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 ثٌفٙشط
    

 ثٌّٛػٛع َ
 

 ػذد ثٌظفقجس

 

1 
ٔمغجَ ز ٚثإل٠ثٌخٍٛ زٔشطثٌخ١ٍز ثٌق١ز ٚثأل

 .ثٌخٍٛٞ

 

 29ثٌٟ ص2ِٓ ص

 

 

 . صشش٠ـ ثٌٕذجس ٚفغ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕذجس 2

 

 56ثٌٟ  33ِٓ ص 

 

 

 . ػٍُ ثٌٛسثعز 

 

 53ثٌٟ  55ِٓ ص 
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 الخلٌة الحٌة
 

جُٞقذز جُطش٤ًر٤س ٝجُٞظ٤ل٤س ٌُِحتٖ جُك٢. ٝضٔػَ ضشٌَ جُخ٤ِس جُكذ جُلحطَ ذ٤ٖ جُك٢ ٝجُالق٢، ٢ٛٝ 

ط١ٞ ؽروس أطـش ضش٤ًد هحذَ ُِو٤حّ ذٌحكس جُٞظحتق جُؼشٝس٣س ُِك٤حز. ؾ٤ٔغ جُخال٣ح ٓكحؽس ذـشحء ذالص٢ٓ ٣ك

 ؛ ٓذػْ ذرؼغ ؾض٣ثحش جُرشٝض٤ٖ.     " ششـ ؿشحء جُخ٤ِس ٣أض٢ القوحُ "شٓضدٝؾس ٖٓ دٖٛ ٓلغلغ

 ٗٞجز ذذجت٤س " ذذجت٤س جُ٘ٞجز" ٝخال٣ح رجش ٗٞجز قو٤و٤س "قو٤و٤س جُ٘ٞجز".ضظ٘ق جُخال٣ح ج٠ُ خال٣ح رجش  

 

 ثٌخال٠ج دذثة١ز ثٌٕٛثر:
٣لطوذ ٛزج جُ٘ٞع ٖٓ جُخال٣ح ج٠ُ ٝؾٞد ؿشحء ٓـِق ُِ٘ٞجز.  ُِخال٣ح ذذجت٤س جُ٘ٞجز ًشٝٓٞعّٞ ٝجقذ ٣وغ  

، ٝك٢ حُرشٝض٤٘حشإلٗطحؾجُش٣رٞعٞٓحضذحُوشخ ٖٓ ج٣ُٞ٘س ٝال ٣ـِق ج٣ُٞ٘س ػحدز ؿشحء، ٣ٝك١ٞ جُغ٤طٞذالصّ آالف 

ك٢ قو٤وس جُ٘ٞجز.  ٝضكط١ٞ جُرٌط٤ش٣ح  ػٖ جُش٣رٞعٞٓحشحُش٣رٞعٞٓحش طـ٤شز جُكؿْ ٓخطِلس جُ٘ٞجٙ ضٌٞٗذذجت٤س 

جُضسهحء طرـٚ قغحعس ُِؼٞء دجخَ أؿش٤س أهشجص 

 ٓغطكس ضغ٠ٔ " جُػح٣ًِٞٞ٣ذجش".

أًػش ٝضطلٞم ذذجت٤س جُ٘ٞجز ػ٠ِ قو٤و٤س جُ٘ٞجز ذأٜٗح ٓط٘ٞػس 

ٖٓ ق٤ع ػ٤ِٔحش جأل٣غ جُط٢ ضإد٣ٜح. ٓؼظٜٔح ٣غطط٤غ 

ؿ٤ش جٗطحؼ ًحكس جٌُٔٞٗحش جُطش٤ًر٤س ٖٓ ؾض٣ثحش ذغ٤طس 

 .ػؼ٣ٞس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌخال٠ج فم١مز ثٌٕٛثر:
خال٣ح ٓؼوذز جُر٤٘س ٝجُغٔس جُطش٤ًر٤س جألعحع٤س ُٜح ٛٞ ٝؾٞد جُ٘ٞجز، جُط٢ ضؼضٍ جُكٔغ ج١ُٝٞ٘ ػٖ  

٣ٌٖٝٔ ضوغ٤ْ جُخال٣ح قو٤و٤س جُ٘ٞجز ج٠ُ خال٣ح ٗرحض٤س ٝخال٣ح ق٤ٞج٤ٗس ٣طشحسًحٕ ك٢ ٓؼظْ ع٤طٞذالصّ جُخ٤ِس. 

 جُطشج٤ًد جُـشحت٤س.
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 ثٌضشو١خ ثٌؼجَ ٌٍخ١ٍٗ

General Cell Structure 

 
خض ِجُخال٣ح جُٔخطِلس ضط٤ٔض ذطش٤ًد ػحّ ال ٣طـ٤ش ٖٓ خ٤ِٚ ئ٠ُ جخشٟ ذظشف جُ٘ظش ػٖ ٝظحتلٜح. ٣ٝط

ك٢ إٔ ٌَُ خ٤ِٚ ؿشحء خ٣ِٞح ٣ك٤طح ذٜح ًٔح إٔ ُٜح ٗٞجٙ ضكط١ٞ ػ٠ِ ٓحدضٜح جُٞسجغ٤س جُط٢ ٛزج جُطش٤ًد 

ض٤ٜٖٔ ػ٠ِ ٗشحؽٜح ٝضذ٣ش شثٜٞٗح، ٝذٜح ع٤طٞذالصّ ٣كط١ٞ ػ٠ِ ػؼ٤حش ضوّٞ ذحُٞظحتق جُك٣ٞ٤س 

 جألعحع٤س. ٝضخطِق جُخال٣ح ػٖ ذؼؼٜح ك٢ ًْ ٛزٙ جٌُٔٞٗحش ٝؽش٣وس ض٘ظ٤ٜٔح.

 

 

 جُـشحء جُرالص٢ٓ:
٣لظَ جُـشحء جُرالص٢ٓ ٓك٤ؾ 

جُخ٤ِس جُذجخ٢ِ ػٖ ٓك٤طٜح 

جُخحسؾ٢، ٣ٝ٘ظْ ػرٞس جُؿض٣ثحش 

ٖٓ جُخ٤ِس ٝئ٤ُٜح، ٣ٝكحكع ػ٠ِ 

ٓك٤ؾ ٓغطوش دجخَ جُخ٤ِس. ٣طٌٕٞ 

جُـشحء جُرالص٢ٓ ٖٓ ؽروس 

ٓضدٝؾس ٖٓ جُذٕٛٞ جُٔلغلغشز 

ضذػٔٚ ك٤ٜح ؾضت٤حش جُرشٝض٤ٖ، 

ٝضٌٕٞ ك٤ٜح سؤٝط جُذٕٛٞ 

ُِٔحء ؾضء ٖٓ  جُٔلغلشز جُٔكرس

جُغطك٤ٖ جُذجخ٢ِ ٝجُخحسؾ٢ 

ُِـشحء. ٝضٌٕٞ جألر٣حٍ جٌُحسٛس 

 ُِٔحء جُؿضء جُذجخ٢ِ ٖٓ جُـشحء.

 ُذٕٛٞ ٓغإُٝس ػٖ جُوٞجّ جُٔحتغ ٝجُٔطٔحعي ُِـشحء، أٓح جُرشٝض٤٘حش جُذجخِس ُٜح دٝس ك٢ ٝظحتق ٓؼ٤٘س ضطؼِنج

ضت٤حش جُرحػػس ُإلشحسز، ٝضإد١ جُرؼغ ج٥خش ، ٝضؼَٔ ذؼؼٜح ٓغطورِس ُِؿذكشًس ٓشٝس جُؿض٣ثحش ػرش جُـشحء

 دٝسجً جٗض٤ٔ٣حً.

 

 

 ٚظجةف ثٌذشٚص١ٕجس ثٌّشصذطز دجٌغشجء ثٌذالصِٟ:

 

 طٜح ذحٗطوحٍ جُؿضت٤حش ػرش جُـشحء: ضشضرؾ ٝظ٤لجُرشٝض٤٘حش جُو٣ٞ٘س ،

 .ذٔشٝس جُٔٞجد ذغُٜٞس ػرش جُـشحء ٢ٛٝ ضكط١ٞ ػ٠ِ ه٘حز ضغٔف
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  دٝس ذ٘وَ جُٔٞجد ػرش جُـشحء ذحضكحدٛح ٓغ جُٔٞجد.جُرشٝض٤٘حش جُ٘حهِس: ضِؼد 

 

 

 

 

 

 

 

 جُؼٞجَٓ ٝجٌُحت٘حش جُٔٔشػس : ذشٝض٤٘حش عٌش٣س، ضغحػذ ك٢ جُطؼشف ػ٠ِ جُرشٝض٤٘حش ج٤ُٔٔضز ُِخ٤ِس

 إلقذجظ جُطلحػَ جُٔ٘حػ٢.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  جُرشٝض٤٘حش جُٔغطورِس : ُٜح شٌَ خحص ٣غٔف ُؿضت٤حش ٓؼ٤٘س ذحالضكحد ذٜح 

 جالضكحد شٌَ جُرشٝض٤ٖ ٣ٝطرؼٚ جعطؿحذس خ٣ِٞس.٣ٝـ٤ش ٛزج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .جُرشٝض٤٘حش جألٗض٤ٔ٣س: ضوّٞ ذؼ٤ِٔحش جأل٣غ ذظٞسز ؿ٤ش ٓرحششز 

 

 

 

 

 

 :ٔفجر٠ز ثٌغشجء ثٌذالصِٟ

 

جد ٖٓ . ٝجٗطوحٍ جُٔٞف ُٔٞجد ٓؼ٤٘س ذحُٔشٝس دٕٝ ؿ٤شٛح٣ٝؼطرش ؿشحء رٝ ٗلحر٣س جٗطوحت٤س " جخط٤حس٣س" أ١ ٣غٔ

 : ٜٓ٘حئ٠ُ جُخ٤ِس ٣طْ ذؼذز ؽشم، ٝ
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 :  Diffusionثالٔضشجس  .1

 

، أ١ ػرش ضذسؼ جُطش٤ًض قط٠ ُؼح٢ُ ج٠ُ ٓ٘طوس جُطش٤ًض جُٔ٘خلغقشًس جٗطوحٍ جُؿض٣ثحش ٖٓ ٓ٘طوس جُطش٤ًض ج

 .ضطْ قحُس جُطٞجصٕ.  ٢ٛٝ ج٤ُ٥س جُط٢ ٣طْ ك٤ٜح دخٍٞ جألًغؿ٤ٖ ٝخشٝؼ غح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  Osmosisثالعّٛص٠ز .2
 

ك٢ .ذغرد كشم جُطش٤ًض ػ٠ِ ؾحٗر٢ جُـشحء  "ٓ٘لزشرٚ "ػ٤ِٔس ئٗطشحس جُٔحء ػرش ؿشحء جُخ٤ِس جإلٗطوحت٢  

ال ضٌطغد جُخ٤ِس جُٔحء أٝ ضلوذز ، ذ٤٘ٔح ك٢ جُٔكٍِٞ ٗحهض جُطٞضش ضٌطغد جُخ٤ِس جُٔحء ٞضش جُٔكٍِٞ جُٔطغح١ٝ جُط

 ق٤ع ضلوذ جُٔحء ٣ٌٝ٘ٔش جُغ٤طٞذالصّ . ، ٝػ٠ِ جُؼٌظ ك٢ جُٔكٍِٞ صجتذ جُطٞضش
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 : Active transportثٌٕمً ثٌٕشؾ  .1

 

ُ٘وَ جُؿض٣ثحش ػٌظ جضؿحٙ ضذسؼ جُطش٤ًض ، ٝضغ٠ٔ   ATPضِطضّ جُرشٝض٤٘حش جُ٘حهِس طشف ؽحهس 

ػٌظ ضذسؼ جُرشٝض٤٘حش رجش جُؼالهس ذحُ٘وَ جُ٘شؾ " جُٔؼخحش" ٝرُي ألٜٗح ضغطخذّ جُطحهس ك٢ ػخ جُٔحء 

 جُطش٤ًض ، ٓػَ ٓح ضغطخذّ ٓؼخس جُٔحء جُطحهس ك٢ ػخ جُٔحء ػٌظ هٞز جُؿحرذ٤س.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :NUCLEUSثٌٕٛثٖ  

 
ٗٚ ضٞؾذ أال ئجُخ٤ِس ػحدز ػ٠ِ ٗٞجٙ ٝجقذز  ضكط١ٞ

 ٣ٞٗٚألًحُخال٣ح جٌُرذ٣س ٝٓطؼذدز ج ٚذؼغ جُخال٣ح غ٘حت٤س جأل٣ٞٗ

٣ٞٗٚ ألجُخ٤ِس ٓطؼذدز جًخال٣ح جُؼؼالش ج٤ٌِ٤ُٜس ٝضظرف 

ق٤ٖ ض٘وغْ جُ٘ٞجٙ ػذز جٗوغحٓحش دٕٝ جٕ ٣٘وغْ جُغ٤طٞذالصّ 

جٝ ػ٘ذٓح ٣طالقْ ػذد ٖٓ جُخال٣ح غْ ضطالش٠ جالؿش٤س 

٣ٞٚ. ألٗجٝ خ٤ِس ٓطؼذدز ج خ١ِٞجُلحطِس ذ٤ٜ٘ح ٤ُطٌٕٞ ٓذٓؽ 

ٝعغ ؾضء ٖٓ ع٤طٞذالصّ جُخ٤ِس. ٌَُٝ أ٣ٞس ك٢ ألٗٝضٞؾذ ج

طس ذ٤ٖ قؿْ جُ٘ٞجٙ ٝقؿْ ٗٞع ٖٓ جُخال٣ح ٗغرس غحذ

 جُغ٤طٞذالصّ. 

 

 :صشو١خ ثٌٕٛثٖ )ِىٛٔجس ثٌٕٛثٖ(

٣لظِٜٔح  جُخ٣١ِٞطٌٕٞ ٖٓ ؿشحء٣ٖ ٣شرٚ ًَ ٜٓ٘ٔح جُـشحء  : Nuclear envelopجُـالف جُٟ٘ٞٝ -1

ٗحٗٞٓطش ٣ٝٞؾذ ػ٠ِ جُـشحء جُذجخ٢ِ ٤ًٔس ٖٓ جٌُشٝٓحض٤ٖ  15ضؿ٣ٞق ٓ٘طظْ ٣رِؾ جضغحػٚ قٞج٢ُ 

خشٟ جٓح جُـشحء جُخحسؾ٢ كطٞؾذ ػ٠ِ عطكٚ جُخحسؾ٢ أجٌُػ٤ق ضخطِق ك٢ عٌٜٔح ٖٓ ٗٞجٙ ج٠ُ 
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حس س٣رٞعٞٓحش ٣ٝطظَ ك٢ ذؼغ جالق٤حٕ ذحُشرٌس جالٗذٝذالص٤ٓس ٓٔح ٣ؿؼَ جُرؼغ ٤ٔ٣َ ج٠ُ جػطر

جُغ٤طٞذالص٠ٓ . ٣ٝٞؾذ ػ٠ِ ؿالف جُ٘ٞجٙ غوٞخ ٓغطذ٣شٙ ػ٠ِ ًَ  ؿالف جُ٘ٞجٙ ػٖٔ جُؿٜحص جُلؿ١ٞ

 ٜٓ٘ح قؿحخ سه٤ن ٣طكٌْ ك٢ جُٔٞجد جُخحسؾس ٝجُذجخِس ٖٓ ٝج٠ُ جُ٘ٞجٙ.

 

ٝجُرشٝض٤ٖ  DNA: ٝٛٞ ٓحدز جٌُشٝٓٞعٞٓحش ٣ٝطٌٕٞ ٖٓ  Chromatinجٌُشٝٓحض٤ٖ -2

 . Histoneجُٜغطٕٞ

 

 .٣ٞٗس جُخال٣حأٓؼظْ  :ضٞؾذ ٣ٞٗس ٝجقذٙ ػ٠ِ جالهَ كNUCLEOLUS٢ج٣ُٞ٘س  -3

 

 : Animal cellز ثٌق١ٛث١ٔ ثٌخ١ٍٗ

 

  َثٌغ١ضٛدالصCytoplasm : 

٣طشًد جُغ٤طٞذالصّ ٖٓ ٓحدز ؿشٝج٤ٗس ٓطؿحٗغس ؿ٤ش ٓشٌِس ضؼَٔ ًٞعؾ ضؼِن ك٤ٜح ؾغ٤ٔحش ٝضشج٤ًد 

 رجش أقؿحّ ٝأشٌحٍ ٓخطِلس.

 

 ثٌخ١ٍز   ػؼ١جسOrganellesCell : 

جُطٞجؾذ ذٜح ٣ٝذخَ ئ٣ؿحذ٤ح ك٢ أٗشططٜح  سغحذطح ط٤ٔض ذأٜٗض٢ طجُ ؛أقذ ٓكط٣ٞحش ع٤طٞذالصّ جُخ٤ِس ٢ٛ ٤سجُؼؼ

جُك٣ٞ٤س ، ٝهذ ضٞؾذ ك٢ جُخ٤ِس ذؼغ جُٔكط٣ٞحش ذظلس ٓإهطٚ أٝ طلس دجتٔس ٌُٜٝ٘ح ال ضذخَ ج٣ؿحذ٤ح ك٢ 

 ُِخ٤ِس .  Nonliving inclusionsجُؼ٤ِٔحش جُك٣ٞ٤س ٝضغ٠ٔ ذحُٔكط٣ٞحش ؿ٤ش جُك٤س 

ٝضطؼحكش ك٢ جضٔحّ  ؛ٝهذ ُٞقع إٔ ٛ٘حى ٓؿٔٞػس ٖٓ جُؼؼ٤حش جُط٢ ضطشًد ٖٓ أؿش٤س ضشرٚ ؿشحء جُخ٤ِس

 ٝظحتق ٓؼ٤٘ٚ )خحطس ضظ٤٘غ ٝجكشجص جُرشٝض٤ٖ(. 
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 :ِٟثٌؾٙجص ثٌشذىٟ ثٌغ١ضٛدالص 

 

  Smocth endoplasmic reticulum (SER)جُشرٌس جالٗذٝذالص٤ٓس جُِٔغحء  -1

ٝرُي ُٞؾٞد جُرشٝض٤٘حش جُـشحت٤س جُط٢   Acidophilicٛزج جُؿضء ٣ط٤ٔض ذأٗٚ قٔؼ٢ جالططرحؽ

ضٌٕٞ ػحدز رجش ؽر٤ؼس هحػذ٣س ٝضوّٞ جُشرٌس جالٗذٝذالص٤ٓس جُِٔغحء ذحُؼذ٣ذ ٖٓ جُٞظحتق جُخ٣ِٞس ٜٓ٘ح ٓح 

: ٢ِ٣ 

 

 . Steroidsجشضظ٤٘غ جُِر٤ذجش ٝخحطس جُغطش٣ٝذ -أ

 .٣ٖٞ جالٓالـ جٝ جالقٔحع جُٔؼذ٤ٗسضٌ -خ

ضخ٤ِض جُخ٤ِس ٖٓ جُغّٔٞ ٝرُي ذشذؾ جُغّٔٞ ٓغ  –ؼ 

 . جؿش٤طٜح جُرشٝض٤٘حش جُٔٞؾٞدز ك٢

ٗوَ جُغ٤حالش جُؼظر٤س ٖٓ ؿشحء جُخ٤ِس ج٠ُ دجخِٜح  –د 

 ًٔح ك٢ جُخال٣ح جُؼؼ٤ِس 

دٝسجٕ جُٔٞجد دجخَ جُغ٤طٞذالصّ ًٔح ك٢ جُخال٣ح  –ٙ 

 جُلحسصز 

ض٣ٌٖٞ ٝضٌغ٤ش جُؿ٤ٌِٞؾ٤ٖ ق٤ع ٣ٞؾذ جالٗض٣ْ –ٝ 

 جُخحص ذٜزٙ جُؼ٤ِٔس ك٢ جؿش٤س جُشرٌس جُِٔغحء 

 

 

 

 :rough (granular) E.Rجُشرٌس جالٗذٝذالص٤ٓس جُخش٘س ) جُكر٤رس (  -2

ػ٠ِ عطف جؿش٤طٜح ؛ ٝجُٞظ٤لس جالعحع٤س ُِشرٌس جُكر٤رس  ٠ٛٝRibosomes خش٘س ُٞؾٞد جُش٣رٞعٞٓحش

٢ٛ ضظ٤٘غ جُرشٝض٤٘حش جُط٢ ضوّٞ جُخ٤ِس ذاكشجصٛح )ٝضٌٕٞ ػحدز جٗض٣ٔحش( ُٝزُي كحٕ جُخال٣ح جُٔظ٘ؼس 

ُِرشٝض٤٘حش ضٌٕٞ ٤ِٓثس ذحُشرٌس جُط٢ ضؼل٠ ػ٤ِٜح جططرحؿح هحػذ٣ح ذغرد ٝؾٞد جُكٔغ جُٟ٘ٞٝ ك٢ 

ٕٞ ؾض٣ثحش جُرشٝض٤٘حش ك٢ جُش٣رٞعٞٓحش ضغوؾ ك٢ ضؿ٣ٞق جُشرٌس جالٗذٝذالص٤ٓس جُش٣رٞعٞٓحش .ٝذؼذ جٕ ضطٌ

جُكر٤رس ٝضٔش دجخِٜح ج٠ُ جٕ ضظَ ج٠ُ جؾغحّ ؾُٞؿ٠ ق٤ع ٣طْ ضش٤ًضٛح ٝضؼرثطٜح ك٢ جؿش٤س ػ٠ِ ٤ٛثس 

 جُكر٤رحش جٝ جُك٣ٞظالش جالكشجص٣س جُط٢ ضطكشى ٗكٞ ؿشحء جُخ٤ِس ُطظد ٓكط٣ٞحضٜح خحسؾٜح .

 

 

 سثٌش٠ذٛعِٛج : 

ٗحٗٞٓطش(  5ٗحٗٞٓطش( ٝضط٤ٔض ج٠ُ ؾضء طـ٤ش )  ٢ٛ15 قر٤رحش ٣ظَ جُوطش جُٞجقذ ٜٓ٘ح ج٠ُ قٞج٠ُ ) 

ك٢  ًَ ؾضءٗحٗٞٓطش( ٣شضرطحٕ ٓغ ذؼؼٜٔح كوؾ ك٢ ٝؾٞد جُكٔغ ج١ُٝٞ٘ جُشعٍٞ ٣ٝطٌٕٞ  11ٝآخش ًر٤ش )

 جالٗذٝذال٤ٓس جُخش٘س٣ٞٗٚ جُخ٤ِس.ٝجُش٣رٞعٞٓحش ٢ٛ هحستحش جُشلشز جُٞسجغ٤س ٝهذ ضٞؾذ ِٓطظوس ذـشحء جُشرٌس 

)ًٔح رًش ٖٓ هرَ( كطوّٞ ق٤٘ثز ذطخ٤ِن جُرشٝض٤٘حش جالصٓس ُغ٤طٞذالصّ جُخ٤ِس خحطس ضِي جُط٢ ضذخَ ك٢ ض٣ٌٖٞ 

ٝػؼ٤حش جُخ٤ِس ُٝزُي ك٤ِظ ٛ٘حى خ٤ِس ضخِٞ ٖٓ سػ٤س جُغ٤طٞذالصّ أٝضؼ٣ٞغ جُطحُق ٖٓ جالؿش٤س جُخ٣ِٞس ٝ

 هذس ٓح ٖٓ جُش٣رٞعٞٓحش جُكشز.
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 : ٝثؽغجَ ؽٌٛؾ 

ٝضغ٠ٔ ذحعْ جُؼحُْ ؾُٞؿ٠ جُز١ جًطشلٜح ك٢ جٝجخش جُوشٕ جُٔحػ٢ ك٢ جُخال٣ح جُؼظر٤س ُطحتش جُرّٞ 

شٌَ شرٌس ضط٤ٔض  ٝجؾغحّ ؾُٞؿ٠ ػرحسز ػٖ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالؿش٤س جُخ٣ِٞس جُط٢ ضظٜش ذحُٔؿٜش جُؼٞت٢ ػ٠ِ

ذحٜٗح ضشعد جُلؼس ٖٓ جٓالقٜح ُطٌٕٞ قر٤رحش دجً٘س ضظٜش ك٢ ٓ٘طوس ؾُٞؿ٠ ذحُخ٤ِس  ٝهذ جضؼف جٕ ألؾغحّ 

ؾُٞؿ٠ ػالهس ٝؽ٤ذز ذؼ٤ِٔس جكشجص جُرشٝض٤٘حش ُٝزُي ك٢ٜ ضٞؾذ ػحدز ؾٜس عطف جُخ٤ِس جُط٢ ٣لشص ٓ٘ٚ 

ٜح كحٕ جؾغحّ ؾُٞؿ٠ ضٌٕٞ ٓرؼػشز ك٢ جُغ٤طٞذالصّ جُرشٝض٤ٖ جٓح جرج ًحٕ جُرشٝض٤ٖ جُط٢ ضظ٘ؼٚ جُخ٤ِس ٣رو٠ ذ

ُٝزُي كحٕ ٛزٙ جالؾغحّ ك٢ جُخال٣ح جُلحسصز ضطخز ٌٓحٗح غحذطح ذ٤ٖ جُ٘ٞجز ٝجُغطف جُخ١ِٞ جُٔطَ ػ٠ِ ضؿ٣ٞق 

 جُـذز ذ٤٘ٔح ك٢ جُخال٣ح جُؼظر٤س ضٌٕٞ جؾغحّ ؾُٞؿ٠ ٓ٘طششز قٍٞ جُ٘ٞجٙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؾغحّ ؾُٞؿ٠:أٝظحتق 

 

 ضوّٞ ذطؿ٤ٔغ ٝضش٤ًض جُرشٝض٤٘حش غْ ضؼرثطٜح ك٢ جؿش٤س ُطٌٕٞ جُك٣ٞظالش جالكشجص٣س  – 1

ضوّٞ ذاػحكس ؾض٣ثحش جٌُشذ٤ٛٞذسجش ج٠ُ جُرشٝض٤٘حش ك٢ جُخال٣ح جُلحسصز ُِؿ٤ٌِٞذشٝض٤٘حش )جُخال٣ح  – 2

 جُٔخحؽ٤س( 

 جُٔكِِس دجخَ جؿش٤س ُطٌٕٞ ج٤ُِغٞعٞٓحش. ضوّٞ ذطؼرثس جالٗض٣ٔحش -3

 

 

 

 

 

 

 

 

ُؼ٤ِٔس ٗوَ جُٔٞجد جُٔلشصز ٖٓ  ضٞػ٤ك٢سعْ 

 :ُؿٜحص ؾُٞؿ٠ ٤ٓسصجُشرٌس جُرال

 .زؿشحء جُ٘ٞج-1

 ٓغحّ جُ٘ٞجز. -2

 ٤ٓس جُخشٖ.صعطف جُشرٌس جُرال -3

 ٤ٓس جالِٓظ.صعطف جُشرٌس جُرال -4

 جُش٣رٞعٞٓحش. -5

 جُؿض٣ثحش. -6

 ق٣ٞظالش جُ٘وَ. -7

 ؾٜحص ؾُٞؿ٠. -8

 عطف ع٤ظ.  -9

 عطف ضشجٗظ. -11

 ط٤شٗحؿشحء ع٤غ- 11
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 غٛعِٛجسث١ٌٍLysosomes  : ثٚ ثالؽغجَ ثٌّقٍٍز 

٢ٛ ضؿح٣ٝق ًش٣ٝس ٣كحؽ ًَ ٜٓ٘ح ذـشحء أِٓظ ٝضكط١ٞ ػ٠ِ جُؼذ٣ذ ٖٓ جالٗض٣ٔحش جُٔكِِس ُطك٤َِ ٓؼظْ 

ئرج ضٔضم ٛزج جُـشحء كحٕ  جُٔٞجد جُؼؼ٣ٞس. ٝضرو٠ جٗض٣ٔحش ج٤ُِغٞعّٞ ؿ٤ش ٗشطس ؽحُٔح ذو٢ ؿشحؤٙ ع٤ِٔح جٓح

 جالٗض٣ٔحش ضظرف ٗشطس ٝضرذأ ك٢ ٛؼْ ٝضك٤َِ جُٔٞجد جُط٢ ضخطِؾ ذٜح.

 

 

 ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣حMitochondria:"جُؼؼ٤حش جُخ٣ِٞس رجش جُظِس ذحُطحهس ٖٓ " : 

ضكط١ٞ ؾ٤ٔغ جُخال٣ح قو٤و٤س جُ٘ٞجز ٖٝٓ ػٜٔ٘ح جُطكحُد ٝجُ٘رحضحش ػ٠ِ ج٤ُٔطًٞ٘ذس٣ح. ٢ٛٝ ٓكحؽس 

ٝسج٣رٞعٞٓحش ٝجٗض٣ٔحش ضلٌي ٗٞجضؽ جٌُشذ٤ٛٞذسجش   DNA، ٝضك١ٞ  ػ٠ِ قٔغ Matrixذـشحء ٓضدٝؼ  

س عطك٤س ًر٤شز  . ٣٘ط١ٞ جُـشحء جُذجخ٢ِ ٌٓٞٗحً جألػشجف  ، ٝضٞكش جألػشجف ٓغحقATPٝض٘طؽ ؽحهس إلٗطحؼ  

 .ATPالقطٞجء ٓشًرحش جُرشٝض٤ٖ ٝذو٤س جُٔطلحػالش جُط٢ ضغحْٛ ك٢ جٗطحؼ 

 

  ٞثٌؾغُ ثٌّشوضCentrosome : 

)ال ضٞؾذ ك٢ ذحُوشخ ٖٓ جُ٘ٞجز ٢ٛ أعطٞجٗس هظ٤شز   ضٞؾذ ك٢ جُخال٣ح جُك٤ٞج٤ٗس جُوحدسز ػ٠ِ جالٗوغحّ 

ض١ دٝس ده٤و٤ٖ ٣ؼشكحٕ ذحُغ٘طش٤ُٞ٣ٖ. ُِٝؿغْ جُٔشًجُخال٣ح جُؼظر٤س(. ٣ٝكط١ٞ جُؿغْ جُٔشًض١ ػ٠ِ ؾغ٤ٖٔ 

 جٗوغحّ جُخ٤ِس. ك٢

 

  ِىٛٔجس ثٌغ١ضٛدالصَ غ١ش ثٌق١زInclusionsCytoplasmic 

٢ٛ ٌٓٞٗحش ػحدز ٓح ضٌٕٞ ؿ٤ش دجتٔس ٝال ضذخَ ك٠ جُؼ٤ِٔحش جُك٣ٞ٤س ُِخ٤ِس ذشٌَ ج٣ؿحذ٠ ٝٛ٘حى ٗٞػحٕ 

 جٌُٔٞٗحش ٛٔح:  ٖٙٓ ٛز

 جُـزجء جُٔخطضٕ. – 1

 جُ٘شح جُك٤ٞج٢ٗ.  –أ   

 جُذٖٛ. -خ  

 جُٔٞجد جُظرـ٤س. – 2

 :ضٌٜٞٗح جُخال٣ح جُك٤ٞج٤ٗس أْٛ جٗٞجع جُظرـحش جُط٢

 ج٤ُٜٔٞؾِٞذ٤ٖ ٝضٌٞٗٚ خال٣ح جُذّ جُكٔش جغ٘حء ٗٔٞٛح ٝٝظ٤لطٚ جالعحع٤س ٗوَ جُـحصجش.  -1

ػ٠ِ شٌَ  ٣ٝMelanocytesطٌٕٞ ك٢ خال٣ح خحطس ضغ٠ٔ جُخال٣ح ج٤ُٔال٤٘٤ٗس Melaninج٤ُٔال٤ٖٗ  -2

 جإلٌُطش٢ٗٝ.قر٤رحش ال ضشٟ جال ذحُٔؿٜش 
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 Plant Cellثٌخ١ٍز ثٌٕذجص١ٗ
 

 ٝضطٌٕٞ ٖٓ :

 . Cell contentsٓكط٣ٞحش جُخ٤ِس  -1

 . Cell wallؾذجس جُخ٤ِس  -2

 

  ِقض٠ٛجس ثٌخ١ٍزCell contents  

 ض٘وغْ ٓكط٣ٞحش جُخ٤ِس ج٠ُ:

 ) ٓكط٣ٞحش ق٤ٚ ( :  ٓكط٣ٞحش ذشٝضٞذالص٤ٓس -1 

حش، جٗحذ٤د جُشرٌس جالٗذٝذالص٤ٓس، جُشج٣رٞعٞٓ جُرالعط٤ذجش ،جُغ٤طٞذالصّ ، جُ٘ٞجٙ ؛ جُغرك٤حش؛ جُذًط٤ٞعٞٓحش؛ 

 . ده٤وس ، ٝجؾغحّ ًش٣ٝس

 جُٔكط٣ٞحش ؿ٤ش ذشٝضٞذالص٤ٓس:  -2

  

 :Plastidsثٌذالعض١ذثس: جُٔكط٣ٞحش جُرشٝضٞذالص٤ٓس : ٜٝٓ٘ح  جٝالً 

ًٔح ك٢ ؽكِد  ٝجقذٙ، ، ٝهذ ضٞؾذ ك٢ جُخ٤ِس ذالعط٤ذزٝشٌَ خحط٤ٖٝضٞذالص٤ٓس رجش ٝظ٤لٚ ٢ٛٝ جؾغحّ ذش

 –د ٝؾٞد جُظرـس قغ –ٝضوغْ جُرالعط٤ذجش ،  جُشجه٤سجعر٤شٝؾ٤شج، جٝ جًػش ٖٓ ذالعط٤ذز، ًٔح ك٢ جُ٘رحضحش 

 :ج٠ُ غالغس جٗٞجع

 

جالٗغؿس جُطٔػ٤ِس ، ٓػَ جُ٘غ٤ؽ جُٞعط٠  ك٢: ، ٝضٞؾذ   Chloroplastsذالعط٤ذجش خؼشجء  (1)

 ُِٞسهس ، ٝهششز ذؼغ ع٤وحٕ جُ٘رحضحش جُؼشر٤س . 

