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 . ة جوانبهامتابعة تحقيق الوالء هلل وحده ، وجعل األعمال خالصة لوجهه ومستقيمة على شرعه في كاف 
دعم العقيدة اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ، وتزويدها بالمفاهيم األساسية  

 . والثقافة اإلسالمية التي تجعلها معتزةً باإلسالم قادرا على الدعوة إليه والدفاع عنه
 . الحاملة لراية التوحيد تمكين االنتماء الحي إلى أمة اإلسالم  
تحقيق الوفاء للوطن اإلسالمي العام وللوطن الخاص ) المملكة العربية السعودية ( بما يوافق هذه السن من تسام في األفق وتطلع إلى  

 . العلياء ، وقوة في الجسم
ناسبه وما يحقق أهداف التربية اإلسالمية في تعهد قدرات الطالب ، واستعداداته المختلفة التي تظهر في هذه الفترة ، وتوجيهه وفق ما ي 

 .مفهومها العام 
تنمية التفكير العلمي لدى الطالب، وتعميق روح البحث والتجريب والتتبع المنهجي ، واستخدام المراجع ، والتعود على طرق الدراسة  

 . السليمة
تها المختلفة في المعاهد العليا والكليات الجامعية ، في مختلف إتاحة الفرصة أمام الطالب القادرين ، وإعدادهم لمواصلة الدراسة بمستويا 

 . التخصصات
 . تهيئة سائر الطالب للعمل في ميادين الحياة بمستوى الئق 
ية )زراعتخريج عدد من المؤهالت مسلكياً وفنياً لسد حاجة البالد في المرحلة األولى من التعليم والقيام بالمهام الدينية واألعمال الفنية من  

 . وتجارية وصناعية ( وغيرها
 . تحقيق الوعي األسري لبناء أسرة إسالمية سليمة 
  ً  . إعداد الطالب للجهاد في سبيل هللا روحياً وبدنيا
رعاية الشباب على أساس اإلسالم، وعالج مشكالتهم الفكرية واالنفعالية ومساعدتهم على اجتياز هذه الفترة الحرجة من حياتهم بنجاح  

 .وسالم

سابهم فضيلة المطالعة النافعة والرغبة في االزدياد من العلم النافع والعمل الصالح واستغالل أوقات الفراغ على وجه مفيد تزدهر به إك 
 . شخصية الفرد وأحوال المجتمع

 . تكوين الوعي اإليجابي الذي يواجه به الطالب األفكار الهّدامة واالتجاهات المضلّلة 

  األهداف العامة للمرحلة الثانويةاألهداف العامة للمرحلة الثانوية

 



 

 

 

 
 

 
 
 

المتعلمون على تعميق العقيدة اإلسالمية في نفوسهم وترسيخ اإليمان باهلل في قلوبهن ، وتنمية اتجاهات مساعدة  -أوالً:
 إيجابية نحو اإلسالم وقيمه :

من خالل دراستهم المخلوقات الحية وما أودع هللا فيها من خصائص دالة على عظيم قدرته وبالغ حكمته ، وتنمية ميل 
 في نفسها وفي سائر األحياء ، وتمكين االنتماء الحي ألمة اإلسالم ، ودعم العقيدة الطالب إلى البحث عن آيات هللا

اإلسالمية التي تستقيم بها نظرة الطالب إلى الكون واإلنسان والحياة في الدنيا واآلخرة ، وتزويدها بالمفاهيم األساسية 
وأن هللا خلق الكون موزوناً وأي خلل فيه من فعل التي تجعلها معتزة باإلسالم قادرا على الدعوة إليه والدفاع عنه ، 

 اإلنسان يؤدي إلى عواقب وخيمه . 
 ً  مساعدة المتعلمون على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية والمصطلحات العلمية التالية بطريقة وظيفية : -: ثانيا
  . الخلية وحدة البناء والوظيفة في الكائن الحي 
 نسجة وأعضاء الكائن الحي . تتكامل الوظيفة والتركيب في أ 
 . وظيفة التكاثر في المخلوقات الحية لها أهمية في بقاء النوع 

 . يختلف االنقسام الخلوي غير المباشر عن االنقسام االختزالي 

 . أجهزة االتزان والتنظيم في المخلوقات الحية تساعد على اتزان البيئة الداخلية في الكائن الحي 

 فات الوراثية من اآلباء إلى األبناء .الوراثة هي انتقال الص 

 . علم الوراثة البشرية يهدف إلى زيادة الصفات الجيدة والقضاء على األمراض الوراثية أو تعديلها 

 . تصنف المخلوقات الحية إلى مجاميع على حسب ما بينها من أوجه تشابه و اختالف 

 ينها داللة إلى وحدانية الخالق عز وجل . وجود التشابه في تركيب المخلوقات الحية مع التنوع فيما ب 

 . المرض خلل وظيفي يصيب عضواً من األعضاء فيصبح غير قادر على أداء وظيفته بصورة طبيعية 

 . دراسة علم األحياء تتطلب معرفة بعض المصطلحات العلمية األجنبية ألنها تشكل إلى حد ما لغة علم األحياء 
 

  األهداف العامة لمادة األحياءاألهداف العامة لمادة األحياء

 



 

 

 
 
 
 

 
 ً  ن على كسب االتجاهات والقيم والعادات المناسبة بصورة وظيفية :مساعدة المتعلمو -:  ثالثا

مثل : الموضوعية وسعة األفق وعدم التعصب األعمى وحب االستطالع والتروي في إصدار األحكام والتواضع العلمي ، 
قة . عناية ( واألمانة العلمية واحترام العمل اليدوي وآراء اآلخرين ، وإكسابهم عادات حسنة في العمل ) نظام . د

 والمحافظة على األدوات واألجهزة العلمية ، 
وتعلم بعض الهوايات المفيدة ) مثل جمع عينات أحيائية وكيفية حفظها ( ،وتنمية العمل الجماعي )مثل الرحالت 

 والزيارات العلمية ( واالقتناع بأهمية علم األحياء في معرفة أسرار الحياة وتفسير الظواهر الحيوية .
 

ً راب   مساعدة المتعلمون على كسب مهارات عقلية مناسبة مثل : -: عا
التمييز بين الملوقات الحية وتصنيفها ، ودقة المالحظة وتفسير سلوك المخلوقات والتنبؤ به ) مثل هجرة الطيور ( ، 

مثل حل مسائل علم  وإتباع الطريقة العلمية في التفكير والبحث واالستقصاء وتنمية قدراتهم االبتكارية ، والتطبيق )
الوراثة ( ، ومهارة الفحص ) مثل فحص شريحة دم ، وفحص قطاع عرضي في ساق نبات ، وفحص نسيج عصبي ( ، 

 ومهارة الكشف ) مثل تحديد فصائل الدم ، تلوث األلبان ، تلوث المياه ( .
 

 ً  مساعدة المتعلمون على كسب مهارات علمية عملية مناسبة مثل :  -:  خامسا
المهارة اليدوية البسيطة والمركبة من استخدام المجهر بصورة صحيحة ، وإعداد بعض الشرائح المجهرية ،  تنمية

وعمل تحضيرات مجهرية ، ومهارة استخدام أدوات التشريح ، وتشريح بعض المخلوقات وإصالح بعض األجهزة العلمية 
جارب ، ومهارة الرسم الدقيق ، وإعداد بعض الوسائل ، أي مهارة التعامل مع األجهزة والعينات التي تلزم إلجراء الت

 التعليمية )مثل المصورات والمجسمات ( الخاصة بعلم األحياء . 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 ً  مساعدة المتعلمين على كسب االهتمامات والميول العلمية المناسبة بطريقة وظيفية : -:  سادسا
تفسيرها ينمي الميول نحو هذه األشياء وبالتالي جعل الطالب  تنمية الشعور بالمشكالت وإثارة التساؤالت حولها ومحاولة

 شريكة في عملية التعلم والتعليم 
 ومن هذه االهتمامات والميول العلمية : 

 .االهتمام بتصنيف المخلوقات الحية وتجميع العينات والقيام بعملية التحنيط وطرق حفظ المخلوقات الحية 
  األجهزة واألدوات والمواد في إشباع الهوايات وتنمية حب األحياء النافعة في القراءة العلمية الموجهة واستخدام

 نفوسهم.
    . الميل إلى رعايتها وشغل أوقات الفراغ وحسن اختيار المهنة وفق ما تسمح به قدراتهم 

 
 ً  وتقديره والتمثل به مساعدة المتعلمين في يعرف المنجزات العلمية للعلماء المسلمين والعرب ، واحترام العمل  -: سابعا

وذلك عن طريق تعريف المتعلمين بمنجزات العلماء المسلمين والعرب والقراءة عما قدموا ويقدمون من أعمال ، ليكون 
دافعاً لهم للتمثل بهم ، ومن هؤالء العلماء ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الرئوية ، وابن الصوري في تأثير األدوية 

والرازي في الطب ، وأبو المنصور وابن البيطار في النباتات الطبية ، والغساني في تصنيف النبات ، على جسم اإلنسان ، 
 وابن سينا في الطب وتصنيف النباتات الطبية . 

 
 مساعدة المتعلمين على تذوق العلم ) علم األحياء ( وتقدير جهود العلماء ودورهم في تقدم العلم واإلنسانية :  -: ثامناً 
بتهيئة الظروف المناسبة للمتعلمين لتنمية التذوق العلمي وأوجه التقدير العلمية لديهم بصورة وظيفية بمعنى غرس اإليمان وذلك 

بالعلم وبقيمته في حل المشكالت التي تواجه اإلنسان والدور الذي يقوم به العلماء في سبيل ذلك ، ويدركوا أهمية األجهزة واألدوات 
حياء وتقدير جهود العلماء والجهود التي تبذلها الدولة من أجل رفع مستوى المعيشة لألفراد ، وتعريفهم في تقدم تطوير علم األ

بالجهود والتضحيات التي قدمها علماء األحياء ويقدمونها لتوفير االستنارة ورفاه بني اإلنسان ، ومن هؤالء العلماء لويس باستور 
 . س ، و واطسون وكريك ، وملبيجي ، وآخرون ، وليفنهوك ، وروبرت كوخ ، ومندل ، ولينيو

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 مساعدة المتعلمين على كسب قدر مناسب من مهارات االتصال والتعلم الذاتي المستمر :  -: تاسعاً 
وذلك بتنمية مهارات االتصال عن طريق التحدث مع اآلخرين ليكون قادرا على إدراك مشاعر اآلخرين وحاجاتهم 

الفرصة للمتعلمين للتعلم من بعضهم البعض عن طريق المجمعات التعليمية ، والعمل الميداني  واهتماماتهم ، وإتاحة
والرحالت العلمية ، وتنمية مهارات التعلم الذاتي باستخدام األجهزة العلمية كالحاسوب وشبكات المعلومات في دراسة 

ارب ، ومشاهدة األفالم العلمية ، ،وما يستجد من األحياء ، وقراءة الدوريات العلمية والمجالت العلمية ، وإجراء التج
 أوعية ومصادر للمعلومات ، وقراءات حرة لكتب تنمي الثقافة العلمية وأخبار وموضوعات علمية في الجرائد والمجالت .

 
 
 

 مساعدة المتعلمين على كسب عادات إيجابية في التعامل مع الموارد الطبيعية والبيئة : -: عاشراً 
 تخدام األمثل لها عن طريق :وذلك باالس

 تعريف المتعلمين باألحياء النافعة في البيئة وخاصةً بيئة المتعلم وكيفية المحافظة عليها وحمايتها .
 تعريف المتعلمين بأهمية الغطاء النباتي كمصدر غذاء وطاقة .

  تعريف المتعلمين باألحياء الدقيقة المسببة لألمراض بغية تحديد طرق الوقاية منها
 ومكافحتها .

تعريف المتعلمين كيفية العناية بالمياه وترشيد استخدامها والمحافظة عليها وإثارة االهتمام للبحث في سبل معالجة 
 مشاكلها . 

 تنمية الشعور االجتماعي ) الشعور بالمسؤولية واحترام الممتلكات العامة (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ الجهاز الهضمي    احياء الثاني ثانوي
       يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد الجسم بالمواد المغذية للطاقة .الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية الببسين -الدودية الحركة -المريء -الكيميائي الهضم -األميليز إنزيم -الميكانيكي الهضم ا : المفردات الجديدة
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يذذذكر  الطالذذب   وظذذائف 

 الجهاز الهضمي 
 

أن يسذذذذتنتج الطالذذذذب لمذذذذاذا 
 نحتاج لمضغ الطعام 

 
أن يذذذذذكر الطالذذذذب وظيفذذذذة  

 الفم 
أن يبين الطالب عمذل إنذزيم 

 األميلز   
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 عملية الهضم الكيميائي 
 

 ان يعرف الطالب المريء
 ان تذكر وظيفة المريء 

 
أن يبذذذذذين الطالذذذذذب وظيفذذذذذة 

 المعدة في الجهاز الهضمي   

الذذربط  .قذذراءة فقذذرة
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 

 

 
 

 تجربة استهاللية :
تحتوي عصارات الهضم 
الحمضية في المعدة على 

إنزيم الببسين. وسوف 
تستقصي في هذه التجربة 

دور الببسين في عملية 
 الهضم..

خطوات العمل انظر الكتاب 
 9ص 

 

 
 وظائف الجهاز الهضمي  : 

أن يدخل الطعام إليه يحلله ويعمل على تقطيعة وطحنه للجهاز الهضمي ثالث وظائف رئيسة؛ فبعد 
إلى قطع صغيرة ثم إلى مواد مغذية َ يسهل امتصاصها، ثم يتخلص من المواد التي ال يمكن 

 هضمها 
 إلى مضغ كل لقمة؟  عندما تتناول وجبة غذائية تمضغ كل لقمة تتناولها. لماذا تحتاجالهضم 

 وظيفة الفم :
يكي، ويتضمن الهضم الميكانيكي مضغ الطعام وتقطيعه قطعا صغيرة في يتم فيه الهضم الميكان 

 الفم 
بمجرد مضغ قطعة من الطعام وتقطيعها قطعا صغيرة يبدأ عمل إنزيم الهضم : عمل انزيم  األميليز 

في اللعاب بتحليل الكربوهيدرات وجزيئات النشا المعقدة التركيب إلى سكريات بسيطة َ يسهل على 
  اصهاالخاليا امتص

هو نتيجة نشاط اإلنزيمات في تحليل جزيئات الغذاء الكبيرة إلى جزيئات عملية الهضم الكيميائي: 
 .صغيرة لتسهيل عملية االمتصاص في الخاليا

 تعريف المريء :
 وهو أنبوب عضلي يربط البلعوم أو الحنجرة بالمعد 

تتابع لتدفع الطعام عبر الجهاز : تنقبض العضالت الملساء المبطنة لجدار المريء ب وظيفة المريء
 الهضمي من خالل عملية تسمى الحركة الدودية

 : المعدة
عندما يغادر الطعام المريء، يمر عبر عضلة دائرية عاصرة، ثم ينتقل إلى المعدة. وتسمى  

 العضلة العاصرة الموجودة بين المريء والمعدة العضلة العاصرة الفؤادية
 بح سائ ً ال كثي ً فا يشبه معجون الطماطم يسمىويتغير الطعام في المعدة ليص

 الكيموس ويتحرك ببطء خارج المعدة عبر العضلة العاصرة البوابية الى األمعاء الدقيقة

 
اذكذذذر    وظذذذذائف الجهذذذذاز 

 الهضمي 
 

استنتج لماذا نحتاج لمضغ 
 الطعام 

 
 اذكر وظيفة  الفم 

 بين عمل إنزيم األميلز   
مذذذا هذذذي  عمليذذذة الهضذذذذم 

 يائي الكيم
 

 عرف  المريء
 اذكر المريء 

 
بين  وظيفة المعدة في 

    الجهاز الهضمي

 المدرسة / مدير                                    /                المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف

      التاريخ الجهاز الهضمي    احياء الثاني ثانوي
       رة لتزويد الجسم بالمواد المغذية للطاقة .يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية الببسين -الدودية الحركة -المريء -الكيميائي الهضم -األميليز إنزيم -الميكانيكي الهضم ا المفردات الجديدة :
 

 التقويم لشرح والتفسيرا واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يصذذذف الطالذذذب االمعذذذاء 

 الدقيقة 
 

أن يذذذذكر الطالذذذب االعضذذذاء 
 التي يعتمد عليها الكيميائي   

 
أن يحذذذذدد الطالذذذذب وظيفذذذذة 

 الكبد 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 الخمالت المعوية 

 
أن يصذذذف الطالذذذب األمعذذذاء 

 الغليظة 
ان يبين الطالب مكان انتذاج 

 B-Kفيتامين  
 وظيفة الكولون أن يذكر 

.مذذا هذذي وظيفذذة كذذل 
المذذريء  –مذذن الفذذم 

القولون  –المعدة  –
في الجهاز الهضذمي 

 ؟
 

 

 

 

