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هً مجموعة العلوم التً تبحث فً الكائنات الحٌة من حٌث تراكٌبها و وظائف : العلوم الحٌاتٌة

 . مكوناتها والعملٌات الحٌوٌة داخل أجسامها وطرق تكٌفها مع بٌئاتها

 : فروع العلوم الحٌاتٌة

 علم الوراثة  -8علم األنسجة                                          -1
 علم الخلٌة  -9                                        علم البٌئة     -2
 هندسة الجٌنات  -10علم النبات                                            -3
 علم أخاللٌات العلوم الحٌاتٌة  -11العلوم الحٌاتٌة الجزٌئٌة                             -4
 علم المعلوماتٌة البٌولوجٌة  -12       علم الهندسة البٌولوجٌة                      -5
 علم الحشرات  -13                                         علم الحٌوان -6

  علم البٌولوجٌا الجزٌئٌة -14                                       علم التصنٌف  -7

 : أدوات العلوم الحٌاتٌة

 المجهر  -1

 

 

 شكل الطالة  لوة التمٌٌز  لوة التكبٌر  االستخدام  المجهر 

الضوئً 
 المركب 

دراسة الكائنات الحٌة والخالٌا 
وأجزائها الصغٌرة التً ال ترى 

 بالعٌن المجردة 

(40-1000 )

 مرة 

األشعة  مٌكرو متر 0.2
 الضوئٌة 

(  60 -7) رؤٌة العٌنة بأبعادها الثالثة التشرٌحً 

 مرة 

رؤٌة العٌنة 
 بأبعادها الثالثة

األشعة 
 الضوئٌة 

دراسة الكائنات الحٌة والخالٌا  اإللكترونً
وأجزائها الصغٌرة التً ال ترى 

 بالعٌن المجردة

ملٌون ( 2.5)

 مرة 

الكترونات  نانو متر  0.5
ذات موجات 

 لصٌرة 

 مدارس تمارب التعلٌمٌة 

 مدخل إلى العلوم الحٌاتٌة         التاسع               : الصف

  الخلٌة وأنسجة جسم اإلنسان                                      
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 جهاز الطرد المركزي  -2

 الحاضنة  -3

 ( جهاز إلعداد مماطع رلٌمة من العٌنة الستخدامها فً تحضٌر شرٌحة) جهازالممطاع الٌدوي -4

 

 :مستوٌات التنظٌم الحٌاتً

 

 

 : مصادر حصول اإلنسان على المعرفة

 المصدر البشري  -2المصدر اإللهً                                             -1

           __________________________________ 

 : بعض تطبٌمات العلوم الحٌاتٌة التً ٌجب تضمٌن الجانب األخاللً فٌها

 الهندسة الوراثٌة  -1

 تمنٌة اإلخصاب خارج الجسم  -2

  استخدام األشعة -3

    _______________________________________ 

 الخلٌة ومكوناتها 

  الوظٌفة فً أجسام الكائنات الحٌةالخلٌة وحدة البناء وتعد  . 

 تختلف الخالٌا فً أشكالها وحجومها وتراكٌبها و وظائفها. 

 

  :التركٌب العام للخالٌا

      

 كائن حً  خلٌة جهاز نسٌج عضو جزيء ذرة
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تتخللها غشاء رلٌك ٌحٌط بالخلٌة ٌتكون من طبمتٌن من الدهون المفسفرة : الغشاء البالزمً -1

سطح الغشاء أو لد تكون مندسة خالل طبمتً الدهون جزٌئات من البروتٌنات توجد على 

 .المفسفرة

 ٌمتاز الغشاء البالزمً بالنفاذٌة االختٌارٌة  -

 : وظائفه -

ٌنظم عملٌة تبادل المواد بٌن الخلٌة والوسط المحٌط بها ؛ بإدخال المواد الالزمة  ( أ

 . والتخلص من الفضالت

 . ٌكسب الخلٌة هوٌة محددة لوجود مستمبالت بروتٌنٌة ( ب

 . جسم متخصص فً الخلٌة ٌحاط بغالف نووي وٌحتوي على الكروموسومات: النواة -2

المسؤولة عن نمل (  DNA) تسمى النواة مركز التحكم؛ الحتوائها على مادة الوراثة  -

 . الصفات الوراثٌة ألنها تحمل المعلومات الالزمة لبناء بروتٌنات الخلٌة

 ( .لها دور فً بناء الراٌبوسومات )  النوٌةتحتوي النواة على جسم كروي ٌسمى  -

 

 :وجود غالف ٌحٌط بالمادة الوراثٌةتمسم الخالٌا الى نوعٌن حسب       

 محاطة بغالف نووي مثل  خلٌة تكون فٌها المادة الوراثٌة غٌر:  خالٌا بدائٌة النوى

 . البكتٌرٌا

 خلٌة تكون فٌها المادة الوراثٌة محاطة بغالف نووي مثل النباتات  :خالٌا حمٌمٌة النوى

 .والطالئعٌات والفطرٌات والحٌوانات

مادة هالمٌة شبه شفافة وٌتكون أساًسا من الماء وما ٌذوب فٌه من األمالح : السٌتوبالزم -3