: ػحدز جُِٕٞ جالطلش جٝ جُرشضوح٠ُ ، ٝضٞؾذ ك٢ جُػٔحس ٓػَ :  chromoplastsذالعط٤ذجش ِٓٞٗس  (2)

 جُطٔحؽْ ٝجُلِلَ ًٔح ضٞؾذ ك٠ ؾزٝس جُؿضس  ٝذطالش جألصٛحس.

: ٠ٛٝ ًطَ ذشٝضٞذالص٤ٓس طـ٤شٙ ٓطلحٝضس ٝؿ٤ش غحذطس   Leucoplastsذالعط٤ذجش ػذ٣ٔس جُِٕٞ  (3)

جالشٌحٍ، ٝضطؿٔغ ػحدز ذحُوشخ ٖٓ جُ٘ٞجٙ ، ٝضٞؾذ ك٢ جالؾضجء جُرؼ٤ذز ػٖ جُؼٞء ًحُ٘خحع 

 ٝجؾضجء جُ٘رحش جالسػ٤س .

 

 

 ثٌّقض٠ٛجس غ١ش ثٌذشٚصٛدالص١ِز :: غح٤ٗحً 

، أٝ ك٢ جُلؿٞجش كشجؽ جُخ٤ِس ج٤ُٔطس ك٢ٛٝ٢ ٓكط٣ٞحش ؿ٤ش ق٤س ال ضذخَ ك٢ ضش٤ًد جُرشٝضٞذالصّ، ٝضٞؾذ 

 جُؼظحس٣س ، جٝ ذشٝضٞذالصّ جُخال٣ح جُك٤س . ٖٝٓ ٛزٙ جُٔكط٣ٞحش ؿ٤ش جُرشٝضٞذالص٤ٓس: 

 

 

 .starch grainsقر٤رحش جُ٘شح  (1)

 .  Aleurone grainsقر٤رحش جال٤ُشٕٝ (2)

 . Crystalsجُرِٞسجش  (3)
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 : Cell wallؽذثس ثٌخ١ٍز 

 ضش٤ًد ؾذجس جُخ٤ِس:  جٝال: 

٣طٌٕٞ ؾذجس جُخ٤ِس ٖٓ ٓٞجد ؿ٤ش ق٤س ضلشص ٖٓ هرَ جُرشٝضٞذالعص ٣ٝطٌٕٞ جُؿذجس جُخ١ِٞ ٖٓ غالغس جؾضجء 

 :٢ٛ 

 

 :  middle lamellaجُظكل٤س جُٞعط٠  (1)

 جُٔحدز جُخ٣ِٞس جُط٢ ضشذؾ ذ٤ٖ جُخال٣ح ، ٝضطٌٕٞ ٖٓ ٓٞجد ذٌط٤٘٤س ) ذٌطحش جٌُحُغ٤ّٞ جٝ جُٔـ٘غ٤ّٞ ( ًٔح هذ

 ضؼحف ج٤ُٜح ٓحدز جُِؿ٤ٖ٘ ك٠ جالٗغؿس جُخشر٤س . 

 

 :  Primary wallجُؿذجس جالذطذجت٢   (2)

ٛٞ جٍٝ ؾذجس ٣طٌٕٞ ك٢ جُخال٣ح جُٔشعط٤ٔ٤س، ٣ٝطٌٕٞ ٖٓ جُغ٤ُِٞٞص ٝجٗظحف جُغ٤ُِٞٞص ، ٝهذ ٣ذخَ 

جألعحع٢ ك٢ جُخ٤ِس ك٠ ضش٤ًرس ، ٝرُي ك٢ جُخال٣ح جُرحُـس . ٣ٝؼذ جُؿذجس  جُِؿ٤ٖ٘ جٝ جُغٞذش٣ٖ جٝ ج٤ٌُٞض٤ٖ

 جُ٘رحض٤س، ٝهذ ٣ظَ جُؿذجس جُٞق٤ذ ك٢ ق٤حز جُخ٤ِس جُرحُـس. ٝهذ ٣ٌٕٞ سه٤وح جٝ ع٤ٌٔح.

 

 : Secondary wallجُؿذجس جُػح١ٞٗ  (3)

 

ضطشعد ٓحدز جُؿذجس جُػح١ٞٗ ذؼذ ٗؼؽ جُخ٤ِس ٝضٞهلٜح ػٖ جُ٘ٔٞ كٞم جُؿذجس جالذطذجت٢ ذحضؿحٙ كشجؽ جُخ٤ِس 

 ٔحٓح جُؿذجس جالذطذجت٢، ذَ ٣طشى ٓغحكحش ٓؼ٤٘س ضغ٠ٔ ذحُ٘وش. ٝجُؿذجس جُػح١ٞٗ ال ٣ـط٠ ض

 جُغ٤ُِٞٞص ، ٣ٝذخَ جُِؿ٤ٖ٘ ػحدز ك٢ ضش٤ًرس . ٝضطٌٕٞ ٓحدز جُؿذجس جُػح١ٞٗ ٖٓ جُغ٤ُِٞٞص  ٝأٗظحف

 

 :   Pitsغح٤ٗح : جُ٘وش 

ٜح ػذد ًر٤ش ٖٓ ٢ٛ ضؿح٣ٝق جٝ جٗخلحػحش ك٢ جُؿذجس جالذطذجت٢ ٝجُػح١ٞٗ )ئٕ ٝؾذ( ُِخ٤ِس جُ٘رحض٤س، ٣ٝطخِِ

 جُشٝجذؾ جُغ٤طٞذالص٤ٓس. ٝٝظ٤لس جُ٘وش سذؾ جُخال٣ح جُ٘رحض٤س ٓغ ذؼؼٜح القطٞجتٜح ػ٠ِ جُشٝجذؾ جُغ٤طٞذالص٤ٓس.
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 ثٌضٕفظ ثٌخٍٜٛ

 

، جُ٘حضؽ جُٜ٘حت٢ ُٜؼْ جٌُشذ٤ٛٞذسجش أًػش ٖٓ ٣ح جٌُحت٘حش جُك٤س عٌش جُؿًِٞٞصضغطخذّ ٓؼظْ خال 

. ٝجُطحهس جُٔ٘طِوس ٖٓ حهس ك٤ٔح ٣ؼشف ذأ٣غ جٌُشذ٤ٛٞذسجشٓطٞجكشز ذٜح إلٗطحؼ جُطجعطخذجٜٓح أل١ ٓٞجد أخشٟ 

ؾضت٤حش جُؿًِٞٞص ٣طْ ضخض٣ٜ٘ح ك٢ طٞسز سٝجذؾ ٤ٔ٤ًحت٤س ػح٤ُس جُطحهس ذؿضت٤حش ٓشًد جألد٣٘ٞع٤ٖ  زأًغذ

س٣ح / عؼشج قشج 12 – 7ح ذ٤ٖ ( جُز١ ػ٘ذ ضكِِٚ ٣٘طِن ٓوذجس ٖٓ جُطحهس ٣وذس ٓ ATPغالغ٢ جُلٞعلحش ) 

٣ؼشف ذؼِٔس  ATPٓشًد حت٤س ذخال٣ح جُؿغْ . ُزج كإ ٤ٝٛزٙ جُطحهس ٣طْ ضٞؾ٤ٜٜح ُذكغ جُطلحػالش ج٤ٌُٔ ؛ٍٓٞ

 ذحُخ٤ِس.جُطحهس 

 

 

 ٠ضُ أ٠غ ) أٚ ثوغذر ( ثٌؾٍٛوٛص فٟ ِشفٍض١ٓ :

 :ٌٝٚ٣ٝطْ ذحُؿضء ؿ٤ش جُٔطؼؼ٢ ٖٓ ع٤طٞذالصّ جُخ٤ِس : جٗشطحس جُؿًِٞٞص ثٌّشفٍز ثأل 

 ) جُغ٤طٞعٍٞ ( . 

 :جُط٘لظ ثٌّشفٍز ثٌغج١ٔز : 

 :٤س٤ًٔس جألًغؿ٤ٖ جُٔطٞكشز ُِخِقغد  جُخ٣ٝ١ٌِٖٞٔ ض٤٤ٔض ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُط٘لظ 

؛ ُِخ٤ِس ألدجء جٗشططٜح جُٔخطِلسٖٓ جألًغؿ٤ٖ  ؿ٤ش ًحك٤س٣ٝكذظ ػ٘ذٓح ضطٞجكش ٤ًٔس جُط٘لظ جُالٛٞجت٢:  -1

ًٔح أٗٚ  جُخ٤ٔشز،، ًٝزُي ٣كذظ ك٢ جٌُحت٘حش جُذه٤وس ؿ٤ش ٛٞجت٤س جُط٘لظ ٓػَ غ٤طٞذالصّ جُخ٤ِس٣ٝطْ ذ

 ذحُطخٔش.٣ؼشف 

خَ ق٤ع ٣كذظ دج ،ًحك٤س٣ٝكذظ ػ٘ذٓح ضٌٕٞ ٤ًٔس جألًغؿ٤ٖ جُٔططِرس ُِخ٤ِس جُط٘لظ جُٜٞجت٢:  -2

 : ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح ٣ٝطْ ك٢ خطٞض٤ٖ

 . شٞز ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح: ٝضطْ ذكدٝسز ًش٣رظ –أ 

 ذ٤ٖ ؿشحت٢ )جُٞجهؼسٝضطْ ذأػشجف ؿشحء ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح جُذجخ٢ِ ًٝزج جُكؿشز جُخحسؾ٤س : جالٌُطشٕٝٗوَ  –خ 

 . ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح( 

 

 : ٍِقٛظز: ٠ٛؽذ دجٌخ١ٍز ِشثفمجْ إٔض٠ّجْ

1 – NAD+ 

2 – FAD 

 

ذحسضرحؽٜٔح ذزسجش  ُإلٌُطشٝٗحش٣ؼٔالٕ ًكحٓالش 

ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ جُٔ٘ضٝػس ٖٓ جُؿًِٞٞص أغ٘حء 

ضلحػالش جٗشطحس جُؿًِٞٞص ٝضلحػالش دسٝز 

  NADH ٝFADH2ًش٣رظ ٣ٝطكٞال ئ٠ُ 

 ATPٝٛٔح ٣غطخذٓحٕ إلٗطحؼ  جُطشض٤د،ػ٠ِ 

 جالٌُطشٝٗحش:خالٍ عِغِس ٗوَ 

NAD+   + 2e-  +2H+                               NADH  +  H+ 

FAD   + 2e-  +2H+                             FADH2            

 



 اللجنة الفنية املشتركة لألحياء                        - م6102-6102العام الدراس ي   -التىجيه الفني العام للعلىم   -وزارة التربية 

 

14 
 

 : ِشفٍز ثٔشطجس ثٌؾٍٛوٛص :أٚال
 ٝضٔش ذحُخطٞجش جُطح٤ُس :

 ِشفٍز صٕش١ؾ ثٌؾٍٛوٛص : –أ 

ذـشع ضك٣َٞ جُؿًِٞٞص ئ٠ُ ٓشًد ر١ ؽحهس  ATPٝك٤ٜح ضغطٔذ جُطحهس ٖٓ ؾض٣ث٤ٖ ٖٓ ٓشًد 

غ٘حت٢ جُلٞعلحش جُز١ ٓح ٣ِرع إٔ ٣٘شطش ئ٠ُ ؾض٣ث٤ٖ ػح٤ُح جُطحهس ، ٣كط١ٞ جُٞجقذ  – 6،  1أػ٠ِ ٛٞ كشًطٞص 

 .كٞعلحش – 3 –رسجش ًشذٕٞ ٖٓ ٓشًد ؾ٤ِغشجُذ٤ٛذ  3ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ 

 ِشفٍز ص١ٌٛذ ثٌطجلز : –ح 

كٞعلحش ذغِغِس ٖٓ جُطلحػالش ٣٘ؿْ ػٜ٘ح ضكُٜٞٔح ئ٠ُ ؾضت٤٤ٖ ٖٓ  – 3ٝك٤ٜح ٣ٔش ؾضت٤ح ٓشًد ؾ٤ِغشجُذ٤ٛذ 

 . NADHٝؾضت٤حٕ ٖٓ ٓشًد  ATPؾضت٤حش ٖٓ  4قٔغ جُر٤شٝك٤ي ذحإلػحكس ئ٠ُ ضٌٕٞ 

ٝؾض٣ث٤ٖ   ATPٝذزُي كإ ٤ًٔس جُطحهس جُٔطُٞذز ػٖ جٗشطحس ؾضت٢ جُؿًِٞٞص ضطٔػَ ك٢ ئٗطحؼ ؾض٣ث٤ٖ ٖٓ 

 ٖٓNADH  . 

 

 ثٌال٘ٛثةٟ: عج١ٔج: ثٌضٕفظ
( ٤ُطْ جعطـالُٚ ٖٓ  NADHٖٓ طٞسضٚ جُٔخطضُس )   +٣ٝNADطْ ٛزج جُ٘ٞع ذـشع ضكش٣ش ٓشًد  

ٓغ ض٤ُٞذ هذس ػث٤َ ٖٓ جُطحهس ك٢ طٞسز  Glycol sisؾذ٣ذ ك٢ ػ٤ِٔس جٗشطحس ؾضت٤حش ؾًِٞٞص أًػش 

ق٤ع ئٗٚ ك٢ قحُس ؿ٤حخ أٝ ػذّ ضٞجكش ج٤ٌُٔس جُٔطِٞذس ٖٓ جألًغؿ٤ٖ ُِخ٤ِس كإ قٔغ  ATPؾض٣ث٤ٖ ٖٓ 

 جُر٤شٝك٤ي جُ٘حضؽ ٖٓ جٗشطحس جُؿًِٞٞص ال ٣غكد دجخَ ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح ُط٤ُٞذ ًْ ًر٤ش ٖٓ جُطحهس . 

 

 

 ٚثٌضٕفظ ثٌال٘ٛثةٟ ٔٛػجْ :

 

 ثألٚي:

٣ٝطْ ك٢ جُخال٣ح جُؼؼ٤ِس ذأؾغحّ جُك٤ٞجٗحش ق٤ع ضطخٔش ؾضت٤حش قٔغ جُر٤شٝك٤ي ئ٠ُ ؾضت٤حش ٖٓ قٔغ  

 . NADHجُالًط٤ي ٝرُي ذحعطخذجّ جالٌُطشٝٗحش ٝأ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ جُٔٞؾٞدز ذٔشًد 

جٌُرذ ٤ُطْ ضك٣ِٞٚ ٓشز  ٝقٔغ جُالًط٤ي جُ٘حضؽ ٖٓ ٛزٙ جُؼ٤ِٔس عحّ ُِخال٣ح ُٝزج ٣طْ عكرٚ ذٞجعطس ض٤حس جُذّ ئ٠ُ

 أخشٟ ئ٠ُ جُؿًِٞٞص أٝ ٣طْ جُطخِض ٖٓ ج٤ٌُٔس جُضجتذز ٓ٘ٚ ػٖ ؽش٣ن جُؿٜحص جُر٢ُٞ .

 ثٌغجٟٔ:
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ٝضوّٞ ذٚ جٌُحت٘حش جُك٤س جُذه٤وس جُط٢ ضؼ٤ش ك٢ ظشٝف ال ٛٞجت٤س ) ٓػَ جُخ٤ٔشز ( ق٤ع ٣طكٍٞ قٔغ 

ح٢ٗ جًغ٤ذ جٌُشذٕٞ ) ذذال ٖٓ قٔغ جُالًط٤ي جُر٤شٝك٤ي ) جُ٘حضؽ ٖٓ جٗشطحس جُؿًِٞٞص ( ئ٠ُ ًكٍٞ ئ٣ػ٢ِ ٝغ

٤ُطكشس  NADHك٢ جُ٘ٞع جألٍٝ ( ٝرُي ذحعطخذجّ جالٌُطشٝٗحش ٝأ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ جُٔٞؾٞدز ذٔشًد 

NAD+  جٗشطحس جُؿًِٞٞص ُط٤ُٞذ جُطحهسجُز١ ٣غطؼَٔ ك٢ ػ٤ِٔس. 

 

 ثٌٙٛثةٟ : ثٌضٕفظ :عجٌغج
ٖٓ  )جُ٘حضؿحٕ ٣ٝرذأ ذحٗطوحٍ ؾضت٢ قٔغ جُر٤شٝك٤ي٣ٝطْ ك٢ ٝؾٞد ٝكشز ٖٓ جألًغؿ٤ٖ ذحُخال٣ح،  

ؿشحت٢ ج٤ُٔطًٞ٘ذس٣ح ( ق٤ع ٣ٔشجٕ ذغِغِس ٖٓ  )ػرش ئ٠ُ دجخَ قشٞز ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح جُؿًِٞٞص(ػ٤ِٔس جٗشطحس 

جُطلحػالش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٣طْ ذؼؼٜح ك٢ قشٞز ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح) دٝسز ًش٣رظ ( ٝذؼؼٜح ج٥خش ) عِغِس ٗوَ 

جالٌُطشٕٝ ( ٣طْ ػ٠ِ أػشجف جُـشحء جُذجخ٢ِ ٤ُِٔطًٞٞٗذس٣ح ٝجُكؿشز جُخحسؾ٤س جُٔكظٞسز ذ٤ٖ ؿشحت٢ 

 ج٤ُٔطًٞ٘ذس٣ح .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثٌضفجػالس ثٌضٟ صضُ دقشٛر ث١ٌّضٛوٛٔذس٠ج : ٚصضُ ػٍٝ ِشفٍض١ٓ :  -أ

 ًٞجٗض٣ْ أ ق٤ع ٣٘شطش جُؿضب جُٞجقذ ٖٓ قٔغ جُر٤شٝك٤ي ئ٠ُ  ضٌٕٞ ٓشًد جع٤طَ :جُٔشقِس جأل٠ُٝ

إلٌُطش٤ٖٗٝ ػح٤ُح  +NADرسز ًشذٕٞ ( ٣ٝظحقد رُي ذحعطورحٍ  2ٝٓؿٔٞػس جعط٤َ )  CO2ؾضب 

، ق٤ع ضطكذ ٓؿٔٞػس جالعط٤َ ٓغ ًٞجٗض٣ْ أ ٤ُطٌٕٞ ؾضب  NADHجُطحهس ٝأ٣ٕٞ ٤ٛذسٝؾ٤ٖ ٤ُطٌٕٞ 

 .ُٔشقِس جُػح٤ٗس ٖٓ ٛزٙ جُطلحػالشجُز١ ال ٣ِرع إٔ ٣ذخَ ج Aٖٓ ٓشًد جعط٤َ ًٞجٗضّ

 

 

  ذٔشًد جعط٤َ دٝسز ًش٣رظ) أٝ دٝسز قٔغ جُغطش٣ي ( ٝضرذأ ذحضكحد ٓؿٔٞػس جعط٤ جُػح٤ٗس:جُٔشقِس َ

٣ٝطكٍٞ  Aٓغ ؾضء ٓغ قٔغ أًٝغحُٞ جعط٤ي ٤ُطٌٕٞ قٔغ جُغطش٣ي ٓغ ضكشس ًٞجٗض٣ْ Aًٞجٗض٣ْ

قٔغ جألًٝغحُٞ جعط٤ي جُز١ ٣طكذ غح٤ٗس ٓغ جعط٤َ قٔغ جُغطش٣ي خالٍ عِغِس ٖٓ جُطلحػالش ئ٠ُ 

 ٤ُرذأ جُذٝسز ٖٓ ؾذ٣ذ .  Aًٞجٗض٣ْ
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 FADH2ٝؾضء ٝجقذ  NADHؾضت٤حش    3 -ٝجقذز : ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ُذٝسز ًش٣رظ٣ٝ٘طؽ ػٖ جُطلحػالش 

. ٝذٔح إٔ ًَ ؾض١ء ؾًِٞٞص ٣٘شطش ئ٠ُ ؾضت٤ٖ قٔغ ذ٤شٝك٤ي ٣٘طؽ   ATPٝؾض١ء  CO2ٝؾضت٤حٕ 

ػٜ٘ٔح ٓؿٔٞػطحٕ جعط٤َ كإ جُ٘حضؽ ج٠ٌُِ ٖٓ جُطحهس ٌَُ ؾضء ؾًِٞٞص خالٍ ضلحػالش قشٞز ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح 

عص ؾضت٤حش  A+) ؾضت٤حٕ جغ٘حء ضخ٤ِن ٓشًد جعط٤َ ًٞجٗضNADHْ٣، غٔح٤ٗس ؾضت٤حش  ATPؾض١ء  2ٛٞ 

 . FADH2ٖٓ دٝسز ًش٣رّظ(  ٝؾضت٤حٕ  

 

 صفجػالس ثٌغشجء ثٌذثخٍٟ ١ٌٍّضٛوٛٔذس٠ج : ٚصضُ فٟ ثٌخطٛثس ثٌضج١ٌز :  –ح 

 

 ٘وَ جُٔشًرحش جُكحِٓس ُالًطشٝٗحشضNADH   ،FADH2  ٕٝجٌُطشٝٗحضٜح ئ٠ُ عِغِس ٗوَ جإلٌُطش

جُٔٞؾٞدز ػ٠ِ أػشجف جُـشحء جُذجخ٢ِ ٤ُِٔطًٞٞٗذس٣ح ، ٝضٔشس ٛزٙ جالٌُطشٝٗحش ٖٓ ٓشًد ٥خش ك٢ 

 عِغِس ٗوَ جالٌُطشٝٗحش . 

  ٣غطخذّ ؾضء ٖٓ ؽحهس ٛزٙ جالٌُطشٝٗحش ك٢ دكغ أ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ػرش جُـشحء جُذجخ٢ِ ئ٠ُ جُكؿشز

ز ذ٤ٖ ؿشحت٢ ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح ، ٓٔح ٣إد١ ُض٣حدز ضش٤ًضٛح ذٜزٙ جُكؿشز ػٖ جُخحسؾ٤س جُٔكظٞس

ضش٤ًضٛح ذحُكشٞز ) جُكؿشز جُذجخ٤ِس ( ُزج ٣طُٞذ ضذسؼ ك٢ ضش٤ًض أ٣ٕٞ ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ػرش جُـشحء 

 جُذجخ٢ِ . 

  جُٔؼطوذ إٔ ضذسؼ ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ٣غحْٛ ك٢ ضخ٤ِن ٖٓATP ( ٖق٤ع ض٘غحخ ج٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ ،

( ٖٓ جُكؿشز جُخحسؾ٤س ٤ُِٔطًٞٞٗذس٣ح ئ٠ُ جُكشٞز خالٍ ه٤٘حش ذحُـشحء جُذجخ٢ِ  +Hجُرشٝضٞٗحش

ٝجُلٞعلحش  ATP  ٖٓADPضكطٟٞ ػ٠ِ ئٗض٣ْ جألد٣٘ٞص٣ٖ غالغ٢ جُلٞعلحض٤ض ُٚ جُوذسز ػ٠ِ ضخ٤ِن 

ؿ٤ش جُؼؼ١ٞ )جُٔٞؾٞدجٕ ذحُكشٞز( ، ٝضشذؾ ج٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ٓغ ٛزج جإلٗض٣ْ ٝٓٞجدٙ جُٔطلحػِس 

ٝٛزج ٓح ٣ؼشف ذحُلغلشزجُطحًغذ٣س ألٕ ض٣ٌٖٞ جُلٞعلحش ػح٢ُ جُطحهس ٣ٌٕٞ   ATPخ٤ِن ٓغررس ض

 ٓظكٞذح ذحعطٜالى أًغ٤ؿ٤ٖ . 

 . ٣طكذ ًَ ئٌُطش٤ٖٗٝ ٖٓ ٛزٙ جالٌُطشٝٗحش جُؼحتذز ٓغ أ٢ٗٞ٣ ٤ٛذسٝؾ٤ٖ ٝرسز أًغؿ٤ٖ ٤ُطٌٕٞ جُٔحء 
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  ٣٘غحخATP . جُٔطٌٕٞ ئ٠ُ خحسؼ ج٤ُٔطًٞٞٗذس٣ح ػرش ؿشحت٤ٜح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : ATPٍِخض ػ١ٍّز إٔضجػ 

) ؾضت٤حٕ ٖٓ جٗشطحس جُؿًِٞٞص ،  ATPؾضت٤ح  38ك٢ ػ٤ِٔس جُط٘لظ جُٜٞجت٢ : ٣٘طؽ ػٖ ًَ ؾض١ء ؾًِٞٞص 

ق٤ع ٣٘طؽ ٖٓ ًَ  NADH  ٝFADH2ٖٓ ؾضت٤حش  ATPؾضت٤ح ٖٓ   34ٝؾضت٤حٕ ٖٓ دٝسز ًش٣رظ ، 

خالٍ جٗطوحٍ  FADH2ٖٓ ًَ ؾض١ء  ٣ٝATP٘طؽ ؾضت٤حٕ  ATPغالغس ؾضت٤حش  NADHؾض١ء 

 جٌُطشٝٗحضٜح ذغِغِس ٗوَ جإلٌُطشٕٝ ( . 

) جُ٘حضؿحٕ ػٖ  NADHكوؾ ق٤ع ال ٣غطط٤غ ؾض٣ث٢  ATPؾضت٤ح  36ٝهذ ٣٘طؽ ػٖ ػ٤ِٔس جُط٘لظ جُٜٞجت٢ 

جٗشطحس جُؿًِٞٞص ػرٞس جُـشحء جُذجخ٢ِ ٤ُِٔطًٞ٘ذس٣ح ُزج كحٜٗٔح ٣ٔ٘كحٕ جٌُطشٝٗحضٜٔح ُؿض١ء ئقذٟ جُٔٞجد 

ُ٘حهِس ٤ُوّٞ ذكَٔ ٛزٙ جالٌُطشٝٗحش ج٠ُ عِغِس ٗوَ جالٌُطشٕٝ ( ٝؽروح ُ٘ٞع ٝؽر٤ؼس ٛزج جُؿضب جُ٘حهَ كإ ًَ ج

 .  ATPٗحضؽ ٖٓ ٓشقِس جٗشطحس جُؿًِٞٞص هذ ٣٘طؽ ػ٘ٚ ؾضت٤حٕ أٝ غالغس ٖٓ  NADHؾض١ء 

ٓٔح ٣إد١ ئ٠ُ إٔ  ATPؾضت٤حٕ  NADHكل٢ خال٣ح جُؼؼالش ج٤ٌِ٤ُٜس ٝخال٣ح جُٔخ ٣٘طؽ ٖٓ ًَ ؾض١ء 

ػٖ ًَ  ATPؾضت٤ح ، جٓح ك٢ خال٣ح جٌُرذ ٝج٤ٌُِس ٝجُوِد ض٘طؽ غالظ ؾضت٤حش  ٣ATP 36ظرف جُ٘حضؽ جٌَُ ٖٓ 

٣٘طؽ  ATPؾضت٤ح . ٝذحإلػحكس ُِـ  ٣38غح١ٝ  ATPٝذزُي كإ جُ٘حضؽ ج٢ٌُِ ٖٓ ؾضت٤حش  NADHؾض١ء 

 . CO2ؾضت٤حش  6خالٍ ػ٤ِٔس جُط٘لظ جُٜٞجت٢ 
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 :أ٠غ ثٌذْ٘ٛ 
ضؼطرش ؾضت٤حش جُذٕٛٞ جُؿضت٤حش جُشت٤غ٤س ُطخض٣ٖ جُطحهس ك٢ جُؿغْ كل٢  جُشخض جُطر٤ؼ٢ جُغ٤ِْ  

% ضوش٣رح ٖٓ جُطحهس جُٔخضٗس ذحُؿغْ ك٢ ق٤ٖ إٔ جٌُشذ٤ٛٞذجش جُٔخضٗس 99طك٤ح ضؼطرش جُذٕٛٞ ٓغثُٞس ػٖ  

 .%  كوؾ ٖٓ ٛزٙ جُطحهس1ك٢ جُؿغْ  ػ٠ِ طٞسز جُؿ٤ٌِٞؾ٤ٖ ضٔػَ 

 

 :ثٌذشٚص١ٕجسأ٠غ 

 

ضؼطرش جألقٔحع جأل٤٘٤ٓس جُٔ٘طؽ جُٜ٘حت٢ ُٜؼْ جُرشٝض٤٘حش ك٢ جُو٘حز جُٜؼ٤ٔس ٝجألقٔحع جأل٤٘٤ٓس كٞس 

ك٢ جُكحٍ ٝضغطخذٜٓح  ضو٘ظٜحجٓطظحطٜح ٖٓ جألٓؼحء ٣كِٜٔح ض٤حس جُذّ ُخال٣ح جُؿغْ ) خظٞطح جٌُرذ ( جُط٢ 

ُطخ٤ِن جُرشٝض٤٘حش جُط٢ ٣كطحؾٜح جُؿغْ أٝ ضغطخذٜٓح ًٔظذس إلٗطحؼ جُطحهس ٝػ٠ِ جُؼٌظ ٖٓ جُذٕٛٞ 

ٝجُؿ٤ٌِٞؾ٤ٖ كإ جألقٔحع جال٤٘٤ٓس ال ٣ٌٖٔ ضخض٣ٜ٘ح ك٢ جُؿغْ ك٢ طٞسز ذشٝض٤٘حش ُٝزُي كإ جعطخذجّ 

 .٘حضٚجُؿغْ ُرشٝض٤٘حضٚ إلٗطحؼ جُطحهس ٣إد١ ُلوذ جُؿغْ ُرشٝض٤

ٝؾض٣ث٤ٖ   ATPٝذزُي كإ ٤ًٔس جُطحهس جُٔطُٞذز ػٖ جٗشطحس ؾضت٢ جُؿًِٞٞص ضطٔػَ ك٢ ئٗطحؼ ؾض٣ث٤ٖ ٖٓ 

 ٖٓNADH  . 