 7-1تجربة  .
كيف تؤثر أمالح الصفراء 
ومحلول البنكرياس في 

عملية الهضم؟ الشحوم أو 
الدهون مواد ال تذوب في 
الماء، لذلك يقوم الجسم 

بإنتاج المادة الصفراء، وهي 
ة تعمل على مادة كيميائي

تحليل الدهون وتساعد على 
 خلط

جزيئاتها بالمحلول المائي في 
األمعاء الدقيقة. وسوف 

تتحقق في هذه التجربة من 
 هضم الدهون.
كتاب  14الخطوات ص 

 الطالب 

 

 
، وهي أطول جزء في القناة  m 7حوالي   -يبلغ طول األمعاء الدقيقة وصف االمعاء الدقيقة  : 

، مقارنة بقطر األمعاء الغليظة الذي  cm 2.5الدقيقة؛ ألن قطرها يبلغ  األمعاءالهضمية، وتسمى 
. تكمل العضالت الملساء المبطنة لجدار األمعاء الدقيقة عملية الهضم الميكانيكي  cm 6.5 يبلغ

 ودفع الطعام عبر القناة الهضمية بوساطة الحركة الدودية
يعتمد إتمام الهضم الكيميائي في األمعاء الدقيقة على  أعضاء الهضم الكيميائي في االمعاء الدقيقة 

ثالثة أعضاء ملحقة بالجهاز الهضمي، هي البنكرياس والكبد والحوصلة الصفراوية، يؤدي 
البنكرياس وظيفتين، هما إفراز إنزيمات لهضم الكربوهيدرات والبروتينات والدهون، وإنتاج 

  الهرموناتقسم
 : وظيفة الكبد

كبر األعضاء الداخلية في الجسم، ويعمل على إنتاج المادة الصفراء التي تساعد يعد الكبد من أ
على تحليل الدهون. يتم إنتاج حوالي لتر من هذه المادة يوميا، ويخزن الزائد منها في الحوصلة 

 الصفراوية )المرارة( إلى أن تحتاج إليها األمعاء الدقيقة
الكيميائي يتم امتصاص معظم المواد المغذية من : بعد إتمام عملية الهضم  الخمالت المعوية

حيث تعمل  األمعاء الدقيقة إلى مجرى الدم عبر بروزات إصبعية الشكل ُ تسمى الخمالت المعوية 
 لتصبح بمساحة ملعب تنس تقريبا  هذه الخمالت على زيادة مساحة سطح األمعاء الدقيقة،

، وهي آخر جزء من القناة  m 1.5إلى  يصل طول األمعاء الغليظة  صفة األمعاء الغليظة :
الهضمية، وتشمل القولون والمستقيم والزائدة الدودية. والزائدة الدودية ليس لها وظيفة معروفة، 

 ويمكن إزالتها جراحيا إذا تعرضت لاللتهاب أو التضخم
؛ فهي و ُيعد وجود بعض أنواع البكتيريا أمرا طبيعيا داخل القولون : B-Kمكان انتاج فيتامين 

( الالزمة للجسم. يمتص القولون الماء من ما تبقى من Bوبعض فيتامينات )  Kتنتج فيتامين) ،)
 الكيموس، فيصبح صلب القوام، ويسمى البراز. 

 
 صف  االمعاء الدقيقة 

 
 

اذكر  االعضاء التي يعتمذد 
 عليها الكيميائي   

 
 حدد  وظيفة الكبد 

 
مذذذذذذا المذذذذذذراد  بذذذذذذالخمالت 

 المعوية 
 

 األمعاء الغليظة صف  
بيني  مكان انتذاج فيتذامين  

B-K 
 
 

 الكولون  اذكر  وظيفة

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ التغذية احياء الثاني ثانوي
       لجسم بالمواد المغذية للطاقة .يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد االفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية األمالح المعدنية  -الفيتامين –السعر الحراري  –التغذية  ا المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 ب التغذية   أن يعرف الطال

 
أن يعذذذذرف الطالذذذذب السذذذذعر 

 الحراري 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 مصادر الكربوهيدرات  
 

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب أهميذذذذذة 
 الدهون   

 
أن يعذذذذذدد الطالذذذذذب أنذذذذذواع 

 الدهون   
 

أن يوضذذذح الطاللبذذذة أهميذذذة 
 البروتينات 

 
ان يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
احتياجذذذذذذات الجسذذذذذذم مذذذذذذن 

 االحماض االمينية   

الذذربط .قذذراءة فقذذرة 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
ما أهمية تناول 
األطعمة الغنية 

باألحماض األمينية 
 ؟
 

 

 

ما مدى  صحة ملصقات 
 األغذية؟

 أطلب قراءة الشكل التالي : 

 

 

 

 
التغذية عملية يأخذ بها الشخص الغذاء ويستعمله. فالغذاء يزودنا بالوحدات البنائية تعريف التغذية 

حفاظ على كتلة الجسم. ويجب أن تكون كمية الطاقة التي يحصل عليها األساسية والطاقة لل
 اإلنسان مساوية لكمية الطاقة التي يستهلكها يوميا 

يعرف السعر الحراري بأنه كمية الحرارة الالزمة لرفع درجة حرارة الماء  تعريف السعر الحراري 
 درجة سيليزية واحدة

والبطاطس واألرز كلها مواد غذائية تحتوي نسبة كبيرة رقائق الذرة والمعكرونة الكربوهيدرات : 
من الكربوهيدرات. والسكريات  ومنها الجلوكوز والفركتوز والسكروز  كربوهيدرات بسيطة توجد 

في الفاكهة والحلويات. أما الكربوهيدرات المعقدة فهي جزيئات كبيرة، ومنها النشا الذي يتكون 
، وكذلك بعض 7 -7ي أنواع الغذاء المبينة في الشكل من سالسل طويلة من السكريات. وتحتو
 الخضراوات على كميات كبيرة من النشا 

تعد كميات الدهون المناسبة جزءا ضرور يا من النظام الغذائي الصحي، وأكبر اهمية الدهون 
 للطاقة في الجسم، كما ُ تعد من الوحدات البنائية فيه. توفر الدهون الحماية لألعضاء مصدر

 خلية في الجسم، وتساعد على ثبات االتزان الداخلي، من خالل تزويده بالطاقةالدا
 وتخزين بعض الفيتامينات ونقلها. ومع ذلك ليست جميع الدهون مفيدة..

تصنّف الدهون تبعا لتركيبها الكيميائي إلى دهون مشبعة، ودهون غير مشبعة.  انواع الدهون :
 ت األلبان من المصادر الغنية بالدهون.وتعد اللحوم واألجبان وغيرها من منتجا

تعد البروتينات المكّوِّنات البنائية األساسية في جميع الخاليا. واألحماض  أهمية البروتينات :
 األمينية هي وحدات بناء هذه البروتينات
يا  ًّحم ً ضا أمين  20يحتاج جسم اإلنسان إلى  احتياجات الجسم من االحماض االمينية :

حم ً ضا أمينيا  20حمضا أميييا فقط من  12بناء البروتينات، ويستطيع الجسم بناء مختل ً فا ل
ضروريا للوظائف الخلوية المختلفة. أما األحماض األمينية األساسية الثمانية المتبقية فيجب أن 

 تكون ضمن نظام اإلنسان الغذائي

 
 عرف التغذية   

 
 عرف  السعر الحراري 

مذذذذذذذذذذا هذذذذذذذذذذي  مصذذذذذذذذذذادر 
 ت  الكربوهيدرا

 
 بين  أهمية الدهون   

 
 عدد  أنواع الدهون   

 
 وضح  أهمية البروتينات 

 
ما هي  احتياجات الجسم 
 من االحماض االمينية   
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ التغذية احياء الثاني ثانوي
       ل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد الجسم بالمواد المغذية للطاقة .يحلالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية األمالح المعدنية  -الفيتامين –السعر الحراري  –التغذية  ا المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير ستكشافواال  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 الهرم الغذائي    
 

أن يبين الطالب الهذدف مذن 
 الهرم الغذائي 

 
أن يعذذذذذذذذذذذذذذرف الطالذذذذذذذذذذذذذذب  

 الفايتامينات
أن يوضح الطالب مذاألمالح 

 المعدنية   
أن يحذذذذدد الطالذذذذب االمذذذذالح 
المعدنيذذذذذة التذذذذذي يحتاجهذذذذذا 

 الجسم 
ان يبذذذذذين الطالذذذذذب أهميذذذذذة 

 ت الطعام ملصقا
ان يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 اهمية ملصقات الغذائ 
 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 

 

 

 أطلب قراءة الشكل التالي : 

 

 
 

 

 
م  1992استبدل الهرم الغذائي القديم الذي كان ُ يعد رمزا للتغذية الجيدة منذ عام الهرم الغذائي : 

 الهرم 7 - 10"الهرم الغذائي الشخصي" ويوضح الشكل غذائي جديد أطلق عليه اسم  بهرم
الغذائي الجديد. الحظ أن األجزاء الملونة بالبرتقالي واألخضر أكبر من األجزاء الملونة بالبنفسجي 

 واألصفر.
ويهدف هذا الهرم إلى بيان أن اإلنسان يحتاج إلى المواد الغذائية من الهدف من الهرم الغذائي :

 أكثر مما يحتاج إليه من اللحوم والدهون )الزيوت(.. الحبوب والخضراوات
فالفيتامينات مركبات عضوية يحتاج إليها الجسم بكميات قليلة إلتمام تعريف الفيتامينات :  

نشاطاته الحيوية )األيضية(. ويساعد العديد من الفيتامينات اإلنزيمات على أداء عملها، ف يصنّع 
ي الجلد، وتنتج البكتيريا التي تعيش في األمعاء الغليظة بعضا في الخاليا الموجودة ف Dفيتامين 

 ..Kوفيتامين  Bمن فيتامين 

مركبات غير عضوية يستعملها الجسم بوصفها مواد بنائية، وترتبط  االمالح المعدنية : 
 بوظائف الجسم األيضية.

م إلى معدن الحديد لبناء فعلى سبيل المثال يحتاج الجس األمالح  المعدنية التي يحتاج غليها الجسم :
الهيموجلوبين. لقد تعلمت ساب ً قا أن األكسجين يرتبط مع الهيموجلوبين في خاليا الدم الحمراء، 
 ليصل إلى خاليا الجسم بوساطة الدورة الدموية. والكالسيوم ملح معدني آخر، ومكّوِّن مهم للعظام

 غذية التجارية، كما في: توضع ملصقات الغذاء على عبوات األ أهمية ملصقات الغذاء
سعر حراري، وهو  2000، وتعتمد هذه الملصقات على نظام غذائي يحتوي على 7 - 11الشكل 

 ما يحتاجه الفرد البالغ تقريبا في اليوم الواحد
 وتفيد هذه الملصقات في مراقبة كمية الدهون والصوديوم : أهمية ملصقات الغذاء

 تناولهما باعتدال.  المستهلكة، وهما مادتان غذائيتان يجب

 
 أن ما المراد الهرم الغذائي    

 
بذذذين  الهذذذدف مذذذن الهذذذرم 

 الغذائي 
 
 

 عرف   الفايتامينات
 

 وضح  ماألمالح المعدنية   
 

حذذذذدد  االمذذذذالح المعدنيذذذذة 
 التي يحتاجها الجسم 

بذذذذذين  أهميذذذذذة ملصذذذذذذقات 
 الطعام 

مذذذا هذذذي اهميذذذة ملصذذذقات 
 الغذائ 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم عالمـوضـو المــــادة الصف
      التاريخ جهاز الغدد الصم    احياء الثاني ثانوي
       يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد الجسم بالمواد المغذية للطاقة .الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  األنسولين...... -الكالسيتونين -الثيروكسين –لنخامية الغدة ا –الهرمون  –الغدد الصم  ا المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يبذذذذين الطالذذذذب مكونذذذذات 

 جهاز الغدد الصم   
 
 

 أن يعرف الطالب الهرمون   
 

يعذذذذذدد الطالذذذذذب أنذذذذذواع أن 
 الهرمونات  الستيرويدية 

 
أن يبين الطالب طريقة عمل 

 الهرمونات الستيرويدية
 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
هرمونذذذذذذذذذذات األحمذذذذذذذذذذاض 

 األمينية
 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 

 

 
 
 

  7-2تجربة 
كيف تساعد الهرمونات في 

الحفاظ على اتزان الجسم 
شطة الداخلي؟ إن األن

المتنوعة  ومنها الخضوع 
الختبار أو المشاركة في 

سباق ما  تتطلب من الجسم 
ردود فعل خاصة. واستجابة 
الجسم لهذه الحاجات يسبب 
حدوث تغيرات فيه. ويعمل 
جهاز الغدد الصم والجهاز 

العصبي معا لضمان 
استقرار البيئة الداخلية في 

 الجسم.
 29الخطوات ص 

 
 يتكون جهاز الغدد الصم من غدد تعمل عمل نظام اتصال.  م   :مكونات جهاز الغدد الص

 و ُ ينتج جهاز الغدد الصم الهرمونات التي ُ تطلق إلى مجرى الدم، ويتم توزيعها إلى
 صغير يحيط به نسيج لحمايته. وللبذور فلقة واحدة أو أكثر خاليا الجسم

 تعريف الهرمون  :
تهدفة معينة؛ لتعطي استجابة محددة. و ُ تصنّف مادة كيميائية تؤثر في خاليا وأنسجة مس

الهرمونات إلى هرمونات ستيرويدية )دهنية(، وهرمونات غير ستيرويدية أو هرمونات األحماض 
 األمينية، بناء على تركيبها وآلية عملها.

هرمونا اإلستروجين والتستوستيرون من الهرمونات  أنواع الهرمونات الستيرويدية : 
ويؤثر كل منهما في أجهزة التكاثر في اإلنسان. وجميع الهرمونات الستيرويدية الستيرويدية. 

 تؤثر في الخاليا المستهدفة لبدء عملية بناء البروتين.
 طريقة عمل الهرمونات الستيرويدية:

تذوب الهرمونات الستيرويدية في الدهون. ولهذا تستطيع االنتشار عبر الغشاء البالزمي للخلية 
د دخولها الخلية الهدف ترتبط مع المستقبل في الخلية، ثم يعمل الهرمون الهدف. وبمجر

في النواة، مما يحفز جينات  DNAوالمستقبل المتحدان م ً عا على االرتباط مع المادة الوراثية 
 محددة.. 

هرمون األنسولين وهرمونات النمو من الهرمونات غير هرمونات األحماض األمينية :  
رمونات األحماض األمينية. وتتكون هذه الهرمونات من أحماض أمينية. لذا الستيرويدية أو ه

يتعين على هرمونات األحماض األمينية أن ترتبط مع مستقبالت موجودة على سطح الغشاء 
البالزمي للخلية الهدف؛ بسبب عدم قدرتها على االنتشار من خالله. وبمجرد ارتباط الهرمون مع 

 لى تنشيط إنزيم موجود داخل الغشاء، مما يؤديالمستقبل يعمل المستقبل ع
 إلى بدء مسار كيميائي حيوي يؤدي في النهاية إلى االستجابة المرغوبة للخلية،

 
بذين  مكونذذات جهذذاز الغذذدد 

 الصم   
 
 

 عرف  الهرمون   
 

عذذددي  أنذذواع الهرمونذذات  
 الستيرويدية 

 
بذذذذذذذذين  طريقذذذذذذذذة عمذذذذذذذذل 

 الهرمونات الستيرويدية
 
 

هرمونذات  ما هي مكونات 
 األحماض األمينية

 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ جهاز الغدد الصم    احياء الثاني ثانوي
       يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لتزويد الجسم بالمواد المغذية للطاقة .الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  األنسولين...... -الكالسيتونين -الثيروكسين –الغدة النخامية  –الهرمون  –الغدد الصم  ا المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
ى أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذ
 التغذية الراجعة السلبية   

 
أن يبذذذذين الطالذذذذب مكونذذذذات 

 الغدد الصم وهرموناتها   
 
 

ان يذذذذذكر الطالذذذذب وظذذذذائف 
 الغدة النخامية وموقعها 

 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
علذذى وظيفذذة الغذذدة الدرقيذذة 

 والغدة جارت الدرقية  
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 الهرمون الجاردوقي
 

حدد موقع الغدة الدرقية 
ارات الدرقيذذذذة فذذذذي وجذذذذ

 . 7 - 17الشكل 
 

 
 
 

 
أطلب قراءة األشكال التالية 

: 

 
 

 

 
 التغذية الراجعة السلبية 

يتم الحفاظ على اتزان الجسم بوساطة آلية تغذية راجعة ُ تسمى التغذية الراجعة السلبية؛ حيث 
تغذية الراجعة النقطة تعيد التغذية الراجعة النظام إلى نقطة البداية بمجرد انحرافه عن دراية بال

 المرجعية ، ولذلك يتغير النظام ضمن مد ى معين. وقد تكون على
 السلبية من خالل ما تشاهده في بعض األجهزة الكهربائية في البيت 

يضم جهاز الغدد الصم جميع الغدد التي تفرز الهرمونات، ومنها الغدة  الغدد الصم وهرموناتها  :
 الدرقية، والكظرية، والصنوبرية، والغدد الزعترية النخامية، والدرقية، وجارات

 ومنها البنكرياس والمبيضان والخصيتان،
. و ُتسمى سيدة الغدد 7 - 16قاعدة الدماغ، كما في الشكل الغدة النخامية:  تقع الغدة النخامية في 

. وتفرز الصم؛ ألنها تنظم العديد من وظائف الجسم. وبغض النظر عن حجمها فهي أهم الغدد الصم
 هذه الغدة هرمونات ال تنظم العديد من وظائف الجسم فقط، بل تنظم

عمل الغدد الصم األخر ى، ومنها الغدة الدرقية والغدة الكظرية والخصيتان والمبيضان. وتعمل 
 بعض هرمونات الغدة النخامية على األنسجة بدالً من العمل على أعضاء محددة

تفرز الغدةالدرقية هرمو ً نا ُ يسمى الثيروكسين، وكما في  ية  الغدة الدرقية والغدة جارت الدرق
على أعضاء محددة، بل يؤدي إلى زيادة  thyroxineهرمون النمو، ال يقتصر عمل الثيروكسين 

 معدل األيض في خاليا الجسم. كما تفرز الغدة الدرقية هرمون الكالسيتونين 
وهو معدن مهم جدا في تكوين العظام وتجلط  وهو مسؤول جزئيا عن تنظيم الكالسيوم في الجسم،

  الدم،وفي القيام بوظائف الخاليا العصبية  وانقباض العضالت
عندما ينخفض مستوى الكالسيوم في الدم تعمل الغدد جارات الدرقية على  : الهرمون الجاردوقي

لعظام على زيادة إنتاج الهرمون الجاردرقي الذي يزيد منمستوى الكالسيوم، عن طريق تحفيز ا
إطالقه. كما يحفز الكليتين على إعادة امتصاص كميات أكبر من الكالسيوم، وكذلك يزيد من 

 امتصاص األمعاء للكالسيوم من الغذاء.

