وتيرة تبادل   ،ية دم محيطيةوعأ ،يحرار

 . إرتجاف ، أوعية الدم قطر ،ض(يأالمواد )

 

 



5 

 

 אגף א' מדעים 
 את הביולוגיה הפיקוח על הור

 גיהדים למתמחים בביולתכנית לימ
 ''א קורונה תשפ -שעההוראת  –פרט התכנים מ
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  إضافية مصطلحات

  من فضالت  مواد إبعاد يتم اإلفراز جهاز في

 . الجسم

 

 

 

بدني يمكن  إتزانعن حالة  إنحرافات

 ق فحوصات مختلفة.تمييزها عن طري

 اإلفراز   جهاز

  مكان •

 ف أساسية: وظائ –بدني  إتزان كعضو الكلية •

 من سموم وإبعاد الخاليا في ناتجة فضالت دإبعا -

 . يجخار مصدر

 الح ومواد ضرورية أخرى. ما ,ءماتوازن  تنظيم -

 . بول فحص •

 ،كيس البول ،عائد إمتصاص ،نفرون ،كلية

 .راشح ،يوريا ،بول

حجم   ،مائي سليم إتزان  ،جفاف ،عرق  إفراز

 . ADH ،بول وتركيزه

 

 .لالز ،جلوكوز

. 

 عوامل ولخد تمنع دفاع أجهزة مللجس

  إلى تدخل  عوامل تميّز وأجهزة غريبة

( أو أنتيجين) ةغريب مادة. وتقاومها الجسم

, الذي يدخل إلى البيئة غريبكائن حي 

 تظهر أضرار  يُسبب أن يمكنالداخلية, 

 .كمرض

 

   الدفاع أجهزة

 متخصص  رغي فعل رد •

 , خاليا. أعضاء -

 ية إللتهاب., عالمات خارجإلتهاب -

 متخصص  مناعي فعل رد •

 " )غريب( ذاتي"غير و "ذاتي "  بين تمييز -

 مناعية ذاكرة -

 مضادة أجسام بناء -

 , تطعيم فعّالفعّال: تطعيم غير معيتط •

إفرازات , دموع, )ناتج عن تلّوث( إلتهاب 

  ،لدج מוגלה(سطح الجلد ) إلتهاب على

 .لُعاب ،ابهد أ ،خاليا دم بالعة

 

زرع   ،رفض ُعضو ُزِرَع في الجسم ،جينأنتي

  ،طناعيصإتطعيم  ،تطعيم طبيعي ،أعضاء

  رد  ،خلية ذاكرة ،ُمضاد جسم ،يةِلمفاو خاليا

 . ثانوي فعل رد، أّولي فعل
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 المواد تفصيل ظاهرة  \ َفكرة
 

  إضافية مصطلحات

 ( ونقل دم.  A,B,O) الدم مجموعات •

 

 Rh ،دم تبّرع

  ا, معالجتها ورد فعل لهمعلومات  إستيعاب

 الكائن الحي.  هذه من ُمَميّزات 

في  شارك تُ  الهورموناتاألعصاب و أجهزة

, معالجتها ورد فعل لها  معلومات  إستيعاب

 البدني. تزانإلاوتمّكن المحافظة على  

 

 

 

 تنظيم وتنسيق  ،اإلتصال ةهزأج

 األعصاب   جهاز

يستوعب ُمحفزات وإشارات من البيئة   االنسان •

عن طريق أعضاء حّسية وخاليا  ، لية والداخالخارجية 

نسيق ل التمن خال رد فعليُعالجها ويُكّون لها  ،حّسية

 بين األجهزة واألعضاء المختلفة.

  خاليا أعصاب –حّسية  نقل المعلومات: خاليا مسار  •

خاليا أعصاب  –جهاز أعصاب مركزي   –ية سّ ح

 خاليا هدف )عضلة, غّدة (.  –حركية 

 ( نويرونات ) أعصاب خاليا •

 ُمستقبالت خاصة.  ،حّسية خاليا

 

 

 

 

 

 

 

 

جسم   ،, أكسوننورنوي\خاليا عصبية 
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  إضافية مصطلحات

 الوظيفي. واآلداءبين المبنى  مالءمة -

, إشارة ائيةكهربة : إشاريةإشارات في خاليا عصب نقل -

 كيماوية 

المحفز العصبي بين خلية عصبية واحدة   إنتقال -

لية هدف يتم )عادة(  وخ أو بين خلية عصبية  ,وأخرى

 .السينابساإشارة كيماوية في ك

 األعصاب  جهاز على مواد تأثير •

كمواد تغيّر تفاعالت في , سموم وأدوية كحول -

 . السينابسا

 ،ّسقوُمنم ُمنظّ  األعصاب المركزي كجهاز جهاز •

 أعمال إرادية وغير إرادية. 

  الدماغ •

   .منى وهمسفيرا يُسرىيُ الُمخ الكبير مبني من همسفيرا  -

 قشرة الُمخ وأداؤها )وظائفها(.  -

 (وظائفهأدائه )النخاع المستطيل و -

لة عن وظائف مسؤو همسفيرامختلفة في كل  مناطق -

 والمعالجات الحسية المعالجات من قسم مختلفة.

 .دندريتات  ،يةالخل

 ،سينابسا ،عصبي ناقل ،ُمحفّز عصبي

 .ُمستقبل

 

 

 

 

 

 

 

 . شوكي نخاع 

 

 إنعكاسيفعل  رد
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  إضافية مصطلحات

 يتحكم الدماغ من اليسار الجانب ان بحيث تتم يةالحرك

 .والعكس الجسم من األيمن بالجانب

للدماغ   مقارنةفي مخ االنسان  اتاإللتواء \الدماغ  رِكبَ  -

 ومعنى هذه الظاهرة.  أخرى حيواناتعند 

عصبية وعدد السينابسات تغيير شدة العالقة بين خاليا  -

 بعمليات تعلُّم وذاكرة.