 

 دٕجء ثٌذشٚص١ٓ فٟ ثٌخ١ٍز

 
ٌؤدي تناول غذاء خاص إلى إنتاج نوع خاص من النمل ، فمعظم ٌرقات تتحول إلى  - 1

 عامالت مطٌعات.
 التً تنمو لتصبح حشوداً ضخمة وشرسة.عند الخطر تكثر الٌرقات  - 2
تشٌر األبحاث إلى أن النمل ٌغٌر طعامه أثناء شعوره بالتهدٌد مما ٌغٌر التوازن الهرمونً  - 3

 وٌؤثر فً الجٌنات.
 تعبٌر الجٌن:

 مالحظات هامة:
ٌقوم البروتٌن بدور هام فً العملٌات الحٌوٌة داخل الكائنات الحٌة من تنفس  - 1 

 حتى طرفة عٌن الفٌل.البكتٌرٌا 
تقوم الكائنات الحٌة بصناعة البروتٌنات التً تحتاج إلٌها من خالل عملٌة تصنٌع  - 2 

ات ( إلى تركٌب البروتٌن ٌتم فٌها ترجمة التركٌب الجٌنً للكائن الحً ) تركٌب الموروث
 .ظاهري ) الصفات (

 

بعات من النٌوكلٌوتٌدات ) مكونة من تتا DNAمقاطع ) أو أجزاء ( من حمض       الجٌنات:

 القواعد النٌتروجٌنٌة ( وٌشكل هذا التتابع شفرة تصنٌع البروتٌنات فً الخلٌة.

 DNAٌتطلب تصنٌع البروتٌن عمل الحمض النووي الراٌبوزي منقوص األكسجٌن  - 3 

 .RNAمع حمض نووي راٌبوزي 
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 DNAحمض بنقل المعلومات الوراثٌة من  RNAوهو أحد أنواع  mRNAٌقوم  - 4 

 فً النواة إلى الراٌبوسوم فً السٌتوبالزم لتصنٌع البروتٌن.

وٌقوم بنقل األحماض األمٌنٌة من  RNAوهو أحد أنواع  tRNAٌوجد الناقل  - 5 

 .mRNAإلى الراٌبوسوم لترجمة شفرة  السٌتوبالزم

 الذي ٌسهم فً بناء الراٌبوسوم. rRNAٌوجد الراٌبوسومً  - 6 

 

 ؟RNAو  DNAس: قارن بٌن 

 DNA RNA وجه المقارنة

 عدد السالسل
سلسلتٌن ) شرٌطٌن أو شرٌط 

 مزدوج ( 
 شرٌط مفرد

 نوع السكر
سكر الراٌبوز منقوص 

 األكسجٌن
 سكر الراٌبوز

 T U القاعدة الممٌزة
 

  
 عملٌة بناء البروتٌن تتم على مرحلتٌن تسمى األولى عملٌة النسخ والثانٌة عملٌة الترجمة. - 7
 

 .mRNAعلى صورة شرٌط من  DNAنسخ المعلومات الوراثٌة من أحد شرٌطً   النسخ:

 
العملٌة التً ٌتم عن طرٌقها تتحول لغة قواعد األحماض النووٌة إلى لغة البروتٌنات   الترجمة:

 ) األحماض األمٌنٌة (

 النسخ
 اشرح ) اذكر ( خطوات النسخ؟

 مع  RNAٌلتحم إنزٌم بلمرة حمض  - 1

 بع أن ٌنفصل  DNAٌطً أحد شر 

 الشرٌطٌن عن بعضهما. 

 بإضافة RNAٌقوم إنزٌم بلمرة حمض  - 2

 نٌوكلٌوتٌدات للقواعد المكشوفة 

 حسب نظام  DNAمن شرٌط  

 

 وتتم عملٌة النسخ فً اتجاه واحد. mRNAازدواج القواعد إلنتاج شرٌط  

فً حقٌقٌات النواة تكون فٌها النٌوكلٌوتٌدات المضافة موجودة داخل  mRNAعملٌة نسخ  - 3

 النواة ، بٌنما فً أولٌات النواة تكون فٌها النٌوكلٌوتٌدات المضافة موجودة داخل السٌتوبالزم.
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 وجه المقارنة
فً حقٌقٌات  mRNAنسخ 

 النواة

فً أولٌات  mRNAنسخ 

 النواة

مكان وجود القواعد 
 المكملة

 داخل السٌتوبالزم نواةداخل ال

 

تكون عملٌة النسخ مشابهة لعملٌة التضاعف عدا إضافة الٌوراسٌل لٌرتبط مع األدٌنٌن بدالً  - 4
 من الثاٌمٌن.

وٌنطلق حمض  DNAعن شرٌط  mRNAبعد اكتمال عملٌة النسخ ٌنفصل شرٌط  - 5

mRNA .إلى السٌتوبالزم 

 ٌرتبطان مجدداً لٌعٌدا تكوٌن اللولب المزدوج األساسً. DNAشرٌطً حمض  - 6

 ؟ RNAكٌف ٌتم تشذٌب حمض 

 فً مرحلة إضافٌة  قبل أن ٌخرج mRNAفً الخالٌا حقٌقٌة النواة ٌمر  - 1

 األولً  mRNAمن النواة كً تتم له عملٌة الترجمة ولذلك ٌسمى  

 .mRNAوهذه العملٌة تسمى تشذٌب حمض  

 األولً على أجزاء ال تشفر ) ال تترجم ( إلى بروتٌنات mRNAٌحتوي  - 2

 تسمى االنترونات وعلى أجزاء تشفر )تترجم ( إلى بروتٌنات  

 .DNAتسمى االكسونات وهً منسوخة من   

 
 
 

النواة تزٌل اإلنزٌمات االنترونات وتربط االكسونات مع بعضها  mRNAقبل أن ٌغادر  - 3

نحو  mRNAة مهمة فً حقٌقٌات النواة لٌخرج بعدها فً عملٌة تسمى التشذٌب وهً خطو

 الراٌبوسومات لتحدث له عملٌة الترجمة.
 االنترونات:  

األولً فً  mRNAوتنتقل إلى  DNAهً األجزاء التً ال تشفر ) ال تترجم ( تكون فً  

 بواسطة إنزٌمات قبل خروجه من النواة لكً تترجم. mRNAحقٌقٌات النواة وتزال من 

 ت:االكسونا

وترتبط مع  mRNAوتنتقل إلى  DNAهً األجزاء التً تشفر )تترجم ( تكون فً  

 األولً. mRNAالذي ٌترجم بعد ذلك بعد إزالة االنترونات mRNAبعضها لتكون 
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 :mRNA تشذٌب 

خطوة مهمة فً تصنٌع البروتٌنات فً حقٌقٌات النواة ٌزال فٌها االنترونات وترتبط  

 .mRNAفً شرٌط  االكسونات مع بعضها

 معلومات مهمة:
 نوع. 22وحدات بناء البروتٌن تسمى األحماض األمٌنٌة وعددها  - 1 
تختلف البروتٌنات فٌما بٌنها فً نوع وعدد وترتٌب األحماض األمٌنٌة مما ٌعطً سالسل  - 2

 كبٌرة من البروتٌنات) عدٌدات الببتٌد (.
 علل .... ضخامة أعداد البروتٌنات.

 فً نوع وعدد وترتٌب األحماض األمٌنٌة المكونة لها.الختالفها  
الذي ٌحدد نوع وعدد وترتٌب األحماض األمٌنٌة المشاركة فً كل بروتٌن هً جزء من  - 3

DNA شفرة ٌحملها من  ) جٌن ( بناء علىmRNA 

ٌدل على أن هذا المكان سوف ٌثبت فٌه حمض  mRNAكل شفرة ) كودون ( ٌحمله  - 4

 أمٌنً.
الكودونات ) الشفرات ( مكونة من أربع قواعد نٌتروجٌنٌة ) أربع نٌوكلٌوتٌدات ( هً لفة  - 5

A / U / G / C  ً4وتكون ه 
3

 ₌ 4   4    4   -    UCG  / UCA  /  UGA   

 4عدد الكودونات المعروفة  - 6
3

كودونات ال تشفر ) ال تترجم ( وهً  3كودون منهم  64₌  

وكودون بداٌة ٌدل على حمض أمٌنً واحد ٌسمى  UAA  /  UAG  /  UGA كودونات النهاٌة

 . AUGمٌثٌونٌن  

 
 الكودون ) الشفرة (: 

 tRNAوٌقابله على  mRNAهو تتابع من ثالث نٌوكلٌوتٌدات ) قواعد ( ٌوجد فً  

 مقابل الكودون.
 الحمض األمٌنً الواحد قد ٌكون له أكثر من كودون  ..... علل. - 7

نوع وهذا  22كودون وعدد أو أنواع األحماض األمٌنٌة هً  61ألن عدد الكودونات  

 (. tRNAٌدل على أن كل حمض أمٌنً قد ٌكون له أكثر من كودون ) أكثر من 

مركز بناء البروتٌن هو الراٌبوسوم المكون من قطعتٌن قطعة كبٌرة وقطعة صغٌرة  - 8

 ند عملٌة الترجمة.ع tRNAقع تواجد وهً موا  P  /  A وٌوجد علٌه موقعان هما 

 
        ←لٌوسٌن  
   ←أرجٌنٌن 

 الكودون الخاص به اسم الحمض

 GGU جلٌسٌن

 CAC هستٌدٌن

 UCG سٌرٌن

 AUG مثٌونٌن

شفرات 6له 
 كودونات
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 الترجمة:
 ة البروتٌنات ) األحماض األمٌنٌة (.عملٌة تحوٌل لغة األحماض النووٌة إلى لغ   

 حدوثها:  على الراٌبوسوماتمكان 
 
 

 مرحلة البدء          
 مرحلة االستطالة         مراحلها:  

 مرحلة االنتهاء          
 
 

 البروتٌن المطلوب ومكون من عدٌدات الببتٌد.   نواتجها:
 

 س: اذكر تركٌب الراٌبوسوم؟
ٌرتبطان معاً فقط أثناء عملٌة ٌتكون من منطقتٌن ) وحدتٌن ( وحدة كبٌرة و وحدة صغٌرة  - 1

 الترجمة.

لهما دور أساسً فً عملٌة  P / Aٌوجد فً الراٌبوسوم موقعٌن لالرتباط متجاورٌن هما  - 2

 الترجمة ، حٌث ٌرتبط

 علٌه الحمض األمٌنً الخاص به. tRNAبكل منهما  

 علل ..... كثرة أعداد الراٌبوسومات فً الخلٌة الواحدة.
 ن بناء آالف البروتٌنات فً وقت قصٌر.كً تتمكن الخلٌة م 

 
 تصنٌع البروتٌنات:

فً النواة ثم عملٌة تشذٌب  DNAمن  mRNAقبل حدوث الترجمة البد من عملٌة نسخ  

  mRNAلـ 

 لٌنطلق بعدها إلى الراٌبوسوم ) السٌتوبالزم ( لتبدأ عملٌة البناء ) الترجمة ( 
 مرحلة البدء          

 مرحلة االستطالة         مراحلها:  
 مرحلة االنتهاء          

 
 
 اذكر ما ٌحدث فٌها؟←  مرحلة البدء   -أ 

 بالوحدة  mRNAتبدأ فٌها عملٌة الترجمة حٌث ٌرتبط  - 1

 الكودون الصغرى من الراٌبوسوم فً السٌتوبالزم وٌكون

 .Pوٌدل على المثٌونٌن عند الموقع   AUGاألول عنده  
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 الذي tRNAجزئ أو حمض  mRNAٌرتبط بكودون   - 2

 ٌحمل فً أحد طرفٌه ) مقابل الكودون ( وفً طرفه الثانً الحمض ) األمٌنً المشفر له (. 
 

 مقابل الكودون:  

 خالل عملٌة الترجمة tRNAمجموعة من ثالث نٌوكلٌوتٌدات ٌحملها 

 .mRNAوتكون متكاملة مع كودون  

 ...... علل. UACمقابل الكودون األول فً بناء أي بروتٌن هو  - 3

 وٌدل على المثٌونٌن. AUGألن الكودون األول ألي بروتٌن هو  

 فً mRNAمع الكودون الخاص به على  tRNAبعد ارتباط أول  - 4

 على الراٌبوسوم ترتبط الوحدة الصغرى من الراٌبوسوم مع الوحدة الكبرى وٌسمى Pالموقع  

 راٌبوسوم مفعل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الراٌبوسوم مفعل: 
 

فً  tRNAهو اسم ٌطلق على الراٌبوسوم بعد ارتباط وحدته الصغرى مع الكبرى ، وأول 

 فارغ ) شاغر (. Aٌكون الموقع  وعندها Pالموقع 

 Aحامالً مقابل الكودون المتكامل مع الكودون الشاغر فً الموقع  tRNAٌصل جزئ  - 5
 حاملٌن لحمضٌن أمٌنٌٌن. A/Pبحٌث ٌصبح الموقعٌن 

ٌقوم إنزٌم معٌن بربط الحمضٌن األمٌنٌٌن برابطة مكونة أول حمضٌن أمٌنٌٌن فً سلسلة  - 6
 الببتٌد.
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 مقارنة بٌن الرابطة هٌدروجٌنٌة والرابطة تساهمٌة والرابطة ببتٌدٌة:
 

وجه 
 المقارنة

 رابطة ببتٌدٌة رابطة تساهمٌة رابطة هٌدروجٌنٌة

مكان 
 وجودها

بٌن القواعد 
النٌتروجٌنٌة 
 المتكاملة 

A = T 
G = C 

بٌن السكر 
والفوسفات والسكر 

والقاعدة النٌتروجٌنٌة 
 فً النٌوكلٌوتٌد

بٌن األحماض 
األمٌنٌة عند تكوٌن 

 البروتٌن

  
 
 

 اذكر ما ٌحدث فٌها؟←  مرحلة االستطالة:  -ب 
 األول والثانً ٌنفصلبعد ربط الحمض األمٌنً  - 1

 تاركاً الحمض  Pالموجود فً الموقع  tRNAجزئ  

 الموجود فً tRNAاألمٌنً خلفه ثم ٌندفع جزئ 

 الشاغر. Pإلى الموقع  Aالموقع  

كوحدة واحدة وٌظهر  Pعبر الراٌبوسوم إلى الموقع  mRNAو  tRNAٌتحرك جزئ  - 2

  Aكودون جدٌد فً الموقع 

 .mRNAبرابطة ببتٌدٌة أخرى حتى تصل إلى نهاٌة  Pوٌرتبط مع الموجود فً الموقع  

 
 
 
 
 
 
 
 

 مرحلة االنتهاء: -جـ 

على الراٌبوسوم وهو  Aتنتهً عملٌة الترجمة حٌن ٌصل كودون التوقف إلى الموقع  - 1

 كودون لٌس له مقابل كودون 
 انتهاء تصنٌع البروتٌن.وال ٌشفر ) ال ٌترجم ( ألي حمض أمٌنً مما ٌؤدي إلى 

عند وصول كودون  علل .... تنتهً عملٌة الترجمة ) انتهاء تصنٌع أو بناء البروتٌن (

 على الراٌبوسوم. Aالتوقف إلى الموقع 

 ألن هذا الكودون لٌس له كودون مقابل أي ال ٌشفر ) ال ٌترجم ( ألي حمض أمٌنً.
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 تصنٌع البروتٌن:
فٌها تجمٌع األحماض األمٌنٌة فً سلسلة عدٌد الببتٌد فً خالل  هً العملٌة التً ٌتم 

 عملٌة الترجمة .
ٌتفكك بعد ذلك الراٌبوسوم إلى وحدتٌه األساسٌتٌن وٌنفصل عدٌد الببتٌد ) البروتٌن (  - 2

  وٌطلق فً الخلٌة.

 

 ثالٔمغجَ ثٌخٍٛٞ

٣ٞؾذ ٗٞػحٕ ٖٓ جالٗوغحّ جُخ١ِٞ ، جالٗوغحّ ج٤ُٔطٞص١ جُز١ ٣كذظ ك٢ جُخال٣ح جُؿغ٤ٔس ٌُِحت٘حش ، ٝجالٗوغحّ 

 ج٤ُٔٞص١ جُز١ ٣كذظ ك٢ جُخال٣ح جُط٘حع٤ِس إلٗطحؼ جُؿح٤ٓطحش أٝ جألٓشحؼ.

 

 ثٌّشفٍز ثٌذ١ٕ١ز ِٚشفٍز ثٔمغجَ ثٌخ١ٍز:صٕمغُ دٚسر ثٌخ١ٍز إٌٝ ِشفٍض١ٓ ّ٘ج 

 ج٠ُ غالظ ٓشجقَ:   ٣interphaseٌٖٔ ضوغ٤ْ جُطٞس جُر٢٘٤ 

 ( ٍٝٓشقِس جُ٘ٔٞ جألG1) ْذشٝض٤ٖ جُخ٤ِس،: ك٤ٚ ٣ضدجد قؿ( ضٌٕٞ جُٔحدز جُٞسجغ٤سDNA +  ٌَػ٠ِ ش)

 خ٤ٞؽ ضغ٠ٔ جُشرٌس جٌُشٝٓحض٤٘٤س.

 ( ٓشقِس جُر٘حء ٝجُطظ٤٘غS ضطؼحػق جُخ٤ٞؽ :)ؾ ًشٝٓحض٤ٖ ٌٕٓٞ خ٤ًَ  جٌُشٝٓحض٤٘٤س، ٣ظٜش

 ٝٓحض٤ذ٣٘شو٤و٤ٖ " ًشٝٓٞع٤ٖٓٞ ذ٤٣ٖٞ٘ " ، ٣شضرطحٕ ٓغ ذؼؼٜح ذؿضء ٣ؼشف ذحُغ٘طش٤ٓٝش.شٌٓ٘

 ( ٓشقِس جُ٘ٔٞ جُػح٢ٗG2 ضوّٞ ذٜح جُخ٤ِس ذطظ٤٘غ جُؼؼ٤حش ك٢ جُغ٤طٞذالصّ ٝخحطسً جُؼؼ٤حش : )

 جُالصٓس ُالٗوغحّ
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  DivisionMitoticغ١ش ثٌّذجشش ) ث١ٌّضٛصٜ (  ثالٔمغجَ: أٚال

 ٢ٛٝ جُلطشز جُٔكظٞسز ذ٤ٖ ذذء جُخ٤ِس ك٢ جالٗوغحّ ٝذذج٣س جالٗوغحّ جُطح٢ُ.: The Cell Cycleدٝسز جُخ٤ِس: 

 

 ث١ٌّضٛصٞ : ِشثفً ٚ أؽٛثس ثإلٔمغجَ

 

٣ضدجد هظش ٝضـِؾ جٌُشٝٓٞعٞٓحش  :Prophaseثٌطٛس ثٌض١ّٙذٞ  .1

 ٕ ّٞ كطضدجد ًػحكطٜح ٝضظرف أًػش ٝػٞقحً ، ًَٝ ًشٝٓٞعّٞ ٣ٌ

 ًشٝٓحض٤ذ٣ٖ شو٤و٤ٖ ٓشضرط٤ٖ ذحُغ٘طش٤ٓٝش.

٣طكشى ًَ ع٘طش٤ُٞ٣ٖ ذحضؿحٙ أقذ هطر٢ جُخ٤ِس " جُك٤ٞج٤ٗس" غْ ضٔطذ 

ذ٤ٜ٘ٔح ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخ٤ٞؽ جُذه٤وس ك٢ شٌَ ٓـض٢ُ ضغ٠ٔ خ٤ٞؽ 

 جُٔـضٍ.

 ٜٗح٣س ٛزج جُطٞس ضخطل٢ ج٣ُٞ٘س ٣ٝطخَِ جُـشحء ج١ُٝٞ٘ ،ك٢ 

 ٝضظٜش جٌُشٝٓٞعٞٓحش ٓطظِس ذخ٤ٞؽ جُٔـضٍ. 

 

 

ك٢ ٛزج جُطٞس ضطؿٔغ  :  Metaphaseثٌطٛس ثالعضٛثةٟ .2

غْ ضظطق ػ٘ذ ٓغطٟٞ جعطٞجء جٌُشٝٓٞعٞٓحش ك٢ ٓشًض جُخ٤ِس ، 

 .جُخ٤ِس

 

 

 :Anaphase ٌطٛس ثالٔفظجٌٟ ج .3

ع٘طش٤ٓٝش٣ٖ ، غْ ضغكد خ٤ٞؽ جُٔـضٍ ٣٘وغْ جُغ٘طش٤ٓٝش ج٠ُ 

ٓؿٔٞػس ٖٓ جٌُشٝٓٞعٞٓحش جُر٣ٞ٘س ج٠ُ جقذ أهطحخ جُخ٤ِس ك٢ ق٤ٖ 

 ضطكشى جُٔؿٔٞػس جألخشٟ ذحضؿحٙ جُوطد جُٔوحذَ.
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 :Telphaseثٌطٛس ثٌٕٙجةٟ .4
 ضخطل٢ خ٤ٞؽ جُٔـضٍ ، ٝضطكٍٞ جٌُشٝٓٞعٞٓحش ج٠ُ خ٤ٞؽ 

 سك٤ؼس ضطذجخَ ك٢ ٓح ذ٤ٜ٘ح ٝضِطق قٍٞ ذؼؼٜح كططٌٕٞ جُشرٌس 

 جٌُشٝٓحض٤٘٤س ، ٣ٝطٌٕٞ جُـالف ج١ُٝٞ٘ قٍٞ ًَ ٓؿٔٞػس

 ًشٝٓٞعٞٓحش ٝضظٜش ج٣ُٞ٘س ، ٝذزُي ضطٌٕٞ ٗٞجضحٕ ك٢ جُخ٤ِس.  

 " جُ٘ٞجز جُر٣ٞ٘س".

 

 

 

 

 :جُغ٤طٞذالصّق٤ع ٣رذأ جٗشطحس جُغ٤طٞذالصّ؛ جٗشطحس  ٜ٘حت٢ ػ٤ِٔسج٣ُظحقد جُطٞس 

  ٛزج جُطخظش ضذس٣ؿ٤حً قط٠ ض٘لظَ  ٣ضدجد ػٔنجُغطف، ٝ ػ٠ِ طخظشًجُخ٤ِس جُك٤ٞج٤ٗس:ك٢ ًَ

 خ٤ِس ذ٣ٞ٘س ػٖ جألخشٟ.

  شعد ػ٤ِٜح ، ٣ٝطصّ ػٖ ؽش٣ن ضٌٕٞ جُظل٤كس جُٞعط٣٠٘شطش جُغ٤طٞذال: جُخ٤ِس جُ٘رحض٤سك٢

 ٖ.، جُز١ ٣لظَ ذ٤ٖ جُخ٤ِط٤ٖ جُر٣ٞ٘ط٤جُخ٤ِسجُغ٤ِ٤ِٞص ٤ُطٌٕٞ ؾذجس

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meiosis Divisionثٌّذجشش ) ث١ٌّٛصٜ (  ثالٔمغجَعج١ٔجً :

 ث١ٌّٛصٞ : ثالٔمغجَأ١ّ٘ز 

، ٝجُٜذف جألعحع٢ ٓ٘ٚ جُطٌحغش " جُٔرح٣غ ٝجُخظ٢ أٝ جُٔطي " ٣كذظ ٛزج جالٗوغحّ ك٢ جُٔ٘حعَ

 .٠ جُؼذد جٌُشٝٓٞع٢ٓٞ ٌُِحتٖ جُك٢ٝجُٔكحكظس ػِ

 

 ِشثفً ٚأؽٛثس ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٞ: 

 

 ٣شَٔ جالٗوغحّ ج٤ُٔٞص١ ػ٠ِ جٗوغح٤ٖٓ ٣طٌٕٞ جُٞجقذ ٜٓ٘ٔح ٖٓ أسذؼس أؽٞجس: 
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 :Meiosis Iجالٗوغحّ ج٤ُٔٞص١ أألٍٝ

أؽٍٞ جالؽٞجس ٝأًػشٛح أ٤ٔٛس  ٝٛٞ :Prophase Iجُطٞس جُط٤ٜٔذ١ جألٍٝ  .1

ق٤ع ضضدجد ك٤ٚ ًػحكس جٌُشٝٓٞعٞٓحش غْ ضوطشخ جٌُشٝٓٞعٞٓحش جُٔطٔحغِس ٖٓ 

 ذؼؼٜح ُذسؾس جُطالطن ، ٣ٝظٜش ًَ صٝؼ ٜٓ٘ح ٌٓٞٗحً أسذغ ًشٝٓحض٤ذ٣حش

 .Tertradجُشذحػ٢“

 

 ضطشضد  أصٝجؼ جٌُشٝٓٞعٞٓحش  : Metaphase Iجُطٞس جالعطٞجت٢ جألٍٝ  .2

 ٝعؾ جُخ٤ِس ٝػ٠ِ خؾ جعطٞجتٜح ،جُٔؼحػلس ك٢ 

 جُغ٘طش٤ٓٝش.طظَ ًَ ٜٓ٘ح ذخ٤ٞؽ جُٔـضٍ ذٞجعطس٣ٝ          

 

خ٤ٞؽ جُٔـضٍ كط٘لظَ  : ضوظش Anaphase Iجُطٞس جالٗلظح٢ُ جألٍٝ  .3

جقذ هطر٢ جُخ٤ِس ،  ذحضؿحٙجٌُشٝٓٞعٞٓحش جُٔطٔحغِس ػٖ ذؼؼٜح  ، ٝضطكشى 

٠ُ ًَ هطد ٖٓ هطر٢ ج ”1n“ُطظَ ذزُي ٓؿٔٞػس كشد٣س ٖٓ جٌُشٓٞعٞٓحش

 جُخ٤ِس.

  ”1N“ٓغ ٝطٍٞ ًَ ٓؿٔٞػس ًشٝٓٞع٤ٓٞس: Telophase Iجُطٞس جُٜ٘حت٢ جألٍٝ 

كططٌٕٞ ذزُي ’ ج٠ُ جقذ هطر٢ جُخ٤ِس ، ٣طٌٕٞ قُٜٞح ؿشحء ١ٝٞٗ ٝضظٜش ذس ٣ٞٗس 

 ٗٞجضحٕ ذ٣ٞ٘طحٕ ضؼْ ًَ ٝجقذٙ ٜٓ٘ٔح ٗظق جُؼذد جٌُشٝٓٞع٢ٓٞ جألط٢ِ .

 

 

صؼجػف ثٌىشِٚٛعِٛجس ، عُ ٠قذط ثالٔمغجَ  خال٠ٌٍٟٗ رٌه ؽٛس د١ٕٟ لظ١ش ال ٠ضُ 

 :ث١ٌّٛصٞ ثٌغجٟٔ

 

 ٛٞ ٓٔحغَ ضٔحٓحً ُالٗوغحّ ٤ُٔطٞص١.:Meiosis IIثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٞ ثٌغجٟٔ  

 

  :Prophase IIجُطٞس جُط٤ٜٔذ١ جُػح٢ٗ  .1

 ٣خطل٢ ًَ ٖٓ ؿشحء  

 جُ٘ٞجز ٝج٣ُٞ٘س ، ٝضضدجد جٌُشٝٓٞعٞٓحش 

 ًَ ًشٝٓٞعّٞ ٜٓ٘ح ك٢ جُطٌحغق ، ٣ٌٕٝٞ

 ٌٓٞٗحً ٖٓ ًشٝٓحض٤ذ٣ٖ شو٤و٤ٖ ٣شذطٜٔح  

 ، غْ ٣ظٜش ع٘طش٤ٓٝش

 جُٔـضٍ ٝجٌُشٝٓٞعٞٓحش ٓطؼِوس ذخ٤ٞؽس. .2

 

 ضظطق  : Metaphase IIجُطٞس جالعطٞجت٢ جُػح٢ٗ  .3

 جٌُشٝٓٞعٞٓحش ػ٠ِ خؾً جعطٞجء جُخ٤ِس.

 

  : Anaphase IIجُطٞس جالٗلظح٢ُ جُػح٢ٗ  .4

 ٝذزُي ٣٘لظَ ًشٝٓحض٤ذج ض٘وغْ جُغ٘طش٤ٓٝشجش ، 

 ٣ٝطكشى ًَ ًشٝٓٞعّٞ ذ١ٞ٘ ٗكٞ أقذ هطر٢ جُخ٤ِس.  ًَ ًشٝٓٞعّٞ ، غْ ضوظش خ٤ٞؽ جُٔـضٍ
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  : Telophase IIجُطٞس جُٜ٘حت٢ جُػح٢ٗ  .5

 ٝضطٌٕٞ أ٣ٞٗس ؛ضكحؽ جٌُشٝٓٞعٞٓحش ػ٘ذ ًَ هطد ٖٓ هطر٢ جُخ٤ِس ذـشحء ١ٝٞٗ ٝضظٜش ج٣ُٞ٘س

جُغ٤طٞذالصّ ضطٌٕٞ أسذغ خال٣ح ذ٣ٞ٘س ًَ ٜٓ٘ٔح ٓؿٔٞػس أقحد٣س ٖٓ  ٝذحٗشطحسذ٣ٞ٘س ،

 جٌُشٝٓٞعٞٓحش.