 
ما المذرا بالتغذيذة الراجعذة 

 السلبية   
 

بذذين مكونذذات الغذذدد الصذذم 
 وهرموناتها   

 
 

اذكذذذذذذر  وظذذذذذذائف الغذذذذذذذدة 
 النخامية وموقعها 

 
 

الغذذذذدة مذذذذا هذذذذي  وظيفذذذذة 
الدرقيذذذذذة والغذذذذذدة جذذذذذارت 

 الدرقية  
مذذذذذذا المذذذذذذراد بذذذذذذالهرمون 

 الجاردوقي
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ جهاز الغدد الصم    احياء الثاني ثانوي
       تزويد الجسم بالمواد المغذية للطاقة .يحلل الجهاز الهضمي الطعام إلى جزيئات صغيرة لالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  األنسولين...... -الكالسيتونين -الثيروكسين –الغدة النخامية  –الهرمون  –الغدد الصم  ا المفردات الجديدة :
 

 التقويم والتفسير الشرح واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يبذذذذذين الطالذذذذذب أهميذذذذذة 

 البنكرياس  
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 الجلوكذاجونعالقة هرمون 

 بالكبد 
 

ان يحدد الطالب موقع الغدد 
 الكظرية فوق الكلوية  

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب أهميذذذذذة   
 هرمون ألدوستيرون

أن يذذذذذكر الطالذذذذب وظيفذذذذة 
 الكورتيزول

ان يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
الجهذاز العصذبي  الربط بذين

 وجهاز الغدد الصم 
 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
وضح أهمية التغذيذة 
الراجعة السذلبية فذي 
المحافظذذذذذذذذة علذذذذذذذذى 

 اتزان
 الجسم.

 
 

  7-2خطوات التجربة 
. امأل بطاقة السالمة في دليل 1

 التجارب العملية.
. حدد نشاطا معينًا. ماذا يحدث 2

 يرللجسم في أثناء التحض
للنشاط، ثم عند القيام به، وبعد 

 االنتهاء منه.
. تخيل أنك تكتب برنامجا 3

 حاسوبيا، وأن جسمك
سيتابع النشاط إلى حين انتهائه. 

 تتبع الخطوات التي
  2كما في الخطوة  تحدث

........... 

 

 
 اهمية البنكرياس  :

والبروتينات والدهون. كما  للبنكرياس دور مهم في إنتاج اإلنزيمات التي تهضم الكربوهيدرات
يفرز البنكرياس هرموني األنسولين والجلوكاجون اللذين يعمالن معا للحفاظ على اتزان الجسم، 
فعندما يرتفع مستوى السكر في الدم يفرز البنكرياس هرمون األنسولين الذي يرسل إشارة إلى 

الجلوكوز إلى جاليكوجين خاليا الجسم، وخصو ً صا في الكبد والعضالت لتسريع عملية تحويل 
الذي يخزن في الكبد وعندما ينخفض مستوى  الجلوكوز في الدم ُ يفرز هرمون الجلوكاجون من 

البنكرياس. يرتبط الجلوكاجون بخاليا الكبد، فيرسل إليها إشارة ببدء تحويل الجاليكوجين إلى 
 جلوكوز وإطالقه في الدم. 

. 7 - 15ارجع إلى الشكل  –لكظرية في أعلى الكليتين تقع الغدد ا الغدد الكظرية فوق الكلوية 
ويسمى الجزء الخارجي من الغدد الكظرية القشرة، وهي التي تقوم ببناء الهرمون الستيرويدي 

 ألدوستيرون، ومجموعة أخر ى من الهرمونات ُ تسمى هرمونات الجلوكوز القشرية الدهنية. 
 يرون في الكليتين، وهو ضروريويؤثر هرمون ألدوستأهمية هرمون ألدوستيرون: 

 جدا إلعادة امتصاص أيونات الصوديوم 
فيساعد  -نوع آخر من هرمونات الجلوكوز القشرية الدهنية -لكورتيزول وظيفة الكورتيزول : 

على زيادة مستوى  الجلوكوز في الدم، ويقلل من االلتهابات. وللجسم آليات مختلفة في االستجابة 
 "استجابة الكر والفر" في الجهاز العصبي  للضغوطات النفسية، مثل

ينظم كل من الجهاز العصبي وجهاز الغدد الصم نشاطات الجسم،  الربط مع الجهاز العصبي :
لدراسة دور تحت المهاد في اتزان الجسم. يتنتج  7 - 19ويحافظان على اتزانه. ارجع إلى الشكل 

مون المانع إلدرار البول. وينتقل هذان تحت المهاد هرمونين، هما هرمون األكسيتوسين، والهر
 الهرمونان عبر المحاور العصبية، ويتم تخزينهما في نهايات

 المحاور التي تقع في الغدة النخامية.

 
 

 بين  أهمية البنكرياس  
 

مذذذذذذذا  عالقذذذذذذذة هرمذذذذذذذون 
 الجلوكاجون بالكبد 

 
حدد  موقع الغذدد الكظريذة 

 فوق الكلوية  
بذذذذذين  أهميذذذذذة   هرمذذذذذون 

 نألدوستيرو
 اذكر  وظيفة الكورتيزول

 
 

مذذذذا  الذذذذربط بذذذذين الجهذذذذاز 
العصذذذذذبي وجهذذذذذاز الغذذذذذدد 

 الصم 
 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ  جهاز التكاثر في اإلنسان احياء الثاني ثانوي
       يوان المنوي والبويضة معايتضمن تكاثر اإلنسان اندماج الحالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية األولية البيضية الخلية -المنوي السائل -اإلحليل –الناقل  الوعاء - المنوية  األنابيب المفردات الجديدة :
 
 

 تقويمال الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
يصذذذف الطالذذذب الجهذذذاز أن 

   التناسلي الذكري لإلنسان
 

أن يبذذذذين الطالذذذذب مكونذذذذات 
الجهذذذاز التناسذذذلي الذذذذكري 

   لإلنسان
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 الخاليا المنوية   

 
 

أن يذكر الطالذب كيذف تنذتج  
 الهرمونات الذكرية   

 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 
 

 

 لية :تجربة استهال
كيف ُتنتج الخاليا الجنسية 

وتتخصص في تكوين 
الالقحة؟ يتم التكاثر وفق 

عمليات تسير في نمط 
 محدد. وإنتاج الخاليا

الجنسية خطوة مهمة 
وحرجة في التكاثر. خاليا 
الحيوانات المنوية وخاليا 
البويضات لها خصائص 

 محددة لتدعم أدوارها
في التكاثر. وسوف 

ة تستقصي في هذه التجرب
كيف خلق هللا سبحانه 

وتعالى الخاليا الجنسية 
الخطوات .لتقوم بوظائفها

 67انظر الكتاب ص 

 
التكاثر ضروري لبقاء األنواع المختلفة من المخلوقات الجهاز التناسلي الذكري في اإلنسان : 

جنين الحية. وتحدث عمليات التكاثر في اإلنسان بإخصاب الحيوان المنوي للبويضة، ثم تك ّ ون ال
 ونموه، ثم والدته..

أما تكون األجهزة واألعضاء والغدد والهرمونات للجهاز  مكونات الجهاز التناسلي الذكري  :
التناسلي الذكري أو األنثوي فهي وسيلة خلقها هللا سبحانه وتعالى لتحقيق التكاثر. يوضح الشكل 

 ذكريةتركيب الجهاز التناسلي الذكري، وتسمى الغدة التناسلية ال 8 -1
 . ويحتاج scrotum، وتوجد خارج الجسم في كيس ُ يسمى الصفن  testisبالخصية 

 . C 37تكوين الحيوانات المنوية إلى درجة حرارة أقل من درجة حرارة الجسم البالغة 
 ونظرا إلى وجود الصفن خارج تجويف الجسم حيث درجة الحرارة أقل من درجة

 سبة لتكوين الحيوانات المنويةحرارة الجسم، فإن هذا يوفر بيئة منا
 الخاليا المنوية :

تسمى الخاليا التكاثرية الذكرية عند اإلنسان بالخاليا أو الحيوانات المنوية، والتي يتم انتاجها في الخصية.  
 200يتم إنتاج الحيوانات المنو ّية في األنابيب المنوية في الخصية، وتستطيع هذه األنابيب أن تنتج ما بين 

 . وبعد8 -2مليون حيوان منوي كل يوم. انظر الشكل  100 -
 تكوين الحيوانات المنوية تنقل إلى البربخ الموجود فوق كل خصية

 :المنوي السائل
يتكون السائل المنوي من الحيوانات المنوية، ومواد مغذية، وسوائل تفرزها الغدد الجنسية الذكرية.  

 السائل المنويوتسهم الحوصلة المنوية في إفراز نصف حجم 
 : الهرمونات الذكرية

ينتج هرمون التستوستيرون في الخصية، وهو هرمون ستيرويدي )دهني( مهم في إنتاج الحيوانات  
المنوية وإظهار الصفات الذكرية الثانوية عند البلوغ مثل نمو الشعرعلى الوجه والصدر، وزيادة حجم 

 فيها اإلنسان إلى النضج الجنسيالعضالت، وخشونة الصوت. والبلوغ مرحلة نمو يصل 

 
الجهذذذاز التناسذذذلي  صذذذف 

   الذكري لإلنسان
 
 

الجهذذذذذاز بذذذذذين  مكونذذذذذات 
   التناسلي الذكري لإلنسان

 
 

 ما المراد بالخاليا المنوية   
 
 
 

اذكذذذذذذذذذر  كيذذذذذذذذذف تنذذذذذذذذذتج  
 الهرمونات الذكرية   
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عاءاألرب الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف  الخميس 
      التاريخ   الجهاز التناسلي األنثوي  احياء الثاني ثانوي
       يتضمن تكاثر اإلنسان اندماج الحيوان المنوي والبويضة معاالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب لتعليميةالوسائـل ا القطبي الجسم - –الحيض دورة -األولية البيضية الخلية -المنوي السائل -اإلحليل - المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يصذذذف الطالذذذب الجهذذذاز 

 التناسلي األنثوي   
 

أن يسذذذمي الطالذذذب الخاليذذذا 
 االناسلية األنثوية   

ان يصذذف الطالذذب البوضذذة 
 الناضجة  

 أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى
 البوتينات المتممة  

  
أن يعذذذذذذرف الطالذذذذذذب دورة 

 الحيض 
  
 

أن يوضح الطالب كيف 
  تنتج الخاليا الجنسية

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 

 
 
 
 

 
 أطلب قراءة االشكال التالية :

 

 

 
يوفر بيئة يتخصص الجهاز التناسلي األنثوي في إنتاج البويضات، كما  الجهاز التناسلي االنثوي  :

 وأنت تقرأ تركيب هذا الجهاز.. 8 -4مناسبة إلخصاب البويضة ونمو الجنين. ارجع إلى الشكل 
تسمى الخاليا التناسلية األنثوية غير المكتملة النمو بالخاليا البيضية األولية ،  خاليا البويضة : 

وجد داخل كل ويبلغ حجم المبيض حجم بذرة اللوز. وي -8 -4الشكل  –وتنتج في المبيضين 
يو ً ما، وتنمو لتكون  28مبيض خاليا بيضية غير ناضجة، وعادة ما تنمو خلية بيضية واحدة كل 

بويضة ناضجة ، وتحاط البويضة الناضجة بحوصلة توفر لها الحماية والغذاء، وبعد تكونها في 
بضة اليد، يماثل حجم ق المبيض، تنتقل إلى قناة البيض وهي أنبوب يتصل بالرحم. وحجم الرحم

 وفيه ينمو الجنين حتى تتم والدته
البروجسترون واإلستروجين هرمونان سترويديان يفرزان من خاليا المبيض.  : البروتينات المتممة

ويفرز الجزء األمامي للغدة النخامية هرمونين، هما: الهرمون المن ّ شط للحوصلة ، والهرمون المنشط 
تويات كل من هرموني اإلستروجين والبروجستيرون بوساطة التغذية للجسم األصفر ، اللذان يؤثران في مس

الراجعة السلبية. الهرمون المنشط للحوصلة، والهرمون المنشط للجسم األصفر لهما تاثير مختلف عند كل 
من الذكر واألنثى. فمثال خالل مرحلة البلوغ تسبب زيادة تركيز اإلستروجين نمو الثدي عند األنثى واتساع 

 الحوض، وزيادة تركيز األنسجة الدهنيةعظام 
يحدث خالل مرحلة البلوغ دورة الحيض وهي مجموعة من العمليات التي  : تعريف دورة الحيض

 تحدث كل شهر تقريبا، وتساعد في تهيئة جسم األنثى للحمل
حيث يتم  يتم إنتاج الخاليا الجنسية لدا اإلنسان في كل من الخصية والمبيض،:  انتاج الخاليا الجنسية

إنتاج الحيوانات المنوية عند الذكر من خاليا منوية أولية. ويبدأ في مرحلة البلوغ، ويستمر إنتاجها طوال 
حيث تولد األنثى  - 8 -5كما يوضح الشكل  –حياة الذكر تقري ً با. ويختلف إنتاج البويضات عند األنثى

 .لوراثية في الخلية البيضية األولية قبل الوالدةولديها جميع البويضات التي ستنتجها، ويتم تضاعف المادة ا

 
صذذذف  الجهذذذاز التناسذذذلي 

 األنثوي   
 

سذذذذذذم الخاليذذذذذذا االناسذذذذذذلية 
 األنثوية   

 صف البوضة الناضجة  
مذذذذذا المذذذذذراد  بالبوتينذذذذذات 

 المتممة  
  

 عرف  دورة الحيض 
  
 

وضذذح  كيذذف تنذذتج الخاليذذا 
  الجنسية

 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ   تابع جهاز التكاثر في اإلنسان  احياء الثاني ثانوي
       يتضمن تكاثر اإلنسان اندماج الحيوان المنوي والبويضة معاالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية القطبي الجسم - –الحيض ةدور -األولية البيضية الخلية -المنوي السائل -اإلحليل - المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يحذذدد الطالذذب مذذدة دورة 

 الحيض 
 

أن يذذذذذذكر الطالذذذذذب أطذذذذذوار 
 دورة الحيض 

 
أن يصذذذف الطالذذذب األطذذذوار 

 الحيض   الثالثة لدورة 
 
 

-1أن يقرأ الطالذب الجذدول 
8   
 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 

 
 
 
 

  8-1تجربة 
لماذا ُ ينتج االنقسام 

ف أربعة حيوانات  المنص ِّ
منوية وبويضة واحدة 
فقط؟ إن االختالف في 
 انقسام السيتوبالزم هو

السبب الرئيس الختالف 
االنقسام المنصف عند 

األنثى كل من الذكر و
في اإلنسان. استخدم 
 الصلصال لتوضيح

إنتاج الخاليا الجنسية 
 خالل االنقسام المنصف.
 48خطوات التجربة ص

 

 
 دورة الحيض 

يوما. وتمر في ثالثة  28يوما، وفي الغالب مدتها  23 - 35تتراوح مدة دورة الحيض ما بين 
 أطوار، هي :

األول من دورة الحيض. وتدفق الطمث هو تدفق :يبدأ تدفق الطمث في اليوم  طور تدفق الطمث-1
 الدم والمخاط وسوائل األنسجة وخاليا طالئية من بطانة الرحم 

تحدث خالل دورة الطمث تغيرات في المبيض؛ نتيجة تغيرات في مستويات  طور الحوصلة :
 الهرمونات.