 

 ئفه(. ه )وظاوأدائ لمحيطيجهاز االعصاب ا •

 

 

 

 

 

 

 

 جهاز أعصاب إرادي.  ،جهاز أعصاب ذاتي

  رك فيت تُشااورمونواله االعصاب أجهزة

, معالجتها ورد فعل لها  معلومات  إستيعاب

 بدني. نإتزان المحافظة على  وتمكّ 

 

 

 إفراز داخلي(   )جهاز نيموالهورالجهاز  

  طريق عن مختلفة أجهزةيُنظم نشاط  جهاز •

 . هورمونات

 الوظيفي  آداؤها، مكانها ،داخلي إفراز   غدد •

 والهورمونات التي تفرزها: 

 نوليإنس – البنكرياس -

تغذية   ،هورمونات ،عضو هدف ،نالينيأدر 

 ُمستقبل.  ،مرتدة سالبة
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  إضافية مصطلحات

   ,FSH, LHADH -خامية لنا الغدة -

 وبروجسترون وجينإستر –المبيض   -

 ونرتستست –خصية   أو  -

 . الدم  يف السكر مستوى تنظيم •

 

 

  ،إنسولين ،جلوكاجون ،يكوجينلج ،بنكرياس

 .سكريمرض 

 

  نباالتزا قةال ع لها تفاعالت في يُساعد الكبد

 .البدني

 

 

  الكبد

 وظيفي: وآداءمكان 

 يوريا إنتاج -

 كربوهيدرات  تخزين -

 .السموم مفعول لاطإب -

 كحول. ، انيأمو 

ن إستمرار وجود النوع جهاز التكاثر يمكّ 

عن طريق نقل معلومات وراثية من جيل 

 إلى جيل. 

بوصول خاليا ذكرية إلى   مشروط تكاثر

 .نالجني تطورو با, إخصالبويضات

 

 جهاز التكاثر عند االنسان  

 الوظيفي. آلداءاو ومالءمة بين المبنى انكم •

 . االنسان في  تكاثر لتفاعالت هورموني تنظيم •

 إخصاب خارج الجسم.   •

فالوب )أنبوب   قناةتكاثر أنثوي:  جهاز

  خلية, مبيض , رحمل, ب(, مهالبويضات

 .بويضة

ترون, إباضة, جسم  وجسبر إستروجين,
 أصفر, حيض, حويصلة. 

, وستاتاربال  غدةتكاثر ذكري: خصية,  جهاز
  خلية, المنوية للخاليا قلنا أنبوب, قضيب
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 المواد تفصيل ظاهرة  \ َفكرة
 

  إضافية مصطلحات

عن طريق آليات تنظيم   ُمنظمةثر تكاال عملية

 . وأتصال

 .تستسترون. منوية

 , تغذية مرتدة سالبة , زيجوتا, نخامية غدة

 LH, FSH . 

 خلية تكاثر )جاميطة( 

 إخصاب
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 وفعالية مبنى    –الخلية 

 إضافية مصطلحات الفحوى  تفاصيل الظاهرة   \ كرةالف

هي وحدة المبنى واألداء   الخلية

 الحية.  لوظيفي في الكائناتا

 هناك الحية الكائنات جميع في

 األساسي بنىالم في كبير تماثل

 وفي تركيبها في, االيللخ

 تحدث التي أساسية تفاعالت

  في اإلختالف جانب ىإل, فيها

 . الوظيفي واألداء شكلال

 عليا  ارؤي  –حياتية ومبنى الخلية  مميزات

 

ة  بيئة داخلي فصل عن البيئة الخارجية,  •

رد   ، تكاثر ،د )أيض(ادل مواثابتة, تب

كل هذه من  ،نمو وتطور ،فعل لُمحفز

 ت الخاليا. ميزام

 وخاليا النواة بدائية  خاليا مميزات •

 .النواة حقيقية

 .الوظيفي  أداؤهاو الخاليا عضيات •

 عديد الحي  الكائن في خاليا أنواع •

 بين  مالءمة, إختالف, تشابه: الخاليا

 .الوظيفي واألداء المبنى

 .فيروسات •

 . بكتيريا •

 

 

 ة.خلية نباتي ،خلية بكتيرية ،يةحيوانخلية 

  ،فجوة عصارية ،جدار الخلية ،يةنواة الخل

 ،بالستيدات  ،ميتوكندريا، ليزوزوم

هيكل  ،ريبوزوم  ، الخليةغشاء  ،زمةسيتوبال

 داخل خلوي. 

  

 ،أحماض أمينية ،سكر أحادي ،ثنائي ركس  للخلية الكيماوية يبةالتركالخلية يوجد بيئة مائية. معظم  في
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 إضافية مصطلحات الفحوى  تفاصيل الظاهرة   \ كرةالف

المواد التي تبني خاليا الكائنات 

من   ية هي مركبات عضويةالح

  يوجد الخاليا فيع مختلفة. أنوا

 . نادمع أيضا

 

 

  المركبات تبني التي األساسية العناصر •

 ,S,P,N) قليلة هي العضوية

O,H,C)، تنويعة ذلك من وبالرغم 

 .جداً  كبيرة خلية كل في المركبات

, الكربوهيدراتوصفات  تركيبة •

 نووية.واالحماض ال ياتاللالزالدهنيات, 

  غير مواد ،عضوية مواد ،ةاض نوويأحم

  ،نوكلؤوتيدات ،اتدهني ،زالليات ،عضوية

 ،ألياف )سلولوز( ،سكر معقد ،اتكربوهيدر

DNA, RNA. 

 

أمثلة في   ،مميزات ،مواد إدخارية: أهمية  •

 النباتات وفي الحيوانات. 