 .ج٠ُ أٓشحؼ رًش٣س أٝ أٓشحؼ أٗػ٣ٞس٢ِ٣ جالٗوغحّ ج٤ُٔٞص١ جُػح٢ٗ ضكٍٞ ٛزٙ جُخال٣ح جُر٣ٞ٘س جُ٘حضؿس 

 

 

 :ثٌّشثؽغ
 

 2116جُل٢٘.  جُطٞؾ٤ٚٓزًشز   -１

 

 .2111ع٤ِل٤ح.ط. ٓح٣ذس.جُطرؼٚ جال٠ُٝ  –ذكع ك٢ ذ٤ُٞٞؾ٤س  جُك٤حز ٝجألٗغحٕ  -２

 

 1994جُر٤٘حش ٝجُٞظحتق جُؿض٣ث٤س ُِخال٣ح. د شؼحع ج٤ُٞعق.  -３

 

 أعحع٤حش ػحٓس ك٢ ػِْ جُلغ٤ُٞٞؾ٤ح . د سشذ١ كطٞـ ػرذجُلطحـ. -４

 

 جُؿضء جألٍٝ . –ًطحخ جُظق جُؼحشش ُٔحدز جألق٤حء -５
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 النبات تشرٌح علم
Plant anatomy 

، ق٤ع ٣ذسط جألػؼحء  ٣plantؼشف ػِْ ضشش٣ف جُ٘رحش جُؼِْ جُز١ ٣ٜطْ ذذسجعس جُطش٤ًد جُذجخ٢ِ ُِ٘رحش 

  جٌُٔٞٗس ُؿغْ جُ٘رحش ٝجألٗغؿس جُط٢ ضٌٕٞ ٛزٙ جألػؼحء ًٝزُي ٗٞع جُخال٣ح ٝض٤ٌلٜح ُِو٤حّ ذٞظحتلٜح جُٔخطِلس . 
 و١ف١ز صى٠ٛٓ ؽغُ ثٌٕذجس؟

ٝجُط٢ ض٘طؽ ٖٓ جضكحد ٤ًٔط٤ٖ جقذٛٔح جُزًش١  ٣zygoteرذأ ض٣ٌٖٞ ؾغْ جُ٘رحش ٖٓ جُر٤ؼس جُٔخظرس 

ٞش ٖٓ جُؼذ٣ذ ٖٓ جالٗوغحٓحش ٓظكٞذس ذؼِٔط٢ جُط٤٤ٔض ؿٝجألخش جألٗػ١ٞ غْ ضؼح٢ٗ ٛزٙ جُضج٣

differentiation  ٝجُطخظضspecialization  ُِٖخال٣ح ٖٝٓ غْ ض٣ٌٖٞ جُؿ٤٘embryo ذج٣س ٝجُز١ ٣ؼذ ذ

ٝض٣ٌٖٞ  Germinationك٢ جُ٘رحضحش، غْ ضكذظ ذؼذ رُي ػ٤ِٔس جإلٗرحش  sporophyteُظٜٞس جُطٞس جُرٞؿ٢ 

 .  Adult plantٝػ٘ذ ٗٔٞ جُرحدسز ٣طٌٕٞ جُ٘رحش جُرحُؾ  seedlingجُرحدسز 

، جألٝسجم  stems، جُغ٤وحٕ  ٣rootsطٌٕٞ جُ٘رحش جُرحُؾ ٖٓ أػؼحء ٝجػكس ٝٓط٤ٔضز ٢ٛ جُؿزٝس 

leaves  ٝأػؼحء ضٌحغش٣س ضطٔػَ ذحألصٛحسFlowers  ك٢ جُ٘رحضحش جُضٛش٣سAnthophyta  ٝجُٔخحس٣ؾcone 

ٝضكط١ٞ جُرزسز ػ٠ِ ؾ٤ٖ٘  Seed. ضرذأ ق٤حز جُ٘رحضحش جُضٛش٣س ذحُرزسز Gymnospermك٢ ػحس٣حش جُرزٝس 

embryo  ٝؿالف ذزسزseed coat  ٕٝٝؿزجء ٓخضstored foodُلِن ، ػحدز ٣خضٕ جُـزجء أٓح ك٢ ج

Cotyledons  أٝ جُغ٣ٞذجءendosperm  . 

رٝ ٜٗح٣ط٤ٖ ٛٔح جُؤس جُ٘ح٤ٓس جُؿزس٣س  minute axisذحُ٘غرس ُِؿ٤ٖ٘ كٜٞ ٣طٌٕٞ ٖٓ ٓكٞس طـ٤ش 

root growing point  ٝجُؤس جُ٘ح٤ٓس جُخؼش٣س shoot growing point  ٝػ٠ِ ؾحٗر٢ جُٔكٞس ضٞؾذ

. إٔ ؾضء جُٔكٞس جُز١ ٣وغ كٞم جُلِن  seed leavesأٝ ٓح ضغ٠ٔ ذحألٝسجم جُرزس٣س  cotyledonsكِوط٤ٖ 

ٝػ٘ذ ٗٔٞٛح ضؼط٢ جُٔؿٔٞع جُخؼش١  ٣ٝplumule٘ط٢ٜ ذحُش٣ٝشس  ٣epicotyleذػ٠ جُغ٣ٞن كٞم جُلِن 

shoot system  أٓح ؾضء جُٔكٞس جُز١ ٣وغ ضكص جُلِن ك٤ذػ٠ جُغ٣ٞن ضكص جُلِو٤س ، hypocotyle  ٣ٝ٘ط٢ٜ

 . Tap root systemٝجُز١ ػ٘ذ ٗٔٞٙ ٣ؼط٢ جُٔؿٔٞع جُؿزس١ جُٞضذ١  radicalذحُؿز٣ش 

 

 و١ف ٠ّٕٛ ؽغُ ثٌٕذجس؟

ُٜح جُوذسز ػ٠ِ  ٣Meristematic tissuesٔطحص ؾغْ جُ٘رحش ذحٓطالًٚ الٗغؿس ُٓٞذز )ٓشعط٤ٔ٤س( 

ٝضذػ٠ جُخال٣ح  permanent tissuesجالٗوغحّ ٝٗط٤ؿس ُ٘شحؽ ٛزٙ جُخال٣ح جُُٔٞذز ضطٌٕٞ جالٗغؿس جُٔغطذ٣ٔس 

ٝجُط٢ ضؼح٢ٗ ٖٓ ػ٤ِٔط٢ جُط٤ٔض  Derivativesجُ٘حضؿس ٖٓ جٗوغحّ جُخال٣ح جُُٔٞذز ذحُٔشطوحش 

differentiation  ٝجُطخظضspecialization .ُطٌٕٞ جالٗغؿس جُٔغطذ٣ٔس 

         

 (single:cell)٣طٌٕٞ ؾغْ جُ٘رحش جُرحُؾ ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٞقذجش جُر٘حت٤س ٝجُط٢ ضذػ٠ ذحُخال٣ح 

cells ٝضطٔحعي ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخال٣ح ٓغ  ،ٝضؼشف جُخ٤ِس أٜٗح ٝقذز جُطش٤ًد ٝجُٞظ٤ل٤س ك٢ ؾغْ جٌُحتٖ جُك٢

ح جُٔوطشٗس ضش٤ًر٤حً ٝٝظ٤ل٤حً ذؼؼٜح ُطٌٕٞ ٓح ٣غ٠ٔ ذحُ٘غ٤ؽ ُٝزُي ٣ٌٖٔ ضؼش٣ق جُ٘غ٤ؽ جٗٚ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخال٣

ٝرجش ٓٞهغ خحص، ٝهذ ضٌٕٞ ٓطشحذٜس ك٢ طلحضٜح أٝ ٓخطِلس ٝجعط٘حدجً ئ٠ُ ضشحذٚ ٝجخطالف طلحش خال٣ح 

 جُ٘غ٤ؽ ضوغْ جالٗغؿس ئ٠ُ ٗٞػ٤ٖ:

طلحضٜح : ٢ٛٝ جالٗغؿس جٌُٔٞٗس ٖٓ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشحذٜس ك٢  simple tissuesجالٗغؿس جُرغ٤طس 

 . )َٛ ضؼشف أٗغؿس ذغ٤طس أخشٟ؟(.٤٢ٔش٢ٔ٤ ٝجُ٘غ٤ؽ جٌُُٞ٘شٗجشز ٝجُ٘غ٤ؽ جُرً٘غ٤ؽ جُرشش

: ٢ٛٝ جالٗغؿس جٌُٔٞٗس ٖٓ أًػش ٖٓ ٗٞع ٝجقذ ٖٓ جُخال٣ح جُٔخطِلس  compound tissuesجالٗغؿس جُٔؼوذز 

 ك٢ طلحضٜح ً٘غ٤ؿ٢ جُخشد ٝجُِكحء.
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 أٗٞجع جُ٘ٔٞ ك٢ ؾغْ جُ٘رحش ٗٞػ٤ٖ ٛٔح :

  primary growthجُ٘ٔٞ جالذطذجت٢  - 1

أٝ جُر٤٘٤س  ٣ٝapical meristemكذظ ك٢ ؾغْ جُ٘رحش ٖٓ ٝهص ٗشٞء جُؿ٤ٖ٘ ٖٓ جُٔشعط٤ٔحش جُو٤ٔس 

٣ٝذػ٠ جُؿغْ جُ٘رحش جُٔطٌٕٞ ك٢ ٛزٙ جُلطشز ذؿغْ جُ٘رحش جالذطذجت٢  inter calary meristemأق٤حٗح 

primary plant body ٗغؿس جالذطذجت٤س أٓح جالٗغؿس كطغ٠ٔ ذحألPrimary tissues  ْ٣ٝكذظ ك٢ ٓؼظ .

 Vascularرٝجش جُلِوس جُٞجقذز ٝجُ٘رحضحش جُك٤ُٞس ٖٓ رٝجش جُلِوط٤ٖ ٝجُ٘رحضحش جُٞػحت٤س جُٞجؽثس 

cryptogamous  ٓح ٢ٛ جالٗغؿس جُٔشعط٤ٔ٤س جُٔغثُٞس ػٖ ض٣ٌٖٞ ؾغْ جُ٘رحش جالذطذجت٢؟ قحٍٝ جُطؼشف(

 ػ٤ِٜح(.

  Secondary growthجُ٘ٔٞ جُػح١ٞٗ – 2

ٝجٌُٔر٤ّٞ  ٣Vascular cambiumكذظ ذلؼَ ٓشعط٤ٔحش غح٣ٞٗس )ؾحٗر٤س( ٢ٛ جٌُٔر٤ّٞ جُٞػحت٢ 

 Secondary plantٝٗط٤ؿس ُكذٝظ جُ٘ٔٞ جُػح١ٞٗ ٣طٌٕٞ ؾغْ جُ٘رحش جُػح١ٞٗ   Cork cambiumجُل٢٘٤ِ 

body  ٝجألٗغؿس جُٔطٌٞٗس ضذػ٠ جالٗغؿس جُػح٣ٞٗسSecondary tisses ظ جُ٘ٔٞ جُػح١ٞٗ ك٢ ٓؼشجز . ٣كذ

 جُرزٝس ٝٓؼظْ رٝجش جُلِوط٤ٖ ٝذؼغ رٝجش جُلِوس جُٞجقذز.

 

 

 ِشثفً إٔذجس ثٌذزسر

 

س ٛزج جٌُحتٖ جُك٢ ئ٠ُ جُشٌَ جُٜ٘حت٢  ّٞ ضّٔش ؾ٤ٔغ جٌُحت٘حش جُك٤س ذٔشجقَ ُِ٘ٔٞ ضرذأ ذٔشقِس ذغ٤طس ئ٠ُ إٔ ٣طط

ذٔشجقَ أغ٘حء ٗٔٞٛح ضرذأ ٖٓ جُرزسز جُط٢ ض٘طؽ ذؼ٤ِٔس ك٢ جُٔشقِس جُٜ٘حت٤س ٖٓ جُ٘ٔٞ، ٝجُ٘رحضحش ضّٔش أ٣ؼحً 

جإلخظحخ، غْ ضوّٞ جُرزسز ذطخض٣ٖ جُٔٞجد جُـزجت٤س قط٠ ضظرف ذزٝسجً ًحِٓس، ٝضكط١ٞ ًَ ذزسز ػ٠ِ ؾ٤ٖ٘ ك٢ 

دجخِٜح ٝٛٞ جُٔغإٍٝ ػٖ ٗٔٞ جُرزسز ق٤ع ٣ؿد إٔ ٣رو٠ ٛزج جُؿ٤ٖ٘ ذؼ٤ذجً ػٖ جُكشجسز ٝ جُرشٝدز، ٣ٝٞؾذ 

ٝس؛ ٝق٤ذز جألؾّ٘س جُط٢ ضكط١ٞ ك٢ دجخِٜح ؾ٤٘٘حً ٝجقذجً ٤ُ٘طؽ ٗرحش ٝجقذ، ٝػّذز أؾّ٘س ُط٘طؽ ٗرحضحش ٗٞػحٕ ٖٓ جُرز

 .ٓطؼّذدز، غْ ضغطخذّ جُرزٝس جٌُحِٓس ك٢ جُضسجػس إلٗطحؼ جُ٘رحش قغد ٗٞع جُرزسز
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 جُؼٞجَٓ جُط٢ ضغحػذ ػ٠ِ ئٗرحش جُرزسز هرَ جُذخٍٞ ك٢ ٓشجقَ ئٗرحش جُرزسز

    جألًغؿ٤ٖ (3)                    جُكشجسز (2)                       جُشؽٞذس(  1)  

 

 

 ٓشجقَ ئٗرحش جُرزسز إلٗرحش جُرزسز ػذز ٓشجقَ ضطِخض ك٤ٔح ٢ِ٣: 

  جُٔشقِس جأل٠ُٝ: ك٤ٜح ضٔطض جُرزسز جُٔحء ٓٔح ٣ض٣ذ ٖٓ سؽٞذطٜح ٣ٝرذأ قؿٜٔح ذحُطؼحػق ٝٛ٘ح ضرذأ

ٕ جُؿ٤ٖ٘ ذحُ٘شحؽ ٓٔح ٣ؼَٔ ػ٠ِ ضلطف جُرزسز ٝضرذأ جُؿزٝس ذحُظٜٞس ٣ٌٖٝٔ ٛ٘ح  ِّٞ جإلٗض٣ٔحش جُط٢ ضٌُ

 جعطخذجّ جُٔٞجد ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ُطغش٣غ ػ٤ِٔس ظٜٞس جُؿزٝس. 

 ُٔخضٗس ك٢ جُرزسز ئ٠ُ ٓٞجد ذغ٤طس ٝٛزٙ جُٔشقِس جُػح٤ٗس: ٝك ٢ ٛزٙ جُٔشقِس ٣طْ ضك٤َِ جُٔٞجد جُـزجت٤س جُ

 جُٔٞجد ٢ٛ ػرحسز ػٖ ذشٝض٤٘حش ًٝشذ٤ٛٞذسجش ٝؿ٤شٛح. 

  جُٔشقِس جُػحُػس: ٝٛ٘ح ضرذأ جُ٘رطس ك٢ جُ٘ٔٞ ٝجُظٜٞس كٞم عطف جألسع كطظٜش ذؼغ جألٝسجم

 .٣ضدجد قؿٜٔح جُظـ٤شز ٓغ جُغحم ٓغ ٗٔٞ جُؿزٝس ضكص جألسع ذك٤ع

 أٔٛثع ثالٔذجس

ٝٛٞ جُشٌَ جُز١ ضظٜش ك٤ٚ جُ٘رحضحش كٞم عطف جألسع، ٝضظٜش  ئٗرحش ٛٞجت٢:ٛ٘حى ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جإلٗرحش، 

جألٝسجم ٝجُػٔحس كٞم جألسع ٓػَ ٗرحش جٌُشص ٝجُطلحـ ٝجُؼذ٣ذ ٖٓ جألط٘حف جُط٢ ضٌٕٞ غٔحسٛح ػ٠ِ جُشؿشز. 

ٝٛٞ ػ٠ِ ػٌظ جإلٗرحش جألسػ٢، ذك٤ع ضرو٠ جُػٔحس ضكص جألسع ٝضظٜش ذؼغ جألٝسجم  ئٗرحش أسػ٢:

 ٝجُغ٤وحٕ جُظـ٤شز كٞم جألسع ٓػَ جُرطحؽظ ٝجُؿضس.

 

 

 ثٌضشو١خ ثٌضشش٠قٝ ٌٍٕذجس

 ثٌؾزٚس -1

ؾضء جُ٘رحش جُز١ ٣٘ٔٞ ؿحُرحً ضكص عطف جُطشذس ٣ٝوّٞ 

ذحُطػر٤ص ٝجالٓطظحص ٝجُخضٕ أق٤حٗح، ٣ٝ٘شأ أعحعح ٖٓ 

ٝػ٘ذتز أٓح إٔ ٣غطٔش ذحُ٘ٔٞ ٤ٌُٕٞ  radicalؾز٣ش جُؿ٤ٖ٘ 

 جُؿزس جالذطذجت٢.
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 ثٔٛثع ثٌؾزٚس

ٓ٘ٚ. ٣ٞؾذ ؾزس ؾزس ٝضذ١: ؾزس ٓشًض١ ٝجقذ غخ٤ٖ جًػش ٖٓ ًَ جُؿزٝس جُؿ٘ر٤ٚ جُخحسؾٚ ؽزس ٚصذٜ: 

 ٝضذ١ ُذٟ جُخر٤ضٙ، جُظل٤ش، جذشز جُؼؿٞص ٝك٢ ٗرحضحش جخشٟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضخشؼ ٖٓ هحػذز جُغحم ؾزٝس ػذ٣ذز رجش ؽٍٞ ٝعٔي ٓطشحذس. ًٔح ك٠ جُك٘طس ٝجُرظَ ٝجُشؼ٤ش. ؽزس ١ٌفٝ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٚظ١فز ثٌؾزس
 ضػر٤ص جُ٘رحش ك٠ جُطشذس  (1

 جٓطظحص جُٔحء ٝجالٓالـ ٖٓ جُطشذس (2

 ضخض٣ٖ جُٔٞجد جُـزجت٤س (3

 جُطٌحغش ًٔح ك٠ جُرطحؽح جُكِٞز (4

 ثٌذ١ٕز ثٌضشش٠ق١ز ٌٍؾزس( صشو١خ ثٌؾزس)

ػ٘ذ ػَٔ هطحػحش ػشػ٤س ك٢ ٓ٘طوس جُشؼ٤شجش جُؿزس٣س ذحُؿزس ٣القع إٔ جُؿزس ٣طٌٕٞ ٖٓ أٗغؿس ػذ٣ذز 

 : ضظٜش ٖٓ جُٔك٤ؾ ئ٠ُ جُٔشًض ًحُطح٢ُ

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_xjLpdRDF-CY/TQZbq8sj_FI/AAAAAAAAACI/msNhxtroBJQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_xjLpdRDF-CY/TQZcckfurFI/AAAAAAAAACM/EmxDjClfuOc/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_xjLpdRDF-CY/TQZbq8sj_FI/AAAAAAAAACI/msNhxtroBJQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_xjLpdRDF-CY/TQZcckfurFI/AAAAAAAAACM/EmxDjClfuOc/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B11.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_xjLpdRDF-CY/TQZbq8sj_FI/AAAAAAAAACI/msNhxtroBJQ/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B1.jpg
http://3.bp.blogspot.com/_xjLpdRDF-CY/TQZcckfurFI/AAAAAAAAACM/EmxDjClfuOc/s1600/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B0%D9%88%D8%B11.jpg
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 : ثٌذششر –أ 

جُؿزس ٝضطٌٕٞ ٖٓ طق ٝجقذ ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشجطس جُذه٤وس جُؿذس جُخح٤ُس ٖٓ ٢ٛ جُطروس جُخحسؾ٤س ٖٓ 

ج٤ٌُٞض٤ٖ ) جُوش٤شز ( ؿحُرحً . ٝك٢ ٓ٘طوس جُشؼ٤شجش ضغطط٤َ ذؼغ جُخال٣ح ٌٓٞٗس جُشؼ٤شجش جُؿزس٣س ُٜٝزج 

ٓالـ ضؼشف ؽروس جُرششز ك٢ ٛزٙ جُٔ٘طوس ذحُطروس جُٞذش٣س ، ٝضوّٞ جُشؼ٤شجش جُؿزس٣س ذحٓطظحص جُٔحء ٝجأل

 ٖٓ جُطشذس .

 : ثٌمششر –ح 

٢ٛٝ ٓ٘طوس ٝجعؼس ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س رجش ؾذس سه٤وس ٝٓغحكحش ذ٤٘٤س ٝجعؼس ٝضوّٞ ٛزٙ جُٔ٘طوس ذػالظ 

ٝظحتق ٢ٛ ض٣ٜٞس جألٗغؿس جُؿزس٣س ٝضٞط٤َ جُٔحء ٝجألٓالـ ئ٠ُ أٗغؿس جُخشد ، ٝضخض٣ٖ جُٔٞجد جُـزجت٤س . 

ٝد٣شّ ٤ٔ٣ٝض خال٣ح ٛزٙ جُطروس ٝؾٞد ضشع٤د ُٔحدز جُغٞذش٣ٖ ٣ٞصع ٝأخش ؽروحش جُوششز ُِذجخَ ضؼشف ذحألٗذ

ػ٠ِ جُخ٤ِس ذشٌَ شش٣ؾ ٣ك٤ؾ ذحُؿزس جُشؼحػ٤س ُِخ٤ِس ٣ٝغ٠ٔ ذشش٣ؾ ًحعرحس١ جُز١ ٣ؼَٔ ًٔحدز الطوس 

ُخال٣ح جألٗذٝد٣شّ ٣ٝٔ٘غ ٓشٝس جُٔحء خالُٚ . ُٝزج كإ ٓشٝس جُٔحء ٖٓ جُوششز ئ٠ُ جإلعطٞجٗس جُٞػحت٤س ٣طْ 

خال٣ح خحطس ك٢ ؽروس جإلٗذٝد٣شّ ضؼشف ذخال٣ح جُٔشٝس ٢ٛٝ خال٣ح سه٤وس جُؿذس ضخِٞ ٖٓ ٓحدز خالٍ 

 جُغٞذش٣ٖ ٝضٌٕٞ ٛزٙ جُخال٣ح ٓوحذِس ُِخشد جألٍٝ . 

 ضطٌٕٞ ٖٓ ٗغ٤ؽ جُرش٣غ٤ٌَ ٝٗغ٤ؽ جُخشد ٝٗغ٤ؽ جُِكحء ٝٗغ٤ؽ جُ٘خحع .    ثإلعطٛثٔز ثٌٛػجة١ز -ػ

 : ثٌذش٠غ١ىً

ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔس سه٤وس جُؿذس هذ ضغطؼ٤ذ هذسضٜح ػ٠ِ جإلٗوغحّ ٖٝٓ ٛزٙ جُطروس ٣طٌٕٞ ػحدز ٖٓ طق ٝجقذ 

 ض٘شأ جُؿزٝس جُؿحٗر٤س .

 : ثٌقضَ ثٌٛػجة١ز –د 

ضطٌٕٞ جُكضّ جُٞػحت٤س ٖٓ أرسع ٖٓ جُخشد جإلذطذجت٢ ضطرحدٍ ٓغ ًطَ ٖٓ ٗغ٤ؽ جُِكحء جإلذطذجت٢ ػ٠ِ أٗظحف 

خشد ٝجُِكحء ٓؿٔٞػس ٖٓ خال٣ح ٓشعط٤ٔ٤س ؿ٤ش ٓطشٌِس ضوّٞ أهطحس ٓطرحدُس ) قضّ هطش٣س ( ٣ٝلظَ ذ٤ٖ جُ

ذٞظ٤لس جٌُحٓر٤ّٞ جُٞػحت٢ ك٢ ؾزٝس جُ٘رحضحش جُط٢ ضطـِع غح٣ٞٗحً ) ؿحُرحً ٗرحضحش رٝجش جُلِوط٤ٖ ( ٝضظرف خال٣ح 

 ذشجٗش٤ٔ٤س ذحُـس أٝ جعٌِشٗش٤ٔ٤س ك٢ جُؿزٝس جُط٢ ال ضطـِع غح٣ٞٗحً ) ٗرحش رٝجش كِوس ٝجقذز ( .

سجع جُخشد ٖٓ خشد أٍٝ ُِخحسؼ ٝخشد ضح٢ُ ُِذجخَ ٝأٝػ٤س جُخشد جألٍٝ ػ٤وس رجش ضـِع ٣ٝطٌٕٞ ر

 قِو٢ أٝ قِض٢ٗٝ ٝأق٤حٗحً ع٢ِٔ ، أٓح جُخشد جُطح٢ُ كأٝػ٤س ٝجعؼس ٝضـ٤ِظٜح ٣ٌٕٞ شر٤ٌحً أٝ ٓ٘وشجً .

س ٗرحضحش ك٢ ؾزٝس رجش جُلِوط٤ٖ ذ٤٘ٔح ٣ض٣ذ ػ٠ِ رُي ك٢ ؾزٝ 8 – 2ٝػذد أرسع جُخشد ٣طشجٝـ ػحدز ذ٤ٖ 

 رجش جُلِوس جُٞجقذز .

٣ٝطٌٕٞ جُِكحء جإلذطذجت٢ أ٣ؼحً ٖٓ ُكحء أٍٝ ُِخحسؼ ُٝكحء ضح٢ُ ُِذجخَ ٝضٌٕٞ جألٗحذ٤د جُـشذح٤ُس ُِكحء جألٍٝ 

 أػ٤ن ٖٓ جألٗحذ٤د جُـشذح٤ُس ُِكحء جُطح٢ُ .
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 : ثٌٕخجع –٘ـ 

ؾزٝس ٗرحضحش جُلِوس جُٞجقذز ُطرحػذ ٣طٌٕٞ جُ٘خحع ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س ضشـَ ٓشًض جُوطحع ضظٜش ػحدز ك٢ 

أرسع جُخشد ، ذ٤٘ٔح ٣ِطو٢ جُخشد جُطح٢ُ ُؿ٤ٔغ جُكضّ ٣ِٝطكْ ك٢ 

 ٓشًض جُؿزس كال ٣طشى ٌٓحٗح ُِ٘خحع ك٢ ؾزٝس رجش جُلِوط٤ٖ .

 ٓوحسٗس ذ٤ٖ ؾزس كِوط٤ٖ ٝؾزس كِوس ٝجقذز: ؾزس كِوط٤ٖ

                                                                                ؽزس فٍمز ٚثفذر

 جُوششز ػش٣ؼس – 1

 )8-2جُكضّ جُٞػحت٤س ٓكذٝدز جُؼذد ٖٓ )  – 2

 ػذد جألٝػ٤س جُخشر٤س ك٢ جُكضٓس جُٞػحت٤س ًر٤ش – 3

 جُ٘خحع ػ٤ن ٝهذ ٣ٌٕٞ ؿ٤ش ٓٞؾٞد – 4

 ؽزس رثس فٍمض١ٓ

 جُوششز ػ٤وس – 1             

 ( 8ٖٓ جُكضّ جُٞػحت٤س ػذ٣ذز ) أًػش  – 2

 ػذد جألٝػ٤س جُخشر٤س ك٢ جُكضّ جُٞػحت٤س ه٤َِ – 3

 جُ٘خحع ٓطغغ – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع عرضى فى الجذر
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 ثٌغجق -2

 : : عجق ٔذجس رٚثس ثٌفٍمض١ٓ أٚالً 

ُذٟ ككض هطحع ك٢ عحم قذ٣ع ٖٓ ٗرحضحش رٝجش جُلِوط٤ٖ ٗؿذ أٗٚ ٣طٌٕٞ ٖٓ جألٗغؿس جُطح٤ُس ٖٓ جُٔك٤ؾ ئ٠ُ 

 : جُٔشًض

 : جُرششز –أ 

ضطٌٕٞ ٖٓ ؽروس ٝجقذز ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشجطس ضطـط٠ ذح٤ٌُٞض٤ٖ ) جُوش٤شز ( ٝضٞؾذ ذ٤ٖ خال٣ح جُرششز غـٞس أهَ 

 ػذدجً ٓٔح ٛٞ ػ٤ِٚ ك٢ جألٝسجم ، هذ ضٔطذ ٖٓ خال٣ح جُرششز صٝجتذ ٝق٤ذز جُخ٤ِس أٝ ػذ٣ذز جُخال٣ح .

 

 

 : جُوششز –خ 

ٝضـِق جإلعطٞجٗس جُٞػحت٤س ، ٢ٛٝ ضطٌٕٞ ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س  ٓؿٔٞػس ٖٓ جُطروحش ض٢ِ جُرششز ئ٠ُ جُذجخَ

٣ٞؾذ ذٜح ذالعط٤ذجش خؼشجء ، ًٔح ٣ٞؾذ خال٣ح ًُٞ٘ش٤ٔ٤س ٝجُطروس جألخ٤شز ٖٓ جُوششز ضغ٠ٔ ذحُـالف جُ٘ش١ٞ 

القطٞجء خال٣حٛح ػ٠ِ ٗشحء ٓذخش ٣ظٜش ذِٕٞ أصسم ػ٘ذ طرؾ جُوطحع ذٔكٍِٞ ج٤ُٞد . ٝك٢ ًػ٤ش ٖٓ جألق٤حٕ 

 ٝؾٞد أٗغؿس ئكشجص٣س دجخ٤ِس ًحُو٘ٞجش جُشجض٘ؿ٤س ٝجُِر٤٘س ٓطخِِٚ ٗغ٤ؽ جُوششز .ٗالقع 

 جُرش٣غ٤ٌَ: -ؼ

٢ٛٝ ضٌٕٞ أٓح ٓ٘طوس ٓطظِس ٖٓ جُخال٣ح جألعٌِشٗش٤ٔ٤س كٞم جإلعطٞجٗس جُٞػحت٤س أٝ ضٞؾذ ك٢ ٓؿٔٞػحش كٞم 

 جُكضّ ٓرحششز ٝضـِق جُِكحء .

 : جُكضّ جُٞػحت٤س –د 

جُٔلطٞـ ك٢ٜ ؾحٗر٤س ألٕ جُخشد ٝجُِكحء ػ٠ِ ٗظق هطش ٝجقذ ، ٢ٛٝ ٓلطٞقس ألٕ  جُكضّ ٖٓ جُ٘ٞع جُؿحٗر٢

جٌُحٓر٤ّٞ جُٞػحت٢ جُكض٢ٓ ٣ٞؾذ ذ٤ٖ جُخشد ٝجُِكحء ٣ٝطٌٕٞ جُِكحء دجتٔحً ُِخحسؼ ٝجُخشد ُِذجخَ . ٝجُخشد 

جُؿٜس جُ٘خحع . جُطح٢ُ رٝ جألٝػ٤س جُٞجعؼس ُِخحسؼ ؾٜس جٌُحٓر٤ّٞ ٝجُخشد جألٍٝ رٝ جألٝػ٤س جُؼ٤وس ُِذجخَ 

 ٣ٝطٌٕٞ جٌُحٓر٤ّٞ جُٞػحت٢ ٖٓ طق ٖٓ جُخال٣ح جُٔشعط٤ٔ٤س ض٘وغْ ٓؼط٤س خشد ُِذجخَ ُٝكحء ٗكٞ جُٔك٤ؾ .

 : جُ٘خحع ٝجألشؼس جُ٘خحػ٤س -ٛـ 

٣ٌٕٞ جُ٘خحع جُؿضء جُٔشًض١ ٖٓ جُغحم ، ًٔح ضطظَ جُوششز ذحُ٘خحع ذٞجعطس أشؼس ٗخحػ٤س. ٢ٛٝ ضطٌٕٞ ٖٓ 

ذؼغ ع٤وحٕ جُ٘رحضحش جُؼشر٤س ٓػَ جُلٍٞ ٝجُرشع٤ْ ٣ٞؾذ ضؿ٣ٞق ٝعط٢ ك٢ ٓٞػغ  خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س . ٝك٢

 جُ٘خحع ٗط٤ؿس ضٔضم ٝضكَِ جُ٘خحع أغ٘حء جُ٘ٔٞ .
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 : عج١ٔجً: عجق ٔذجس رٚ فٍمز ٚثفذر

 : ُذٟ ككض هطحع ػشػ٢ ٖٓ عحم قذ٣ع ُ٘رحش ٖٓ رٝجش جُلِوس جُٞجقذز ٗؿذ أٗٚ ٣طٌٕٞ ٖٓ جألٗغؿس جُطح٤ُس

 جُرششز – 1

ٝ ضطٌٕٞ ٖٓ طق ٝجقذ ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشجطس جُط٢ ٣ؼِٞٛح ؽروس ٖٓ ج٤ٌُٞض٤ٖ ٝ ضطخِِٜح جُػـٞس ، ٝ هذ ضكط١ٞ 

 ػ٠ِ صٝجتذ ذششز .