ركيب يسمى الجسم عد عملية اإلباضة تتغير خاليا الحوصلة وتتحول إلى ت طور الجسم األصفر : 
. يبدأ الجسم األصفر بالتحلل، ويفرز كميات كبيرة من هرمون 8 -6األصفر، الشكل 

 البروجستيرون وكمية قليلة من هرمون اإلستروجين

 

 
 

 حدد مدة دورة الحيض 
 
 

 اذكر أطوار دورة الحيض 
 
 

صذذذذذف  األطذذذذذوار الثالثذذذذذة 
 لدورة الحيض   

 
 
 

   8-1اقرأ  الجدول 
 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع مــــادةال الصف
      التاريخ   مراحل نمو الجنين قبل الوالدة  احياء الثاني ثانوي
       من آيات هللا سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل اإلنسان ينمو من خلية مخصبة،.الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية )األمنيوني( الرهلي السائل -البالستولية الكبسولة -موريوالال) التوتة - المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يصذذذذف الطالذذذذب عمليذذذذة 

 اإلخصاب   
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
   كيفية حدوث الحمل 

 
أن يبذذذين الطالذذذب التغيذذذرات 
التذذذذذذي تحذذذذذذدث للبويضذذذذذذة 
المخصذذذذذبة فذذذذذي المراحذذذذذل 

 األولى  
 

أن يعذذذذرف الطالذذذذب عمليذذذذة 
 التوتة الموريوال   

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب وظيفذذذذذة 
 األغشية الجنينية   

 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 

 
 

 
 
 

أطلب قراءة االشكال 
 المتعلقة بالدرس 

 

 

 

 
تحدث عملية اإلخصاب في أعلى قناة البيض، وذلك بالتقاء الحيوان المنوي بالبويضة. :  اإلخصاب

، تتم عملية اإلخصاب في أعلى قناة البيض. يكون كل من الحيوان المنوي 8 -7الحظ الشكل 
 23والبويضة في اإلنسان أحاديَّ المجموعة الكروموسومية، وعادة ما يحتوي كل منهما على 

وعند اإلخصاب تتجمع الكروموسومات لتصبح الالقحة ثنائية المجموعة  كروموسو ً ما.
تدخل حدوث اإلخصاب :كروموسو ً ما  46الكروموسومية، ويصبح عدد الكروموسومات 

الحيوانات المنوية إلى المهبل عند قذفها بوساطة قضيب الذكر في أثناء االتصال الجنسي، وبدون 
 48يوان المنوي البقاء في الجهاز التناسلي األنثوي مدة ذلك فال إخصاب وال حمل. يستطيع الح

 ساعة  24ساعة، ولكن البويضة غير المخصبة فال تستطيع البقاء أكثر من 
التغيرات التي تحدث للبويضة المخصبة  8 -8يوضح الشكل  : المراحل االولى لنمو الجنين 

بة في قناة البيض بفعل )الالقحة( في األسبوع األول. فبقدرة هللا وحكمته، تتحرك ال بويضة المخصَّ
 انقباضات العضالت الملساء لهذه القناة، وبفعل األهداب التي تب ّ طنها. وبعد

 ساعة من اإلخصاب تدخل البويضة المخ ّ صبة في سلسلة من االنقسامات المتساوية، 30
خل الرحم وعندها ُ وفي اليوم الثالث تغادر البويضة المخصبة قناة البيض، وتد:الموريوال التوتة

وتنمو في اليوم الخامس لتصبح كرة مجوفة تسمى الكبسولة  تسمى التوتة )الموريوال(
 البالستولية

نمو جنين اإلنسان داخل رحم األم، محاطا بمجموعة من األغشية لها ي :األغشية الجنينية 
غشية تحيط . وخالل مراحل النمو األولى تتكون أربعة أ8 -9وظائف مختلفة، الحظ الشكل 

 بالجنين،

 
 صف  عملية اإلخصاب   

 
 كيفية حدوث الحمل   

 
 
 

بين  التغيرات التذي تحذدث 
للبويضذذذذة المخصذذذذبة فذذذذي 

 المراحل األولى  
 

عذذذذذذرف  عمليذذذذذذة التوتذذذذذذة 
 الموريوال   

 
بذذذذذين  وظيفذذذذذة األغشذذذذذية 

 الجنينية   
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم
 



 

 

 

اءاألربع الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف  الخميس 
      التاريخ   مراحل نمو الجنين قبل الوالدة  احياء الثاني ثانوي
       من آيات هللا سبحانه وتعالى في خلقه أن جعل اإلنسان ينمو من خلية مخصبة،.الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية ()األمنيوني الرهلي السائل -البالستولية الكبسولة -الموريوال) التوتة - المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يصذذذذف الطالذذذذب تكذذذذون 

 المشيمة 
 

أن يذذذذذكر الطالذذذذب وظيفذذذذة 
 المشيمة  

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
التنظذذذذيم الهرمذذذذوني خذذذذالل 

 الحمل 
 

المراحذذل ان يوضذح الطالذب 
 الثالثة لتكوين الجنين  

أن يذذذذذذكر الطالذذذذذذب طذذذذذذرق 
تشذذذخيص االخذذذتالالت عنذذذد 

 الجنين 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
عملية تحليل السائل الرهلي 

 والخمالت الكوريونية 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 

 

 

 

 

 

 
  8-2تجربة :

ما التغيرات التي تحدث في 
لى من االسابيع الثمانية االو

حياة جنين اإلنسان؟ يبدأ 
اإلخصاب عندما يخترق 
حيوان منوي البويضة 

وتندمج نواته بنواتها، فتتكون 
الالقحة التي تدخل في سلسلة 

من التغيرات. حيث يبدأ 
 االنقسام

الخلوي لزيادة عدد الخاليا. 
 ثم تتحرك الخاليا وتترتب
لتكون أعضاء خاصة مما 

يجعلها تقوم بوظائفها 
 على أكمل وجه.الخاصة 

 
 56خطوات  التجربة 

 
بعد أسبوعين من اإلخصاب تتكون امتدادات صغيرة من الغشاء الكوريوني ُ تسمى  :المشيمة  

الخمالت الكوريونية، وتبدأ بالنمو في جدار الرحم، وتبدأ المشيمة بالتكون حتى ُ توفر الغذاء 
ي األسبوع العاشر. وللمشيمة واألكسجين للجنين، وتتخلص من الفضالت، ويكتمل نموها ف

،  cm 20-15جزءان: جزء من الجنين، واآلخر من األم. وعندما يكتمل نموها يصبح قطرها 
 تقريبا kg 0.45، وكتلتها  cm 2.5وسمكها 

 وظيفة المشيمة 
 وتنظم المشيمة انتقال المواد من الجنين إلى األم ومن األم إلى الجنين

يفرز الجنين خالل األسبوع األول من نموه هرمو ً نا يسمى  التنظيم الهرموني خالل الحمل :
( يحافظ على الجسم األصفر ويمنع تحلله،  hCGللغدد التناسلية )  الهرمون الكوريوني الموجه

 الهرمون عاليا ويبقى تركيز هذا
 المراحل الثالثة لتكوين الجنين : 

كون األنسجة واألعضاء واألجهزة يبدأ في هذه المرحلة ت مرحلة الشهور الثالث األولى : -1
جميعها. وخالل هذه الفترة يكون الجنين عرضة للتأثر بمواد مثل العقاقير والمكونات الضارة 

 للدخان والسجائر،
تسمى هذه المرحلة مرحلة النمو. حيث يمكن سماع نبض القلب  مرحلة الشهور الثالثة الثانية : -2

 في األسبوع العشرين 
 ينمو الجنين خالل هذه المرحلة بشكل سريع الثالثة األخيرة :مرحلة الشهور  -3

 :التشخيص في المستخدمة الطرائق ومنتشخيص االختالالت عند الجنين : 
 الموجات فوق الصوتية    

يتم إجراء تحليل عينات من السائل الرهلي  : تحليل السائل الرهلي والخمالت الكوريونية
ألشهر الثالثة الثانية، وتتم عادة بغرس إبرة في بطن األم والخمالت الكوريونية في مرحلة ا

 الحامل، ويسحب بوساطتها جزء بسيط من السائل الرهلي لفحصه،......

 
 صف تكون المشيمة 

 
 

 اذكر  وظيفة المشيمة  
مذذذذذذذذا أهميذذذذذذذذة  التنظذذذذذذذذيم 

 الهرموني خالل الحمل 
 

وضذذذذح  المراحذذذذل الثالثذذذذة 
 لتكوين الجنين  

اذكذذذذذر  طذذذذذرق تشذذذذذخيص 
 تالالت عند الجنين االخ

 
 
 

صف  عملية تحليل السائل 
الرهلي والخمالت 

 الكوريونية

 المدرسة / مدير                         /                           رف التربويالمش                                     المادة /                                        درسم 
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 

 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ جهاز المناعة   احياء الثاني ثانوي
       الجسم من اإلصابة بمسببات األمراض.وتعالى خلق هللا سبحانه وتعالى جهاز المناعة ليحمي الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية -البالزمية الخاليا-المضاد الجسم-الليمفية الخاليا-إلنترفيرون.-المتمم البروتين المفردات الجديدة :
 

 
 

 التقويم التفسيرالشرح و واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
المناعذذذذذذة العامذذذذذذذة الغيذذذذذذذر 

 متخصصة  
 

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب وظيفذذذذذة 
 المناعة العامة  

 
أن يبذذذذذين الطالذذذذذب أهميذذذذذة 

 الحواجز  
 

 أن يصذذذف الطالذذذب الخاليذذذا
 الكولنشيمية 

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب أهميذذذذذة 
 حاجز الجلد  

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 الحواجز الكيميائية 

 

ة فقذذرة الذذربط .قذذراء
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 
 

 

 تجربة استهاللية :
ينتج الزكام وأمراض أخرى 
عن مسببات األمراض التي 
يمكن أن تنتقل من شخص 
 إلى آخر. وستحدد في هذه

التجربة طريقة اإلصابة 
  بالزكام.

الخطوات انظر الكتاب 
 67ص 

 

 
للجسم القدرة ليكّوِّن عند الوالدة عددا من وهب هللا عز وجل  المناعة العامة الغير المتخصصة 

الدفاعات في جهاز المناعة لمحاربة مسببات األمراض. و ُ تسمى هذه الدفاعات المناعة غير 
المتخصصة؛ ألنها ال تستهدف نوعا محددا من مسببات األمراض، فهي تحمي الجسم من مسببات 

يحتويها الجسم على منع المرض،  المرض التي يواجهها.وتساعد المناعة غير المتخصصة التي
كما تساعد على إبطاء تقدمه أيضا، إلى أن تبدأ المناعة المتخصصة عملها. والمناعة المتخصصة 

 من أكثر استجابات المناعة فاعلية، في حين تعد المناعة غير المتخصصة خط الدفاع األول.
كما هو الحال في جدران تستعمل الحواجز في الجسم للحماية ضد مسببات المرض، الحواجز :

الحصن القوية. وتوجد هذه الحواجز في مناطق الجسم التي يمكن أن تدخل من خاللها مسببات 
 األمراض.

من الطرائق اليسيرة التي يقي بها الجسم نفسه من األمراض المعدية هي منع حاجز الجلد  : 
في الجلد السليم وإفرازاته.  المخلوقات الغريبة من دخول الجسم. ويتمثل خط الدفاع الرئيس هذا

تساعد الخاليا الميتة في الجلد على الحماية ضد غزو المخلوقات الحية الدقيقة. ويعيش العديد من 
البكتيريا تكافليا على سطح الجلد، فتهضم الزيوت الجلدية لتنتج األحماض التي تثبط العديد من 

 مسببات األمراض.
والدموع واإلفرازات األنفية على إنزيم محلل لجدار الخلية البكتيرية، اللعاب  يحتوي الحواجز الكيميائية: 

فيسبب موت المخلوقات المسببة للمرض. ويعد المخاط شكال آخر من أشكال الدفاع الكيميائي، ويفرز 
بوساطة العديد من السطوح الداخلية في الجسم ويعمل بوصفه حاجز حماية يمنع البكتيريا من االلتصاق 

الطالئية الداخلية. كما تغطي األهداب سطوح ممرات التنفس الهوائية وتؤدي حركتها إلى دفع بالخاليا 
البكتيريا التي التصقت بالمخاط بعي ً دا عن الرئتين. فعندما تنتقل العدو  إلى ممرات التنفس يتم إفراز 

امل للعدوى إلى خارج كميات مخاط أكبر، مما يحفز السعال والعطاس اللذين يساعدان على طرد المخاط الح
 الجسم.

 

 
مذذذذذا لمذذذذذراد  بالمناعذذذذذة 
 العامة الغير متخصصة  

 
بذذذذذين وظيفذذذذذة المناعذذذذذة 

 العامة  
 
 

 بين أهمية الحواجز  
 
 

 صذذذذذذذذذذذذذذف  الخاليذذذذذذذذذذذذذذا
 الكولنشيمية 

 
 بين  أهمية حاجز الجلد  
مذذذذذا المذذذذذراد بذذذذذالحواجز 

 الكيميائية 

 
 الخميس األربعاء الثاءالث االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف

      التاريخ جهاز المناعة   احياء الثاني ثانوي
       خلق هللا سبحانه وتعالى جهاز المناعة ليحمي الجسم من اإلصابة بمسببات األمراض.وتعالى الفكرة العامة : 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                             المادة /                                درسم
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية -البالزمية خالياال-المضاد الجسم-الليمفية الخاليا-إلنترفيرون.-المتمم البروتين المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعرف الطالب على دور 
المناعذذة الغيذذر المتخصصذذة 
 في غزو  مسببات المرض  

 
أن يبين الطالب دور الذدفاع 

 الخلوي  
 

 يعرف الطالب البلعمة  أن 
 

أن يوضذذذذذذذح الطالذذذذذذذب دور 
البروتينذذذذذذات فذذذذذذي تعزيذذذذذذز 

 البلعمة 
  

أن يعذذذذذذدد الطالذذذذذذب خاليذذذذذذا 
 الجهاز المناعي 

  

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 

ما هي خاليا جهاز 
 المناعة ؟ 

 
 
 
 

 
 أطلب قراءة االشكال التالية :

 

 

 
 سببات المرض :استجابة المناعة الغير متخصصة لغزو م

ال تتوقف المقاومة حتى لو تمكن أي من األعداء من اقتحام جدران حصن المدينة. وكذلك الجسم؛ 
 فاستجابات المناعة غير المتخصصة لمسببات المرض تتخطى الحواجز.