 .والمعادن اهالمي أهمية •

 . دهنيات، نشا ،جليكوجين :إدخارية مواد

 

  البيئة نيب يفصل  ية خلال غشاء

  الخارجية البيئة وبين الداخلية

ي مواد ف عبور يتم وعبره, لخليةل

 ين.إتجاه

 

 

 

  ومنها ةالخلي إلى المواد إنتقال

 يمّكن ، دينامي مبنى وهو ، يةالخل غشاء •

 البيئة عن  فتختل ثابتة ةداخلي ةبيئ حفظ

 . للخلية الخارجية

 لألداء ومالءمته الخلية غشاء مبنى •

 .الوظيفي

 غشاء طريق عن مواد لعبور طرق •

 . الخلية

  ،بدني إتزان ،تركيز()متعادل ال زوتونييإ

)مرتفع   نيهيبرتو، (كيزالتر نخفض)مُ  هيبوتوني

 نفاذية إختيارية. ،غشاءنفاذية ال ،التركيز(

 

، فوسفولبيدات ،ناقالت ،مضخات ،زالليات

 قنوات.  ،ُمستقبالت

، إنتشار ،إخراج خلوي ،إدخال خلوي ،أوسموزا

 بلزمة.، يزمنحدر تراك ،نقل فعّال  ،إبطال البلزمة
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داخل خلية حقيقية النواة يوجد  

أغشية تُحيط عضيات وتكّون 

 أقسام داخل الخلية. 

 الخارجية البيئة من إشارات إستيعاب •

 غشاء  طريق عن تتم الخاليا داخل إلى

 . الخلية

 

 .ت خاصةُمستقبال

ّكن الخلية تم )العضيات( في األقسام •

  داخل مختلفة بيئاتّوع وبناء تننشاط م

 . المختلفة العضيات وداخل الخلية

 

 . ميتوكندريا ،خضراء بالستيدات

 
 

  

  

  

الخاليا تحدث تفاعالت  في

تبادل مواد  –تحليل, بناء وتغيير 

 )أيض(.

  تغيرات قهاافرتُ  التفاعالت هذه

 واد وتغييرات في الطاقة م تبادل

 

 لتفاعالت عملتست التي  المواد مصدر •
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 إضافية مصطلحات الفحوى  تفاصيل الظاهرة   \ كرةالف

 . طاقةلا في

  كائنال في الكيماوية تفاعالتلا

 يد على تنشيطها يتم الحي

 . إنزيمات

 .ذاتية أو ذاتية غير تغذية هو مواد تبادل

   الضوئي   البناء  تفاعل •

  ضوئية   طاقة   تحويل  تفاعل

  يتم  تيلا ،كيماوية طاقة إلى

  ئنات اك  يد  على  إستغاللها

 .حية

 

 

 

 .خضراء داتبالستي ،كلوروفيل

 

,  لمراحلا متعدد إنزيمي كتفاعل الخلوي التنفس • 

  والتي, ويةماكي طاقة إستخالص يتم وفيه

 . الخلية في الحياة  تفاعالت كل لتنفيذ تستعمل

الت تبذل كوسيط في تفاع  ATPال  أهمية •

 كيماوية.ات رغيّ عّال, وتطاقة مثل نقل ف

لوجية, تمّكن  تنفيذ منشطات بيوات ك نزيماال  •

 خلية. فاعالت في الالت

االنزيمات يتأثر من  نشاط -

مثل ال   ،عوامل مختلفة

pH  ، يز ترك ،الحرارة

  تركيز ،ادة األساسم

 جليكوليزا, حرارية  طاقة

 

 ،فوسفات ،تنفس هوائي ،ميتوكندريا ،أحادي سكر

 . ADP, ATP ،تخمر

 

 

 

  ،ُمعيق ، نى فراغيمب ،تخثر ،بوفر ،الموقع فعّ  

 .تخّصص
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 إضافية مصطلحات الفحوى  تفاصيل الظاهرة   \ كرةالف

 . ومعيقات االنزيم

ة في جميع الكائنات راثيالو المادة

 DNA الحية هي ال 

 

 يهو, كشفها تم الوراثية الشيفرة

 الكائنات جميع دعن متماثلة

 . الحية

 

   خاليا حقيقية النواة ال في

 DNA  في ُمنظم 

 ثابت عددها. وماتكروموز

 .نوع لكل وُمميز

 الوراثية  المادة

 .DNA لا مبنى •

 : DNAال  مميزات •

 ,  للفرداصة زة للنوع وختركيبة ممي وذ   -      

 ى   إل( عند االنتقال من جيل بغالبهيُحفظ )    -      

 . جيل            

 , جداً  ثابت   -      

 تغيرات )طفرات(.تحدث فيه ممكن ان    -      

 .الكروموزوم مبنى •

 ،جين ،مكّملةجديلة   ،جديلة ،نيةنيتروجي قاعدة

 ،نووية أحماض ،فوسفات ،ريبوز-ديؤوكسي

   .  طفرة.ريبوز ،ُمضاعف لولب ،ؤوتيدنوكل

 

 ، (Cسيتوزين ) ،(Gجوانين ) ،(Aأدنين )
 ( Tتيمين ) 
 
 
 

 

 

 سنترومير , كروماتيدات

خلية تنتج من خلية سابقة.   كل

  DNAقبل إنقسام الخلية ال 

 دقيقة صورةب وينتقل يتضاعف

 تينالناتج تينيخللا  إلى)غالباً( 

 . اإلنقسام عن

  الخلية اةحي  دورة

 DNAمضاعفة ال  •

 ميتوزا  •

 . الجسم خاليا في تحدث -

  غير تكاثر  ،تمايُز ،نمو: العملية أهمية -

 

 DNAإنزيم يُضاعف 

 كروموزومات  ،مغزل
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حية التي يحدث  ائنات الالك عند 

عندها تكاثر جنسي يحدث إنقسام 

 إختزالي )ميوزا(.

 

 

 .جنسي

 بقتينمتطا خليتين جإنتامبدأ االنقسام:  -

 االم  ةليلخ

 

 إنقاسم إختزالي  – ميوزا •

 جنسي راثلتك الخلوي ساألسا -

  على تحتوي  خاليا إنتاج: اإلنقسام مبدأ -

 عدد الكروموزومات.  نصف

: إنتاج خاليا هبلوئيدية: العملية  أهمية  -

 .الوراثية التنويعة زيادة

 

 .الكروموزومات  فصل في اخطاء •

  ،الكروموزومية( المجموعة)ثنائي  ديبلوئيد

، وعة الكروموزومية(جم)أحادي الم دهبلوئي

  ،إخصاب  ،أنفصال كروموزومات غير مشروط

 تكاثر خلية ،متماثلة  وماتموزكرو ،زيجوتا

)خلية  خلية تكاثر ذكرية ،خلية بويضة ،()جاميطة

 منوية(. 