 : جُ٘غ٤ؽ جألعحع٢ – 2

٢ِ٣ جُرششز ٝ ٣ٔأل جُوطحع ٝ ٣طٌٕٞ ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س ٝ ضطرؼػش ك٤ٚ جُكضّ جُٞػحت٤س ٝ هذ ضٌٕٞ جُطروحش 

 عحع٢ خال٣ح جعٌِشٗش٤ٔ٤س ًٔح ك٢ ًػ٤ش ٖٓ جُ٘رحضحش جُ٘ؿ٤ِ٤س .جُخحسؾ٤س ٖٓ جُ٘غ٤ؽ جأل

 جُكضّ جُٞػحت٤س – 3

ٝ ٢ٛ ػذ٣ذز ٓرؼػشز ك٢ جُ٘غ٤ؽ جألعحع٢ ٝ ٢ٛ ػحدز قضّ ؾحٗر٤س ٓـِوس أ١ إٔ جُِكحء ٝ جُخشد ػ٠ِ ٗظق 

كذٝد ٖٓ هطش ٝجقذ ٝ ال ضكط١ٞ ػ٠ِ ٗغ٤ؽ ًحٓر٤ّٞ ٝػحت٢ ذ٤ٖ جُخشد ٝ جُِكحء . ٝ ٣طٌٕٞ جُخشد ٖٓ ػذد ٓ

ٝ جُخشد جُطح٢ُ ُِخحسؼ ٝ جألٍٝ ُِذجخَ . ٝ هذ ضطٔضم  Vأٝ قشف  Yأٝػ٤س جُخشد ٓشضرس ػ٠ِ شٌَ قشف 

ذؼغ أٝػ٤س جُخشد جألٍٝ ٌٓٞٗس كؿٞز ضؼشف ذطؿ٣ٞق جُخشد . ٝ ػحدز ضـِق جُكضّ ذطروس أٝ أًػش ٖٓ 

 جأل٤ُحف ضؼشف ذـٔذ جُكضٓس .

 

 ذجس رٚثس ثٌفٍمز ٚثفذرِمجسٔز د١ٓ عجق ٔذجس رٚثس ثٌفٍمض١ٓ ٚ عجق ٔ

 عجق ٔذجس رٚثس ثٌفٍمض١ٓ

 جُ٘غ٤ؽ جألعحع٢ ٣ط٤ٔض ئ٠ُ هششز ٝ ٗخحع ٝ أشؼس ٗخحػ٤س – 1

 جُكضّ جُٞػحت٤س ٓشضرس ك٢ دجتشز أٝ دجتشض٤ٖ – 2

  جُكضّ جُٞػحت٤س ؾحٗر٤س ٓلطٞقس – 3

 جُِكحء ٣كط١ٞ ػ٠ِ ذشجٗش٤ٔ٤س ُكحء – 4

 أٝػ٤س جُخشد ك٢ طلٞف هطش٣س ٓغطو٤ٔس – 5

 ٣كط١ٞ ػ٠ِ جٌُحٓر٤ّٞ جُٞػحت٢ – 6

 عجق ٔذجس رٚثس ثٌفٍمز ٚثفذر

 جُ٘غ٤ؽ جألعحع٢ ال ٣ط٤ٔض ئ٠ُ هششز ٝ ٗخحع ٝ أشؼس ٗخحػ٤س . – 1 

 جُكضّ ٓرؼػشز ك٢ جُ٘غ٤ؽ جألعحع٢ – 2

  جُكضّ جُٞػحت٤س ؾحٗر٤س ٓـِوس – 3
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 ال ٣ٞؾذ ؿالف ٗشٟٞ – 4

 ػ٠ِ ه٤َِ ٜٓ٘حجُِكحء ال ٣كط١ٞ ػ٠ِ ذشجٗش٤ٔ٤س ُكحء أٝ ٣كط١ٞ  – 5

 Yأٝػ٤س جُخشد ػ٠ِ شٌَ قشف أ ٝ  – 6

 ال ٣كط١ٞ ػ٠ِ جٌُحٓر٤ّٞ جُٞػحت٢ – 7

 

 ثٌٛسلز )ثٌذ١ٕز ثٌضشش٠ق١ز ٌٍٛسلز( -3

 : : ٚسلز ٔذجس رٚثس ثٌفٍمض١ٓ أٚال

ذحُلكض جُطشش٣ك٢ ُلظَ ٝسهس ٗرحش رٝ كِوط٤ٖ ٣القع أٜٗح ضطشًد ٖٓ جُ٘غؽ جُطح٤ُس ٝرُي ٖٓ جألػ٠ِ ئ٠ُ 

 : جألعلَ

 

 

 

 

 

 

 : ثٌذششر ثٌؼ١ٍج – 1

طق ٝجقذ ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشجطس خح٤ُس ٖٓ جٌُِٞسٝك٤َ ك٤ٔح ػذج جُخال٣ح جُكحسعس جُٔك٤طس ذلطكحش جُػـٞس 

 جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ جٌُِٞسٝك٤َ ٝ ضـط٢ جُؿذس جُخحسؾ٤س ُخال٣ح جُرششز ؽروس ج٤ٌُٞض٤ٖ .

 : ثٌٕغ١ؼ ثٌٛعطٝ – 2

٤ِح ٝ جُغل٠ِ ذحعطػ٘حء جُكضّ جُٞػحت٤س ٝ ٣ٔػَ جُ٘غ٤ؽ جُٞعط٠ ٝ ٛٞ ٖٓ جألٗغؿس جُٔٞؾٞدز ذ٤ٖ جُرششز جُؼ

 : ُِٞسهس ٝ ٣ط٤ٔض ئ٠ُ

: ٝ ٣ٞؾذ ضكص جُرششز جُؼ٤ِح ٓرحششز ٝ ٣طٌٕٞ ٖٓ طق أٝ أًػش ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س  ٔغ١ؼ ػّجدٞ –أ 

 أعطٞج٤ٗس ٓطؼحٓذز ػ٠ِ خال٣ح جُرششز ٝ ؿ٤٘س ذحُرالعط٤ذجش جُخؼشجء .

علَ جُ٘غ٤ؽ جُؼٔحد١ ؾٜس جُرششز جُغل٠ِ ٝ ضٌٕٞ ٖٓ ػذز ؽروحش ٝ خال٣حٙ ؿ٤ش : ٣ٞؾذ أ ٔغ١ؼ إعفٕؾٟ -ح

ٓ٘طظٔس جُشٌَ ضلظِٜح ٓغحكحش ذ٤٘٤س ٝجعؼس ٝ ضكط١ٞ ػ٠ِ ذالعط٤ذجش خؼشجء ٝ ٌُٖ ذ٘غرس أهَ ٜٓ٘ح ك٢ 

 خال٣ح جُ٘غ٤ؽ جُؼٔحد١ .
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 : ثٌقضَ ثٌٛػجة١ز – 3

ٌٓٞٗس ػشٝم جُٞسهس . ضوغ جُكضّ جُٞػحت٤س جُشت٤غ٤س  ضٞؾذ جألٗغؿس جُٞػحت٤س ك٢ ٗظَ جُٞسهس ك٢ ٗظحّ ٓطشحذي

ك٢ جُؼشٝم جُٞعط٠ ٝ ضطٌٕٞ ٖٓ خشد ٝ ُكحء ٝ ال ضٞؾذ ًحٓر٤ّٞ ػحدز . ٝ ٣ٞؾذ جُخشد ؾٜس جُرششز جُؼ٤ِح 

ٝ ٣طٌٕٞ ٖٓ أٝػ٤س خشر٤س ٓشضرس ك٢ طلٞف ٝ هظ٤رحش ٝ أ٤ُحف ذشجٗش٤ٔ٤س خشد ٝ ٣ٌٕٞ جُخشد جألٍٝ ئ٠ُ 

ئ٠ُ جألعلَ ٝ ٣ٞؾذ جُِكحء ؾٜس جُرششز جُغل٠ِ ٝ ٣طٌٕٞ ٖٓ أٗحذ٤د ؿشذح٤ُس ٝ خال٣ح  جألػ٠ِ ٝ جُخشد جُطح٢ُ

 ٓشجكوس ٝ ذشجٗش٤ٔ٤س ُكحء ، ٝ جُكضّ جُٞػحت٤س جُلشػ٤س أذغؾ ضش٤ًرح ٖٓ جُكضٓس جُشت٤غ٤س .

ٝ ضكحؽ جُكضّ ػحدز ذطروس أٝ أًػش ٖٓ خال٣ح ذشجٗش٤ٔ٤س أٝ ًِٞسسجٗش٤ٔ٤س ٓطشجطس ذؿحٗد ذؼؼٜح ٌٓٞٗس 

ف جُكضٓس . ًٔح ٣القع ٝؾٞد خال٣ح ًُٞ٘ش٤ٔ٤س أػ٠ِ ٝ أعلَ جُؼشم جُٞعط٠ ضؼَٔ ً٘غ٤ؽ ٝػحت٢ ك٢ ؿال

 جُٞسهس .

 : ثٌذششر ثٌغفٍٝ – 4

ضشرٚ خال٣ح جُرششز جُؼ٤ِح ئال إٔ ؾذس خال٣ح جُرششز جُغل٠ِ أهَ عٔحًس ٝ ضكط١ٞ ػحدز ػ٠ِ غـٞس ذؼذد أًرش ٖٓ 

 ػذدٛح ك٢ جُرششز جُؼ٤ِح .

 : ٔذجس ِٓ رٚثس ثٌفٍمز ٚثفذرعج١ٔج: ٚسلز 

ذحُلكض جُٔؿٜش١ ُ٘ظَ ٝسهس ٗرحش رٝ كِوس 

 : ٝجقذز ٗؿذ جٜٗح ضطٌٕٞ ٖٓ ٓح ٢ِ٣

 

 

 

: ضطٌٕٞ ٖٓ ؽروس ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشجطس ضطـط٠ ذح٤ٌُٞض٤ٖ ٝ ٣ٞؾذ ك٤ٜح غـٞس ٝ ًػ٤شج ٓح  ثٌذششر ثٌؼ١ٍج – 1

وس جُؿذس ض٘ػ٢٘ ػ٘ذٛح جُٞسهس ٝ ضؼشف ذحُخال٣ح ٣ط٤ٔض ذحُرششز خال٣ح جُٔطشجطس ضطـط٠ خال٣ح ًر٤شز جُكؿْ سه٤

 جُكش٤ًس أٝ جُالكس .

: ٝ ٣طٌٕٞ ٖٓ خال٣ح ًِٞسجٗش٤ٔ٤س ضوّٞ ذؼ٤ِٔس جُطٔػ٤َ جُؼٞت٢ ٝ ال ٣ط٤ٔض ٛزج جُ٘غ٤ؽ  ثٌٕغ١ؼ ثألعجعٟ – 2

 ك٢ ٓؼظْ ٗرحضحش رجش جُلِوس جُٞجقذز ئ٠ُ ٗغ٤ؽ ػٔحد١ ٝ آخش جعل٘ؿ٢ .

ٗغؿس جُٞػحت٤س ك٢ ٗظحّ ٓطٞجص١ ػحدز ألٕ ضؼشم جألٝسجم ٓطٞجص١ ك٢ رٝجش : ضٞؾذ جأل ثٌقضَ ثٌٛػجة١ز – 3

جُلِوس جُٞجقذز . ٝ ذزُي ضظٜش ك٢ جُوطحع جُؼشػ٢ جُكضّ جٌُر٤شز ك٢ جُٞعؾ ٝ جُظـ٤شز ػ٘ذ جُكحكس . ٝ جُكضّ 

رششز ٝ ٣ٞؾذ جُِكحء ٖٓ ؾٜس جُ Vأ ٝ  Yؾحٗر٤س ٓـِوس ٣ٞؾذ جُخشد ذٜح ٖٓ ؾٜس جُرششز جُؼ٤ِح ٌٓٞٗح قشف 

جُغل٠ِ ٝ ٣القع ٝؾٞد خال٣ح جعٌِشٗش٤ٔ٤س ضكص جُرششز ٓرحششز خحطس قٍٞ جُكضّ جُشت٤غ٤س ضؼَٔ ً٘غ٤ؽ 

 دػح٢ٓ ُِٞسهس .

 .: ضشرٚ جُرششز جُؼ٤ِح  ثٌذششر ثٌغفٍٝ – 4
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 )ثٌذ١ٕز ثٌضشش٠ق١ز ٌٍض٘شر(ثٌض٘شر -4

 ضؼطرش جُضٛشز ٠ٛ ػؼٞ جُطٌحغش ك٠ جُ٘رحش ُٜٝح ضش٤ًرحش ٓخطِلس ذكغد ٗٞع جُضٛشز ٝٓٞػؼٜح جُطظ٤٘ل٠. 

 ٝضطٔػَ جُرزٝس ًحع٤حش أ٣ًؼح ػ٤ِٜح ٣طِن جُط٢ جُ٘رحضحش جُٔضٛشز أٝ ك٢ جُطٌحغش ػ٤ِٔس ػٖ جُٔغإٍٝ جُؼؼٞ

 ئٗطحؼ أؾَ ٖٓ جُٔإٗػس جُر٣ٞؼس ٓغ جُٔزًشز جُِوحـ قرٞخ دٓؽ ػ٠ِ ضؼَٔ أٜٗح ك٢ ُِضٛشز جُر٤ُٞٞؾ٤س جُٞظ٤لس

 جُرزٝس ضٌٕٞ ئ٠ُ جُٜ٘ح٣س ك٢ ٣إد١ ق٤ع جإلخظحخ، ٣ؼورٚ جُز١ جُطِو٤ف ذٞجعطس جُؼ٤ِٔس ٛزٙ ٝضرذأ .جُرزٝس

  ٝجٗطشحس.

 

 صشو١خ ثٌض٘شر:

 لجػذر ثٌض٘شر ٟ٘ ثٌغظٓ ٔفغٗ،ثِج ثالؽضثء ثالخشٜ فٟٙ صشذٗ ثٌٛسلز فٟ ِذٕج٘ج ثٌٕغ١ؾٟ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثٚسثق ثٌىأط ) ثٌغذالس (  : صشذٗ ثٚسثق ثٌىأط فٟ ٌٛٔٙج ثألٚسثق ثٌؼجد٠ز ٌٍٕذضز. ٚصغضؼًّ ٌقّج٠ز ثٌذشثػُ 

 ثٌض٘ش٠ز فٟ دذث٠ز صطٛس٘ج ثٚ فٟ ٔٙج٠ز ثص٘جس٘ج ) فٟ دذث٠ز صضطٛس ثٌغّشر (.

ِؼٍمز ، ػٕذِج صضفضـ ) ثٌذضالس ( : صقّٟ ثٚسثق ثٌض٠ٛؼ ثاللغجَ ثٌذثخ١ٍز ٌٍض٘شر ٟٚ٘ ِج صثٌش  ثٚسثق ثٌض٠ٛؼ

  ثٌض٘شر ٠ظٙش ثٌٍْٛ ثٌؾ١ًّ ألٚسثق ثٌض٠ٛؼ ، فضىْٛ ٘زٖ ثالٚسثق ػطش٠ز ٚرثس شىً ؽزثح.

ثٌغذثٖ : ٟ٘ ثٌؼؼٛ ثٌزوشٞ ٚصضأٌف ِٓ لجػذر دل١مز  صذػٝ ثٌخ١ؾ ثٌزٞ ٠ٕضٟٙ فٟ ؽشفٗ ثٌؼٍٛٞ دؾضء 

 شذ١ٗ دجٌؼٍذز ٠ٚذػٝ ثٌّضه.

 ٠ضأٌف  ِٓ عالعز ثؽضثء :ثٌّضجع : ٘ٛ ثٌؼؼٛ ثالٔغٛٞ فٟ ثٌض٘شر ٚ  

 ثٌّذ١غ : ٚ٘ٛ ثٌؾضء ثٌغفٍٟ ثٌّٕضفخ ٚف١ٗ صضىْٛ ثٌذ٠ٛؼجس ثٌضٟ صٛؽذ ف١ٙج ثٌؾج١ِضجس ثالٔغ٠ٛز.

 ثٌمٍُ : ٚ٘ٛ ػّٛد ٠ّضذ ِٓ ثٌّذ١غ ٠ٕٚضٟٙ ؽشفٗ ثٌؼٍٛٞ دؾضء ِغطـ ٠ذػٝ ث١ٌّغُ.

 ث١ٌّغُ : غجٌذج ٠ىْٛ خشٕج ٌٚضؽج ٌىٟ صٍضظك دٗ فذ١ذجس ثٌٍمجؿ .          

 

 ِالفظز : 

ثرث وجٔش ثٚسثق ثٌىأط ٚثٌض٠ٛؼ ِشصذطز دضخش ثٌض٘شر فٟ ِٕطمز صمغ صقش ثٌّذ١غ فؼٕذ٘ج ٠ذػٝ ثٌّذ١غ    

 ػ٠ٍٛج ، ثِج ثرث وجٔش ِشصذطز فٟ ِٕطمز صمغ فٛق ثٌّذ١غ فؼٕذ٘ج ٠ذػٝ ثٌّذ١غ عف١ٍج .
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 ثٔٛثع ثٌض٘ٛس:

ذ٘حء ػ٠ِ ٗٞع جُ٘رحضحش ُٝزُي ضغطؼَٔ ٛزٙ جُظلحش ك٢ ضؼش٣ق ٣طكذد ُٕٞ ٝػذد ٝشٌَ جالعذ٣س ٝجألٓطؼس 

  جُ٘رحضحش ٝضكذ٣ذ جٗطٔحتٚ.

 ج٣ؼح جالصٛحس جُزًش٣س ٝ جالصٛحس جألٗػ٣ٞس ػ٠ِ ٗلظ جُ٘رحش،ٓػحٍ ػ٠ِ رُي شؿش جُغ٘ذ٣حٕ. جقحد١ جُٔغٌٖ :

ش ) أ١ جٕ ٛ٘حى غ٘حت٢ جُٔغٌٖ: ٝٛٞ ضٞجؾذ جالصٛحس جُزًش٣س ػ٠ِ ٗرحش،ٝجألصٛحس جالٗػ٣ٞس ػ٠ِ ٗرحش جخ

 ٓغ٤ٌٖ٘ ُألصٛحس ( ٓػحٍ ػ٠ِ رُي شؿشز جُ٘خ٤َ. 

ٛ٘حُي ؿذد خحطس إلكشجص جُشق٤ن،ذؼغ جالصٛحس ػ٠ِ جٝسجم ض٣ٞؿٜح خطٞؽ ٝذوغ خحطس ضذٍ ػ٠ِ جُشق٤ن 

 ضغ٠ٔ ٓغحُي جُشق٤ن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زهرة أنثوٌة 

 ذكرٌة زهرة

 حادٌة الجنسزهرة أ

 مذكرةزهرة 
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 ثٌشِٛص ثٌض٘ش٠ز ٚثٌمجْٔٛ ثٌض٘شٞ

 ٠ؼذش ػٓ صشو١خ ثٌض٘شر ٚثؽضثةٙج ثٌّخضٍفز دّؾّٛػز ِٓ ثٌشِٛص ثٌض٘ش٠ز ٍٔخظٙج ف١ّج ٠ٍٟ:

 

 ص٘شر ِٕضظّز ػذ٠ذر ثٌضٕجظش 

      ص٘شر ٚف١ذر ثٌضٕجظش 

  ٝص٘شر خٕغ 

 ص٘شر ِزوشر 

 ص٘شر ِؤٔغز  

 )ثٌىأط )ػذد ِٓ ثٌغذالس K  ن 

 )ثٌض٠ٛؼ )ػذد ِٓ ثٌذضالس  C  س 

 ) ثٌطٍغ )ػذد ِٓ ثألعذ٠ز  A  ؽ 

  )ًثٌّضجع )ػذد ِٓ ثٌىشثد  G  َ 

  )ٍٞٛص٘شر عف١ٍز )ِذ١غ ػ G   َ 

  ص٘شر ِق١ط١ز    G  َ 

  )ٍٟص٘شر ػ٠ٍٛز )ِذ١غ عف G   َ 

 ثألؽضثء ثٌض٘ش٠ز ٍِضقّز  )  ( 

 ٓثالؽضثء ثٌض٘ش٠ز فٟ ِق١ط١         ...+... 

 ثٌغالف ثٌض٘شٞ غ١ش ِض١ّض         P ًغ  

  ثألعذ٠ز فٛق دض١ٍز           ͡ 

 .٠ٚغضخذَ ٔفظ ثٌشِض ثٌغجدمز فٟ فجٌز ثٌطٍغ ثٌزٞ ٠ضظً دجٌّضجع 

  ، .... ِٗػٕذِج صىْٛ ثألؽضثء ثٌض٘ش٠ز فٟ ِق١ؾ ٚثفذ ٌٚىٕٙج ِخضٍفز فٟ ِظٙش٘ج ٚٚظجةفٙج صغضخذَ ػال

 ...  د١ٓ أػذثد ثألؽضثء ثٌّخضٍفز ِٓ ثٌّق١ؾ ثٌٛثفذ.

 ِٓ ثٌشِٛص  ثٌذثٌز ػٍٝ الِق١طجس سلُ ٠ذي ػٍٝ ػذد ثألؽضثء وّج فٟ ٘زث  ٠ٛػغ ػٍٝ ٠غجس وً سِض

 ثٌّق١ؾ.

  ٠غضخذَ ثٌشِض  “ ػذ٠ذر”ػٕذِج صىْٛ ثألؽضثء ثٌض٘ش٠ز غ١ش ِقذٚدر∞    
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  ٠ؼذش ػٓ صشو١خ ثٌض٘شر دمجْٔٛ ص٘شٞ ٠ضىْٛ ِٓ ثٌشِٛص ثٌض٘ش٠ز ثٌغجدمز ثٌّٕجعذز ٌضشو١ذٙج ٠ٚز٠ً ٘زث

ٌٍذ٠ٛؼجس دثخً ثٌّذ١غ . ٠ّٚىٓ إػجفز أٞ ػذجسثس ثخشٜ صٛػـ طفز ص٘ش٠ز ٘جِز  ثٌمجْٔٛ دٕٛع ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ

  ِغً صقش ثٌىأط ٚثألعذ٠ز ثٌؼم١ّز .

 

  Floraal Diagramثٌّغمؾ ثٌض٘شٞ 

ثٌّغمؾ ثٌض٘شٞ ػذجسر ػٓ ثٌّغضٜٛ ثألفمٟ ٌٍض٘شر ثٌزٞ ٠ّىٓ ف١ٗ صّغ١ً ثألؽضثء ثٌض٘ش٠ز دطش٠مز سعُ ثٌّغمؾ 

 ز ثٌٕٛسثس ثٌّقذٚدر صىْٛ ثٌض٘شر ثٌىذ١شر ٟ٘ ِقٛس دم١ز ثألص٘جس.ثِج فٟ فجٌ  ثألفمٟ. 

 

  صٛص٠غ ثٌؾٕظ فٟ ثألص٘جس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صظ١ٕف ثٌٕذجصجس ثٌض٘ش٠ز

ضط٤ٔض جُ٘رحضحش جُضٛش٣س ذإٔ ُٜح أصٛحس ٝجػكس ٝجألٗغؿس جُٞػحت٤س ٤ٔٓضز ٣ٝكطٟٞ جُ٘غ٤ؽ جُخشر٠ ػ٠ِ أٝػ٤س 

 أٗحذ٤د ؿشذح٤ُس ٝخال٣ح ٓشجكوسخشر٤س أٓح ٗغ٤ؽ جُِكحء ك٤كطٟٞ ػ٠ِ 

 ٝض٘وغْ جُ٘رحضحش ٓـطحز جُرزٝس ئ٠ُ ؽحتلط٤ٖ ٛٔح :

. ؽحتلس جُ٘رحضحش ٗٞجش جُلِوس جُٞجقذز 2( . Dicotyledons. ؽحتلس جُ٘رحضحش رٝجش جُلِوط٤ٖ )1 

(Monocotyledons . ) 

 

 

 

 

 

 

 توزٌع الجنس فً األزهار

 أزهار متعددة الجنس

Poly sexual “ Mult 
sexual” 

Poly gamy 

وهً االزهارمتعدد الجنس 
وهً االزهار الختثى وقد توجد 
 ازهار مذكرة  او ازهار مؤنثة 

 

 أزهار خنثى

Bi sexual 

Dio gamy 

ٌكون فً بعض األزهار او 
كلها وهً األزهار التً 

على الطلع والمتاع  تحتوي 
تنقسم من حٌث النضج إلى 

 عدة اقسام

 أزهار وحٌدة الجنس 

Mono sexual  

Mono gama 

 ال ٌحدث سوى التلقٌح الخلطً

Allo gamy 
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 ؽشق دسثعز ثٌضشو١خ ثٌض٘شٞ

 ٞجعطس غالغس أش٤حء ٢ٛ :ُذسجعس جُضٛشز ٣ؿد إٔ ٣طْ ججضؼر٤ش ػٜ٘ح ذ

 

 

 

 

 

 

 

ُذسجعس جُطش٤ًد جُضٛش١ ُضٛشز ٓح ، ٣ؿد ككض جُضٛشز ؾ٤ذج ٢ٛٝ ك٢ قحُس ذشػْ صٛش١ ًٝزُي ٢ٛٝ 

ٓ٘لطكس ٝرُي ُٔؼشكس جُٞػغ جُضٛش١ ٝجُٔك٤طحش جُضٛش٣س ٝئػذجد ٝقذجش ًَ ٜٓ٘ح ٝٓذٟ جُطكحٜٓح أٝ 

جُٔش٤ٔ٤س ٝٓٞجػغ ٝؾٞد جُـذد جُشق٤و٤س ٝؿ٤ش رُي . جٗلظحُٜح ٝجُطشذ٤غ جُضٛش١ ٝجضؿحٛحش جُٔطي ٝجألٝػحع 

 ٣ٞػف جُطش٤ًد جُضٛش١ ذؼَٔ جُٔغوؾ جُضٛش١ ٝجُوطحع جُط٢ُٞ ُِضٛشز غْ ذٌطحذس جُوحٕٗٞ جُضٛش١ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 Floral diagramثٌّغمؾ ثٌض٘شی 

 ثٌّغمؾ ثٌض٘شٞ ٘ٛ ػذجسر ػٓ سعُ صخط١ؾ ٌمطجع ػشػٟ فٟ ثٌذشػُ ثٌض٘شٞ ، ٠ٛػـ ٚػغ

 ثٌّق١طجس ثٌض٘ش٠ز دجٌٕغذز ٌذؼؼٙج.  
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 ٚػغ ثٌّق١طجس ثٌض٘ش٠ز ػٍٝ ثٌضخش
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 1صذس٠خ 

 أوضخ ثٌمجْٔٛ ثٌض٘شٞ ٌضٍه ثٌض٘شر

 

 

 

 

 

 أوضخ ثٌمجْٔٛ ثٌض٘شٞ ٌضٍه ثٌض٘شر

 

 إسعُ ثٌمطجع ثٌطٌٟٛ ٌٍض٘شر ثٌضج١ٌز ػٍّج دأْ ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ) فجفٟ ( :2صذس٠خ

 

 

 

 

 

 

 أوضخ ثٌمجْٔٛ ثٌض٘شٞ ٌٍض٘شر ثٌضٟ صظٙش فٟ ثٌّغمؾ ثٌض٘شٞ ثٌضجٌٟ: :3صذس٠خ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  : Piacentationثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ

ثٌّذ١غ ف١ظ صٛؽذ  ثٌّش١ّز، ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ٘ٛ ِٛػغ ثصظجي ثٌذ٠ٛؼجس دؾذثس ثٌىشدٍز ِٓ دثخً 

٠ٚضقذد ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ دطش٠ز ثصظجي ثٌذ٠ٛؼجس دثخً ثٌىشثدً ً٘ ٟ٘ ػٍٝ فٛثف ثٌىشثدً أَ فٟ ٚعطٙج 

أٚ فٟ لّضٙج ..ثٌخ ، ٟٚ٘ صشعُ فٟ ثٌّغمؾ ثٌض٘شٞ ٚثٌمطجع ثٌطٌٟٛ ٌٍض٘شر ، ٚف١ّج ٠ٍٟ أُ٘ ثألٚػجع 

 :ثٌّش١ّ١ز
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٣طٌٕٞ جُٔر٤غ ٖٓ ػذز ًشجذَ، ضِطكْ ذكٞجكٜح كوؾ ٝذزُي  ٝك٤ٚ Parietal ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌؾذثسٞ .1

 ضطٌٕٞ ؿشكس ٝجقذز كوؾ رجش ٓش٤ٔس ؾذجس٣س ضِطظن ػ٤ِٜح جُر٣ٞؼحش ) ضِطظن ذؿذجس جٌُشجذَ (

ٛٞ جالًػش ش٤ٞػح ذ٤ٖ جُ٘رحضحش جُضٛش٣س ، ٝك٢ ٛزج جُٞػغ ضطظَ  Axile ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌّقٛسٞ .2 

ٖٓ جُطكحّ قٞجف جٌُشجذَ جُرط٤٘س ٝضوحذِٜح ك٢ جُٞعؾ. ٝك٢ جُؼحدز ٣ٌٕٞ ؾ٤ٔغ جُر٣ٞؼحش ذٔكٞس ٝعط٢  ٗحشة 

 ػذد جُٔغحًٖ ٓغح٣ٝح ُؼذد جٌُشجذَ جُذجخِس ك٢ ض٣ٌٜٞ٘ح 

ك٢ ٛزج جُٞػغ ٣ٌٕٞ ٓر٤غ جٌُشذِس جُٞجقذز  ٗحشة ٖٓ جُطكحّ  Marginal ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌقجفٟ .3

ُكحك٤س ٝضٞؾذ جُر٣ٞؼحش ػ٠ِ جقذ١ ٛحضحٕ جُكحكط٤ٖ ، قحكط٢ ٝسهس ًشذ٤ِس ٝٛحضحٕ جُكحكطحٕ ضٌٞٗحٕ جُٔش٤ٔس ج

 ًٔح ك٢ جُلظ٤ِس جُوش٤ٗس ًحُرغِس ٝجُلحط٤ُٞح

ضٌٕٞ جُر٣ٞؼحش ك٢ ٛزج جُٞػغ ٓٞؾٞدز ػ٠ِ ٓش٤ٔس ٓكٞس٣س .   Central ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌّشوضٞ  .4 

ٌُٖٝ ٣كذظ جٕ ضطٔضم جُلٞجطَ ذ٤ٖ جٌُشجذَ ٤ُظرف جُٔر٤غ ٝق٤ذ جُٔغٌٖ )ٖٓ ؿشكس ٝجقذز( ٝضرو٠ 

 جُر٣ٞؼحش ٓؼِوس ذٔكٞس ٝعؾ جُٔر٤غ ًٔح ك٢ جُوشٗلَ

هحػذز جُٔر٤غ ٓكٞس ك٢ ٛزٙ جُكحُس  ض٘ٔٞ ٖٓ  central Free ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌّشوضٞ ثٌغجةخ .5 

ٝعط٢ ال ٣طظَ ذأػ٠ِ جُٔر٤غ ذَ ٣ظَ عحترح ، ٝٛزج جُ٘ٞع ٛٞ جٓطذجد ُٔكٞس جُضٛشز ٤ُٝظ ُٚ ػالهس ذؿذجس 

 جُٔر٤غ أٝ قٞجف جٌُشجذَ ٓػَ ٗرحش جُلِلَ جُكِٞ

ٗؿذ ٛ٘ح جٕ جُر٣ٞؼس ضطظَ ذكرِٜح جُغش١ ٖٓ هٔس جُٔر٤غ ) ٖٓ ٗحق٤س  Apical ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌمّٟ .6 

 ج٤ُٔغْ ( ٝال ٣ٌٖٔ ض٤٤ٔض ذ٤ٖ جُٞػغ جُو٢ٔ ٝجُوحػذ١ جال ٖٓ خالٍ جُوطحع جُط٢ُٞ .