إذا دخلت المخلوقات الدقيقة الغريبة إلى الجسم فإن خاليا جهاز المناعة المبينة الدفاع الخلوي :
تدافع عنه. ومن طرائق الدفاع البلعمة. خاليا الدم البيضاء خاليا أكولة كالخاليا  9 -1جدول في ال

 المتعادلة، والخاليا األكولة الكبيرة.
 تعريف البلعمة  

والبلعمة عملية تحيط فيها الخاليا األكولة بالمخلوقات الحية الدقيقة الغريبة، ثم تفرز إنزيمات  
  األجسام المحل ّ لة )الليسوسومات( فيها تقضي على المخلوق الدقيق.هاضمة ومواد كيميائية من 

نو ًعا من البروتينات الموجودة في بالزما الدم في عملية  20: ويساهم نحو البروتينات المتممة
البلعمة، و ُ تسمى هذه البروتينات البروتينات المتممة التي تعزز عملية البلعمة، من خالل مساعدة 

 ولة على االرتباط بشكل أفضل مع مسبب المرض فتتنشطالخاليا األك
 .9 -2الخاليا األكولة وتعزز عملية تحليل غشاء الخلية المسببة للمرض، الشكل 

 ويتم تنشيط هذه الخاليا بوساطة مواد في الجدار الخلوي للبكتيريا.
 خاليا الجهاز المناعي :

 ( .البكتيريا لعتبت التي الدم خاليا :المتعادلة)البلعمة الخاليا -1
 الخاليا األكولة الكبيرة )البلعمة: خاليا الدم التي تبتلع البكتيريا، وتتخلص من -2

 الخاليا المتعادلة الميتة وبقايا مكوناتها.(
 الليمفية )المناعة المتخصصة )أجسام مضادة، تقتل مسببات المرض(: الخاليا -3

 ميائية أخر (.خاليا الدم التي تنتج األجسام المضادة ومواد كي

 
مذذذذا  دور المناعذذذذة الغيذذذذر 

المتخصصذذذذذة فذذذذذي غذذذذذزو  
 مسببات المرض  

 
 بين  دور الدفاع الخلوي  

 
 عرف  البلعمة  

 
وضح  دور البروتينات في 

 تعزيز البلعمة 
  
 

عذذذذذذذدد  خاليذذذذذذذا الجهذذذذذذذاز 
 المناعي 

 
 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 

 يسالخم األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ جهاز المناعة   احياء الثاني ثانوي
       خلق هللا سبحانه وتعالى جهاز المناعة ليحمي الجسم من اإلصابة بمسببات األمراض.وتعالى الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب وسائـل التعليميةال -البالزمية الخاليا-المضاد الجسم-الليمفية الخاليا-إلنترفيرون.-المتمم البروتين المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يبذذذذذذذذذين الطالذذذذذذذذذذب دور 

 بروتين  اإلنترفيرون
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 االستجابة االلتهابية

 
 
 

أن يوضذذذذذذذح الطالذذذذذذذب دور 
المناعذذذذذذذذذذة المتخصصذذذذذذذذذذة 

  النوعية 
 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
الدور الذي يقوم به الجهذاز 

 الليمفي 
 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 

مذذذذذذا الفذذذذذذرق بذذذذذذين 
المناعة المتخصصذة 
النوعيذذذذة والمناعذذذذة 

 غير المتخصصة ؟ 
 
 
 
 

 
أطلب قراءة االشكال 

 التالية :
 
 

 

 
 اإلنترفيرون 

خلوي آخر على منع الفيروس من االنتشار؛  عندما يدخل فيروس إلى الجسم يساعد خط دفاع
حيث ُ تفرز الخاليا المصابة بالفيروس بروتينًا ُ يسمى إنترفيرون يرتبط بدوره مع الخاليا 

المجاورة، ويحفزها على إنتاج بروتينات مضادة للفيروس، فتمنع تضاعف الفيروس في هذه 
 الخاليا 

 االستجابة االلتهابية 
ابات غير المتخصصة ُ تسمى االستجابة االلتهابية، وهي سلسلة من هناك نوع آخر من االستج

الخطوات المعقدة التي تشمل العديد من المواد الكيميائية والخاليا المناعية للمساعدة على تعزيز 
االستجابة المناعية عموما. فعندما يدمر مسبب المرض نسيجا معينًا ُ تفرز مواد كيميائية من 

  لجسم معا.مسبب المرض وخاليا ا
 المناعة المتخصصة  النوعية 

تتمكن مسببات المرض أحيانا من تخطي آليات الدفاع غير المتخصصة، إال أن الجسم يملك خط 
دفاع ثانيا يعمل على مهاجمة هذه المسببات. وتمتاز المناعة المتخصصة بفاعليتها ولكنها تأخذ 

من األنسجة واألعضاء الموجودة في  وقتا لتتكون وتتمايز. وتشمل االستجابة المتخصصة كال
 الجهاز الليمفي.

يضم الجهاز الليمفي في الشكل أعضاء وخاليا تعمل على ترشيح السائل الليمفي  الجهاز الليمفي: 
والدم، وتدمير المخلوقات الدقيقة الغريبة. كما يمتص الجهاز الليمفي الدهون. والليمف سائل 

 يحتوي الجهاز الليمفي وتعني الثؤلول النامي. اليونانية يرشح من الشعيرات مشتقة من الكلمة 
إلنتاج الخاليا  حدد. موقع العضو الليمفي الضروري أعضاء ترتبط باستجابة المناعة النوعية.

الدموية لغمر خاليا الجسم. يدور هذا السائل عبر خاليا النسيج و ُ يجمع بوساطة  التائية وتمايزها.
 رة أخرى  إلى األوردة بالقرب من القلب.األوعية الليمفية ويعود م

 
بذذذذذذذذذذذذين  دور بذذذذذذذذذذذذروتين  

 اإلنترفيرون
 

 عرف االستجابة االلتهابية 
 
 
 

مذذذذذذذذذذذذذذا دور المناعذذذذذذذذذذذذذذة 
المتخصصة النوعيذة وبمذا 

 تمتاز 
 
 

مذذا الذذدور  الذذذي يقذذوم بذذه 
الجهاز الليمفي فذي الذدفاع 

 عن الجسم 
 

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
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 الخميس األربعاء لثالثاءا االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ جهاز المناعة   احياء الثاني ثانوي
       خلق هللا سبحانه وتعالى جهاز المناعة ليحمي الجسم من اإلصابة بمسببات األمراض.وتعالى الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية -البالزمية الخاليا-المضاد الجسم-الليمفية الخاليا-إلنترفيرون.-المتمم البروتين المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يعذذذذرف الطالذذذذب الخليذذذذة 

 الليمفية 
 

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب وظيفذذذذذة 
 الخلية الليمفية  

 
أن يحذذذذذذذذذدد الطالذذذذذذذذذب دور  

 الخاليا اللمفية البائية 
 

أن يصذذذف الطالذذذب الخاليذذذا 
 البالزمية  

أن يعذذذذرف الطالذذذذب الخليذذذذة 
 التائية المساعدة  

أن يذكر الطالب الدور الذي 
 تقوم به التائية المساعدة  

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 
 
 
 
 

أطلب قراءة االشكال 
 المتعلقة بالدرس 

 

 
 الخاليا اللمفية :

تحتوي األعضاء في الجهاز الليمفي على أنسجة ليمفية، وخاليا ليمفية، وأنواع أخرى من الخاليا 
ونسيج ضام. والخاليا الليمفية نوع من خاليا الدم البيضاء التي ُ تنتج في النخاع األحمر للعظم. 

الغدة الزعترية )الثيموسية( ونسيجا وتضم األعضاء الليمفية: العقد الليمفية واللوزتين والطحال و
ليمفيا منتشرا في األغشية المخاطية للقنوات الهضمية والتنفسية والبولية والتناسلية. ُ ترشح 

العقد الليمفية السائل الليمفي، وتخلصه من المواد الغريبة. وتشكل اللوزتان حلقة حماية خاصة 
ساعد على الحماية من البكتيريا والمواد الضارة بالنسيج الليمفي بين تجويفي الفم واألنف، وهذا ي

 األخرى  في األنف والفم.
 استجابة الخاليا البائية :

األجسام المضادة بروتينات تنتجها الخاليا الليمفية البائية )البالزمية( التي تتفاعل بشكل خاص مع 
بة المناعية، ويمكنه مولدات الضد الغريبة. ومولد الضد مادة غريبة عن الجسم يؤدي إلى االستجا

 االرتباط مع الجسم المضاد أو الخلية التائية
:توجد الخاليا البالزمية في جميع األنسجة الليمفية، ويمكن أن توصف بأنها  الخاليا البالزمية

مصانع األجسام المضادة؛ فعند وجود أي جزء من مسبب المرض تبدأ الخاليا البائية بإنتاج 
لشكل  لتتعرف كيفية تنشيط الخاليا البائية إلنتاج األجسام المضادة. عندما األجسام المضادة. تتبع ا

تسمى  -تحيط الخلية البلعمية الكبيرة بمسبب المرض وتهضمه تظهر قطعة من مسبب المرض 
 على غشائها،  -مولد الضد المعالج

 المساعدة :  التائية تعريف الخلية
الخلية التائية المساعدة مما يؤدي إلى تنشيطها. سطحها مع نوع من الخاليا الليمفية ُ تسمى  

( على إنتاج الجسم Bويسمى هذا النوع من الخاليا "المساعدة"؛ ألنها تنشط الخاليا البائية ) 
 المضاد، وهناك نوع آخر من الخاليا التائية

 
 عرف  الخلية الليمفية 

 
بين  وظيفة الخلية 

 الليمفية  
 

حدد  دور  الخاليا اللمفية 
 بائية ال
 

 صف  الخاليا البالزمية  
عرفي  الخلية التائية 

 المساعدة  
 
 
 

اذكر  الدور الذي تقوم به 
   التائية المساعدة

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ جهاز المناعة   احياء الثاني ثانوي
       هللا سبحانه وتعالى جهاز المناعة ليحمي الجسم من اإلصابة بمسببات األمراض.وتعالى خلق الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية -البالزمية الخاليا-المضاد الجسم-الليمفية الخاليا-إلنترفيرون.-المتمم البروتين المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة ةاألهداف التعليمي

 
أن يلخذذذص الطالذذذب الذذذدور 
الذذذذذذي تقذذذذذوم بذذذذذه الخاليذذذذذا 

 الليمفية المناعية 
 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 االستجابة األولية 

أن تتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 المناعة السلبية 

 
 

ان تبين الطالب متى يحتذاج 
 الجسم لمناعة إيجابية 

لذذب األسذذباب أن يوضذذح الطا
التذذذي تذذذؤدي لفشذذذل جهذذذاز 

 المناعة وما ينتج عنه   

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 الذي الدور لخص
 الليمفية الخاليا تؤديه
 .المناعة في
 

 

 

 
أطلب قراءة االشكال 

 التالية :
 

 
 

 
جة وجود مولد الضد نتي -يمكن للخلية التائية المساعدة بعد تنشيطها  :استجابة الخلية التائية 

 أن ترتبط مع مجموعة من الخاليا الليمفية -على سطح الخلية األكولة الكبيرة
تسمى الخاليا التائية القاتلة وتنشيطها. تدمر الخاليا القاتلة مسببات المرض، وتطلق مواد 

 ، التي تحفز خاليا الجهاز cytokinesكيميائية ُ تسمى المحركات الخلوية )السايتوكينات( 
المناعي على االنقسام، ونقل الخاليا المناعية إلى منطقة العدو. تتحد الخاليا التائية القاتلة بمسبب 
المرض، وتطلق المواد الكيميائية وتدمره. ويمكن لخلية تائية قاتلة واحدة أن تدمر خاليا مستهدفة 

 .عديدة. و ُ يلخص آلية تنشيط الخاليا التائية القاتلة
 ة  :االستجابة األولي

تسمى استجابة الجسم األولى ألي غزو من مسببات األمراض باالستجابة األولية. فعلى سبيل 
المثال، إذا دخل الفيروس المسبب لجدري الماء إلى الجسم تستجيب المناعة المتخصصة وغير 
 .المتخصصة، وتتمكن في النهاية من قتل الفيروس الغريب، وتخليص الجسم من مسبب المرض

 اإليجابية  :المناعة 
يحتاج الجسم أحيا نا إلى حماية مؤقتة ضد مرض معد. ويحدث هذا النوع من الحماية المؤقتة 

 عندما ُ تصنع األجسام المضادة  من أشخاص آخرين أو حيوانات وتنقل وتحقن في جسم اإلنسان 
مرض وإنتاج تحدث المناعة اإليجابية بعد تعرض جهاز المناعة لمولدات ضدال المناعة اإليجابية:

 الخاليا الذاكرة. وتحدث المناعة اإليجابية نتيجة حدوث مرض معد أو نتيجة التطعيم
قد ينتج عن وجود عيوب في جهاز المناعة زيادة احتمال تطور األمراض  : فشل جهاز المناعة

 المعدية، وكذلك بعض أنواع السرطانات. وتؤثر بعض األمراض في فاعلية
الذي ينتج عن اإلصابة بفيروس  AIDSض نقص المناعة المكتسبة جهاز المناعة، ومنها مر

HIV .ويعد األيدز من المشاكل الصحية الخطيرة جدا في العالم . 

 
لخذذص  الذذدور الذذذي تقذذوم 
بذذذذذذذه الخاليذذذذذذذا الليمفيذذذذذذذة 

 المناعية 
 
 

مذذذذذا المذذذذذراد  باالسذذذذذتجابة 
 األولية

  
 ما هي المناعة السلبية 

 
 

متى يحتاج الجسذم لمناعذة 
  إيجابية

وضح  األسباب التي 
 تؤدي 

 
لفشل جهاز المناعة وما 

 ينتج عنه   
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ النباتات الالوعائية   احياء الثاني ثانوي
       أبدعها البارئ سبحانه وتعالى. النباتات مجموعة متنوعةمن المخلوقات الحية،الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية الثالوس )المشرة( المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 تنوع النباتات الالوعائية  
 

رف الطالذذذذذذذذذذذذذذب أن يعذذذذذذذذذذذذذذ
 الحزازيات  

 
أن يذذذذذذذكر الطالذذذذذذب اكثذذذذذذر 

 الحزازيات شيوعا  
 

أن يصذذذنف الطالذذذب أقسذذذام 
 المملكة النباتية  

 
 

أن يقذذذدر الطالذذذب نعمذذذة هللا 
 علينا في النبات  

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 

ما الخصائص التي 
تختلف فيها النباتات 

 ؟
 

 

 تجربة استهاللية :
علماء صفات يستعمل ال

محددة لتصنيف النباتات 
ضمن المملكة النباتية. 
وستدرس في هذه التجربة 

 بعضا من صفات
 النباتات.

خطوات العمل انظر الكتاب 
 86ص 

 

 

 
 تنوع النباتات الالوعائية : 

 تشكل النباتات الالوعائية واحدة من أربع مجموعات من النباتات التي تشترك مع
 ا في الشكل وعموما، فإن النباتات الالوعائيةالطحالب بعدة خصائص كم

 صغيرة الحجم، مما يمكن المواد من االنتقال خاللها بسهولة. وتوجد هذه النباتات
 على األغلب في المناطق الرطبة الظليلة، وهي بيئة تزودها بالماء الذي تحتاج إليه

 لنقل المواد الغذائية، وتساعدها على عملية التكاثر.
 زيات :تعريف الحزا

  الحزازيات هي نباتات ليس لها أوراق حقيقية إال أن لها تراكيب شبيهة باألوراق،.
 الحزازيات في البيئة  

. وربما تكون قد شاهدت هذه النباتات  10 -2أكثرها شيوعا هي الحزازيات القائمة، انظر الشكل 
 الالوعائية الصغيرة نامية على ساق شجرة ميتة أو على حافة جدول.

هذه التراكيب التي تقوم بعملية البناء الضوئي تتكون عادة من طبقة واحدة من الخاليا. ُ تنتج و 
تصنيف الحزازيات القائمة أشباه جذور عديدة الخاليا تثبتها في التربة أو غيرها من السطوح 

 :أقسام المملكة النباتية
ة أو وعائية، وإضافة إلى ذلك من طرائق تصنيف أقسام المملكة النباتية تصنيفها إلى: الوعائي 

 يمكن أن تصنف النباتات الوعائية إلى نباتات البذرية ونباتات بذرية.

 

 
بذذذذذذذين  تنذذذذذذذوع النباتذذذذذذذات 

 الالوعائية  
 
 

 عرف الحزازيات  
 
 

اذكذذذذذذذر  الطالذذذذذذذب اكثذذذذذذذر 
 الحزازيات شيوعا  

 
صذذذذذنف  أقسذذذذذام المملكذذذذذة 

 النباتية  
 
 

  تقويم ذاتي
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم ـوعالمـوض المــــادة الصف
      التاريخ النباتات الالوعائية   احياء الثاني ثانوي
       النباتات مجموعة متنوعةمن المخلوقات الحية، أبدعها البارئ سبحانه وتعالى.الفكرة العامة : 

 لكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسبا الوسائـل التعليمية الثالوس )المشرة( المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 خصائص الحزازيات 
 
 

أن يذكر الطالب استخدامات 
 الحزازيات في الحياة  

 
أن يحذذذذذدد الطالذذذذذب نسذذذذذبة 
وجذذذذذود الحزازيذذذذذات علذذذذذى 

 سطح االرض  
 

ف الطالذذذذب علذذذذى  أن يتعذذذذر
قسذذذذذم الحشذذذذذائش البوقيذذذذذة 

 وسبب تسميته 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى  
قسذذذذذم الحشذذذذذائش الكبديذذذذذة  

 وسبب تسميته 
 

.مذذذذاذا أعذذذذرف عذذذذن 
 الحزازيات ؟

 

 
 
 

 
 

 بناء على بيانات حقيقية 
 كون فرضية 

كيف تستفيد بكتيريا 
Nostoc  من الحشائش
 البوقية؟

تكون البكتيريا الخضراء 
 Nostocالمزرقة من نوع 

عالقات تعايش مع حشائش 
الكبد ومعظم الحشائش 

  البوقية.

 

 

 
 تابع  وصف الحزازيات  

ويمكن للماء وما فيه من مواد مذابة أن تنتشر إلى أشباه الجذور. وعلى الرغم من أن للحزازيات 
تنقل الماء تراكيب تنقل الماء والغذاء، إالّ أن هذه النباتات ليس لها أنسجة وعائية حقيقية، حيث 

 والمواد األخرى خالل أجسام الحزازيات بوساطة الخاصية األسموزية
واالنتشار. ُ تظهر الحزازيات تنو ًعا في التركيب والنمو. فبعضها له سيقان تنمو عموديا، 

 ولبعضها اآلخر سيقان متدلية كالعنب. وتشكل بعض الحزازيات سجادا واسعا
نحدرات الصخرية. ومع مرور الزمن تراكمت كميات من يساعد على منع تعرية التربة في الم

 ومواد نباتية وتعفنت وشكلت Sphagnumالحزاز الطحلبي سفاجنوم 
حيث يمكن تقطيعه وحرقه واستعماله  peatترسبات عميقة كونت فحم الخث )فحم البيت( .