 

 

 متالزمة داون.

 إلنتاج شفرتُ المادة الوراثية  

 .الصفات ستعك التي, اللياتز

 

 

 

  زالل إلى DNA من

ة في  ادع يتمدة الوراثية الماعن  التعبير •

 زالل  DNA  RNA  :سار م

  بواسطة ُمراقب الجينات عن التعبير •

 .خلوية وخارج خلوية داخل  إشارات

، وراثية شيفرة ،حامض أميني ،جين

 ،ترجمة ،نسخ ،ريبوزوم ،نكودو

RNA ناقل ( tRNA)، RNA  رسول 

(mRNA.) 

 

 ، (Cسيتوزين ) ،(Gجوانين ) ،(Aأدنين )
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 إضافية مصطلحات الفحوى  تفاصيل الظاهرة   \ كرةالف

في جميع  الجينوم يتواجد كل

اليا في الجسم, ولكن في كل  الخ

لية يتم تفعيل فقط جزء من خ

 الجينات. 

  الجين تفعيل على بةاقمر توجد

  ومن الشدة ناحية من المناسب

  وحسب, والزمان المكان ناحية

 .بيئية فظرو

 

مراقبة على   - النواة حقيقيةخاليا  في •

ان تكون في كل   ممكنتفعيل الجينات 

إلى    DNA مسار من مراحل  مرحلة

 زالل.

  ميت االخالي عديدة كائنات في التمايُز عند •

  عن للخلية لفةمخت يةيفوظ أداءات تحديد

 نشاط على بةمراق عمليات طريق

 (. مفعول إبطال, تفعيل)  الجينات

 

 

 

 ، (U)يوراسيل  ،(Tتيمين ) 
 DNAإنزيم ينسخ 

 

 

 

 مستقبالت   ،اتهورمون

 . جذعية خاليا

 

تحدث   DNA جزيء ال ي ف 

 رات. يّ أحياناً تغ

 

 

 

 طفرات  

قواعد ال  هي تغيير في تسلسل  طفرة •

DNA . 

)نقصان,  واحدة دةقاعطفرات في  •

 (.تبديل, إضافة 

يتم  DNAكل تغيير في مستوى ال  ليس •

 ر( طفِّ لطفرة )مُ ب اُمسبّ 
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 التعبير عنه في مستوى الزالل. 

 

 وحسبها اعدوق هنالك

 مالإحت نع التعبير يتم

  من صفاتلا إنتقال

 . جيل إلى جيل

 

 مندل   وراثة

طريقة وراثة لصفة واحدة, العالقات  •

ر ظهلماألفراد بالنسبة ل ددية بينلعا

 . ُمراقب تهجينالخارجي, 

 . األليالت عديدة جينات •

 س. وراثة مقترنة في الجن •

  ,الدم أنواع  االنسان: وراثة في عائلة •

 . وانا, عمى الهموفيلي

 

, جين, جينوتيب, جيل  ي, أليل متنح, أليل سائدأليل

  جيل(, F1)  االّول األبناء جيل(,  P) اإلباء

(, هوموزيجوت, F2) لثانيا األبناء

  صنف, جنس ,تهجين إختبارهتروزيجوت, 

 سالالت. , مشتركة سيادةنوتيب, يطاهر, ف

 

  وفي ثةالورا في لمعلوماتا

 في بيقهاطت يتم يةالوراث الهندسة

  صناعة في,  الزراعة

 .بالط وفي وتكنولوجيابيال

   ومجتمع طب, وراثة

 وراثية هندسة •

 DNAل  تغييرات مقصودة في ا تمّكن -

 . الحي الكائن في او الخلية في

 الجينوم  شروعم

 



19 

 

 אגף א' מדעים 
 את הביולוגיה הפיקוח על הור

 גיהדים למתמחים בביולתכנית לימ
 ''א קורונה תשפ -שעההוראת  –פרט התכנים מ

 

 إضافية مصطلحات الفحوى  تفاصيل الظاهرة   \ كرةالف

 

 

 حشراتل نباتات صمود:  لتطبيقات أمثلة -

 إنتاج,  ولالمحص في تحسين, ضارة

 ات. زالليات وهورمون

 .ُمراقب  غير بشكل جينات نشر: سلبيات -

 يا جذعيةوإستعمال خال  إستنساخ •
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 אקולוגיה  -البيئة  

 

 اضافية مصطلحات محتويات تفصيل ة ظاهر/فكرة

عوامل إحيائية وعوامل ال  بعدةالبيئة  تتميز

 كلضها على بعض. ر بعتؤث ية، التيإحيائ

ي  لظروف  فمعا ا تكّون التنمية بيت مميزات

موارد ضرورية  قسم منها تشكل ية، وبيت التنم

 لحياة الكائنات الحية.

واحد من هذه العوامل يمكن أن يكون عامل   كل

 بيت في الحية الكائناتكبر مجموعة  حددي

 . يئةالب في التحمل قدرة تحدد معا وكلها التنمية،

     البيئة زاتممي

 ضوء  تربة،  ماء،:  إحيائية  ال  عوامل •

 و سجينكأ  رياح، رة،حرا درجة اع،شعوا

 2CO. 

 فطريات  حيوانات،  نباتات،:  إحيائية  عوامل •

 . وبكتيريا

 

 رةُمنحسِ أنواع  ،دمحد عامل

ع بيولوجي.  ،אנדמיים()  تنوُّ

أفراد نفس العشيرة وبين أفراد عشائر   بين

 متبادلة قاتعال توجدتمع نفس المج فيمختلفة 

 . مختلفة أنواع من

 تؤثر وبينها ائرالعش داخل ادلةالمتب العالقات

 . العشائر كبر على

  متبادلة عالقات

 . والمستهلكات المنتجات بين تغذية عالقات •

 . اإلفتراس من هروب افتراس، •

 .العشائر وبين العشائر داخل تنافس •

 أنواع من( سيمبيوزا) تعاون عالقات •

 .مختلفة

 .العشيرةر بَ كِ   المتبادلة علىقات العال تأثير •

  التغذية، ذاتي  غير ذية،التغ ذاتي

 أولية، مستهلكات ،اتتجمن

 .ثانوية مستهلكات

 

   .تعايشتطفل،  ،تكافل تبادلي 
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 اضافية مصطلحات محتويات تفصيل ة ظاهر/فكرة

  ومصدر مواد إلى بحاجة الحية ئناتالكا كل

 مواد تستوعب الكائنات. بقائها اجل من طاقة

 . حرارية ةوطاق مواد وتطلق البيئة من

  ومفتوح للمواد  مغلق بيئي جهاز هي وسفيرابيال

 . اقةللط

 

 همة في إستحداثيفة مالدقيقة وظ للكائنات

 المواد في الطبيعة.