جٓح ٛ٘ح ٗؿذ جُر٣ٞؼس ضخشؼ ّ ٕ هحػذز جُٔر٤غ ) ٗحق٤س جُطخص( ًٔح  Basal ثٌٛػغ ثٌّش١ّٟ ثٌمجػذٞ .7 

 Bougainvillea sp.ك٢ ٗرحش جُؿ٤ٜٔ٘س )جُٔؿ٘ٞٗس( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أِغٍز ِظٛسر

 

 جُٞػغ جُٔش٢ٔ٤ جُكحك٢                                             جُٞػغ جُٔش٢ٔ٤ جُوحػذ١        

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 اللجنة الفنية املشتركة لألحياء                        - م6102-6102العام الدراس ي   -التىجيه الفني العام للعلىم   -وزارة التربية 

 

48 
 

 

 جُٞػغ جُٔش٢ٔ٤ جُٔشًض١ جُغحتد )جُلِلَ جُكِٞ(                   جُٞػغ جُٔش٢ٔ٤ جُٔكٞس١

 

 ج٤ُِٕٔٞ              جُطلـــحـ                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جُٞػغ جُٔش٢ٔ٤ جُٔشًض١

 ؽٔحؽْ               خ٤ـــحس             ذــح٤ٓـس          هــشع             ٤ًـ١ٞ                                 
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 ػٍُ فغ١ٌٛٛؽ١ج ثٌٕذجس )ٚظجةف ثٌٕذجس(

٣ؼ٠٘ ذذسجعس ٝظحتق جألػؼحء  ػِْ جُ٘رحش ٛٞ كشع ٖٓ (Plant physiology):كغ٤ُٞٞؾ٤ح جُ٘رحش

 شم ه٤حّ ضِي جألػؼحء ذٞظحتلٜح. ٝششـ ؽ ُِ٘رحش جُٔخطِلس

 :(  Photosynthesisثٌؼٛةٟ ) ثٌضّغ١ً أٚ ثٌذِٕجء ثٌؼٛةٟ

(  chloroplasts ػ٤ِٔس ٤ٔ٤ًحت٤س ٓؼوذز ضكذظ ك٢ خال٣ح جُرٌط٤ش٣ح جُضسهحء ٝك٢ جُرالعط٤ذجش جُخؼشجء أٝ)

ضخضٕ ك٢ سٝجذؾ  ؽحهس ٤ٔ٤ًحت٤س ئ٠ُ جُطحهس جُشٔغ٤س  ك٢ ًَ ٖٓ جُطكحُد ٝجُ٘رحضحش ؛ ق٤ع ٣طْ ك٤ٜح ضك٣َٞ

 : ٝكن جُٔؼحدُس جُطح٤ُس جُؿًِٞٞص عٌش

6CO2 + 6H2O + light + chloroplasts = C6H12O6 + 6O2 

 : ُس ٖٛٞٝٓ أْٛ ٗٞجضؽ ٛزٙ جُٔؼحد

 .قح٣ٝس ػ٠ِ ؽحهس ػح٤ُس سعٌش٣ ٓشًرحش-2                       جألًغؿ٤ٖ -1

 :ٝسؿْ ذغحؽس ٛزٙ جُٔؼحدُس ٌُٜ٘ح ضطْ ك٢ خطٞجش ٓؼوذز، ق٤ع ضطْ ٛزٙ جُٔؼحدُس ك٢ دٝسض٤ٖ

٢ٛٝ ضلحػالش ضؼطٔذ ػ٠ِ ٝؾٞد جُؼٞء ٝضؼَٔ  (Light reactions) :ضلحػالش جُؼٞء *جأل٠ُٝ ضغ٠ٔ

 .ػ٤ِٚ

   دٝسز ًحُلٖ أٝ ضلحػالش (Dark reactions) : ضلحػالش جُظالّ *جُػح٤ٗس ضغ٠ٔ

أٝ  رٝجش جُلِوط٤ٖ ك٢ جُ٘رحضحش دٝسز ًحُلٖ ع٤ٔص ضلحػالش جُظالّ ذحعْ ٌٓطشلٜح ًحُلٖ، ٝضؼَٔ ضلحػالشٝهذ 

 (Hatch slak) ٛحضظ عالى جُػالغ٢. ٝٛ٘حى دٝسز جٌُشذٕٞ ُٝزُي ضغ٠ٔ دٝسز جٌُشذٕٞ ٢ٛٝ ٓشًرحش غالغ٤س

 .(Monocot) أٝ (Monocotyledon) ٢ٛٝ ضؼَٔ ك٢ جُ٘رحضحش رٝجش جُلِوس جُٞجقذز

 Metabolismجأل٣غ 

 : ٛٞ جُطكٞالش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س ٖٓ ذ٘حء ٝٛذّ جُط٢ ضكذظ ك٢ جُخال٣ح جُك٤س:

ؼوذز أٝ جًػش ضؼو٤ذج ٖٓ : ؾ٤ٔغ جُطكٞالش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جُٔإد٣س ئ٠ُ ذ٘حء ٓشًرحش Anabolismٓجأل٣غ جُر٘حت٢ -1

 ذحدتحضٜح ٣ٝوطشٕ ذحٓطظحص ؽحهس..

 

: ؾ٤ٔغ جُطـ٤شجش ج٤ٔ٤ٌُحت٤س جُٔإد٣س ئ٠ُ ضٌغ٤ش جُٔٞجد جُٔؼوذز ئ٠ُ ٓٞجد أذغؾ Catabolismجأل٣غ جُٜذ٢ٓ  -2

 ٜٓ٘ح ضش٤ًد ٣ٝوطشٕ ذحٗطالم جُطحهس.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%83%D9%88%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B3_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B3_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%83&action=edit&redlink=1
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 :ثٌٛسلز ثٌٕذجص١ز ٚػ١ٍّز ثٌذٕجء ثٌؼٛةٟ

جُؼٞت٢ ٣ؿد ك٢ جُرذج٣س إٔ ٗطؼشع ئ٠ُ ضش٤ًد جُٞسهس ذش٢ء ٖٓ جُطلظ٤َ. ٣القع هرَ ٝطق ػ٤ِٔس جُر٘حء 

غْ ض٤ِٜح ؽروس ٝجقذز ٖٓ جُخال٣ح ضؼشف  (Cuticle) إٔ عطف جُٞسهس ٣ـط٠ ذطروس شٔؼ٤س ضؼشف ذحألدٓس

، ٤ِ٣ٜح ؽروس ٖٓ جُخال٣ح جُٔطشجطس ػ٠ِ شٌَ ػٔحد١ ٣طِن ػ٤ِٜح جُ٘غ٤ؽ جُٔطٞعؾ (Epidermis) ذحُرششز

، غْ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُخال٣ح ؿ٤ش جُٔ٘طظٔس ٣طِن ػ٤ِٜح جُ٘غ٤ؽ جُٔطٞعؾ (Palisade mesophyll) ٔحد١جُؼ

، ًٝال جُ٘ٞػ٤ٖ ٖٓ جُخال٣ح ٣كط١ٞ ػ٠ِ جُرالعط٤ذجش جُخؼشجء، غْ ؽروس (Spongy mesophyll) جإلعل٘ؿ٢

ضك٤ؾ  (Bundle sheath cells) ٖٓ جُخال٣ح ال ضكط١ٞ ػ٠ِ جُرالعط٤ذجش جُخؼشجء ضؼشف ذحُخال٣ح جُكض٤ٓس

جُٞسهس. ٝضِؼد جُرالعط٤ذجش جُخؼشجء دٝسجً ست٤غحً ك٢ جُطـز٣س جُزجض٤س ُِ٘رحضحش ق٤ع أٜٗح ٢ٛ  (Vein) ذؼشم

ٌٓحٕ ؾش٣حٕ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢ ق٤ع ٣ٞؾذ ذٜح طرـس جٌُِٞسٝك٤َ. ٝك٢ قحُس ؿ٤حخ جُرالعط٤ذجش جُخؼشجء 

كحٕ جٌُِٞسٝك٤َ ٣ٌٕٞ ٓٞؾٞدجً ػ٠ِ أؿش٤س خ٣ِٞس ضؼشف  )ًٔح ٛٞ جُكحٍ ك٢ جُطكحُد جُخؼشجء جُٔضسهس ٓػال(

 ذأؿش٤س جُر٘حء جُؼٞت٢.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   photosynthetic pigmentsطذغجس ثٌذٕجءثٌؼٛةٝ  

٣ؼطرش جٌُِٞسٝك٤َ  أْٛ أٗٞجع جُظرـحش جُ٘رحض٤س ك٠ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٠ كٜٞ ٣ٔطض جُطحهس جُؼٞت٤س 

 ضذكغ جُخ٤ِس ُر٘حء جُٔٞجد جٌُشذ٤ٛٞذسجض٤س. ٣ٞؾذ جٌُِٞسٝك٣َٝ٤كُٜٞحئ٠ُ ؽحهس ٤ًٔح٣ٝس طحُكس ألٕ 

(Chlorophyll) ك٢  ٓ٘حؽن جُكر٤رحش أٝ أ٤ًحط جُوش٣ظحش (Grana)    ٣ٝطٌٕٞ ٤ًظ  جُوش٣ظحش جُٞجقذ

 ٖٓ أؿش٤س سه٤وس ٓغطكس ٓطشجطس كٞم ذؼؼٜح جُرؼغ ضؼشف ذحُوش٣ظحش أٝ جألؿش٤س جُشه٤وس

(Thylakoids). ش جُر٘حء جُؼٞت٢. ٣ٝٞؾذ جٌُِٞسٝك٤َ ك٠ جُرالعط٤ذجش جُخؼشجء ٝٛزج ٛٞ ٓٞػغ ضلحػال

ٓشضرطحً  ذحُرشٝض٤ٖ ٝال ٣زٝخ جٌُِٞسٝك٤َ ك٠ جُٔحء ٌُٝ٘ٚ ٣زٝخ ك٠ جُٔز٣رحش جُؼؼ٣ٞس ُٝوذ ٝؾذش أٗٞجع 

ػذ٣ذز ٖٓ جٌُِٞسٝك٤َ أٜٛٔح ك٠ جُ٘رحضحش جُشجه٤س ًِٞسٝك٤َ)أ(ًِٝٞسٝك٤َ )خ( ٝٗغرس جألٍٝ  ئ٠ُ جُػح٠ٗ ؿحُرحً 

ُٜٝٞٗٔح أخؼشًٔح ضٞؾذ طرـحش أخشٟ ٤ٔ٣َ ُٜٞٗح ئ٠ُ جألطلش ضغ٠ٔ جٌُحسٝض٤ٖ ٝجُضجٗػٞك٤َ ٝٛزٙ  1:3

جُظرـحش ُٜح دٝس ٓغحػذ ك٠ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٠ ق٤ع ضوّٞ ذحٓطظحص ٝجُطوحؽ جُطحهس  جُؼٞت٤س غْ ض٘وِٜح 

ػ٤ِٔحش جألًغذز جُؼٞت٤س ئ٠ُ طرـحش جٌُِٞسٝك٤َ.ًٔح ضوّٞ أ٣ؼحً ذذٝس ست٤غىل٠ قٔح٣س جٌُِٞسٝك٤الش ٖٓ 

 ٝخحطس كىحُؼٞءجُغحؽغ.

 C55 H72O5N4Mg جٌُِٞسك٤َ أ

 C55 H70O6N4Mg جٌُِٞسك٤َ خ

 C40 H56 جٌُحسٝض٤ٖ

 C40 H56O2 جُضجٗػٞك٤َ
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 صشو١خ ثٌذالعض١ذثس ثٌخؼشثء:

جُرالعط٤ذجضؼؼ٤حش عحذكس ك٢ ذشٝضٞذالصّ ذؼغ جُخال٣ح جُ٘رحض٤س ٝ جُطكِر٤س ٝظ٤لطٜحضك٣َٞ جُطحهس جُؼٞت٤س ئ٠ُ 

٤ٔ٤ًحت٤س ٓخضٗس ك٢ جُٔٞجد جُـزجت٤س.  ك٢ جُ٘رحضحش ضظٜشجُرالعط٤ذجش ًش٣ٝٚ ج٠ُ ذ٤ؼح٣ٝٚ جُشٌَ. ٝهذ ضطخز 

خطِق ػذدٛح قغد ٗٞع جُخ٤ِس. . ٝضكط١ٞ أشٌحالً جخشٟ ٓػَ ضِي جُٔٞؾٞدٙ ك٢ ذؼغ أٗٞجع جُطكحُد ًٔح  ٣

ػ٠ِ طرـحش ضٔطض جُطحهس جُؼٞت٤س ًٔح ضكطٟٞ جُخال٣ح جُٔشعط٤ٔ٤س ُِ٘رحضحش جُشجه٤س ػ٠ِ ذالعط٤ذجش طـ٤شز  

،ٝضؼطرش ٛزٙ Proplasts، ٝال ٣ٌٖٔ ض٤٤ٔضٛح ئال ذٞجعطس جُٔؿٜش جإلٌُطش٢ٗٝ ٝضغ٠ٔ ذحُرالعط٤ذز جأل٤ُٝس 

عط٤ذجش جألخشٟ ق٤ع ٣ٌٖٔ إٔ ضطكٍٞ ئ٠ُ جألٗٞجع جُٔخطِلس ٖٓ جُرالعط٤ذجش ٓ٘شأ أٝ أطَ جُرال

 جُرالعط٤ذجش.ُِٝرالعط٤ذجش ٝظحتق ٓخطِلس ك٢ جُخال٣ح جُرحُـس ، ٝرُي قغد أطرحؿٜح .

 

ذلكض جٌُِٞسٝذالعص ذحُٔؿٜش جإلٌُطش٠ٗٝ ٣طؼف ضٞجؾذ جُـشحء جُخحسؾ٠ جُٔضدٝؼ ٣لظِٜح ػٖ ع٤طٞذالصّ 

ذ٤ٜ٘ٔح كشجؽ   ٤ِ٣Inner membraneٚ جُـشحء جُذجخ٢ِ   Outer membraneجُخ٤ِس جُـشحء جُخحسؾ٢ 

ٝجُزٟ ٣كٟٞ ذذجخِٚ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ جُظلحتف. جألٍٝ ٜٓ٘ح  ضؿٔؼحش ٓ٘طظٔس  Intermembrane spaceؿشحت٢ 

ضظٜش ًحألهشجص ٓطشجطس كٞم ذؼؼٜح ضغ٠ٔ ذحُػح٣ال٣ًٞذجش ضٌٕٞ ًَ ٓؿٔٞػس ٜٓ٘ح ٓح٣ؼشف ذحُكر٤رس 

ؾٔؼٜح ) ؾشجٗح ( ٢ٛٝ ضكط١ٞ ػ٠ِ أٗض٣ٔحش جُطلحػالش جُؼٞت٤س. ٣ٝظَ ذ٤ٖ جُؿشجٗح جُرالعط٤ذ٣س أٝ جُؿشجْٗ ٝ

ه٘ٞجش ٝضكطٟٞ ػ٠ِ طرـحش جُر٘حء جُؼٞتىٞجُػح٠ٗ ٜٓ٘ح ضغ٠ٔ طلحتف جُغطشٝٓح ٝضكطٟٞ ػ٠ِ ئٗض٣ٔحش ضلحػَ 

َ ػ٠ِ جُظالّ ٢ٛٝ عحتَ قر٤ر٢ ٣ٔأل ؾغْ جُرالعط٤ذز ٣ٝطٌٕٞ جُغحتَ جعحعح ٖٓ جُرشٝض٤٘حش ٣ٝكط١ٞ جُغحت

ٝ س٣رٞعٞٓحش ُط٣ٌٖٞ جألٗض٣ٔحش جُخحطس ذؼ٤ِٔس جُطٔػ٤َ جُؼٞت٢ ذحالػحكس ئ٠ُ ٝؾٞد ذؼغ   DNAؾضب 

جُٔشًرحش جُؼؼ٣ٞس ٓػَ جُ٘شح ًٔح ضٞؾذ جُظرـحش جُ٘رحض٤س ٝخحطس طرـس جٌُِٞسٝك٤َ ) ج٤ُخؼٞس ( ٓشضرطس 

جُطحهس جُؼٞت٤س جُٔغطخذٓس ك٢  ذأؿش٤س جُػح٣ال٣ًٞذجش  ٝئ٤ُٚ ضشؾغ ج٤ٔٛس جُرالعط٤ذز جُخؼشجء ك٢ جٓطظحص

ػ٤ِٔس جُطٔػ٤َ جُؼٞت٢  ذحإلػحكس ػ٠ِ رُي ٛ٘حى أطرحؽ جٌُحسٝض٤٘حضٞجُضجٗػٞك٤الش ٣ٌٖٝٔ جإلشحسز ئ٠ُ إٔ 

جُرالعط٤ذز أٝ ؾضء ٜٓ٘ح ٣ٌٕٞ هحدسجً ػ٠ِ جُو٤حّ ذؼ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٠ ٣ٌٖٝٔ أ٣ؼحًجإلشحسز ئ٠ُ إٔ أطـش ؾضء 

ؼ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٠ ٛزج جُؿضء الذذ ٖٓ جقطٞجتٚ ٖٓ جُرالعط٤ذز ٣غطط٤غ جُو٤حّ ذ

 ؾضٟءًِٞسٝك٤ِؼِىحأله٣ِٞغٔىٜزججُؿضء ًٞجٗطحعٞٓأٝجُٞقذزجُؼٞء411ػ٠ِ
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 صشو١ـخ ثٌؼـٛء: 

جُشٔظ ضشعَ ٓٞؾحش ًٜشٝٓـ٘حؽ٤غ٤س رجش جؽٞجٍ ٓٞؾ٤س ٓخطِلس قحِٓس ؽحهس ك٢ ؾغ٤ٔحش طـ٤شز ضؼشف 

  -أشؼس كٞم ذ٘لغؿ٤س  -، ٝجُط٤ق جٌُٜشٝٓـ٘حؽ٤غ٢ ٣طٌٕٞ ٖٓ: أشؼس ضكص قٔشجء Quantaذحُلٞضٞٗحش أٝ 

 –أخؼش  –أصسم  –ٝضطأُق ٖٓ }ذ٘لغؿ٢  nm 811- 411جألشؼس جُٔشت٤س ٝضرِؾ أؽٞجُٜح جُٔٞؾ٤س ٖٓ 

 أقٔش{. -ذشضوح٢ُ  –أطلش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٣طأغشجٌُِٞسٝك٤َ ٣ٝػحسئرجٓح ضؼشع ُِؼٞءجألذ٤غ ق٤ع ٣شـَ جُؼٞءج ألذ٤غ ٓ٘طوس طـ٤شزؾذجً ٣طشجٝـ 

(   ٝٛزٙ جُٔ٘طوس ٖٓ جألؽٞجٍ جُٔٞؾ٤س ضشَٔ جُؼٞء     nm   :671 nm  341جؽٞجُٜح جُٔٞؾ٤س ٖٓ ) 

قٔشجُوحضْ جأل , جألصسم، جألصسم ُٔخؼش ،جألخؼش ،جألطلشجُٔخؼش،جألطلش،جُرشضوح٠ُ،جألقٔشجُلحضف

ػ٘ذجٓطظحص .ذ٤٘ٔحجألؽٞجٍ جُٔٞؾ٤س جألًرشٖٓ رُي أٝجألطـش أشؼس ًٜشٝٓـ٘حؽ٤غ٤س ال ٣غطل٤ذ ٜٓ٘ح جُ٘رحش

ًٝزُي جألشؼس  جُكٔشجء رجضحُطٍٞ جُٔٞؾ٠  (   431جٌُِٞسٝك٤َ ُألشؼس  جُضسهحء رجش جُطٍٞ جُٔٞؾ٠

جُؼٞت٤س  ًٔح جٕ جُ٘رحضحش ال ضٔطض كإ ؾضت٤حش جٌُِٞسٝك٤َ ٣كذظ ُٜح ئغحسز ٗط٤ؿسالٓطظحص ٛزٙ جُطحهس671

 جُؼٞء جالخؼش ذَ ضؼٌغٚ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 آ١ٌـز ػ١ٍّـز ثٌذٕـجء ثٌؼـٛةـٟ : 

ٖٓ جُٔؼشٝف إٔ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٠ ٖٓ خالٍ ضلحػ٤ِٖ ٛٔح ضلحػَ جُؼٞء ٝضلحػَ جُظالّ دجخَ 

ٝضكطٟٞ ٛزٙ جُظلحتف ػ٠ِ جٌُِٞسٝذالعص. أٓح ضلحػَ جُؼٞء ك٤طْ ك٠ طلحتف جُؿشجٗح دجخَ جٌُِٞسٝذالعص 

طرـحش جُر٘حء جُؼٞت٠. أٓح ضلحػَ جُظالّ كططْ خطٞجضٚ ك٠ جُغطشٝٓح ٝجُط٠ ضكطٟٞ ػ٠ِ ئٗض٣ٔحش ضلحػَ 

جُظالّ. ٝضلحػَ جُؼٞء ٛٞ جُزٟ ٣وّٞ ذاٗطحؼ جُطحهس جُٔخطضُس ًٔظذس ٤ُِٜذسٝؾ٤ٖ ك٠ 

٤ِس جخطضجٍ غح٢ٗ جًغ٤ذ ٝضغطـَ ٛزٙ جُطحهسجُٔ٘طؿس ك٠ ػٔ ATP.ًٝزُي ؾضت٤حش جُطحهسNADPH2طٞسز

 جٌُشذٕٞ ًٔح ك٢ جُطلحػالش جُطح٤ُس :

H2O + NADP + ADP + Pi              O2 + NADPH2 + ATP                        

NADPH2 + ATP + CO2                        (CH2O)n. 
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 ثٌضفجػالس ثٌّؼضّذر ػٍٝ ثٌؼٛء ) ثٌضفجػالس ثٌؼٛة١ز (:

 ( 1ضكذظ ك٢ ؿشحء ٓ٘حؽن ٓخطِلس ٖٓ ؿشحء جُػ٤ال٣ًٞذ ضؼش ف ذحُ٘ظحّ جُؼٞت٢ )

 ( ، ٝٛٔح ٝقذجش ؾحٓؼس ُِؼٞء ك٢ جُرالعط٤ذجش.2ٝجُ٘ظحّ جُؼٞت٢ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( جُؼٞء ذٞجعطس جٌُِٞسٝك٤َ ٝجألطرحؽ جألخش٣2ٟٔطض جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ ) - 1  

ٔحء ذٞجعطس جإلٗض٣ٔحش ئ٠ُ أ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ٣غطخذّ ؾضء ٖٓ ؽحهس ٛزج جُؼٞء ك٢ شطش ؾض١ء جُ - 2

 ٝجإلٌُطشٝٗحش ػح٤ُس جُطحهس ٝؿحص جألًغؿ٤ٖ.

 ضٌطغد ئٌُطشٝٗحش جٌُِٞسٝك٤َ ؾضءجً ٖٓ ؽحهس ػٞء جُشٔظ ٝضظرف ئٌُطشٝٗحش ػح٤ُس جُطحهس. - 3 

 ( ذٞجعطس ٓؿٔٞػس 1ٖٓ( ئ٠ُ جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ )2ضطكشى ٛزٙ جإلٌُطشٝٗحش ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ ) - 4 

 جُٔشًرحش جُٞعط٤س جُٔٞؾٞدز ك٢ ؿشحء جُػ٤ال٣ًٞذ ٝجُط٢ ضؼشف ذغِغِس ٗوَ جإلٌُطشٕٝ.

( ذحُطحهس جُالصٓس ُِ٘وَ جُ٘شؾ أل٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ٖٓ 1ضضٝد ٛزٙ جإلٌُطشٝٗحش جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ ) - 5 

 جُغطشٝٓح ئ٠ُ دجخَ ضؿ٣ٞق جُػ٤ال٣ًٞذ.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

e)  ض٘طوَ جإلٌُطشٝٗحش ػح٤ُس جُطحهس -  1
-

                                                                                                         (.1( ئ٠ُ جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ )2ٖٓ جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ ) (  

Hضغطخذّ جُؿض٣ثحش ك٢ عِغِس ٗوَ جإلٌُطشٝٗحش جُطحهس ك٢ ٗوَ أ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ )   - 2
+

( ئ٠ُ دجخَ 

 جُػ٤ال٣ًٞذ.

 

 سلسلة نقل اإللكترونات (ب)
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( جُؼٞء ٝض٘وَ جُطحهس ئ٠ُ جإلٌُطشٝٗحش جُٔكشسز ٖٓ 1ضٔطض جألطرحؽ ك٢ جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ ) - 1 

 (.2جُ٘ظحّ جُؼٞت٢ )

 

eجإلٌُطشٝٗحش ػح٤ُس جُطحهس )ضِطوؾ   - 2
-

NADP( ئ٠ُ  
+

ٝٛٞ ٓشًد ٣غطخذّ ك٢ ط٘غ  ٤ُNADPHظرف    

 جُغٌشٝص.

 

 

 

 

 

٣Hٔطِة جُغطف جُذجخ٢ِ ُـشحء جُػ٤ال٣ًٞذ ذأ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ جُٔٞؾرس ) - 1 
+

.) 

ٝجُغطف جُخحسؾ٢ ٓشكٕٞ ٣ظرف جُغطف جُذجخ٢ِ ُـشحء جُػ٤ال٣ًٞذ ٓشكٕٞ ذشك٘س ٓٞؾرس  - 2 

 ذشك٘س عحُرس.

 

 

 

 

 

 

Hػ٘ذ ٓشٝس أ٣ٞٗحش ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ ) - 1
+

٣شضرؾ  ATP( خالٍ ذشٝض٤ٖ جُـشحء جُٔؼشٝف ذحعْ ئٗض٣ْ ضظ٤٘غ 

ذحعطخذجّ جُطحهس جُٔ٘طِوس ٖٓ ضذكن أ٣ٞٗحش  ATPٓغ ٓؿٔٞػس كٞعلحش ُط٣ٌٖٞ ؾضب  ADPؾضب 

 ج٤ُٜذسٝؾ٤ٖ.

  

 

 

 ثٌضفجػالس غ١ش ثٌّؼضّذر ػٍٝ ثٌؼٛء )دٚسر وجٌفٓ( ) ثٌضفجػالس ثٌالػٛة١ز (

 

 

 

 ألٜٗح ال ضؼطٔذ ػ٠ِ جُؼٞء ٢ً ضكذظ. 

ضػر٤ص ؿحص غح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ ك٢ طٞسز ٓحدز ًشذ٤ٛٞذسجض٤س ذحعطخذجّ  ٓشًد  - 1   أ١ّ٘ضٙج:

NADPH   ًٔظذس ٤ُِٜذسٝؾ٤ٖ ٝٓشًدATP ًٔظذس ُِطحهس.ق٤ع ٣طٌٕٞ ؾضب ٝجقذ ٖٓ جُؿًِٞٞص 

 ؾض٣ثحش غح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ. 6ٓوحذَ  

 

 

 

 (1النظام الضوئً ) )أ(

 )د( تحرك أٌونات الهٌدروجٌن

 ATPتكوٌن مركب ( هـ)

 علل : تسمٌة التفاعالت الالضوئٌة بهذا االسم.
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 خطٛثصٙج:

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِظ١ش ثٌغىش٠جس ثٌٕجصؾز ػٓ ثٌذٕجء ثٌؼٛةٟ:

ٓغطخذٓس جُطحهس ك٢  ATPضغطخذّ ًَ ٖٓ جٌُحت٘حش رجض٤س جُطـز٣س ٝؿ٤ش رجض٤س جُطـز٣س جُغٌش٣حش إلٗطحؼ  

 ؾ٤ٔغ جُٞظحتق جُك٣ٞ٤س.

 دجٌٕغذز ٌٍىجةٕجس رثص١ز ثٌضغز٠ز: -أ 

ض٘طوَ جُغٌش٣حش ػ٠ِ شٌَ عٌشٝص ٝؾض٣ثحش ػح٤ُس جُطحهس ٖٓ جألٝسجم ئ٠ُ جُخال٣ح جألخشٟ ك٢  - 1 

 جُ٘رحش.

 ذّ جُ٘رحش ذؼغ جُؿًِٞٞص ُِ٘ٔٞ.٣غطخ - 2 

 ض٣ٌٖٞ جُغ٤ِِٞص ػٖ ؽش٣ن سذؾ جُؼذ٣ذ ٖٓ ؾض٣ثحش جُؿًِٞٞص. - 3 

 ٚظ١فز ثٌغ١ٍٍٛص:

 ضذػ٤ْ جُ٘رحش ٝئًغحذٚ جُظالذس. - 1 

 ذؼغ جٌُحت٘حش ضغطخذٓٚ ًٔظذس ُِطحهس ٓػَ جُرٌط٤ش٣ح جُٔٞؾٞدز ك٢ أٓؼحء جألذوحس. - 2 

 صى٠ٛٓ ثٌٕشج:

 ثحش جُؿًِٞٞص جُط٢ ضٞؾذ ك٢ جألؿز٣س جُ٘ش٣ٞس ٓػَ  جُرطحؽح ٝجُؤف.٣طٌٕٞ ٖٓ عالعَ ٖٓ ؾض٣  

 دجٌٕغذز ٌٍىجةٕجس غ١ش رثص١ز ثٌضغز٠ز:

 ضغطِٜي جٌُحت٘حش ؿ٤ش رجض٤س جُطـز٣س ٝ جٌُحت٘حش رجض٤س جُطـز٣س جُ٘رحضحش ُِكظٍٞ ػ٠ِ جُ٘شح. - 1 

جقط٤حؾحضٜح ٝض٣ٌٖٞ  ٣طْ ٛؼْ جُ٘ش٣ٞحش ئ٠ُ ؾًِٞٞص ٝضغطخذّ جُطحهس جُٔخضٗس ك٤ٚ ٖٓ أؾَ - 2 

 جُطشج٤ًد جُٔخطِلس ك٢ أؾغحٜٓح.

 ضخضٕ جُؿض٣ثحش ؿ٤ش جُٔغطخذٓس ٖٓ جُؿًِٞٞص ػ٠ِ طٞسز ؾ٤ٌِٞؾ٤ٖ. - 3 

 إلى الدورة 2Co)أ( دخول 
 جزٌئات 6مع  Co2جزٌئات من  6تتحد 

 من مركب خماسً ذرات الكربون إلنتاج
 جزئ ثالثً ذرات الكربون  12 

 

 ()ب( دخول الطاقة ) تثبٌت الكربون
 ATPتستخدم الطاقة فً جزئ 

 اإللكترونات
لتحوٌل  NADPHفً مركب  

 الجزٌئات
ثالثٌة الكربون إلى جزٌئات عالٌة  

 الطاقة 
  

إنتاج السكر سداسً ذرات  ()جـ
  الكربون

ٌخرج جزٌئان من الجزٌئات ثالثٌة 
 الكربون

من الدورة إلنتاج  السكر سداسً  
 ذرات الكربون

تجدد الجزٌئات خماسٌة ذرات  ()د
 الكربون  

تتحول الجزٌئات ثالثٌة الكربون 
 العشرة 

إلى ست  جزٌئات خماسٌة  
 الكربون ثم ٌعاد 

 استخدامها فً دورة جدٌدة أخرى
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 ثٌؼٛثًِ ثٌّؤعشر فٟ ػ١ٍّز ثٌذٕجء ثٌؼٛةٟ:

 ضوّٞ جُ٘رحضحش ذؼ٤ِٔس جُط٘لظ جُخ١ِٞ ٝجُط٢  -جُؼٞء: ضغطخذٓٚ جُ٘رحضحش ك٢ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢  - 1 

خالُٜح ضٌغ٤ش جُؿًِٞٞص ئ٠ُ ٓحء ٝغح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ ، ذحإلػحكس ئ٠ُ ؽحهس ضغطخذٜٓح جُ٘رحضحش ُط٘ٔٞ ٣طْ ٖٓ 

ٝضطٌحغش.ضوّٞ جُ٘رحضحش ذؼ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢ ٝك٢ جُٞهص ٗلغٚ ضوّٞ ذؼ٤ِٔس جُط٘لظ جُخ١ِٞ ُِكظٍٞ ػ٠ِ 

 جُطحهس.ضؼطٔذ ج٤ٌُٔس جُظحك٤س ٖٓ جُغٌش جُٔطٌٞٗس ك٢ جُ٘رحضحش ػ٠ِ: 

 ٤ًٔس جُطحهس جُؼٞت٤س جُٔطحقس -خ  ٓؼذٍ جُط٘لظ جُخ١ِٞ -أ 

 ٤ًٔس جُطحهس جُؼٞت٤س جُٔوط٘ظس أغ٘حء ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢ ُروحء جُ٘رحش ػ٠ِ ه٤ذ جُك٤حز. ٔمطز ثٌضؼ٠ٛغ:

 ٍِقٛظز:

  ئرج ًحٗص ٤ًٔس جُغٌش جُط٢ ض٘طؿٜح جُ٘رحضحش ٓطٞجصٗس ٓغ ٤ًٔس جُغٌش جُط٢ ضغطخذٜٓح 

 ٓلوٞدز أٝ ٌٓطغرس.كِٖ ضٌٕٞ ٛ٘حى ؽحهس  

  ٌٖٔئرج ًحٗص ٤ًٔس جُغٌش جُز١ ض٘طؿٜح جُ٘رحضحش أًػش ٖٓ جُز١ ضغطخذٜٓح كطٌٕٞ هذ جًطغرص ؽحهس ، ٣ٝ

 إٔ ضخضٕ جُلحتغ ٖٓ جُطحهس أٝ ضغطخذٜٓح ك٢ جُ٘ٔٞ.