 وقودا، كما يستعمله الذين يعتنون باألزهار لالحتفاظ بالرطوبة.
من سطح األرض مغطى  1يقدر العلماء أن حوالي % على سطح األرض نسبة الحزازيات

، في المناطق المعتدلة، ويمكن لها  10 –1بالحزازيات. تنمو معظم الحزازيات المنبطحة، الشكل 
 أن تنمو في درجة حرارة التجمد دون أن تتلف. كما يمكنها أن تعيش حتى بعد فقد الكثير من الماء 

عد هذا القسم أصغر قسم في النباتات الالوعائية، وقد سميت بهذا االسم يقسم الحشائش البوقية 
. ينتقل الماء والمواد المغذية في  10 -3ألن الطور البوغي فيها يشبه البوق )القرن(، الشكل 

 الحشائش البوقية بالخاصية األسموزية واالنتشار. إحدى  الصفات المميزة لهذه النباتات هو وجود
واحدة كبيرة في كل خلية من خاليا الطور المشيجي والطور البوغي، ويمكن  بالستيدة خضراء

 مالحظة هذه الصفة بوساطة المجهر 
: سميت ثالوس الحشائش الكبدية نظرا لمظهرها الخارجي؛ وألنها كانت قسم الحشائش الكبدية 

االستوائية  تستعمل قديما في عالج أمراض الكبد. توجد في مواطن مختلفة تتراوح بين المناطق
 وحتى القطبية

مذذذذذذذذا هذذذذذذذذي  خصذذذذذذذذائص 
 الحزازيات 

 
 

اذكذذذذذذذذذذذذر  اسذذذذذذذذذذذذتخدامات 
 الحزازيات في الحياة  

 
حذذذذذذذذدد  نسذذذذذذذذبة وجذذذذذذذذود 
الحزازيذذذذات علذذذذى سذذذذطح 

 االرض  
 

صذذذذف   قسذذذذم الحشذذذذائش 
 البوقية وما سبب تسميتها 

 
 

صذذذف  الحشذذذائش الكبديذذذة  
 وما سبب تسميتها 
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حداأل اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف  الخميس األربعاء الثالثاء االثنين 
      التاريخ النباتات الوعائية الالبذرية   احياء الثاني ثانوي
       النباتات مجموعة متنوعةمن المخلوقات الحية، أبدعها البارئ سبحانه وتعالىالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية البوغي الكيس -األبواغ ظةمحف -الرايزوم -الهوائي النبات -البوغي الحامل المفردات الجديدة :
 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
تنذذذذوع النباتذذذذات الوعائيذذذذة 

 البذرية  
 

أن يعذذذرف الطالذذذب الحامذذذل 
 البوغي  

ظيفذذذذة أن يحذذذذدد الطالذذذذب و
 الحاكمل البوغي 

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى  

 النباتات الصولجانية  
 

أن يصذذف الطالذذب النباتذذات 
 الصولجانية  

 
أن يعذذذذرف الطالذذذذب النبذذذذات 

 الهوائي  

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
حدد أهمية النباتات 

الصولجانية 
 االقتصادية. 

 
 

 

 أطلب قراءة الشكل التالي : 
 

 
 

 

 
 تنواع النباتات الوعائية الالبذرية  

تشكل الحزازيات الصولجانية  التي ُ تسمى أيضا حزازيات السنبلة  مع السرخسيات مجموعة 
النباتات الوعائية الالبذرية. وتشكل هذه المجموعة، الشكل واحدة من ثالث مجموعات نباتية لها 

 تنوعا كبيرا في الشكل والحجم أنسجة وعائية. حيث تظهر النباتات الوعائية الالبذرية 
 :الحامل البوغي 

الطور البوغي في بعض النباتات الوعائية الالبذرية طور تكيفا يسمى حامال بوغيا وهو تجمع 
متراص من التراكيب الحاملة لألبواغ. وتنتشر األبواغ الصغيرة التي ينتجها الحامل البوغي عادة 

 يئة مناسبة، فإنه ينمو ليشكل النبات المشيجي. بوساطة الرياح، وعندما يستقر البوغ في ب
 قسم النباتات الصولجانية  :

تشير األدلة من األحافير إلى أن النباتات الصولجانية شكلت جزءا كبيرا من الغطاء النباتي 
. وعندما مات هذا الغطاء النباتي تحولت بقاياه مع مرور  m 30للغابات، فبعضها يصل طوله إلى 

 في الزمن وأصبحت
 النهاية جزءا من الفحم الحجري الذي يستخرجه اإلنسان من أجل الوقود. إن الطور

 البوغي للنباتات الصولجانية، على عكس الحزازيات الحقيقية، هو السائد، وهو يشبه
 الطور البوغي للحزازيات. وتراكيبها التكاثرية التي ُ تنتج األبواغ تكون صولجانية

 الشكل أو تشبه السنبلة
 :نبات الهوائيال
والنبات الهوائي نبات يعيش متعلقا بنبات آخر أو جسم آخر. وعندما تنمو النباتات الهوائية عند  

 قمم األشجار تصبح بيئة أخرى مناسبة للحشرات والحيوانات الصغيرة عند قمة أشجار الغابة.

 
ما عدد مجموعات النباتات 

 الوعائية الالبذرية 
 

 عرف  الحامل البوغي  
 

دد  وظيفذذذذذة الحاكمذذذذذل حذذذذذ
 البوغي 

 
مذذذذذذا المذذذذذذراد  بالنباتذذذذذذات 

 الصولجانية  
 

 صف النباتات الصولجانية  
 
 

   عرف  النبات الهوائي
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ النباتات الوعائية الالبذرية   احياء الثاني ثانوي

       النباتات مجموعة متنوعةمن المخلوقات الحية، أبدعها البارئ سبحانه وتعالىرة العامة : الفك
 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية البوغي الكيس -األبواغ محفظة -الرايزوم -الهوائي النبات -البوغي الحامل المفردات الجديدة :

 
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء هيئةالت األهداف التعليمية

 
أن يتعرف الطالب على قسم 

 السرسخيات  
 

أن يبذذذذذين الطالذذذذذب تطذذذذذور 
 الخنشاريات 

 
 

 أن يعرف الطالب  الرايزوم
 

أن يوضذذذذذح الطالذذذذذب ممذذذذذا 
 تتكون محفظة األبواغ  

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
التركيذذذذب النمذذذذوذجي لذذذذذيل 

 الحصان
 

ط .قذذراءة فقذذرة الذذرب
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 

 

 

 

 أطلب قراءة الشكل التالي : 

 

 

 
 قسم السرسخيات 

يضم هذا القسم الخنشاريات وذيل الحصان. لقد وضعت نباتات ذيل الحصان ذات مرة في قسم 
 خاص بها، لكن الدراسات الكيميائية الحيوية الحديثة بينت أنها ذات عالقة قوية

 جمع معها. بالسرخسيات، لذا يجب أن ت
 الربط مع علم األرض 

مليون سنة  أكثر نباتات اليابسة  300 –  359كانت الخنشاريات خالل الحقبة الطباشيرية  منذ
وفرة. فقد وجدت غابات واسعة من الخنشاريات التي تشبه األشجار، وقد أنتج بعضها تراكيب 

غم من أنه غالبا يعيش في تشبه البذور. ينمو الخنشار في بيئات مختلفة وعديدة. وعلى الر
البيئات الرطبة، إال أنه يستطيع العيش في الظروف الجافة. وعندما يكون الما ُ ء نادا، تتباطأ 

 العمليات الحيوية لبعض أنواع الخنشار لدرجة يبدو معها ميتا. وعندما
 يتوافر الماء مرة أخرى  يستأنف الخنشار نموه. ويبين الشكل أمثلة

 ي بيئات متباينة.لخنشاريات تنمو ف
وهو عضو   -يكون الطور البوغي جذورا وساقا سميكة تحت األرض تسمى الرايزوم الرايزوم:  

 لخزن الغذاء.

 :األبواغ محفظة
 ، وتكون sporangiumتتكون أبواغ الخنشار في تراكيب ُ تسمى َ محفظة األبواغ 

التركيب  ،السطح السفلي لألوراقتكتالت المحافظ كيسا بوغيا. وتقع األكياس البوغية عادة على 
التركيب النموذجي لذيل الحصان، وهو ساق جوفاء مضلعة عليها دوائر النموذجي لذيل الحصان: 

من أوراق حرشفية. وينتج ذيل الحصان األبواغ في مخاريط عند قمة الساق التكاثرية، كما هو 
ان في البيئة المناسبة فإنها تنمو الحال في الحزازيات الصولجانية. وعندما تنطلق أبواغ ذيل الحص

 إلى نبات مشيجي

 
مذذذذذذذذذذاذا يضذذذذذذذذذذم  قسذذذذذذذذذذم 

 السرسخيات  
 

 بين  تطور الخنشاريات 
 
 

 عرف   الرايزوم
 

وضح  مما تتكون محفظذة 
 األبواغ  

 
مذذذذذذا المذذذذذذراد  بالتركيذذذذذذب 

 النموذجي لذيل الحصان
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عاءاألرب الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف  الخميس 
      التاريخ النباتات الوعائية البذرية   احياء الثاني ثانوي
       تعود طبيعة التنوع في النباتات إلى اختالف تراكيبها التي خلقها هللا سبحانه وتعالى الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب يميةالوسائـل التعل المعمر -الحول ثنائية -السنوي -المخروط -الفلقة المفردات الجديدة :
    

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يتعرف الطالب عال تنوع 

 النباتات البذرية  
 

 أن يعرف الطالب الفلقة  
 

أن يوضذذذذح الطالذذذذب بعذذذذض 
 تكيفات النباتات البذرية  

 
أن يبذذذذذذين الطالذذذذذذب طذذذذذذرق 

 كاثر في النباتات البذرية  الت
أن يذذذذذذذكر الطالذذذذذذب مذذذذذذدى 
احتيذذذذاج النباتذذذذات البذريذذذذة 

 للماء  
أن يعذذذرف الطالذذذب الخاليذذذا 

 اإلسكلرنشيمية
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى  

 قسم نباتات السيكادات

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 

 

 
 
 
 

 مهن مرتبطة بعلم االحياء :
عالِّم األخشاب هو الشخص 

ي يهتم بجانب أو أكثر في الذ
عملية تحويل الخشب إلى 

 منتجات
أخشاب أخرى. ويستطيع 
عالِّم األخشاب أن يجري 

البحوث ويعمل في الصناعة 
 بوصفه مطورا

للمنتجات أو العمليات أو 
 ضابطا للنوعي

 

 
ة على تنتج النباتات الوعائية البذرية بذورا تحتوي كل واحد ة منها عادتنوع النباتات البذرية :

 طور بوغي
 صغير يحيط به نسيج لحمايته. وللبذور فلقة واحدة أو أكثر

 تعريف الفقة :
الفلقة تركيب يخزن الغذاء أو يساعد النبات البوغي الصغير على امتصاص الغذاء. و ُتسمى 

 و ُ تسمى النباتات التي تشكل بذورها جزءا من الثمرة بالنباتات المغطاة البذور
 تشكل بذورها جزءا من الثمرة بالنباتات المعراة البذور  النباتات التي ال

 تكيفات النباتات البذرية :
 للنباتات البذرية مجموعة من التكيفات النتشار البذور في البيئة كما في الشكل يعد

 االنتشار مهما؛ ألنه يمنع التنافس بين النباتات الجديدة وآبائها، أو بين األبناء أنفسها.
 لنباتات البذرية:التكاثر في ا

 الطور البوغي هو السائد في النباتات البذرية، وهو الذي ينتج األبواغ التي تنقسم
 انقساما منصفا لتشكل النبات المشيجي المذكر )حبوب اللقاح( والنبات المشيجي

 المؤنث. ويتكون كل نبات مشيجي مؤنث من بويضة واحدة أو أكثر تحيط بها أنسجة
 ران المشيجيان معا على الطور البوغي في بقائهما. واقية. ويعتمد الطو

ال تحتاج معظم النباتات البذرية إلى وجود طبقة رقيقة من الماء لهذه حاجة النباتات البذرية للماء 
ن هذا التكيف ا لنباتات البذرية العملية. وهذا فرق مهم بين النباتات البذرية والنباتاتاألخرى. ويمّكِّ

 ختلفة، ومنها تلك المناطق التي يندر فيها وجود الماء.من العيش في بيئات م
على التراكيب التكاثرية الذكرية واألنثوية  coneحتوي المخروط ي :قسم نباتات السيكادات 

لنباتات السيكادا وللنباتات المعراة البذور األخرى  الشكل. وينتج المخروط الذكري غيمة من 
 يجية الذكرية، في حين تحتوي المخاريط األنثويةحبوب اللقاح التي تكون النباتات المش

 
 بين  تنوع النباتات البذرية  

 
 عرف  الفلقة  

 
وضذذذذذح  بعذذذذذض تكيفذذذذذات 

 النباتات البذرية  
 

بذذذذين  طذذذذرق التكذذذذاثر فذذذذي 
 النباتات البذرية  

اذكر  مدى احتياج النباتات 
 البذرية للماء  

 
 

بنباتذذذذذذذات مذذذذذذذا المذذذذذذذراد   
 السيكادات
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع ـــادةالمـ الصف

      التاريخ خاليا النبات وانسجته احياء الثاني ثانوي
       تعود طبيعة التنوع في النباتات إلى اختالف تراكيبها التي خلقها هللا سبحانه وتعالى الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية .مختلفة من خاليا النبات أنسجتهتشكل األنواع ال المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
أن يعذذذذرف الطالذذذذب خاليذذذذا 

 النبات 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 الخاليا البرنشيمية 

 
أن يحذذذذدد الطالذذذذب وظيفذذذذة  

 اليا البرنشيمية الخ
 

 أن يصذذذف الطالذذذب الخاليذذذا
 الكولنشيمية 

أن يذذذذذكر الطالذذذذب وظذذذذائف 
 الخاليا الكولنشيمية 

أن يعذذذرف الطالذذذب الخاليذذذا 
 اإلسكلرنشيمية

أن يحذذذذدد الطالذذذذب وظذذذذائف 
 الخاليا اإلسكلرنشيمية 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 الكتاب 
 
 

ما هي الخاليا 
 البرنشيمية  

 

 

 

 

مكن استعمال المجهر كيف ي
 لتمييز أنواع خاليا النبات؟ 

تفحص األنواع الثالثة 
المختلفة من خاليا النبات 
بتحضير شرائح لبعض 
أجزاء النبات الشائعة 

 ودراستها 
تحذير: اليود مادة سامة إذا 

 ابتلعت، باإلضافة إلى أنه
 يصبغ األيدي والمالبس.

. امالء بطاقة السالمة في 1
 لعملية.دليل التجارب ا

. احصل على شريحة 2
بطاطس رقيقة ومقطع 
عرضي لساق الكرفس من 

 معلمك.

 
 خاليا النبات  -1

 ؛ بسبب وجود جدار خلوي 11 -1تستطيع أن تتعرف الخلية النباتية في الشكل 
 وفجوة مركزية كبيرة لها. كما تحوي خاليا النبات بالستيدات خضراء، مع العلم

 وكل منها له واحد أو أكثر من التكيفات –خاليا النبات  بأن هناك أنواعا مختلفة من
 التي تمكنه من إنجاز وظائف محددة. وتشكل ثالثة أنواع من خاليا النبات معظم

 األنسجة النباتية، تؤدي وظائف التخزين وإنتاج الغذاء وتوفر قوة ودعامة ومرونة
 للنبات. 