 الطاقة، انتقال الطاقة،  مصادر

 . البيئي الجهاز في المواد ودورات لموادا انتقال

 

 األولي  الطاقة  مصدر هي الشمس •

 .ةالبيئي األجهزة معظم في واألساسي

 وبين اإلحيائية العوامل بين ةقطاال انتقال •

 . إحيائية الال البيئة

حيائية يتم امل اإلالعو الطاقة بين تدفّق •

 بواسطة التغذية.

المواد في  لعرض انتقال الطاقة و طرق •

، شبكة الغذاء  ة غذائيةسللالجهاز البيئي: س

 والهرم البيئي. 

 النيتروجين دورة : الطبيعة في  المواد دورات

 .الكربون ودورة كيماوية(  التيل تفاعن تفص)بدو

  حرارية،  قةطا كيماوية، طاقة

 مادةوفّر, ت ية،اإلحيائ تلةالك

  عضوية،  غير مادة عضوية،

 ،تغذية عالقات علوي، مفترس

 أولية)  مستهلكات منتجات،

)بكتيريا  محلالت، (وثانوية

  تركيب تنفس،(، وفطريات

 . نيتروجين تثبيت ضوئي،

 

  على تؤثر ים( אבולוציוני) التطور عمليات

 عتنوّ لنوع, وعلى الصفات التي تَُميِّز ا تكرارية

 . األنواع

   التطور عمليات

 حقائق ةثالث على رالتطو نظرية تعتمد : 

 منه  قسم ن،تبايّ  يوجد عشيرة كل في •

  تنوع ،نوع  ،تكرارية لياقة،

 . وجيولبي
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 اضافية مصطلحات محتويات تفصيل ة ظاهر/فكرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .وراثي

  أفراد  عدد من  أكبر الناتجة  النسل أفراد  عدد •

 . ءالبقا نجح في ت التي النسل

 وبين األفراد صفات بين ةعالق هناك •

  خصبة، نسل أفراد اءنشوا بالبقاء احتماالته

الزمن   بمرور .معينة يئيةب وفرظ في

ر األفراد ذوي يزداد في العشيرة تكرا

 صفات تكسبها أفضلية.  

  مالءمة . 

 .طبيعي انتخاب ياتعملناتج  هي المالءمة -

 ( وراثينتباي  ) اختالف 

 النوع لداخ األفراد بين اختالف -

 سلوكية،: الفروق خالل من يظهر

 المستوى وعلى ومبنوية فيسيولوجية

 .يئيوالجز لخلويا

 االختالف :  مصادر -

في خاليا    عشوائية طفرات -

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

ُمنحسرة   أنواعتكاثري،  حاجز

 . (םמייאנד מינים)
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  في الزيجوتا.أو ناسل الت

 لألليالت  مختلفة تركيبات -

 . جنسي تكاثر -

 طبيعي  بانتخا •

كمادة خام  تبايُن في الطبيعة -

  لالنتخاب الطبيعي، تنافس على

,  على قيّد الحياة بقاءالموارد، ال

 . لمالءمةاو إنشاء أفراد نسل خصبة

 تؤثر يعيالطب  االنتخاب اتعملي -

 وعلى  األنواع، داخل التنوع على

 . األنواع تنوع

 األحداث من أيضا يتأثر العشائر تركيب •

 . العشوائية

 مع  بالتوازي تحدث شوائيةع أحداث -

 . طبيعي انتخاب عمليات

وطفرات  ةأحداث عشوائي تأثير -

عشائر خاصة في   كبيرائية عشو
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 في ارتفاعصغيرة، وقد تؤدي إلى  

 في فضلية أ لها ليس صفات رتكرا

 البيئة

 رعشائ -تحت إنتاج إختالفات بين  -

يُمِكن أن يُؤدي  תת אוכלוסיות()

ؤدي  وبذلك يُ  ،إلى إنتاج أنواع جديدة

ع األنواع.   إلى زيادة في تنوُّ

 

لدى   الوظيفي واألداء بنىالم نبي الءمةم كهنا

 الظروف في بيئاتها. الكائنات الحية وبين 

 تنمية  لبيوت مالءمة 

 مبنوية: المالءمات من مختلفة أنواع

 .سلوكية بيوكيماوية، -فيسيولوجية)مورفولوجية(، 

 

 

 . النباتات اةيح دورة •

 

 وجيوفيتات حولية نباتات حياة دورة •

 المتوسط رالبح حوض ناخلم كمالءمة

 . الصحراوي خلمنااو

  جةدر ذوي) هوموتيرمي

( )اندوتيرمي( ثابتة جسم حرارة

درجة   ذويفويكلوتيرمي )

  (متغيّرةحرارة جسم 

 وتيرمي(  ت)اك

 

 

 

 

  البذور، نشر تلقيح، نتح، بصل،
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 ة،درن ثغور، انبات، بذرة،

 .ةثمر زهرة،

 .ويغيرها  بيئته على يؤثر اإلنسان

 

 

 

 

  البيئة على اإلنسان رتأثي

 اإلنسان  مصلحةل تليافعا •

  منتوجاتزراعة مكثفة: إنتاج غذاء و  -   

 كثيرة أخرى  لرفاهية اإلنسان 

مثل: تغير موعد اإلزهار، تأثير على   -

وتيرة وضع البيوض، تطوير أصناف 

 ت محاصيل غزيرة، تطويرذا

 أمام اآلفات.أصناف صامدة 

 صناعة    -

 بناء.  −

 البيئي الثمن •

 .دالموار وتقليص تلوث -

 .ةتنمي بيوت هدم -

 .غازية أنواع ولودخ أنواع نقراضإ -

 البيئي الثمنلتقليل  طرق •

 انحسار تسميد،ـ يئة،الدف تأثير

 ابادة بيولوجية، ابادة ،األوزون

 ة،تنمي  بيوت هدم ة،كيميائي

 