      

 .ئرج جعطخذٓص جُ٘رحضحش ٤ًٔس ٖٓ جُغٌش أًػش ٖٓ جُط٢ ض٘طؿٜح ، كطٌٕٞ هذ كوذش ؽحهس 

ثعضمذٍش ثٌٕذجصجس و١ّز ِٓ ػٛء ثٌشّظ ألً ِٓ ٔمطز ثٌضؼ٠ٛغ ثٌخجطز دٗ ٌفضشر  ط: ِجرث ٠قذط إرث

 ص١ِٕز؟ ًٚ٘ صخضٍف ٔمطز ثٌضؼ٠ٛغ ِٓ ٔذجس ٢خش؟

  ضخطِق ٗوطس جُطؼ٣ٞغ ٖٓ ٗرحش ٥خش كرؼغ جُ٘رحضحش ضكطحؼ ٤ًٔس ًر٤شز ٖٓ جُؼٞء ٓػَ هظد

 جُغٌش.

 ٝ ، ذؼؼٜح ٣كطحؼ ٤ًٔس ه٤ِِس ٓػَ ٗرحضحش ٝجُرؼغ ج٥خش ٣كطحؼ ٤ًٔس ٓؼطذُس ٖٓ جُؼٞء ٓػَ جُؼ٘د

 جُظَ.

  ٗرحضحش جُظَ ض٘ٔٞ ذرؾء ك٢ قحُس ٗذسز جُؼٞء ٌُٖٝ ض٘ٔٞ عش٣ؼحً ػ٘ذ ضٞكش جُؼٞء ُطظَ ئ٠ُ أهظ٠

 ؽُٜٞح ٝعٌٜٔح ذغشػس أًرش.

 جُٔحء: ٛٞ جُٔشًد جألعحع٢ ُؼ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢ ضكطحؾٚ جُ٘رحضحش ُطٌَٔ جُطلحػالش جُؼٞت٤س. - 2

 ٝظ٤لس جُٔحء: 

 ٓحدز خحّ ُِطلحػالش جُؼٞت٤س. - 1 

 قلع جُخ٤ِط٤ٖ جُكحسعط٤ٖ ِٓٔٞءض٤ٖ ذحُٔحء إلذوحء جُػـٞس ٓلطٞقس  ٣طْ ضرحدٍ جُـحصجش ، ٝدخٍٞ - 2 

 ؿحص غح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ إلضٔحّ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢.  

 غح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ: - 3

 ٣غطخذّ ُظ٘غ جُغٌش٣حش جُرغ٤طس أغ٘ح دٝسز ًحُلٖ. 

 :ِٓكٞظس

 غح٢ٗ أًغ٤ذ جٌُشذٕٞ -جُٔحء  -إلضٔحّ ػ٤ِٔس جُر٘حء جُؼٞت٢ ال ذذ إٔ ضطٞجكش جُؼٞجَٓ جُػالظ جُؼٞء  
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 الوراثة
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 : (Genetics)ػٍُ ثٌٛسثعز
أفذ فشٚع ػٍُ ثٌذ١ٌٛٛؽٟ ثٌزٞ ٠ضؼجًِ ِغ ِؾّٛػٗ ِٓ ثٌظفجس ثٌّضٛثسعز 

 عالٌضُٙ.٠ٚفغش و١ف١ز ثٔضمجي ثٌظفجس ِٓ ثالدجء ٚثألؽذثد ثٌٝ 

 ٌٚذ ف١ٙج ثٌضٟلش٠ز دشْ دضش١ىٛعٍٛفجو١ج  فٟوجٔش دذث٠ز ػٍُ ثٌٛسثعز ثٌقذ٠غز 

 .ثٌمش٠زو١ٕغز  فَٟ ٚوجْ ٠ؼًّ لغ١غج 1922ثٌؼجٌُ ؽش٠ؾٛس ِٕذي ػجَ  

 فذ٠مز ثٌى١ٕغز  فٟٚ٘ٛ أٚي ِٓ أؽشٜ صؾجسح ػٍٝ ٔذجس ثٌذجصالء ثٌّٛؽٛدر  

 ثٌّضٛثسعز.أػطٝ خالٌٙج إؽجدجس ثالعتٍز ثالعجع١ز ػٓ ِؾّٛػز ثٌظفجس 

ػظش  ف١ٌٟفز ِؾجي صشد١ز ثٌٕذجصجس ٚثٌق١ٛثٔجس ثأل فٟصّش  ثٌضٟٔضجةؼ ثٌضؾجسح 

 -:ِٕذي

 ٌخظجةظّٙج.ٔغٍّٙج  ف١جوضغجح٠غجُ٘ وال ثألد٠ٛٓ دمذس  – 1

 .(Gametes)صغّٝ ثٌؾج١ِضجس ثٌضٟثٌخال٠ج ثٌضٕجع١ٍز  فٟثٌخظجةض  ٘زٖصقًّ  – 2

 

 

 ثٌؾج١ِضجس ثإلٔغجْ ٚثٌق١ٛثْ فٟ ثٌٕذجس فٟ

 ِزوشر ف١ٛثٔجس ٠ِٕٛز فذٛح ٌمجؿ

 ِؤٔغز د٠ٛؼجس

 

 :ِٕذي ٔذجس ثٌذجصالء إلؽشثء صؾجسح ثٌٛسثعز  ثخض١جسأعذجح 

 ؽ١ّغ فظٛي ثٌغٕز . فٟٔذجس ِضٛفش  – 1

 فٟرثص١ج ) صٍم١ـ د٠ٛؼجس ثٌض٘شر دقذٛح ٌمجؿ ٔفظ ثٌض٘شر ( ألْ دضالس ثٌض٠ٛؼ  صٍم١ق٠ّٗىٓ  – 2

ص٘شر ثٌذجصالء صق١ؾ إفجؽز صجِز دجألػؼجء ثٌضٕجع١ٍز ) ثألعذ٠زٚثٌىشثدً ( فضٝ دؼذ أْ ٠ضُ ٔؼؾٙج ،      

 إ١ٌٙج دئفجؽضٙج ) أعٕجء ثٌضؾجسح ( دى١ظ ٚسلٝ . خجسؽٌٟمجؿ  أِٞٓ ػذَ ٚطٛي  ثٌضأوذ٠ّٚىٓ 

 ٠ّىٓ صٍم١قٙج خٍط١ج ) صٍم١ـ د٠ٛؼجس ثٌض٘شر دقذٛح ٌمجؿ ص٘شر أخشٜ ِٓ ثٌٕٛع ٔفغز (  – 3

 عُ ٠ٕمً ث١ٌٙج ثٌٍمجؿ ثٌّشغٛح دطش٠مز  ٚسلٝ،ٚرٌه دٕضع ِضه ثٌض٘شر لذً ٔؼؾٙج ٚإفجؽضٙج دى١ظ    

 ثٌّٕجعخ. ثٌٛلش فٟطٕجػ١ز ٌىٝ ٠ٍمـ ١ِجعّٙج     

سعٙج ٌؼذر عٕٛثس لذً أْ ٠ذذأ طٕفج ِٕٙج ٚد 32دذأ ِٕذي صؾجسدٗ ػٍٝ  ػذ٠ذر،٠ٛؽذ ِٕز أطٕجف  – 4

 طفجس ) ١ِّضثس ( رثس فشٚق ٚثػقز ، 5ِٕذي ٌذسثعضٗ ِٓ ٘زٖ ثألطٕجف  ف١ضؾجسدٗ. ٚلذثخضجس

 ثأل١ٌٍِٛٛسف١ز ( ِغً:ٚأؽٍك ػٍٝ وً صٚػ ِٓ صٍه ثٌظفجس ثٌّضذجدٌز ) ثٌّضؼجدر ( أعُ ) ثٌظفجس 

 ثٌذزٚس ثٌظفشثء ٚثٌذزٚس ثٌخؼشثء  ، ثٌغٛق ثٌط٠ٍٛز ٚثٌغٛق ثٌمظ١شر ، ثٌذزٚس ثٌٍّغجء ٚثٌذزٚس ثٌّؾؼذر

 : ( Mendel'sExpriments )صؾجسح ِٕذي

 ( 1صؾشدز ) 

 لجَ ِٕذي دضٙؾ١ٓ صؾش٠ذٝ د١ٓ ٔذجص١ٓ : – 1

 دٕفغؾ١ز  (  أص٘جسِٖٓ طٕف ٠ٕضؼ وً  ثالٚي:أص٘جس٘ذٕفغؾ١ز )ثٌٕذجس    

 د١ؼجء (  أص٘جسٖد١ؼجء ) ِٓ طٕف ٠ٕضؼ وً  أص٘جسٖ: ثٌغجٟٔثٌٕذجس    

 ٔؼؾٙج.إصثٌز أعذ٠ز أص٘جس ثٌٕذجس ثالٚي لذً  – 2

 . ثٌغجٟٔٔغش ػٍٝ ١ِجعُ ٘زٖ ثألص٘جس فذٛح ثٌٍمجؿ ِٓ ِضه ص٘شر ِٓ ثٌٕذجس  – 3

 أخز ثٌذزٚس ثٌٕجصؾز ٚصسػٙج .– 4
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 ثٌٕض١ؾز :

طفٗ ثٌٕذجصجس ثٌٕجصؾز ) ثٌؾ١ً ثالٚي ( ؽ١ّؼٙج رثس أص٘جس دٕفغؾ١ز  ، فأؽٍك ػٍٝ ٘زٖ ثٌظفز أعُ  

طفز ثٌؾ١ً ثالٚي فمذ أؽٍك ػ١ٍٙج أعُ  فٟثخضفش  ثٌضٟأِج ثٌظفز ( Dominant Trait)عجةذر

 .)(Recessive Traitِضٕق١ز

 

 

 (  2صؾشدز ) 

صٍمـ ٔفغٙج أْ ( F1 Generation )عّـ ٌٕذجصجس ثٌؾ١ً ثألٚي

 . ( F2 Generation )رثص١ج عُ الفع ٔذجصجس ثٌؾ١ً ثٌغجٔٝ

 ثٌٕض١ؾز :

 ( دؼؼٙج رثس  ٌغجٟٔثٌٕذجصجس ثٌٕجصؾز ) ثٌؾ١ال

 أص٘جس دٕفغؾ١ز ٚدؼؼٙج ثألخش رثس أص٘جس

 أد١غ (  1دٕفغؾ١ز  ( : )  3د١ؼجء دٕغذز )  

 ثٌؾ١ً ثألٚي  فٟثخضفش  ثٌضٟأْ ثٌظفجس  أٞ) 

 ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ ( فٟلذ ظٙشس عج١ٔج 

 

) وشس ِٕذي ٘زٖ ثٌضؾجسح ِغضخذِج ثٌظفجس ثأل١ٌٍِٛٛسف١ز 

 (:فٟ ٔذجس ثٌذجصالءثٌّخضٍفز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فشٚع ِٕذي ٌضفغ١ش ثٌٕضجةؼ ثٌغجدمز :

ظٙٛس ثٌظفجس أٚ ػذَ ظٙٛس٘ج ال ٠ّىٓ صفغ١شٖ إال إرث وجٔش ٘زٖ ثٌظفجس ثٌّٛسٚعز ِقىِٛز           – 1

 ( (Genes)ػشفش ف١ّج دؼذ دجعُ ثٌؾ١ٕجس ثٌضٟدجٌؼٛثًِ ) ثٌٛفذثس ( ثٌقجعّز ) 

 خال٠ج ثٌفشد . فٟ( Alleles)صّغً وً طفز ٚسثع١ز دؼج١ٍِٓ – 2

 . (Gametes)صّجِج ػٕذ صى٠ٛٓ ثألِشجػ أٚ ثٌؾج١ِضجسصٕفظً ٘زٖ ثٌؼٛثًِ ػٓ دؼؼٙج  – 3

 أح.ثٌظفز ثأل١ٌٍِٛٛسف١ز ِٓ وً  ػج٠ٍِٟشط ثٌفشد ػجًِ ٚثفذ ِٓ  – 4
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 ) لٛث١ٔٓ ِٕذي ٌٍٛسثعز (
 Law of Segregationٌمجْٔٛ ثالٚي ) لجْٔٛ ثالٔؼضثي ( ث

٠قضٛٞ ٔظف ػذد  ) ٠ٕفظً وً صٚػ ِٓ ثٌؾ١ٕجس دؼؼّٙج ػٓ دؼغ أعٕجء ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٞ ، دق١ظ

 ثألِشجػ ثٌٕجصؾز ػٍٝ ؽ١ٓ ٚثفذ ِٓ وً صٚػ ِٓ ثٌؾ١ٕجس ، ٠ٚقضٛٞ ثٌٕظف ثالخش ػٍٝ ثٌؾ١ٓ ثالخش(

 ثٌمجْٔٛ ثٌغجٟٔ ) ثٌضٛص٠غ ثٌّغضمً ٌٍؼٛثًِ ثٌٛسثع١ز ( 

Law of Independent Assortment 

 ( ز وً ِٕٙج ػٓ ثألخشٜٛثة١ج ِٚغضمٍثالِشجػ ػش فٟ) صٕفظً أصٚثػ ثٌؾ١ٕجس دؼؼّٙج ػٓ دؼغ ، ٚصضٛصع 

 Law of Dominanceثٌمجْٔٛ ثٌغجٌظ ) لجْٔٛ ثٌغ١جدر ( 

، أِج ثأل١ًٌ ثٌّضٕقٟ ف١خضفٟ صأع١شٖ فٝ ثٌفشد ثٌٙؾ١ٓ ، ث٢ إرث أؽضّغ ٘زثْ  صأع١شٖ) ثال١ًٌ ثٌغجةذ ٠ظٙش 

 ثأل١ٌالْ ثٌّضٕق١جْ ِؼج (

 فٝ ػٛء ثٌمجْٔٛ ثالٚي ٚؽذ أْ :

 طٛسر صٚؽ١ز ٠ٚقضًّ أْ ٠ىْٛ ٘زثْ ثٌؼجِالْ: فٟوً فشد  فٟؽذ ػٛثًِ ثٌظفجس ثأل١ٌٍِٛٛسف١ز صٛ

فز ثٌّضٕق١ز ف١غّٝ ثٌفشد ف١ٕتز :ػج١ٍِٓ ٌٍظفز ثٌغجةذر  أٚ ٌٍظ(Homozygous)ػجِالْ ِضّجعالْ  – 1

 .( أٚ )ِضشجدٗ ثٌاللقز (Pure Traitفشد ٔمٟ )

، ف١غّٝ ثٌفشد ثٌّضٕق١ز فز ثٌغجةذر ٚػجًِ ٌٍظفز: ػجًِ ثٌظ(Heterozygous)ػجِالْ ِخضٍفجْ  – 2

 ( أٚ فشد ٘ؾ١ٓ أٚ) ِضذج٠ٓ ثٌاللقز (. Hybrid Traitف١ٕتز) فشد خ١ٍؾ

 

 ثٌفشد ِضشجدٗ ثٌاللقز ) ٔمٝ ( ثٌفشد ِضذج٠ٓ ثٌاللقز ) خ١ٍؾ أٚ ٘ؾ١ٓ (

 ٠قضٜٛ صشو١ذٗ ثٌٛسثعٝ ػٍٝ ػجٍِٟ – 1

 ثٌظفز ثٌغجةذر ٚثٌّضٕق١ز ِؼج.

 ؽشصٖ ثٌؾ١ٕٝ) صشو١ذٙجٌٛسثعٝ (  – 2

 ِخضٍف ِغ ؽشصٖ ثٌّظٙشٜ

 ) شىٍزثٌخجسؽٝ (.

 ٠ٕضؼ دثةّج فىأؽ١جٌز ثٌّخضٍفز ثٌظفض١ٓ  – 3

 ثٌغجةذر ٚثٌّضٕق١ز إرث فذط صٍم١قج رثص١ج.     

 ٠قضٜٛ صشو١ذٗ ثٌٛسثعٝ ػٍٝ  – 1

ػج١ٍِٓ ِضّجع١ٍٓ عٛثء ثٌظفز ثٌغجةذر 

AA  أٚ ثٌظفز ثٌّضٕق١زaa 

(  Genotypeؽشصٖ ثٌؾ١ٕٝ) صشو١ذٙجٌٛسثعٝ –2

 ِضّجعً ِغ ؽشصٖ ثٌّظٙشٞ ) شىٍز ثٌخجسؽٝ
phenotype) 

 ٠ٕضؼ دثةّج فىأؽ١جٌز ثٌّخضٍفز  – 3

 ٔفظ ثٌظفز أرث فذط صٍم١قج رثص١ج 

 

 Complete Dominanceثٌغ١جدر ثٌضجِز 
 فٟفجٌز ٚسثع١ز صغٛد ف١ٙج إفذٜ ثٌظفض١ٓ ِٓ صٚػ ِٓ ثٌظفجس ثأل١ٌٍِٛٛسف١ز ػٍٝ ثٌظفز ثالخشٜ صّجِج 

 ِضٕقٟ (  1عجةذ ( : )  3ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ دٕغذز )  فٟأفشثد ثٌؾ١ً ثالٚي ) ثٌٙؾ١ٓ ( عُ صظٙش ثٌظفضجْ ِؼج 

 سِٛص خجطز دجٌظفجس ثٌغجةذر ٚثٌّضٕق١ز ) ػٕذ فً ثٌّغجةً ثٌٛسثع١ز ( 

فشف ثالٔؾ١ٍض٠ز( ػٍٝ ثْ ٠ىضخ  )دجٌٍغزثٌظفز  ٘زٖدجٌقشف ثالٚي ِٓ  ٠شِضٌٗثٌغجةذر ػجًِ ثٌظفز  - 1

 .وذ١ش

 .ثدٕفظ فشف ثٌظفز ثٌغجةذر ػٍٝ ثْ ٠ىضخ فشفج طغ١ش ٌٗػجًِ ثٌظفز ثٌّضٕق١ز ٠شِض  –2

 

 ِغجي

 tٚطفز لظش ثٌغجق  Tطفز ؽٛي ثٌغجق سِض ػجًِ ثٌظفز :

 Ttسِض ثٌفشد ثٌٙؾ١ٓ   ttؽ٠ًٛ   ٚثٌفشد ثٌمظ١ش   TTثٌٕمٟسِض ثٌفشد 

 ثٌزوش                 ثالٔغٝ      × ( ثٌشِض ثٌخجص دجٌضضثٚػ  )  – 2
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 ثٌؾ١ً ثالٚي  – 3

 F1ثفشثد ثٌؾ١ً ثالٚي         G1 ثالِشجػ         P1ثالد٠ٛٓ  

 ثٌغجٟٔثٌؾ١ً  – 4

 F2ثفشثد ثٌؾ١ً ثالٚي         G2ثالِشجػ              P2ثالد٠ٛٓ  

 Punnett Squareِشدغ دٛٔش

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 ثألفجدٞطفز ٚثفذر: دسثعز طفز ٚثفذر ِٓ دْٚ ثٌٕظش إٌٝ دم١ز ثٌظفز ٚ٘زث ٠ؼشف دجٌضٍم١ـ  - أ

(Monohybrid Cross ) 

  (Dihybrid Cross ): صؼشف دسثعز طفض١ٓ فٟ ٚلش ٚثفذ دؼ١ٍّز ثٌضٍم١ـ ثٌغٕجةٟ فض١ٓط - ح

 أِغٍـــز

( ِغ ٔذجس لظ١ش ثٌغجق   TT( فغش ػٍٝ أعظ ٚسثع١ز صضثٚػ ٔذجس دجصالء ؽ٠ًٛ ثٌغجق ٔمٝ )  1ِغجي ) 

 ؟  ٚثٌغجٟٔ( ثٚؽذ ثٌؾ١ً ثالٚي  ttٔمٝ ) 

وزٌه ثٌضذس٠خ ػٍٝ  –دسعٙج ِٕذي  ثٌضٟجس ثٌذجصالء ) ٠ضذسح ثٌطجٌخ ػٍٝ فً ثٌغذغ طفجس ثٌّخضٍفز ٌٕذ

 ثٌغذغ طفجس ثٌغجةذر ثٌٕم١ز ٚثٌٙؾ١ٕز ِغ ثٌظفجس ثٌّضٕق١ز ( 

 bb)( ِغ أٔغٝ د١ٕز ٔم١ز ) BB( فغش ػٍٝ أعظ ٚسثع١ز صضثٚػ فأس روش أعٛد ثٌٍْٛ ٔمٝ )  2ِغجي ) 

 ؟ ٚثٌغجٟٔثٚؽذ ثٌؾ١ً ثالٚي  –ػٍّج دأْ ثٌٍْٛ ثالعٛد ٠غٛد ع١جدر صجِٗ ػٍٝ ثٌٍْٛ ثٌذٕٝ             

 

 صخؼغ ٌمٛث١ٔٓ ِٕذي : ثٌضٟثالٔغجْ دؼغ ثٌظفجس ٚدؼغ ثٌؼ١ٛح ٚثالِشثع  ف٠ٟٛؽذ 

 ثالٔغجْ فٟطفجس ِٕذ١ٌز 

  ثٌغجةذر ثٌّضٕق١ز

 دٕٟ

 ٔجػُ

 خف١ف

 ثعٛد

 ِؾؼذ

 وغ١ف

 شؼش ثٌشأط

 صسلجء

 ػ١مز

 سِٛشٙج لظ١شر

 د١ٕز

 ِضغؼز

 سِٛشٙج ؽ٠ٍٛز

 

 ثٌؼ١ٓ

 فٍّز ثالرْ فشر ٍِضقّز

 ؽ٠ًٛ

 ِؼضذي

 لظ١شر

 ِمٛط

 ثالٔف

 

 األمشاج الذكرٌة

ج
شا

ألم
ا

 
ٌة

ثو
الن

ا
 

ٌة
ثو

ألن
ا

 

النتائج المحتملة 

 للتهجٌن

ػغ ِٓ أػالٖ سعُ ٕ٘ذعٟ ٠شذٗ سلؼز ثٌشطشٔؼ صٛ

أفم١ج ثألِشجػ ثالٔغ٠ٛز ٚصٛػغ ػٍٝ ٠غجس ثٌّشدغ 

ػّٛد٠ج ثٌٝ أعفً ثالِشجػ ثٌزوش٠ز ثٚ ثٌؼىظ ٚصٛػغ 

ف١ذذجلٟ ثٌّشدؼجس ٔضجةؼ ثٌضٙؾ١ٓ ثٌّقضٍّز د١ٓ ثالِشجػ 

 ثٌزوش٠ز 

 

 

 

 

ٚثالٔغ٠ٛز ؽ١ٕ١ج ِٚظٙش٠ج ٚثٌٕغخ ثٌٕجصؾز ٌُٙ ، 

 ٠ٚغضخذَ ٌٍضٛلغ دٛسثعز :
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 ػ١ٛح ٚأِشثع فٝ ثالٔغجْ صخؼغ ٌمٛث١ٔٓ ِٕذي

 ثٌظُ ٚثٌذىُ طفز ِضٕق١ز

 صفٍطـ ثٌمذَ طفز عجةذر

 دشٚص ثٌفه ثٌغفٍٝ طفز عجةذر

 لظش ثطذغ ث١ٌذ طفز عجةذر

 فمذثْ ثٌزثوشر ِضٕق١زطفز 

 ثسصفجع ػغؾ ثٌذَ طفز عجةذر

 ثٌؼضز ثٌطفٌٟٛ طفز ِضٕق١ز

 

 ) ٠ضذسح ثٌطجٌخ ػٍٝ فً ثٌظفجس ٚثٌؼ١ٛح ثٌضٝ صخؼغ ٌمٛث١ٔٓ ِٕذي (

 

 ثٌمجْٔٛ ثٌغجٟٔ ) ثٌضٛص٠غ ثٌّغضمً ٌٍؼٛثًِ ثٌٛسثع١ز ( 
 ( ِٚغضمٍز وً ِٕٙج ػٓ ثألخشٜٛثة١ج ) صٕفظً أصٚثػ ثٌؾ١ٕجس دؼؼّٙج ػٓ دؼغ ، ٚصضٛصع فٝ ثالِشجػ ػش

 صؾشدز ِٕذي 

 ٔمٝ ٌٍظفض١ٓ ِغ  BBثالص٘جس دٕفغؾٟ TTلجَ ِٕذي دضٙؾ١ٓ ٔذجصٝ دجصالء ثفذّ٘ج ؽ٠ًٛ ثٌغجق  – 1

 . ttbbٔذجس لظ١ش ثٌغجق ثد١غ ثالص٘جس ٔمٝ       

 صشن ِٕذي ٔذجصجس ثٌؾ١ً ثالٚي صٍمـ ٔفغٙج رثص١ج عُ الفع . – 2

 ثٌٕض١ؾز 

 .TtBbثٌٕذجصجس ثٌٕجصؾز ) ثٌؾ١ً ثالٚي ( ؽ١ّؼٙج ؽ٠ٍٛز ثٌغجق دٕفغ١ؾ١ز  ثالص٘جس ٘ؾ١ٕز  - 1

 ٔذجصجس ثٌؾ١ً ثٌغجٔٝ وجٔش ثٌٕضجةؼ وجٌضجٌٝ : – 2

 ( ٔذجصجس ؽ٠ٍٛز ثٌغجق دٕفغؾ١زثالص٘جس . 9)

 ( ٔذجصجس ؽ٠ٍٛز ثٌغجق د١ؼجء ثالص٘جس. 3) 

 .( ٔذجصجس لظ١شر ثٌغجق دٕفغؾ١ز  ثالص٘جس  3) 

 ( ٔذجصجس لظ١شر ثٌغجق د١ؼجء ثالص٘جس. 1) 

 أِغٍز 

 ) ٠ضذسح ثٌطجٌخ ػٍٝ فً ّٔجرػ ػذ٠ذر ٌظفض١ٓ ِخضٍفض١ٓ ثٌغجةذ ٚثٌّضٕقٝ ٌؾ١ّغ ثٌظفجس ( 

 ) وزٌه ثٌغجةذ ثٌٙؾ١ٓ ٌٍظفض١ٓ ِغ ثٌّضٕقٝ ٌٕفظ ثٌظفض١ٓ ( 

 (   1ِغجي ) 

فٟ أفذ ثٌٕذجصجس فذط صٍم١ـ د١ٓ ٔذجس ٠قًّ أص٘جس فّشثء إدط١ز ٘ؾ١ٓ ٌٍظفض١ٓ ِغ آخش ٠قًّ أص٘جس 

طفشثء ؽشف١ز . فىجٔش أص٘جس ثٌٕذجصجس ثٌٕجصؾز ِٓ دزٚس ٘زث ثٌضٍم١ـ  فّشثءإدط١ز : فّشثء ؽشف١ز : طفشثء 

  1:  1:  1:  1إدط١ز : طفشثء ؽشف١ز    دٕغذز 

 فغش رٌه ػٍٝ أعظ ٚسثع١ز ؟
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 Test Crossٌضٍم١ـ ثالخضذجسٞ ث

صٍم١ـ ٠ؾشٜ ٌّؼشفز ثٌضشو١خ ثٌؾ١ٕٝ ٌٍظفز ثٌغجةذر ) ٌّؼشفز ِج ثرث وجٔش ٔم١ز ثَ ٘ؾ١ٓ ( ٚرٌه دجٌضٙؾ١ٓ 

 ثٌّضٕق١ز ) ٔم١ز دثةّج (  ثٌظفزِغ 

 ثطذـ ِٓ ثٌّؼشٚف ٌٕج ِٓ خالي ثٌضؾجسح ثْ : – 1

 ثٌؾ١ٕٝ ٠ىْٛ ِضشجدٗ ثٌاللقز أٜ ٔمٝ دثةّج .ٖ ثٌظفز ثٌّضٕق١ز ؽشص ف١ٗثٌفشد ثٌزٜ صظٙش  – 1   

 ثٌؾ١ٕٝ لذ ٠ىْٛ :ٖ ٌزٜ صظٙش ف١ٗ ثٌظفز ثٌغجةذر ؽشصثٌفشد ث – 2   

 ِضذج٠ٓ ثٌاللقز ) ٘ؾ١ٓ (  –ِضشجدٗ ثٌاللقز  ) ٔمٝ (               ح  –أ      

 ثالخضذجسٞٔضجةؼ ثٌضٍم١ـ 

 ٍفشد ثٌزٜ صظٙش ف١ٗ ثٌظفز ثٌغجةذر ٌ ثٌٛسثعٟػٍٝ ثٌضشو١خ  ثالخضذجسٞصذي ٔضجةؼ ثٌضٍم١ـ 

 فئرث وجْ ثٌٕجصؼ :

 % أفشثد صقًّ ثٌظفز ثٌغجةذر وجٔش ثٌظفز ثٌّخضذشر ٔم١ز .133 – 1

% أفشثد صقًّ ثٌظفز ثٌّضٕق١ز وجٔش ثٌظفز ثٌّخضذشر  53% أفشثد صقًّ ثٌظفز ثٌغجةذر ٚ  53 – 2

 ٘ؾ١ٕز.

 (  1ِغجي ) 

 ز  ثٌٍْٛ ) طفز عجةذر ( ِؾٌٙٛز ثٌضشو١خ ثٌؾ١ٕٟ .ذٕفغؾ١أص٘جس٘أرث وجْ ٌذ٠ه ٔذجس دجصالء 

 و١ف ٠ّىٓ ثٌضؼشف ػٍٝ صشو١ذٙج ثٌؾ١ٕٟ ؟ 

 (  2ِغجي ) 

فشد ٌذ٠ز وذش ثد١غ ثٌٍْٛ ٠شثد ثالعضذالي ً٘ ٘ٛ ثد١غ ٔمٝ أَ ٘ؾ١ٓ ) ػٍّج دجْ ثٌٍْٛ ثالد١غ ٠غٛد 

 ع١جدر صجِٗ ػٍٝ ثٌٍْٛ ثالعٛد( ؟ فغش رٌه ػٍٝ أعظ ٚسثع١ز ؟

 

 ثٌؾ١ٕجسصذثخً فؼً 

 ثٌظفجس ثٌالِٕذ١ٌز

 

 ثٌغ١جدر ثٌٛعط١ز   ثٌؾ١ٕجس ث١ٌّّضز صؼذد ثٌذذثةً

 
 Intermediate Dominanceثٚال : ثٌغ١جدر ثٌٛعط١ز :

 ٠ٛؽذ ٔٛػجْ ِٓ ثٌغ١جدر ثٌٛعط١ز :

 ) أ ( ثٌغ١جدر غ١ش ثٌضجِز                ) ح ( ثٌغ١جدر ثٌّشضشوز 

 Incomplete Dominance)أ ( ثٌغ١جدر غ١ش ثٌضجِز 

فجٌز ٚسثع١ز ٠ىْٛ ثٌضشو١خ ثٌظج٘شٞ ٌٍٙؾ١ٓ ٚعط١ج د١ٓ ثٌضشو١ذ١ٓ ثٌظج٘ش٠ٓ ٌالد٠ٛٓ ثٌٕم١١ٓ فٝ فجٌز 

 ثٌغ١جدر غ١ش ثٌضجِز .