رة في النبات، وتمتاز بمرونتها. وتشكل األساس خاليا رقيقة الجدران توجد بكثالخاليا البرنشيمية 
لمعظم تراكيب النبات، وهي قادرة على إنجاز عدد كبير من الوظائف، ومنها التخزين والبناء 

  الضوئي وتبادل الغازات والحماية.
 وظيفة الخاليا البرنشيمية :

 التالفة أو استبدالها.تعويض األنسجة • الحماية.• تبادل الغازات.• البناء الضوئي.• التخزين.• 
خاليا نباتية تكون غال ً با طولية الشكل، وتوجد على صورة سالسل أو  :الخلية الكولنشيمية

 أسطوانات طويلة تدعمالخاليا المجاورة لها
تعويض األنسجة • اعطاء النبات المرونة.• دعامة األنسجة المحيطة.:وظائف الخلية الكولنشيمية

 .التالفة أو استبدالها
:هي خاليا نباتية تفتقر إلى الستوبالزم والمكونات الحية ولها نوعان هما خلية :اإلسكلرنشيميةال

 االلياف  –الخاليا الحجرية 
 النقل• الدعامة. : •  وظائفها

 خاليا النبات  عرف 
 

عذذذذذذرف  علذذذذذذذى الخاليذذذذذذذا 
 البرنشيمية 

 
حذذذذذذدد وظيفذذذذذذة  الخاليذذذذذذا 

 البرنشيمية 
 

 الكولنشيمية  صف  الخاليا
وظذذذذذذائف الخاليذذذذذذا اذكذذذذذذر 

 الكولنشيمية 
عذذذذذذذذذذذذذذذذرف  الخاليذذذذذذذذذذذذذذذذا 

 اإلسكلرنشيمية
 

حدد وظائف الخاليا 
 اإلسكلرنشيمية
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف

      التاريخ خاليا النبات وانسجته احياء الثاني ثانوي
       النباتات إلى اختالف تراكيبها التي خلقها هللا سبحانه وتعالى تعود طبيعة التنوع في الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية .تشكل األنواع المختلفة من خاليا النبات أنسجته المفردات الجديدة :
 

 يمالتقو الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

 أن يعرف الطالب النسيج 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 النسيج المولد 

 
أن يعذذذذدد الطالذذذذب منذذذذذاطق 

 تواجد األنسجة المولدة 
أن يصذذف الطالذذب األنسذذجة 

 الخارجية 
أن يذذذذذذذكر الطالذذذذذذب عمذذذذذذل 

 الخليتين الحارستين 
 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 الشعيرات  ووظائفها 

.قذذراءة فقذذرة الذذربط 
مذذذذذذع الحيذذذذذذاة مذذذذذذن 

 كتاب ال
 
 

ما عدد أنواع  
 األنسجة النباتية ؟ 

 

 

 

 

 تابع خطوات التجربة 
. ضع شريحة البطاطس 3

 على شريحة زجاجية،
وأضف إليها قطرة من اليود 
 ثم غ   طها بغطاء الشريحة.

استعمل المجهر لمالحظة 
ن ِّ  شريحة البطاطس، ودو 

 مالحظاتك.
. ضع شريحة الكرفس 4

على شريحة زجاجية 
 وأضف

ها قطرة من الماء، وغ   إلي
 طها بغطاء الشريحة.

 

 
 النسيج مجموعة من الخاليا تعمل معا للقيام بوظيفة معينة.تعريف النسيج : 
تستمر النباتات خالل حياتها في إنتاج خاليا جديدة في أنسجتها المولدة. وتكون الخاليا المولدة :

ياها بسرعة. الخاليا المولدة ذات مناطق تنقسم خال meristem tissueاألنسجة المو ّ لدة 
 كبيرة وفجوات صغيرة. نواة

 :مناطق األنسجة المولدة في النبات 
: ُ ينتج خاليا تسبب زيادة في طول النبات، نسيج مولد موجود عند قمم الجذور والسيقان -1 

للسيقان  ، ويسمى هذا بالنمو االبتدائي. وألن النباتات ثابتة في مكانها فإنه يمكن 11 -3الشكل 
 والجذور دخول بيئات مختلفة أو مناطق مختلفة من البيئة نفسها

 األنسجة االمولدة البينية :  -2
يرتبط أثر هذا النوع من األنسجة بقص حشائش الحديقة. ويوجد هذا النسيج في موقع أو أكثر 

 على طول سيقان العديد من ذوات الفلقة الواحدة
تنتج الزيادة في قطر الساق والجذر من النمو الثانوي الذي ينتج األنسجة االمولدة الجانبية :  -3

 .عن نوعين من النسيج المولد الجانبي
أيضا  طبقة من الخاليا التي تكون  epidermisوالتي ُ تسمى البشرة األنسجةالخارجية : 

 . 11 -4الغطاء الخارجي للنبات، الشكل 
ها. فالبشرة في معظم األوراق وبعض السيقان : قد يكون للنباتات عدة تكيفات في بشرت الثغور

 الخضراء تحوي الثغور
: تنتج بعض خاليا البشرة على األوراق والسيقان نتوءات تشبه الشعر ُ تسمى  الشعيرات 

 الشعيرات الورقية،
: لبعض الجذور شعيرات جذرية، وهي امتدادات هشة تخرج من خاليا البشرة  الشعيرات الجزرية 

 . 11 -5كل في الجذر، الش

 
 عرف  النسيج 

 
ما المراد  بالنسذيج المولذد 

 ؟
 

عذذذذذذدد  منذذذذذذذاطق تواجذذذذذذذد 
 األنسجة المولدة 

 صف  األنسجة الخارجية 
 

اذكذذذذذذر  عمذذذذذذل الخليتذذذذذذين 
 الحارستين 

 
 
 

ما هي وظيفة  الشعيرات 
 ؟
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
انويالثاني ث       التاريخ خاليا النبات وانسجته احياء 

       تعود طبيعة التنوع في النباتات إلى اختالف تراكيبها التي خلقها هللا سبحانه وتعالى الفكرة العامة : 
 رة +جهاز حاسبالكتاب المدرسي + السبو الوسائـل التعليمية .تشكل األنواع المختلفة من خاليا النبات أنسجته المفردات الجديدة :

 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يعذذرف الطالذذب األنسذذجة 
 الوعائية  

 
أن يعذذذدد الطالذذذب األنسذذذجة 

 الوعائية  
 

 أن يصف الطالب الخشب  
 

أن يوضذذذح الطالذذذب تركيذذذب 
 الماء 

 
 

أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 
 األنسجة األساسية  

كر اهميذذذذذة الخاليذذذذذا أن يذذذذذذ
 االساسية  

 
 

ما هي وظيفة 
 األنابيب الغربالية 

 

 
 

 

 
مراجعة بنا ًء على ما قرأت 

 عن تركيب النبات،
كيف تجيب اآلن عن أسئلة 

 التحليل.........

 

 
ينقل الماء والغذاء والمواد األخر خالل جسمك عبر األوعية الدموية. أما في  االنسجة الوعائية  : ُ

ت فيكون نقل الماء والغذاء والمواد المذابة الوظيفة الرئيسة لنوعين من األنسجة الوعائية، النباتا
 ( الخشب واللحاءهما)  

يدخل الماء الذي يحتوي على األمالح المعدنية المذابة عبر الجذور إلى النبات. ويستعمل الخشب : 
ذابة فلها وظائف عديدة في الخاليا بعض الماء في عملية البناء الضوئي. أما األمالح المعدنية الم
 هو النسيج الوعائي الناقل للماء، ويتألف من خاليا متخصصة،

: اللحاء ينقل المواد من األوراق والسيقان إلى الجذور،ومن الجذور إلى السيقان اللحاء  
يا واألوراق. يوجد في اللحاء خاليا حجرية وألياف،لكنها ال تستعمل في النقل؛ إذ إن هذه الخال

والخاليا  الصلبة توفر دع ً ما للنبات فقط. يتكون اللحاء من نوعين من الخاليا: األنابيب الغربالية 
األنابيب الغربالية على السيتوبالزم، ولكنها  . تحتوي عناصر 11 –7المرافقة المبينة في الشكل 

بالية خاليا مرافقة، كل عندما تكون ناضجة. يحيط باألنابيب الغر تفتقر إلى النوى  والرايبوسومات
ال من الخلية المرافقة واألنبوب الغربالي  ًّويعتقد العلماء أن هذه النواة تساعد ك  منها لها نواة

المكتمل النمو المجاور لها. ويوجد في النباتات الزهرية تراكيب ُ تسمى الصفائح الخلوية عند 
 طرف كل أنبوب غربالي

من خاليا برنشيمية  ground tissuesاألساسية  تتكون األنسجةاالنسجة االساسية : 
وكولنشيمية وإسكلرنشيمية، ولها وظائف متنوعة، منها البناء الضوئي والخزن والدعامة. 

 ويتكون معظم النبات من نسيج أساسي. يحتوي النسيج األساسي في األوراق والسيقان الخضراء
وكوز للنبات. وفي بعض السيقان والجذور على خاليا بها العديد من البالستيدات التي تنتج الجل

والبذور تحتوي خاليا النسيج األساسي على فجوات كبيرة تخزن السكريات والنشا والزيوت أو 
المواد األخر  كما تساعد األنسجة األساسية في وظيفة الدعامة عندما تنمو بين أنواع أخرى من 

 األنسجة

 
 عرف األنسجة الوعائية  

 
 ائية  عدد األنسجة الوع

 
 صف الخشب  

 
 وضح  تركيب الماء 

 
 

مذذذذذذا المذذذذذذراد  باألنسذذذذذذجة 
 ألساسية

 
 
   

   اذكر الخاليا االساسية

 المدرسة / مدير                         /                           المشرف التربوي                                     المادة /                                        درسم 
 

التار
 يخ

   

الص
 ف 

   

الح
 صة

   



 

 

 
 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف

      التاريخ هرمونات النباتات احياء الثاني ثانوي
       .لبيئته النبات استجابات في هرموناتال تؤثر أن يمكنالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية االنتحاء -الحركة استجابة -السايتوكاينين -اإلثيلين .-الجبريلين -األكسين المفردات الجديدة :
 

 يمالتقو الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يعذذذذذذذذذذذذذذرف الطالذذذذذذذذذذذذذذب 
 الهرمونات النباتية 

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 األكسين 
 
 
 

أن يذذذذذكر الطالذذذذب وظيفذذذذة 
 االكسين 

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى   

 اإلثيلين
أن يبذذذين الطالذذذب  مذذذا هذذذي 

 السايتوكاينينات

 
 ما هو االكسين ؟

 

 
 

ما المنبه الذي يجعل نبات آكل 
الحشرات )فينوس( يغلق 

بات آكل الحشرات أوراقه؟ لن
أوراق متخصصة تحتجز 

الحشرات وتهضمها. وفي هذا 
المختبر ستتعرف أنواع 

المنبهات الضرورية لتحفيز 
  استجابة إغالق أوراقه.

. امأل بطاقة السالمة في دليل 1
 التجارب العملية.

. افحص نبات آكل الحشرات 2
 وأوراقه مفتوحة.

. استعمل فرشاة ، والمس 3
رات بحرص إحد  الشعي

الموجودة على السطح الداخلي 
 للورقة.

 
الهرمونات مركبات عضوية ُ تصنع في جز ٍ ء معين من المخلوق الحي،  الهرمونات النباتية   : ُ 

وتنتقل إلى جزء آخر؛ حيث تؤثر فيه. ويحتاج المخلوق الحي إلى كمية ضئيلة من الهرمون 
 إلحداث تغير فيه

 كتشافه. وهناك أنواع عديدة منه، غير أنأول هرمون نباتي تم ااألكسين   : 
إندول حمض الخليك )األكسين( من أكثرها دراسة، حيث ُ ينتج في القمة النامية والبراعم 

واألوراق الصغيرة واألنسجة األخرى  السريعة النمو. وهو ينتقل عبر النبات من خلية برنشيمية 
 إلى أخرى بوساطة نوع من النقل النشط.

 ينبه األكسين استطالة الخاليا. وتشير البحوث إلى أن:      وظيفة األكسين 
 هذه العملية غير مباشرة في الخاليا الصغيرة، ويشجع كذلك على تدفق أيونات

 الهيدروجين بوساطة مضخة الهيدروجين من السيتوبالزم إلى جدار الخلية
ريلينات : تسبب هذه المجموعة من هرمونات النبات والتي تسمى الجبالجبريلينات

gibberellins  استطالة الخاليا، وتحفز انقسامها، كما تؤثر في نمو البذور. وتنتقل الجبريلينات
 في األنسجة الوعائية. 

الهرمون الغازي الوحيد المعروف هو اإلثيلين ، وهو مركب بسيط مك ّ ون من ذرتي اإلثيلين: 
لناضجة واألوراق واألزهار كربون وأربع ذرات هيدروجين. ويوجد اإلثيلين في الثمار ا

المتساقطة. وألن اإلثيلين غاز فإنه يمكن أن ينتشر بين الخاليا، كما أنه ينتقل عبر اللحاء. وعلى 
الرغم من أن اإلثيلين يمكن أن يؤثر في أجزاء أخر  من النبات إال أن تأثيره األساسي هو في 

 الثمار في مرحلة النضج
لنمو، يتم إنتاجها في الخاليا السريعة االنقسام. وهي تنتقل هرمونات تحفز ا :السايتوكاينينات

انقسام  cytokininsإلى األجزاء األخرى  من النبات عبر الخشب. تشجع السايتوكاينينات 
 الخاليا بتحفيزها على بناء البروتينات الضرورية لالنقسام المتساوي وانقسام السيتوبالزم

 
 عرف  الهرمونات النباتية 

 
 مراد األكسين أن ما ال

 
 اذكر وظيفة االكسين 

 
 

 ما المراد  على   باإلثيلين
 

بين  ما هي 
 السايتوكاينينات
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف

      التاريخ هرمونات النباتات احياء الثاني ثانوي
       .لبيئته النبات استجابات في ناتالهرمو تؤثر أن يمكنالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية االنتحاء -الحركة استجابة -السايتوكاينين -اإلثيلين .-الجبريلين -األكسين المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يعذذذذذذذذذذذذذذرف الطالذذذذذذذذذذذذذذب  
 االستجابة 

 
 

أن يتعذذرف علذذى األسذذتجابة 
 الحركي

 
أن يذذذذذذذكر الطالذذذذذذب مثذذذذذذاال 

 لالستجابة الحركية 
 

 أن يوضح استجابة النمو 
أن يعذذذذذدد  الطالذذذذذب أنذذذذذواع  

 االنتحاء 
أن يفذذذذذذرق الطالذذذذذذب بذذذذذذين 
االنتحاء الموجب واالنتحذاء 

 السالب

 

ما هي انواع 
 االستجابات ؟

ماذا تالحظ على 
 اتات فيالنب

 ؟ 11 -2الجدول 

 

 

 
 تابع خطوات التجربة :

ثانية، ثم المس  60انتظر  -4
شعيرتين مختلفتين بالفرشاة. 
وفي حالة أخرى ، المس إحد  
الشعيرات ثم المسها ثانية بعد 

 ثوا ٍ ن. 10
. بعد أن نبهت األوراق 5

لتنطبق، راقب النبات، وحدد 
طول الفترة التي تحتاج إليها 

فتح ثانية، كلما كان أوراقه لت
 .ذلكممكنًا

 

 
هل تساءلت يو ً ما عن سبب نمو نباتات المنزل متجه ً ة نحو الشبابيك أو استجابة النبات    : 

 –عن سبب تسلق أغصان شجرة العنب أحد األعمدة؟ إن هذه الظواهر وأحدا ً ثا كثيرة غيرها 
وإسقاط النباتات ألوراقها، واصطياد منها نمو الجذور نحو األسفل، ونمو الساق نحو األعلى، 

 كلها استجابات من النباتات لبيئاتها. –أوراق بعض النباتات للحشرات 
إن استجابة النبات التي تسبب الحركة بغض النظر عن اتجاه المنبه تسمى االستجابة الحركية: 

قتة، . وهذه ليست استجابة نمو، بل هي استجابة مؤ nastic responseاستجابة الحركة 
 :مثال ذلكويمكن تكرارها مرات عديدة.

 يشكل انطباق أوراق النبتة آكلة الحشرات )فينوس( مثا ال آخر على استجابات الحركة.. 
هو نمو النبات استجابة لمنبه خارجي. فإذا كان نمو النبات الناتج  :استجابة النمو ) االنتحاء (    

 كان النمو بعيدا عن المنبه ُ سمي انتحاء سالبا.  عن ذلك نحو المنبه ُ سمي انتحاء موجبا، وإذا
 هناك أنواع عديدة من االنتحاء تشمل االنتحاء الضوئي واالنتحاءأنواع  االنتحاء: 

األرضي واالنتحاء اللمسي. فاالنتحاء الضوئي هو استجابة نمو النبات للضوء، وسببه التوزيع 
 غير المتساوي لألكسين.

 استجابة نمو النبات نحو مركز الجاذبية األرضية.أما االنتحاء األرضي فهو 
 االنتحاء اللمسي. وهذا النوع هو استجابة نمو للمؤثرات اآللية )الميكانيكية(،

 ومنها مالمسة جسم ما أو مخلوق ما أو حتى الريح.
 هو نموالنبات نحو المنبه  :االنتحاء الموجب 

 : هو نمو النبات بعيدا المنبه   االنتحاء السالب

 
 عرف االستجابة 

 
 

 ما  األستجابة الحركية
 

اذكذذذذذر  مثذذذذذاال لالسذذذذذتجابة 
 الحركية 

 
 وضح استجابة النمو 
 عدد أنواع  االنتحاء 

 
فرق  بين االنتحاء 

 الموجب واالنتحاء السالب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ  زهار  األ احياء الثاني ثانوي
       .تتضمن دورات حياة النباتات طرائق مختلفة للتكاثر.الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  النهار نباتات-الضوئية الفترة طول-المتاع الكربلة -سداة -البتلة -السبلة المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة ميةاألهداف التعلي

 
 

أن يذذذذذكر الطالذذذذب أعضذذذذاء 
 الزهرة 

 
أن يتعذذذذرف الطالذذذذب علذذذذى 

 السبالت 
 

 أن يصف الطالب األسدية 
 
 
 
 

 أن يعرف الطالب الكربلة 
 

أن يفسذذذر الطالذذذذب تكيفذذذذات 
  الزهرة

 

قراءة فقرة الربط مع 
 الحياة 

هل سبق أن 
ارتديت طو ًقا ُ 
 مزيَّنًا باألزهار؟

 

 

 

 12-1تجربة 
كيف تختلف تراكيب األزهار؟ 

إن إلقاء نظر سريعة على 
حديقة أزهار أو محل بيع 

 األزهار تبين أن هناك تنوعا
 واسعا من األزهار.