  ماء،ال ثيوتل هواء،ال ثيتلو 

  مجاري، مياه التربة، ثيتلو

 أنواع ،نظيفة مياه مالحة، مياه

 أنواع باالنقراض، مهددة

 . كومبوست ،غازية
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 اضافية مصطلحات محتويات تفصيل ة ظاهر/فكرة

 . بيولوجية ابادة: الزراعة في -

 مستديم تطوير: البناء والصناعة في -

 الموارد استهالك تقليص -

 بيئية  نينقوا سن -

 . تربية وتوعية -

 . األنواع تطور عملية على نساناإل تأثير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاكل يثير الطبيعة في نسانإلا تدخل

 تطورية عمليات على لإلنسان نممك رتأثي •

 :  أمثلة

 الحشرات مبيدات أدوية، امام صمود -

 . األعشاب ومبيدات

عث الفاتح والعث تغيّرات في ال -

لمصانع غامق في أعقاب دخان اال

 מלניזם תעשייתי( )

ضغط  وندب) محمية ئةيب في العيش -

 ( بيئي

 االنتخاب ضغط يقلل الحديث الطب -

 الطبيعي 

  ي الطبيعة:ع فألنواتنّوع ا على تأثير -

 انواع، إدخال أنواع، انقراض

اجز  حو، بصمة قدم بيئية

 (ותיימ)ק إستدامة ،جغرافية
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 اضافية مصطلحات محتويات تفصيل ة ظاهر/فكرة

 لغاءإ أنواع، انقراض اع،أنو حفظ . القيةاجتماعية وأخ (דילמות) معضالتو

 غازية  أنواع جغرافية، حواجز

 ورعاية تحسين -

  على بالمحافظة المرتبطة   المعضالت •

 :البيئة

 . ابل تطويرمق محافظة -

 .أخالقية راتاعتبا مقابل الفائدة ثمن -
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 الرقابة على عمل الجينات وهندسة وراثية

 ظاهرة  \فكرة  تفصيل المحتوى  اضافية  مصطلحات

ء النسخ  موضع بادي(, Operator) مشغل الع ضمو

(Promoter ) ,,صيانةجينات   جينات مبنوية 
(Housekeeping genes), كابح \مثبط  

(repressor) ,ُمحفّز (cerindu) . 
  

 

   سون.إنترون , أك

 أن يمكن الخاليا في تالجينا تفعيل على الرقابة
 ال مبنى: التالية المراحل من مرحلة كل في تحدث

 DNA  ,ترجمة , لصق -قطع,   نسخ . 

 ورقابةعلى مستوى النسخ : رقابة إيجابية  ةرقاب  -
  ( . اللكتوز أوبرون ) سلبية

  إبطال): DNA ال مبنى مستوى على رقابة -

       .(  X كروموزوم ل ومفع

ق في خاليا حقيقية  لص -رقابة على مستوى قطع -
 שחבור חלופי(. )  ق بديل لص -نواة: قطع ال

 

 

 . الجينات من جزء يتم تفعيل فقط  خليه كل في

,  أين ,  تقرر والتي الجينات تفعيل على رقابة جدتو
 . المختلفة الجينات يتم تفعيل مدى وبأي كيف,  متى

 

ميع الكائنات بة مشتركة لجالرقايات قسم من آل
 لمجموعات ُمعّينة. الحية, وقسم خاصة 

  

 (.stem cell)جذعية  تمايز, خلية 

 

جينات معينة    إبطال مفعولخالل عملية التمايز يتم  •
 رى. تفعيل جينات اخو

  تفعيل  في كائنات متعددة الخاليا تكون الرقابة على 
 الجينات هي اساس عملية التمايز. 

 

تين, مناطق ال يتم ترجمتها م ترجمتها الى بروق يت مناط
 الى بروتين.

 PCR, (אלקטרופורזהكهربائي )صل , ف( ג'לجيل )
 
 

ا نن عند االنسان يمكِّ   النوكلؤتيدات التعرف على تسلسل  •
  ص وراثي وتمييز وراثي.من تشخي 

عاهات وراثية يتم  \ تشخيص وراثي لالمراض  •
وتيب او تمييز  كاري )باالساس( من خالل تمييز تغيير بال 

  ير بتسلسل القواعد في الجين المسؤول عن المرضتغي 
 . لتحكم منطقة اأو في 

للتمييز الوراثي يوجد استعماالت مختلفة مثل:   •
 ص جنائي.  فحص القرابة العائلية وفح 

تم التعرف على تسلسل القواعد الكامل في جينوم  
 (بعض الكائنات الحية )من ضمنها االنسان
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 ظاهرة  \فكرة  تفصيل المحتوى  اضافية  مصطلحات

גנים, טרנסكائنات (, انزيمات قطع)ة ددّ حانزيمات م
  DNA, فيروس(  اقل مادة وراثية )بالسميد, ن , ليجاز
,  ממיין(جين ُمصّنِف ) , نسخ عكسي. cDNA))مكمل 

 . מדווח( جين ُمبلِّغ )

حدث بمساعدة  ر عن جين في خلية مهندسة ي عبي الت  •
تحُكم المسؤولة  الربط بين الجين المبنوي وبين منطقة ال

   لمبنوي. ن اي عن تفعيل الج

  ةكون مناسب ت لجين مهندس يجب ان تحُكم منطقة ال •
   لعائل.خلية اي م فلتحكُ لزالليات ا

في عملية نقل جينات من خلية حقيقية النواة الى بدائية   •
 م نقل االكسونات فقط )من خالل استعمال النواة يت 

 DNA  ُكمل(م . 