 صىْٛ ثٌٕغذز فٝ :

 % طفز ٚعؾ د١ٓ طفضىجالد٠ٛٓ . 133ثٌؾ١ً ثالٚي  – 1

 ثٌؾ١ً ثٌغجٔٝ – 2

 ثٌفشد ثالدٛٞ ثالخش (  طفز 1طفز ٚعؾ (  :  )  2طفز أفذ ثالد٠ٛٓ ( :  )  1) 
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 ِغجي 

 طفز ٌْٛ أص٘جس ٔذجس فٕه ثٌغذغ . –1

٠ٕضؼ فٝ ثٌؾ١ً ثالٚي ٔذجصجس  –WWِغ ٔذجس ثص٘جسر د١ؼجء  RR) ػٕذ صٙؾ١ٓ ٔذجس ثص٘جسر فّشثء  

 وً ؽ١ٓ ٠قذط أعشر (  –) ٚعؾ د١ٓ ثٌظفض١ٓ  RWثص٘جس٘ج لشٔف١ٍز ثٌٍْٛ 

 رثص١ج ٠ٕشأ ثٌؾ١ً ثٌغجٟٔ دٕغذزػٕذ صشن ٔذجصجس ثٌؾ١ً ثالٚي صٍمـ ٔفغٙج 

 طفز ثٌفشد  ث٢خش د١ؼجء ( 1طفز ٚعؾ  لشٔف١ٍز (  :  )  2طفز أفذ ثالد٠ٛٓ فّشثء ( : )  1) 

 

 

 طفز ٌْٛ ثٌش٠ش فٝ ثٌذؽجػ ثالٔذٌغٝ : – 2

 ِغجي :

( ٠ٕضؼ ثٌؾ١ً ثالٚي سِجدٜ  WW(  ِغ دؽجؽز د١ؼجء ثٌش٠ش )  BB) ػٕذ صضثٚػ د٠ه أعٛد ثٌش٠ش ) 

 ػٕذ صضثٚػ ثفشثد ثٌؾ١ً ثالٚي ِغ دؼؼٙج ٠ٕضؼ ثٌؾ١ً ثٌغجٔٝ دٕغذز   –(  BW) ثٌش٠ش 

طفز ثٌفشد  ثالخش د١ؼجء  1طفز ٚعؾ سِجدٜ ثٌش٠ش  (  :  )  2طفز أفذ ثالد٠ٛٓ أعٛد ثٌش٠ش ( :)  1) 

 ثٌش٠ش (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Codominance) ح ( ثٌغ١جدر ثٌّشضشوز 

 

 

 ثٌّشضشوز.ثٌفشد ثٌٙؾ١ٓ وج١ٍِٓ ِٕفظ١ٍٓ فٝ فجٌز ثٌغ١جدر  فٟفجٌز ٚسثع١ز ٠ظٙش صأع١ش ثال١ٍ١ٌٓ ثٌّٛؽٛد٠ٓ 

 فٟ ثإلٔغجْ. (AB)ثدمجس ثٌشٛسصٙٛسْ ، صٛثسط فظ١ٍز ثٌذَ  فٟٚسثعز ٌْٛ ثٌشؼش 
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 Lethal Genesعجٌغج : ثٌؾ١ٕجس ث١ٌّّضز 

ِشثفً ِخضٍفز ِٓ ثٌؼّش )ٌشدغ ٔغً ثالد٠ٛٓ غجٌذج(  فٟؽ١ٕجس ٚسثع١ز صغذخ صؼط١ً ثٌّٕٛ ٚصٛلف ثٌق١جر 

 ٚرٌه أرث ٚؽذس دظٛسر ٔم١ز أٚ ِضّجعٍز ) عجةذر ثٚ ِضٕق١ز (

 أِغٍز :

 ٌٍفتشثْ  ثٌٕمٟثٌٍْٛ ثالطفش  –1 

 ذجدسثس ثٌٕذجس ف١ثٌٍْٛ ثالد١غ  – 2

 Multiple Allelismسثدؼج : صؼذد ثٌذذثةً 

فجٌز ٚسثع١ز ٠قىُ ٚسثعز ثٌظفز ف١ٙج أوغش ِٓ صٚػ ِٓ ثٌذذثةً ، ٌٚىٓ ٔظ١خ ثٌفشد ف١ٙج ال ٠ضؾجٚص صٚؽج 

 ٚثفذث ِٕٙج فمؾ ، 

 ثالٔغجْ  فٟفظجةً ثٌذَ  –ِغجي 

 (   O , AB ,  B  , A)   ٟ٘) صظٕف فظجةً ثٌذَ ثٌٝ ثسدغ فظجةً 

 (  ٠شط ثالٔغجْ ِٕٙج ثعٕجْ .  O  ,  B ,  Aشِٛص ) فظجةً ثٌذَ عالط ث١ٌالس ٠شِض ٌٙج دجٌ ف٠ٟضقىُ 

 ثٌضشو١خ ثٌؾ١ٕٟ ثٌضشو١خ ثٌّظٙشٞ

 A AA , AOفظ١ٍز ثٌذَ 

 B BB , BOفظ١ٍز ثٌذَ 

 AB ABفظ١ٍز ثٌذَ 

 O OOفظ١ٍز ثٌذَ 

 

 Linkage and Crossing Overثالسصذجؽ ٚثٌؼذٛس

 ٌؼٍه صؼٍّش ِّج عذك أْ :

 أػذثدث وذ١شر ِٓ ثٌؾ١ٕجس .) وشِٚٛعَٛ ( ٠قًّ طذغٟوً  – 1

صٕضمً ثٌىشِٚٛعِٛجس ِٓ ؽ١ً ثٌٝ ؽ١ً ػٓ ؽش٠ك ثالِشجػ فضٛسط ِؼٙج ثٌؾ١ٕجس إِج ِغضمٍز ػٓ  – 2

 دؼؼٙج أٚ ِشصذطز .

 ػٛء رٌه ٠ّىٓ صٛس٠ظ ثٌؾ١ٕجس ) ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ( دئفذٜ ثالفضّجالس ثٌغالعز ثٌضج١ٌز :  فٟ – 3

 ز .ثٌضٛص٠غ ثٌقش ٌٍؼٛثًِ ثٌٛسثع١ –أ    

 ثالسصذجؽ ثٌضجَ  –ح    

 ثالسصذجؽ غ١ش ثٌضجَ ) ثٌؼذٛس (  -ؽـ    

 أٚال : ثٌضٛص٠غ ثٌقش ٌٍؼٛثًِ ثٌٛسثع١ز : 

 صقًّ ثٌؾ١ٕجس ػٍٝ وشِٚٛعِٛجس ِخضٍفز ٌزٌه صغّٝ دجٌؾ١ٕجس ثٌقشر أٚ ثٌّغضمٍز . – 1

 صضٛصع ثٌؾ١ٕجس ِؼج أعٕجء ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٜ صٛص٠ؼج ِغضمال ػٍٝ ثالِشجػ . – 2

 . ثٌغجٟٔٗ لجٔٛٔ فٟٚػؼٙج ِٕذي  ثٌضٟصظٙش ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ػٍٝ ثالؽ١جي ثٌٕجصؾز دجٌٕغخ  – 3

 ) ثٌؾ١ٕجس ثٌقشر أٚ ثٌّغضمٍز ( 

 أٞؽ١ٕجس صقًّ ػٍٝ وشِٚٛعِٛجس ِخضٍفز ٚصضٛصع أعٕجء ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٜ صٛص٠ؼج ِغضمال ػٍٝ ثألِشجػ 

 صخؼغ ٌٍضٛص٠غ ثٌقش ٌٍؼٛثًِ ثٌٛسثع١ز .

 

 Absolute Linkageثالسصذجؽ ثٌضجَ عج١ٔج :

 (.Linked Genesصقًّ ثٌؾ١ٕجس ثٌّخضٍفز ػٍٝ وشِٚٛعَٛ ٚثفذ ٌزٌه صغّٝ دجٌؾ١ٕجس ثٌّشصذطز ) – 1

 صٕضمً ثٌؾ١ٕجس ِؼج أعٕجء ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٜ ػٕذ صى٠ٛٓ ثالِشجػ . – 2

 .٘زٖ ثٌقجٌز ثالسصذجؽ ثٌضجَ صغّٝ صظٙش ثٌظفجس ثٌٛسثع١ز ػٍٝ ثألؽ١جي ثٌٕجصؾز دٕغخ ٚسثع١ز أخشٜ ٌزٌه – 3
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 ) ثالسصذجؽ ثٌضجَ ( 

ثسصذجؽ ػذد ِٓ ثٌؾ١ٕجس دذؼؼٙج ػٍٝ وشِٚٛعَٛ ٚثفذ فضٕضمً ِٓ ثالدجء إٌٝ ثالدٕجء ػٓ ؽش٠ك ثالِشجػ 

 صٛسط وأٔٙج طفز ٚسثع١ز ٚثفذر (  أٞوٛفذر ٚسثع١ز ٚثفذر ) 

 ) ثٌؾ١ٕجس ثٌّشصذطز ( 

ؽ١ٕجس ِخضٍفز صقًّ ػٍٝ وشِٚٛعَٛ ٚثفذ ٚصٕضمً ِؼج أعٕجء ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٜ ػٕذ صى٠ٛٓ ثالِشجػ وٛفذر 

 طفز ٚثفذر ( ٚال صخؼغ ٌٍضٛص٠غ ثٌقش ٌٍؼٛثًِ ثٌٛسثع١ز .  وأٔٙجٚثفذر ) 

 ِغجي 

 فششر ثٌذسٚعٛف١ال : فٌْٟٛ ثٌؾغُ ٚؽٛي ثالؽٕقز  طفضٟ

( ِغ أٔغٝ عٛدثء ِخضضٌز ثٌؾٕجف١ٓ  GL  ( )GLؾٕجف١ٓ ٔمٝ ) ثٌٍْٛ ؽ٠ًٛ ثٌ سِجدٞػٕذ صضثٚػ روش   - 1

 (  وجٔش ثفشثد ثٌؾ١ً ثالٚي سِجد٠ز ثٌٍْٛ ؽ٠ٍٛز ثٌؾٕجف١ٓ ٘ؾ١ٓ  gl  ( )glٔم١ز ) 

 (gl  ( )GL  )–  ٌٍْٛثخضضثٌٗػٍٝ ثالعٛد ٚ ؽٛي ثٌؾٕجؿ ػٍٝ  ثٌشِجد٠ٞغٛد ث . 

 أعٛد ثٌٍْٛ ِخضضي  1ثٌٍْٛ ؽ٠ًٛ ثٌؾٕجؿ :  سِجد3ٞدضضثٚػ فشد٠ٓ ِٓ ثٌؾ١ً ثالٚي ٠ٕضؼ )  – 2

 ثٌؾٕجؿ (

 

 Partial Linkageعجٌغج : ثالسصذجؽ غ١ش ثٌضجَ 

 صقًّ ثٌؾ١ٕجس ثٌّخضٍفز ػٍٝ وشِٚٛعَٛ ٚثفذ ) ثٌؾ١ٕجس ثٌّشصذطز (  –1

صٕفظً دؼغ ثٌؾ١ٕجس ػٓ دؼؼٙج ٚصٕضمً ِٓ ثٌىشِٚٛعَٛ ثٌٝ ثٌىشِٚٛعَٛ ثٌٕظ١ش ٚ٘ٛ ِج ٠ؼشف  – 2

 .١ش ثٌضجَ ثٌزٜ ٠قذط ٔض١ؾز ثٌؼذٛسدجالسصذجؽ غ

 ) ثالسصذجؽ غ١ش ثٌضجَ ( 

ثسصذجؽ غ١ش ِطٍك د١ٓ ِؾّٛػز ثٌؾ١ٕجس ثٌّشصذطز ِؼج ػٍٝ ثٌىشِٚٛعَٛ ثٌٛثفذ ٔض١ؾز ثٔفظجٌٙج ػٓ 

 .ال ٔض١ؾز فذٚط ثٌؼذٛسدؼؼٙج ٚثٔضمجٌٙج ِٓ ثٌىشِٚٛعَٛ ثٌٝ ثٌىشِٚٛعَٛ ثٌٕظ١ش

 

 Crossing Over) ثٌؼذٛس (

ػ١ٍّز ثسصذجؽ غ١ش صجَ ٠ضُ ف١ٙج صذجدي دؼغ أؽضثء ِٓ ثٌىشِٚجص١ذثس ثٌذثخ١ٍز ) دّج ػ١ٍٙج ِٓ ؽ١ٕجس ( ٌضٚػ 

ِّج ٠ؤدٜ ثٌٝ فه ثالسصذجؽ د١ٓ دؼغ  ث١ٌّٛصٞثالٚي ٌالٔمغجَ  ثٌض١ّٙذٞثٌطٛس  فٟثٌىشِٚٛعِٛجس ثٌّضّجعٍز 

 ثٌؾ١ٕجس ٚٔشأر وشِٚٛعِٛجس ؽذ٠ذر . 

 : وجٌضج٠ٌٟضُ ثٌؼذٛس 

 ٚ ٠ظذـ وً صٚػ ِٕٙج ِضشجده ٚ ٠ؼشف ح ) ثٌشدجػٟ( ثٌّضّجعٍزصضمجسح ثصٚثػ ثٌىشِٚٛعِٛجس   -1

 ( Chiasmataىشِٚجص١ذثس ٍِضفٗ فٟ ٔمجؽ صغّٝ ) و١جصِجوأسدؼٙف١ظ ٠ظٙش 

فٟ ؽٛس ثٌشدجػٟ ٚ ٟ٘ ثٌضٟ لذ ٠قذط دٙج وغش إلصّجَ  جٌّضّجعٍزثٌى١جصِج: ٔمجؽ ثالٌضفجف د١ٓ ثٌىشِٚجص١ذثص

 .ثٌؼذٛس 

 ) غ١ش ثٌشم١مز ( لطؼج وشِٚجص١ذ٠ز دّج ػ١ٍٙج ِٓ ؽ١ٕجس.جٌذثخ١ٍزصضذجدي ثٌىشِٚجص١ذثص - 2

٠ٕفظً صٚػ ثٌىشِٚجعِٛجس ثٌّضّجعً فٟ ثٌطٛس ثالٔفظجٌٟ ثالٚي ِٓ ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٞ ٚ لذ صُ ػذٛس  - 3

 ثٌؾ١ٕجس د١ٓ ثٌىشِٚجص١ذثس غ١ش ثٌشم١مز .

ٕفٍك ثٌغٕضش١ِٚش فٟ ثٌطٛس ثالٔفظجٌٟ ثٌغجٟٔ فٕقظً ػٍٝ ٠ٕفظً وشِٚجص١ذٞ وً وشِٚٛعَٛ ػٕذِج ٠ -4

 ٔٛػ١ٓ ِٓ ثٌىشِٚجص١ذثصىجٌضجٌٟ :

: صغّٝ وشِٚٛعِٛجس ؽذ٠ذر ثٚ صشص١ذجس ؽذ٠ذر ٚ ٟ٘ ثٌضٟ فذط دٙج صذجدي ثٌمطغ  جٌذثخ١ٍزثٌىشِٚجص١ذثص -أ

 ثٌىشِٚجص١ذ٠ز دّج ػ١ٍٙج ِٓ ؽ١ٕجس .

ثألد٠ٛز ثٚ صشص١ذجس ثد٠ٛز ف١ظ صقًّ ٔفظ صضجدغ ثٌؾ١ٕجس ثٌىشِٚجص١ذثصجٌخجسؽ١ز : صغّٝ ثٌىشِٚٛعِٛجس  -ح

 ثٌّٛؽٛد فٟ وشِٚٛعِٛجس ثالدجء دغذخ صذجدي ثٌؾ١ٕجس دٙج ) ػذَ فذٚط ثٌؼذٛس (.
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صضٛصع ثٌىشِٚجص١ذثس ػشٛثة١ج ػٍٝ ثٌؾج١ِضجس) ثالِشجػ ( فٟ ٔٙج٠ز ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٞ ف١ىْٛ ٔٛػ١ٙج 

 وجٌضجٌٟ :

 ٌؾذ٠ذر ؽج١ِضجس صقًّ ثٌىشِٚٛعِٛجس ث -ث

 ؽج١ِضجس صقًّ ثٌىشِٚٛعِٛجس ثالد٠ٛز  -ح

 ٠ضؼـ ِّج عذك ثْ :

ثٌؼذٛس ػذجسر ػٓ ثسصذجؽ غ١ش صجَ ٠ٕضؼ ػٕٗ صغ١ش فٟ ثٌظفجس ثٌٛسثع١ٗ ٠ضُ دٕغخ ِقذٚدر صضٕجعخ ِغ  -أ

 ثٌّغجفٗ د١ٓ ثٌؾ١ٕجس ػٍٝ ثٌظذغٟ .

 لذ ٠قذط ثف١جٔج ثوغش ِٓ ػذٛس ٚثفذ ػٍٝ ٔفظ ثٌظذغٟ . -ح

د١ٓ وشِٚجص١ذ٠ٓ ٌّٙج ٔفظ ثٌؾ١ٕجس ) وّج فٟ فجٌٗ ثٌؾ١ٕجس ثٌغجةذر ثٚ ثٌّضٕق١ز فٟ ثألفشثد فذٚط ػذٛس  -ػ

 ثٌٕم١ٗ ( ال ٠ضشصخ ػ١ٍٗ صغ١ش فٟ ثٌٕغخ ثٞ ال ٠ؼذ رٌه ػذٛسث .

 ٚ ٌضٛػ١ـ ثٌٕغخ ثٌٛسثع١ٗ فٟ فجٌٗ ثالسصذجؽ غ١ش ثٌضجَ ) ثٌؼذٛس( ٔجخز ثٌّغجي ثٌضجٌٟ: 
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 Mutationsثٌطفشثس

ثٌّضقىّز فٟ طفجس ِؼ١ٕز ِّج لذ ٠ٕضؼ ػٕٗ صغ١١ش ٘زٖ ثٌظفجس فٟ  ثٌٛسثع١زصغ١ش ِفجؽب فٟ ؽذ١ؼز ثٌؼٛثًِ 

 ثٌىجةٓ ثٌقٟ

 ٚ صؼضذش ثٌطفشر فم١م١ز ثرث ظٍش ِضٛثسعز ػٍٝ ِذٜ ثالؽ١جي ثٌّضضج١ٌز 

 ثعذجح فذٚط ثٌطفشثس:

 ( )ثٌؾ١ٓصغ١ش صشو١خ ثٌؼجًِ ثٌٛسثعٟ  -أ

 ثٌذ١تز  صأع١ش -ح

 صغ١ش ػذد ثٌظذغ١جس  -ػ

 )صغ١ش صشو١خ ثٌظذغ١جس( ٚثػجدر ثصقجد٘جثٔؼضثي ثٌؾ١ٕجس  -د

 ثٔٛثع ثٌطفشثس

 صذؼج ال١ّ٘ز ثٌطفشر  -ثٚال

 

 ؽفشثس غ١ش ِشغٛح ف١ٙج  ؽفشثس ِشغٛح ف١ٙج 

ؽفشثس ٔجدسر ٠قجٚي ثالٔغجْ ثعضقذثعٙج 

 ١ٌغضف١ذ ِٕٙج .

 ٚ ِٓ ثِغٍضٙج :

 ثٌطفشر ثالصٟ ثدس ثٌٟ ظٙٛس عالٌز  -ث

 ) ثٔىٓ ( ِٓ ثالغٕجَ رثس ثالسؽً 

 ثٌمظ١شر ٚ ثٌّمٛعز ِّج ٠ؾؼٍٙج ال

 صغضط١غ صغٍك عٛس ثٌقظ١شر ٚ ثصالف

 ثٌٕذجصجس ثٌّضسٚػز ٚ ثػضذش٘ج ثٌّشدٝ  

 طفز ٔجفؼز فؼًّ ػٍٝ ثوغجس٘ج.

 ثٌطفشثس ثٌضٟ ثدس ثٌٟ ص٠جدر ثٔضجػ  -ح

 ثٌّقجط١ً ثٌٕذجص١ز.

 صّغً ثغٍخ ثٌطفشثس.

 ِٚٓ ثِغٍضٙج

 ثٌضشٛ٘جس ثٌخٍم١ٗ فٟ ثالٔغجْ  -ث

ثٌؼمُ ػٕذ ثٌٕذجس ثٌزٞ ٠غذخ ٔمض  -ح

 ثٌّقظٛي

 

 

 

 صذؼج ٌٕٛع ثٌطفشر  -عج١ٔج 

 : Genetic Mutations )(ؽفشثس ثٌؾ١ٕ١ز -ث

 ث١ٌٕضشٚؽ١ٕ١ز فٟؽفشثس صقذط ٔض١ؾز ٌضغ١ش و١ّ١جةٟ فٟ صشو١خ ثٌؾ١ٓ ) صقذ٠ذث فٟ صشص١خ ثٌمٛثػذ 

 ؽضاDNA )ِّج ٠ؤدٞ ثٌٟ صى٠ٛٓ ثٔض٠ُ ِخضٍف ٠ؼًّ ػٍٝ ظٙٛس طفز ؽذ٠ذر.

لذ ٠ظجفخ ثٌضغ١ش فٟ ثٌضشو١خ ثٌى١ّ١جةٟ ٌٍؾ١ٓ صقٌٛٗ ِٓ ؽ١ٓ عجةذ ثٌٟ ؽ١ٓ ِضٕقٟ ثٚ ثٌؼىظ ) 

 فٟ فجالس ٔجدسر (.

 ( Chromosomal Mutations ):ثٌطفشثس ثٌظذغ١ز  -ح

 ؽفشثس صقذط ٔض١ؾز ٌٍضغ١ش فٟ ثػذثد ثٚ صشو١خ ثٌظذغ١جس 

 ) أ ( ـ ثٌضغ١ش فٟ ػذد ثٌظذغ١جس ) دؼذ ثالٔمغجَ ث١ٌّٛصٞ ( 

 

 (XXY+44 ) وّج فٟ فجٌٗ وال٠ٕفٍضشثٌض٠جدر فٟ ػذد ثٌظذغ١جس : 

(x) ثٌض٠جدر دّمذثس طذغٟ ٚثفذ 

.(X)  ثٌٕمض دّمذثس طذغٟ ٚثفذ (X +44 ) ثٌٕمض فٟ ػذد ثٌظذغ١جس : وّج فٟ فجٌٗ ص١شٔش 



 اللجنة الفنية املشتركة لألحياء                        - م6102-6102العام الدراس ي   -التىجيه الفني العام للعلىم   -وزارة التربية 

 

69 
 

 صؼجػف ػذد ثٌظذغ١جس ) ثٌضؼجػف ثٌظذغٟ (:

 -ثعذجح فذٚعٗ:

 ػذَ ثٔفظجي ثٌىشِٚجص١ذثس دؼذ ثٔفظجَ ثٌغٕضش١ِٚش . -ث

 ػذَ صىْٛ ثٌغشجء ثٌفجطً د١ٓ ثٌخ١ٍض١ٓ ثٌذ٠ٕٛض١ٓ. -ح

 -ش١ٛػٗ ٚ صأع١شٖ:

 فٟ ػجٌُ ثٌٕذجس :-ث

( ٚ رٌه ػٕذِج صضؼجػف ٠3n,4n,6n,8n,16nىْٛ أوغش ش١ٛػج فٕغذٗ وذ١شر ِٓ ثٌٕذجصجس ثٌّؼشٚفٗ ٠ىْٛ ) 

ثٌظذغ١جس فٟ ثالِشجػ ٠ٕضؼ ػٕٗ ثفشثد رثس طفجس ؽذ٠ذر ٚ ٠شؽغ رٌه ثٌىأْ وً ؽ١ٓ ٠ىْٛ ِّغً دؼذد ثوذش 

ص٘جس ٚ ثٌغّجس ٚ صٛؽذ فج١ٌج ف١ىْٛ صأع١شٖ ثوغش ٚػٛفج ف١ىْٛ ثٌٕذجس ثوغش ؽٛال ٚ ثوذش فؾّج ٚ دخجطز ثال

ثٌفشثٌٚز ( رثس ثٌضؼذد ثٌشدجػٟ وغ١ش ِٓ ثٌّقجط١ً ٚ ثٌفٛثوٗ ِغً )ثٌمطٓ ٚ ثٌمّـ ٚثٌضفجؿ ٚ ثٌىّغشٜ ٚ

 ( 4nثٌضؼجػف )

 فٟ ػجٌُ ثٌق١ٛثْ :-ح

٠ىْٛ ٔجدسث ٚرٌه الْ صقذ٠ذ ثٌؾٕظ فٟ ثٌق١ٛثٔجس ٠ضطٍخ ٚؽٛد صٛثصْ دل١ك د١ٓ ػذد وً ِٓ 

ٌؾٕغ١ز ٌزث ٠مضظش ٚؽٛدٖ ػٍٝ دؼغ ثالٔٛثع ثٌخٕغٝ ِٓ ثٌمٛثلغ ٚ ثٌذ٠ذثْ ث١جس ثٌؾغ١ّز ٚثٌظذغ

 ثٌضٟ ال صٛؽذ ٌذ٠ٙج ِشىٍٗ فٟ صقذ٠ذ ثٌؾٕظ 

 

 ) ح ( ـ ثٌضغ١ش فٟ صشو١خ ثٌظذغ١جس 

 : ص١خ ثٌؾ١ٕجس ػٍٝ ٔفظ ثٌظذغٟ دغذخ٠قذط ٔض١ؾز صغ١ش صش

ٚ ثٌضقجِٙج فٟ ثٌٛػغ  183دّمذثس ثٔفظجي لطؼٗ ِٓ ثٌظذغٟ ثعٕجء ثالٔمغجَ ٚ ثٌضفجفٙج فٛي ٔفغٙج  -أ

 .( Invertion)ثٌّمٍٛح ػٍٝ ٔفظ ثٌظذغٟ

 ( Translocation)صذجدي ثؽضثء ِٓ طذغ١جس غ١ش ِضّجعٍٗ -ح

 ؽضء طغ١ش ِٓ ثٌظذغٟ . ( Deletion )ثٚ ٔمض( Duplication )ص٠جدر   -ػ 

 

 صذؼج ٌّىجْ فذٚط ثٌطفشر  -عجٌغج 

 Genital mutationثٌطفشر ثٌّش١ؾ١ز Somatic Mutationثٌطفشثس ثٌؾغ١ّز

 ـ صقذط فٟ ثٌخال٠ج ثٌؾغذ٠ز ) ثٌؾغ١ّز (

ِفجؽتز ػٍٝ ثٌؼؼٛ ثٌزٞ صقذط  وأػشثعـ صظٙش 

 دخال٠جٖ.

ـ ثوغش ش١ٛػج فٟ ثٌٕذجصجس ثٌضٟ صضىجعش خؼش٠ج ف١ظ 

٠ٕشج فشع ؽذ٠ذ ِٓ ثٌٕذجس ثٌؼجدٞ ٠قًّ طفجس 

ػٓ ثٌٕذجس ثالَ ٚ ٠ّىٓ فظً ٘زث ثٌفشع ٚ  ِخضٍفز

 ثوغجسٖ خؼش٠ج ثرث وجٔش ثٌظفٗ ثٌؾذ٠ذر ِشغٛدز.

 )ثالِشجػ ( ثٌضٕجع١ٍزـ صقذط فٟ ثٌخال٠ج 

ـ صظٙش وظفجس ؽذ٠ذر ػٍٝ ثٌؾ١ٕٓ 

 ثٌٕجصؼ 

ثٌضٟ صضىجعش  ثٌق١زصضُ فٟ ثٌىجةٕجس  -

 صضثٚؽ١ج

 

 

 

 صذؼج ٌّٕشأ ثٌطفشر   -سثدؼج

 Spontaneous Mutationؽفشر صٍمجة١ز -1

 .ثٌق١زٟ٘ ٔجدسر ثٌقذٚط فٟ ؽ١ّغ ثٌىجةٕجس الٔغجْ ٚصقذط دْٚ صذخً ث

 ثٌذ١تز ثٌّق١طز دجٌىجةٓ ثٌقٟ ِغً: صأع١شثس: عذخ فذٚعٙج

 ثٌّشوذجس ثٌى١ّ١جة١ز  –ثٌى١ٔٛز  ثألشؼز –فٛق ثٌذٕفغؾ١ز  ثألشؼز

 ثٌضٍمجة١ز دٚسث ٘جِج فٟ ػ١ٍّٗ صطٛس ثالف١جء. ثٌطفشرصٍؼخ 
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 Induced Mutationؽفشر ِغضقذعز  -2

 ِؼ١ٕٗ.صقذط دضذخً ثالٔغجْ ٌٍقظٛي ػٍٝ طفجس ِشغٛدز فٟ وجةٕجس 

 -٠غضخذَ ثالٔغجْ ٌؼًّ ثٌطفشثس ثٌّغضقذعز :

 فٛق ثٌذٕفغؾ١ز . ثألشؼزِغً : ثشؼٗ ثوظ / ثشؼٗ ؽجِج /  ؽذ١ؼ١زػٛثًِ ـ 

 ث١ٌٕضشٚص. / فّغ: غجص ثٌخشدي / ِجدر ثٌىٌٛش١غ١ٓ ِغً ػٛثًِ و١ّ١جة١زـ 

صقضٛٞ خال٠ج٘ج  ثٔغؼ ؽذ٠ذرفؼٕذ ِؼجٌؾز ثٌمُّ ثٌٕج١ِز فٟ ثٌٕذجصجس دٙزٖ ثٌّٛثد صؼّش ٚ صّٛس ١ٌضؾذد صقضٙج 

 ػٍٝ ػذد ِؼجػف ِٓ ثٌظذغ١جس .

 ثغٍخ ثٌطفشثس ثٌّغضقذعز صقًّ طفجس غ١ش ِشغٛدٗ غ١ش ثْ ثالٔغجْ ٠ٕضمٝ ِج ٘ٛ ٔجفغ،

 -ج :ٚ ِٓ ثِغٍز ثٌطفشثس ثٌّغضقذعز ثٌّشغٛح ف١ٙ

ـ ثعضقذثط ؽفشثس صؤدٞ ثٌٟ صى٠ٛٓ ثشؾجس فٛثوٗ رثس عّجس وذ١شر فٍٛر ثٌّزثق ٚ خج١ٌٗ ِٓ 

 ثٌذزٚس .

ـ ثعضقذثط ؽفشثس ٌىجةٕجس دل١مٗ وجٌذٕغ١ٍَٛ ٌٙج ثٌمذسر ػٍٝ ثٔضجػ و١ّجس وذ١شر ِٓ ثٌّؼجدثس 

 ثٌق٠ٛ١ز ) ِغً ثٌذٕغ١ٍٓ( .

 

 ثٌّشثؽغ 
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