استقص كيف تختلف هذه  
 األزهار من نوع إلى آخر؟

 خطوات العمل :
. امأل بطاقة السالمة في دليل 1

 ة.التجارب العملي
. اعمل جدول بيانات لتسجيل 2

 المالحظات والقياسات
 المتعلقة بتراكيب األزهار.

. احصل على األزهار 3
المطلوبة لهذه التجربة من 

 معلمك.

 
 أعضاء الزهرة     : 

 -1للزهرة عموما أربعة أعضاء، هي السبالت والبتالت واألسدية وكربلة واحدة أو أكثر، الشكل 
12 

مل ّ ونة عادة، ويمكن أن تجذب المل ّ قحات، وتوفر لها  petalsون البتالت وتك :البتالت     
 موضع للوقوف على الزهرة. وإذا وجدت السبالت والبتالت فإنها تكون عادة متصلة بعنق الزهرة.

تراكيب تكاثر ذكرية. وتتكون السداة من جزأين، هما: الخيط والمتك، والخيط هو الذي األسدية : 
يدعمه. ويوجد داخل المتك خاليا تنقسم انقساما منصفا، ثم تنقسم انقسامات يحمل المتك و

 .متساوية لتكون حبوب اللقاح. ويتكون في النهاية مشيجان مذكران داخل كل حبة لقاح
هي عضو التكاثر األنثوي، ويوجد كربلة واحدة أو أكثر في مركز الزهرة. وتتكون من الكربلة :  

والقلم والمبيض. ويش ّ كل الميسم قمة الكربلة، وهو المكان الذي  ثالثة أجزاء، هي: الميسم
يحدث فيه التلقيح. أ ّ ما القلم فهو الجزء الذي يربط الميسم بالمبيض، ويتكون داخل كل نبات 

 .مشيجي مؤنث بويضة ناضجة
وق العديد من األزهار لها تكيفات  في عضو أو أكثر من األعضاء مما يكون فرتكيفات الزهرة : 

تركيبية مثل : هناك أزهار كاملة وأزوهار ناقصة وهناك أزهار أحاديو الجنس وأزهار ثنائية 
إن أعضاء الزهرة التي وصفت في الفقرة السابقة في معظم األزهار. لكن العديد من  الجنس

األزهار لها تكيفات في عضو أو أكثر من هذه األعضاء. ويصنّف العلماء األزهار في ضوء هذه 
 يفاتالتك

 
 اذكر  أعضاء الزهرة 

 
 ما المراد  بالسبالت 

 
 صف  األسدية 

 
 
 
 

 عرف  الكربلة 
 

 فسر تكيفات الزهرة
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ  األزهار   احياء الثاني ثانوي
       .نباتات طرائق مختلفة للتكاثر.تتضمن دورات حياة الالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  النهار نباتات-الضوئية الفترة طول-المتاع الكربلة -سداة -البتلة -السبلة المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يعذذذرف الطالذذذب التلقذذذيح 
 الذاتي والخلطي 

 
 

أن يصذذذف الطالذذذب التلقذذذيح 
 بوساطة  الحيوانات 

 
 
 
 

أن يشذذذرح الطالذذذب التلقذذذيح 
  بوساطة الرياح

 

قارن بين تراكيب 
 األزهار التي درستها.

. استنتج. لماذا 2
كانت بتالت األزهار 

 مختلفة األلوان؟
. اقترح تفسيرا 3

الختالف حجوم هذه 
 ؟وأشكالها.األزهار 

 

 

 12-1تجربة 
 تابع خطوات التجربة :

. الحظ الفروق في التركيب 4
واللون والحجم والرائحة، 

وحذار من إتالف األزهار بأي 
 طريقة.

. ارسم تخطيطا لكل زهرة، 5
وسجل مالحظاتك في جدول 

 البيانات.
 . أعد األزهار إلى معلمك.6

 

 
 :التلقيح الذاتي و الخلطي

ذاتية التلقيح يمكن أن تلقح نفسها، كما يمكن أن تلقح زهرة أخرى على النبات نفسه. إن األزهار ال
 وبعض األزهار يجب أن تلقح خلطيا. ويعد هذا واحدا من األسباب التي تجعل

 الملقحات تؤدي دورا مهما في تكاثر النباتات الزهرية. وتقدم الملقحات طريقة لنقل
 أن ُ تلقح خلطيا، كما تضمن أيضا هذه الملقحاتحبوب اللقاح إلى األزهار التي يجب 

 . 12 -4تكاثر األزهار األحادية الجنس، ومنها القرع، الشكل 
 :التلقيح بواسطة الحيوانات      
ولها رائحة قوية،   12 -3للعديد من األزهار التي ُ تلقح بوساطةالحيوانات ألوان زاهية، الشكل  

عندما تنتقل الحشرات والحيوانات الصغيرة األخرى من زهرة أو تنتج رحيقا سائال حلو المذاق. و
إلى أخرى باحثة عن الرحيق فإنها تحمل معها حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. كما تجمع 

حشرات أخرى  حبوب اللقاح غذاء لها. فاأللوان الناصعة والرائحة الطيبة ألزهار التفاح والورد 
 لفراش والخنافس والدبابير.والليلك تجذب حشرات، ومنها النحل وا

 التلقيح بواسطة الرياح  :
تنتج هذه األزهار كميات كبيرة من حبوب اللقاح الخفيفة الوزن، مما يساعد على ضمان سقوط  

بعض حبوب اللقاح على مياسم أزهار من النوع نفسه. وتقع أسدية األزهار التي تلقحها الرياح 
 للرياح غالبا تحت مستوى  البتالت، مما يعرضها

 

 
عذذذذذرف  التلقذذذذذيح الذذذذذذاتي 

 والخلطي 
 
 

صذذذذف  التلقذذذذيح بوسذذذذاطة  
 الحيوانات 

 
 
 
 

اشرح  التلقيح بوساطة 
 الرياح
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ  األزهار   احياء الثاني ثانوي
       .ياة النباتات طرائق مختلفة للتكاثر.تتضمن دورات حالفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  النهار نباتات-الضوئية الفترة طول-المتاع الكربلة -سداة -البتلة -السبلة المفردات الجديدة :
 

 ويمالتق الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يعذذذذذرف الطالذذذذذب طذذذذذول 
 الفترة الضوئية 

 
أن يوضذذذذذذذذذذذذذح الطالذذذذذذذذذذذذذب  
المقصذذود بذذالفترة الضذذوئية  

 لنباتات  النهار القصير 
 

أن يبذذذذين الفتذذذذرة الضذذذذوئية 
 لنباتات النهار الطويل 

أن يعذذذرف الطالذذذب نباتذذذذات 
 النهار المتوسط 

 
أن يذذذذذذكر الطالذذذذذب نباتذذذذذات 

   النهار المحايد

 

ما المقصود بطول 
 الضوئية ؟ الفترة

 
 
 
 
 

 

 
 

 تجربة استهاللية : 
مراجعة بناء على ما قرأته 

 حول تلقيح النبات،
كيف تجيب اآلن عن أسئلة 

 التحليل.

 

 

 
 :طول الفترة الضوئية 

 عدد ساعات  الظالم المتواصلة التي يتعرض لها النبات  تسمى الفترة الحرجة  للنبات  .
 صير  الفترة الضوئية لنباتات النهار  الق

ساعة من الظالم أي تعرضه لساعات ظالم أكثر من ساعات  16يزهر النبات عندما يتعرض ل  
 والبنفسج  –الضوء مثل : فم السمكة 

 الفترة الضوئية لنبات النهار الطويل 
 عندما تكون عدد ساعات الظالم أقل من الفترة الحرجة  ومنها الخس والسبانخ ........ 
 

 سط: نباتات النهار المتو
تزهر عندما تكون عدد ساعات الظالم متوسط ليس كبيرا وال صغيرا مثل قصب السكر وبعض 

 الحشائش 
 

 نباتات النهار المحايد :
تزهر بغض النظر عن عدد ساعات الظالم مدامت تستقبل كمية كافية من الضوء مثل القطن 

 والطماطم 

 

 
عذذذذذذذرف  طذذذذذذذول الفتذذذذذذذرة 

 الضوئية 
 

وضذذح   المقصذذود بذذالفترة 
الضذذوئية  لنباتذذات  النهذذار 

 القصير 
 

بذذذذذين  الفتذذذذذرة الضذذذذذوئية 
 لنباتات النهار الطويل 

عذذذذذرف  نباتذذذذذات النهذذذذذار 
 المتوسط 

 
اذكر  نباتات النهار 

   المحايد
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
لتاريخا  النباتات الزهرية    احياء الثاني ثانوي       
       .تتضمن دورات حياة النباتات طرائق مختلفة للتكاثر.الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  -الجذير  -اإلنبات  - البذرة غالف -اإلندوسبيروم  - القطبيتين النواتين المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يعذذذذذذرف الطالذذذذذذب دورة 
 الحياة 

 
أن يتعرف الطالب علةة نمةو 

 الطور المشيجي 
 
 
 

أن يصةةةةةةف الطالةةةةةةب نمةةةةةةو  
 الطور المشيجي 

 
أن يةةةذكر الطالةةةةب النةةةةواتين 

 القطبيتين   
 

أن يصف الطالب التلقيح 
 واإلخصاب 

 

قراءة فقرة الربط مع 
لكتاب ثم الحياة من ا

مناقشة الطالبات 
 حولها 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

ما التأثير الجيني المسبِّّب 
 للمرض؟ تنتج بعض النباتات

مواد كيميائية تؤثر في 
 النباتات المجاورة لها في

الطبيعة. ويسمى هذا بالتأثير 
 .الجيني المسبِّّب للمرض

درس بعض العلماء العالقة 
 بين التأثير الجيني المسبب

ر بعض األنواع للمرض وانتشا
 النباتية غير المستوطنة

 Alliaria ومنها خردل الثوم
petiolata . لقد استقصوا 

أثر خردل الثوم في إنبات بذور 
 النباتات المستوطنة،

 

 
 :دورة الحياة  

 إن النباتات الزهرية هي األكثر تباينًا وتوزيعا بين مجموعات النبات، وهي فريدة
 الزهرية دورات حياة متميزة، وهي  كغيرها من النباتات ألن لها أزهارا. للنباتات 

 تظهر تعاقبا لألجيال. الجيل البوغي في النباتات الزهرية هو السائد، ويدعم الجيل
 المشيجي، وهي بهذا تشبه المخروطيات. ومع ذلك فإن هناك العديد من التباينات

 في عمليات تكاثر النباتات الزهرية.
 نمو الطور المشيجي :

بدأ نمو الطور المشيجي الذكري واألنثوي في النباتات الزهرية في الزهرة غير المكتملة النمو. ي
 فالنباتات الزهرية مختلفة األبواغ، 

 الطور المشيجي 
 .الكرابل تنتج األبواغ األنثوية الكبيرة، في حين أن األسدية تنتج األبواغ الذكرية الصغيرة

 النواتين القطبيتين : 
ث نوى عند كل جانب من جانبي الخلية، نواتان منها في المركز ُ تسميان النواتين تتكون  ثال

القطبيتين وتتحول  واحدة من النوى الثالث الموجودة قرب فتحة النقير إلى البويضة. إن الخلية 
 التي تحوي البويضة والنوى السبع تمثل الطور المشيجي األنثوي الناضج.

 التلقيح  ) اإلخصاب ( :
ن  حبة اللقاح  أنبوب اللقاح وهو امتداد من حبة اللقاح  وينمو هذا  األنبوب إلى األسفل  داخل تكو

 القلم في اتجاه المبيض وتنتقل نواتا حبة اللقاح  في أنبوب اللقاح نحو البويضة 
 

 
 عرف  دورة الحياة 

 
متذذذذى يبذذذذذدأ نمذذذذذو الطذذذذذور 
المشذذذذذيجي  نمذذذذذو الطذذذذذور 

 المشيجي 
 
 
 

صذذذذذذذف  نمذذذذذذذو  الطذذذذذذذور 
 يجي المش

 
 اذكر  النواتين القطبيتين   

 
 صف  التلقيح واإلخصاب
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 الخميس األربعاء الثالثاء االثنين األحد اليـوم المـوضـوع المــــادة الصف
      التاريخ  النباتات الزهرية    احياء الثاني ثانوي
       .تتضمن دورات حياة النباتات طرائق مختلفة للتكاثر.الفكرة العامة : 

 الكتاب المدرسي + السبورة +جهاز حاسب الوسائـل التعليمية  -الجذير  -اإلنبات  - البذرة غالف -اإلندوسبيروم  - القطبيتين النواتين المفردات الجديدة :
 

 التقويم الشرح والتفسير واالستكشاف  استقصاء التهيئة األهداف التعليمية

 
 

أن يقرا الطالب فقذرة الذربط 
 ياء بالكيم

 
أن يصذذذذذذف الطالذذذذذذب نمذذذذذذو 

 البذرة والثمرة 
 
 
 

أن يعذذذذذذذذذذذذذذرف الطالذذذذذذذذذذذذذذب 
 اإلندوسبيرم

 
أن يذذذذكر الطالذذذب النذذذواتين 

 القطبيتين   
أن يصف الطالب غالف 

 البذرة 
أن يتعرف الطالب على 

  انتشار البذور

 

 ما هي نتائج التكاثر ؟
 
 
 
 
 

 
 
 
 

صف أثر خردل الثوم في  .
 .إنبات البذور

 -نبات الفا ص ّ مم تجربة.  .
 الفا )البرسيم( المعروف

بتأثيره الجيني المثبط إلنبات 
بعض البذور. استعمل بادرات 
البرسيم الستقصاء أثرها في 

 بذور تختارها.

 

 

 
 الربط مع الكيمياء :

قد يحتوي الجدار المزخرف لحبة اللقاح على مركبات تتفاعل مع المواد الكيميائية لميسم الكربلة. 
فز هذه التفاعالت نمو أنبوب اللقاح أو تثبطه. فمث ً ال في بعض أنواع الخشخاش يمكن أن تح

يتلف تفاعل كيميائي تكوين الهيكل الخلوي لحبة اللقاح، مما يثبط نمو أنبوب اللقاح، كما تمنع 
آليات مختلفة حبوب اللقاح غير المتطابقة مع الميسم من إنتاج حبوب لقاح نشيطة.عندما تستقر 

متطابقة على الميسم فإنها تمتص مواد من الميسم، ويبدأ أنبوب اللقاح في التشكل،  حبة لقاح
 فتوجه النواة األنبوبية نمو هذا األنبوب،

 نمو البذرة والثمرة  :
يبدأ الطور البوغي حياته على صورة بويضة مخصبة، أو خلية ثنائية المجموعة الكروموسومية ) 

2n تنتج مجموعة من الخاليا تنمو أخيرا، فتصبح جنينًا طولي  (. االنقسامات المتعددة للخلية
 الشكل له فلقة واحدة في نباتا ذوات الفلقة الواحدة، أو له فلقتان في نباتات ذوات الفلقتين.

 :اإلندوسبيرم
أما الخلية الثالثية المجموعة الكروموسومية التي تشكلت نتيجة لإلخصاب المزدوج فتمر بعدة 

 .يوفر التغذية للجنين endospermنتيجة لذلك نسيج يسمى اإلندوسبيرم  انقسامات، ويتشكل
تتصلب الطبقات الخارجية للبويضة وتشكل نسيجا واقيا يسمى غالف البذرة  في البذرة:  غالف

أثناء نضج اإلندوسبيرم. وربما تكون قد الحظت غالف بذرة الفاصولياء أو البازالء في أثناء 
 ة هو الطبقة الرقيقة التي تنسلخ أو تتشقق عند نقع البذور بالماء.أكلهما. إن غالالف البذر

تساعد الثمار على انتشار البذور باإلضافة إلى حمايتها. ويزيد انتشار البذور بعيدا انتشار البذور :
 عن النبات األم من معدل بقاء النسل

 
 اقرأ فقرة الربط بالكيمياء 

 
 صف  نمو البذرة والثمرة 

 
 
 

 دوسبيرمعرف  اإلن
 

 أذكري النواتين القطبيتين   
 أنصفي غالف البذرة 

 
 
 

 ما المراد  بانتشار البذور
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