  )  إلى الخلية  ناقالت مختلفة تساهم في ادخال جينات •
 . ( روساتوفي دات بالسمي 

لوراثية هي  ا فرةي لشواالنسخ والترجمة آليات 
نا من نقل جينات  يمكن  , مماعالمية( )  دةاليات موحّ 

بطرق الهندسة الوراثية بين انواع مختلفة )كسر  
في كل كائن حي يوجد  االنواع(. كذلك  حاجز 

لكائنات حية  خاصة  تحُكم زالليات  \ليات مراقبة  آ
  ُمعّينة.

 

 
 

 عة:  في الزرا • 

) )إدخال جين   سببات االمراض مُ النباتات لصمود  -
 باتات(. الن  إلى  "ُسم من الباسيلوس "

  رفع القيمة الغذائية للمحصول.  -

 ة والطب:  في الصناعة البيوتكنولوجي  •

ليات بشرية بالبكتيريا وبالنباتات وعالج  ج زالانتا -
 تفعيل جين االنسولين في البكتيريا(.) جيني.

-  

  تطبيقها في يتم  ندسة الوراثيةوالهالمعرفة بالوراثة 
 الزراعة, الصناعة البيوتكنولوجية والطب. 
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  اتالثديي  حتى لخليها وحيد من : التطوري انبالج من  فسيولوجية قارنهم

 مصطلحات اضافية شرح مضامين  فكره/ظاهرة 

 مبنى جسم الكائن الحي مع موطنه .  يتالءم

 تطوريه. عمليات تحدث نتيجة المالئمات ه هذ

   

 التطورية: ليات  العم المراحل/ 
تشمل تغيرات في  عمليات بفضل  لليابسة المائية البيئةل من حدث االنتقا• 

 مبنى أجهزة مختلفة في الجسم  وأليات عملها.  

 إنتقال من كائن حي وحيد الخلية إلى كائن حي عديد الخاليا.  •
 

 مالئمة 

 ائية عوامل ال أحي 

 تطورية  أفضلية 

 سطح للحجم النسبة بين مساحة ال

وطاقة  يا نقل المواد وخال جهاز النقل ن يمكّ 
هذا الجهاز موجود   .  الجسم  أجهزهبين حرارية 

  مساحة السطحبين  بة النسعند كائنات حيه فيها 
 ال تمّكن انتقال ناجع من البيئة إليها. والحجم 

   

  جهاز النقل

, األسماك,  راتعند الحش نقل مبنى ووظيفة أجهزة ال •
 دييات. ر وث , طيوواحف البرمائيات, ز

 .وأهميتها  والمفتوحة  المغلقة ويةالدم  الدورةالفرق بين  •
 
  عند الفقريات الدموية  والدورة  ب تطور القل •
 البرمائيات ، الزواحف ، الثدييات والطيور.  ، األسماك مبنى القلب عند  -
 . ومزدوجةدوره دمويه واحده  -
القلب  ط ت  - الفقريات  الدموية  ورةلدواور  د  , عند  دوره    واحده   مويهمن 

دمويه   األمكّ   مزدوجةلدوره  عمليات  حدوث    أفضل بصوره    يضن 
 .  الجسم حرارة على   والمحافظة 

   حاجز بين غرف القلب,    ،ارةالحر ثابتةكائنات 
  .الحرارة  مختلفةكائنات 

 

  

- و  O2تبادل   جهاز التنفس يحدث في 
CO2 سم والمحيط. جبين ال 

 

 جهاز التنفس 
ماك  ساال الحشرات   از التنفس (عند)جه  دل الغازاتمبنى جهاز تبا•

 .   تياالبرمائيات والثدي 
  

, انتشار عن طريق جلد رطب,  خياشيم
 تين.رئ  قصيبات, دعموص,  
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 مصطلحات اضافية شرح مضامين  فكره/ظاهرة 

 : اإلفراز لجهاز ناك وظيفتان ه

الفضالت والسموم التي تنتج خالل   إبعادأ. 
مصدر  ومن الخاليا حدوث عمليات االيض في 

 . خارجي 

مالح ومواد حيوية  األ زان المائي, تنظيم االت . ب
  مختلفة. 

  اإلفراز  ازجه
مبنى ووظيفة جهاز االفراز في كائنات وحيدة الخلية, أسماك مياه مالحة,  

 أسماك مياه عذبة, طيور وثدييات.  
, حامض  آمونيا:   مختلفة  ةتنتج الكائنات وتفرز فضالت نيتروجيني •
وبين   ةي وجين ايات النيترن نوع النفبي  مالئمةهناك   . وريك, يورياي ال

( وبين نمط حياته  يابسةعيش فيه الكائن الحي )ماء/المحيط الحيوي الذي ي 
  (. رحم  أو )تطور الجنين في بيضه 

  . ومالحة عذبه  مائية بيئةمالح للعيش في الاتزان مائي وا آلياتتنظيم • 

 منقبضة فجوات ,  خياشيم, كليه 

    

     
  

  اجد تو ستمراريةا   الجنسي  رالتكاث  جهاز  يحيت  
  األنواع

 جهاز التكاثر 

 أجهزة التكاثر عند األسماك الطيور والثدييات. وظيفة مبنى و •
 :   التالية المبادئحسب  تية االحي  للبيئةعمليه التكاثر  تتالءم •
 حدوث اإلخصاب )خارجي / داخلي(  موقع   -
 الرحم(كان تطور الجنين )بيضة / م -
 ( المأ م د/  )بيضةلجنين يتغذى منها االمواد التي ر مصد  -
الماء / لكيس البول الجنيني /   إلىعند الجنين ) إفراز الفضالت  مكان -

  . (سائل السليّ /للسائل الذي يحيط بالجنين
ء,  تبادل الغازات عند الجنين )من الماء الى الماء, من الهواء الى الهوا

 م ( من دم االم وإلى دم اال
نتقال من الحياه  باالنات عند الحيوا تكاثر الجنسي ر جهاز التطوّ  يتعلق •

التكاثر,  اليا خل  الزمهلأرطبه  بيئةعلى  ألمحافظه، مع  لليابسة المائية
 . الجنين تطور لألخصاب و

,  رحم   ، صفار البيض،وضع البيض, والدة
     , השרצה. مشيمة
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في جسم اإلنسان والفيروسات البكتيريا  

 اضافيه مصطلحات حتوى الم تفصيل المبدأ / لفكرها

المخلوقات   كما. وحيدة الخلية اهبدائيات النو كائنات ا هيتيريبكال
 .التكاثر  يتوقف على هماستمرار وجود األخرى

 
 

 تكاثر بكتيريا 
 .انقسام الخالياب يتم االبكتيري تكاثر •
  متطابقة ةواحد ريا خلية بكتيمن  لمنحدرينأفراد النسل ا  •

,  يةالطفرات العشوائ رثعدا أفيما )بعضها البعض وراثيا ل
 (. وانتقال جينات

 طرق تنمية )وسط سائل, وسط صلب( •

 تكاثر عشيرة بكتيريا.  مراحل •
:  االبكتيري تكاثررة وتي تؤثر على العوامل التي  •

ودرجة   ألحموضةودرجة  واألكسجين الغذاء
 .مواد النفاياتيز وترك ألحرارة

 

أقلم  مرحلة الت, األسيمرحلة النمو  ,النمومنحنى 
 الموت لةمرحمرحلة الثبات ,,

 عالقات قيمالتي ت من البكتيريا عشائر  بانتظام جسم اإلنسان تعيش في
 .مع المضيف متبادلة

 
 

 ميكروبيوم 
مع التي تتصل  أجهزة الجسم في جميع البكتيريا تعيش •

 . الخارجية البيئة
والظروف   الطعام في جسم اإلنسان هذه البكتيريال يتوفر •

الحماية   يحصل على شخصوالثابتة، السبة والمنا المعيشية
  الهضم تساعد في عملية و  لألمراضالمسببة  البكتيريا من

 . الفيتامينات وإنتاج
جلى في الفترة األخيرة تأثيرات  لى ذلك, تتباإلضافة ا •

 سان وعلى أدائه. سم االنعديدة ومتنوعة للبكتيريا على ج
 

 

 .المرض يسبب إلنسانجسم ا في البكتيريا التي تعيش صغير من جزء
جسم اإلنسان   التكاثر في  قادرة على المسببة للمرض ريامعظم البكتي

 . يمةا السلالخالي التي تضر السمومتنتج و
 
   

 بكتيريا مسببة لالمراض :
 . البكتيريار  عشائمن  أقلية هي المسببة للمرض البكتيريا •

 . كوخ مبادئ - المسببة لألمراض البكتيريا تحديد• 
 السموممن  هي نتيجة ض األمراض المعديةأعرا •

 . البكتيرياجهاز المناعة ضد عمل أو نتيجة ل /و  البكتيرية
 طريقة عمل:  •
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  الكوليرام وس التيتانوسسم  

تضر أدوية  اعدةبمس البكتيريا األمراض التي تسببها يمكنك عالج
 لبكتيريا وال تضر باإلنسان. با
  

 

 :معديةعالج باالدوية من أمراض 
  خاصة في   مكوناتيضر في  ةيمعد أمراضعالج  •

 . البكتيريا
 :المضادات الحيوية آليات عمل •
 (. البنسلين)البكتيريا  جدار خلية لىالتي تؤثر ع األدوية -
ريا  لبكتيخلية  في مةعملية الترج التي تؤثر على األدوية -
 (.االريثروميسين)

 

 

 

 

هذه  . تكررة نسبياموراثية ت تغيرافي عشائر البكتيريا  تحدث
بما في  سط التنميةو ات فيالتغير التكيف السريع مع تتيح التغييرات

 .يةللمضادات الحيو ذلك التعرض
 

 وصمود أمام مضادات حيوية:وراثي تباين  
لمضادات  لة مقاوم تطوير ؤدي إلىتيمكن أن  الطفرات •

 .الحيوية
  التي البكتيريا الى البكتيريا من الجينات األفقي انتقال •

مقاومة  بكتيريا تطور يؤدي إلىقد  لهاسن  ت منليس
 .المضادات الحيويةجموعة متنوعة من مل
 :حيويةت الللمضادا المقاومة آليات •
 . االنزيماتبواسطة  المضادات الحيويةتحليل  -
  بواسطة من الخلية حيويةالمضادات ال اخراج -

 .المضخات
يقلل من   يةادات الحيولمضلهدف لفي موقع ا تغييرات -

 .ونجاعتها المضادات الحيوية اليةفع
 
 
 
 
 
 

 قتران بكتيريا, التحول
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الخلية   اتآلي عتمد علىتكاثرهم ي همطلق طفيلياتهي  الفيروسات
 . المضيفة

 
 .المرض ويسبب الجسم المضيف يضر فيروستكاثر ال

 
دورة   في  محددة مراحلتصيب  األمراض الفيروسية لعالج ويةاألد
 .سلفيروا حياة

 رق مختلفة.ر بطالفيروسات تتكاث
 
 
 

 فيروسات: 

 سات مميزات مبنى الفيرو •

 مراحل تكاثر مشتركة لجميع الفيروسات: •
 لية العائل.مع خ الفيروسارتباط  -
 الفيروس الى خلية العائل.  دخول مركبات -
داخل وعلى يد خلية   انتاج مركبات الفيروس -

 لعائل.ا
 تركيب مركبات الفيروس بشكل كامل. -
ل ومهاجمة لعائلفيروسات من خلية اروج اخ -

 ى من نفس النوع.خاليا أخر

   عائل:خلية   –العالقة فيروس  مميزات •
 ةخلية المضيفلا بين العالقةخصوصية  -

 .الفيروسو
  على استخدام قدرته يتطلب تكاثر الفيروس  -

 . ضيفةالخلية الم إنزيمات
  إنزيمات لتكوين الجينات الفيروسات لها بعض -

 .دورة الحياة مالستكلزم الت فريدة
 االندماج في قادرة على الفيروساتض بع  -

في  البقاء على قيد الحياة و ة المضيفةالخلي جينوم
 خفي. شكل

 روسات: تكاثر الفيق طر
 ( HSV-1هربس ) فيروس

 ( HIV-1فيروس إيدس )

 

ضد فيروسات الن  دويةهنالك صعوبات في إيجاد أ

 ل.الفيروسات ال تقيم تفاعالت حياة بشكل مستق
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