 . والمواد البروتٌنٌة والنشوٌة والسكرٌة واإلنزٌمات

 : وعضٌات عدة، أهمها ٌحتوي السٌتوبالزم على تراكٌب -

هً شبكة من األغشٌة والمنوات تنتشر فً السٌتوبالزم : الشبكة اإلندوبالزمٌة -1

 . وترتبط بالغالف النووي عن طرٌك الثموب النووٌة

 ( تخلو من الراٌبوسومات ) شبكة إندوبالزمٌة ملساء  -1: لها نوعان

 ( تلتصك على سطوحها الراٌبوسومات) شبكة إندوبالزمٌة خشنة  – 2               

عضٌات صغٌرة الحجم ٌبدأ تصنٌعها فً النوٌة على شكل وحدات : الراٌبوسومات -2

 . بنائٌة صغٌرة وكبٌرة

بناء البروتٌنات الخاصة بالخلٌة فهً تمثل المائدة التً ٌتم تصنٌع : وظٌفتها

 . البروتٌنات علٌها 

، وٌوجد لرب الشبكة ( Golgi) سمً بهذا االسم نسبة إلى العالم : جهاز غولجً -3

 . اإلندوبالزمٌة وٌتكون من أكٌاس غشائٌة وحوٌصالت غشائٌة

المصنعة على الشبكة استمبال المواد البروتٌنٌة والدهنٌة والكربوهٌدراتٌة : وظٌفتها

لٌة أو تغلٌفها ثم اإلندوبالزمٌة وإجراء تعدٌالت كٌمٌائٌة علٌها لتوزٌعها داخل الخ

 . إخراجها من الخلٌة



 

  www.awa2el.netتم التحميل من موقع األوائل  

عضٌات غشائٌة شبه كروٌة فً الخلٌة ٌشبه عملها عمل الجهاز : األجسام الحالة -4

الهضمً فً اإلنسان؛ إذ تعمل على هضم المواد المعمدة مثل الغذاء واألجسام 

إنزٌمات داخل الخلٌة الحٌة وتحولها إلى مواد بسٌطة التركٌب الحتوائها على الغرٌبة 

 .نشطة

هً مصنع الطالة فً الخلٌة إذ تموم بإتمام عملٌة التنفس الخلوي  :المٌتوكندرٌا -5

 . بمساعدة إنزٌمات

 األسطوانً والكروي  : من أشكالها

وتكون فٌها صبغة الكلوروفٌل توجد فً الطحالب والخالٌا النباتٌة، : البالستٌدات -6

 : وتمسم إلى ثالثة أنواعفوق بعضها البعض مشكلة ما ٌعرف بالغرانا ،  متراكبة

 . تحتوي صبغة الكلوروفٌل: بالستٌدات خضراء -1

 . توجد فً أزهار النباتات وثمارها: ٌدات ملونةبالست -2

توجد فً األجزاء البعٌدة عن الضوء مثل : بالستٌدات عدٌمة اللون -3

 .    الجذور، وتعمل على تخزٌن المواد الغذائٌة

 .توجد فً الخلٌة الحٌوانٌة المادرة على االنمسام: المرٌكزات -7

 . ٌة االنمسام الخلويتكوٌن الخٌوط المغزلٌة المهمة فً عمل :وظٌفتها    

توجد فً الخالٌا النباتٌة والحٌوانٌة، ولكنها كبٌرة فً الخالٌا النباتٌة : الفجوات -8
 . وصغٌرة وعدٌدة فً الخالٌا الحٌوانٌة

 المحافظة على الضغط األسموزي -2خزن الغذاء     -1: وظٌفتها                     

 .  خزن الفضالت  والمواد السامة -4
 : الخلويالهٌكل  -9

 .دور فً نمل المواد داخل الخلٌة له -2ٌعطً الخلٌة الشكل والدعامة     -1:  وظائفه

 . ٌتكون فً الخلٌة النباتٌة من مواد كربوهٌدراتٌة معمدة مثل السٌلٌلوز:الجدار الخلوي – 4   

 .حماٌة الخلٌة من المؤثرات الخارجٌة  -1:  وظٌفته               

 . ٌعطً الخلٌة الشكل المحدد والصالبة والدعامة -2                          

كربوهٌدرات وبروتٌنات ٌغطً معظم الخالٌا الحٌوانٌة وٌتكون من  غالف: الغالف الخلوي – 5   

 .له أهمٌة فً تمٌٌز الخالٌة بعضها عن بعض. سكرٌة

هً تراكٌب تظهر على سطوح الكثٌر من الخالٌا وتتكون فً الخالٌا : األهداب واألسواط – 6   

 . الحمٌمٌة النوى من مجموعة من األنٌببات الدلٌمة ولها دور فً الحركة، مثل البرامٌسٌوم والٌوجلٌنا

 

ال ٌمكن النظر إلى عضٌات الخلٌة بوصفها أجزاء منفصلة ألنها متكاملة فً أداء وظائفها الستمرار   
  . لخلٌةبماء ا
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 طرائك نمل المواد عبر الغشاء البالزمً

هو عملٌة فٌزٌائٌة تنتمل فٌها جزٌئات المواد من المنطمة األعلى تركٌز إلى  :االنتشار البسٌط -1
 . مثل انتشار األكسجٌن بٌن الحوٌصالت الهوائٌة و الدم. المنطمة األلل تركٌز

من الوسط الذي ٌكون فٌه تركٌز المادة  الماءهً عملٌة انتمال جزٌئات : الخاصٌة األسموزٌة -2
 . المذابة للٌاًل إلى الوسط األعلى تركٌز

هو عملٌة انتمال جزٌئات بعض المواد الذائبة كبٌرة الحجم عبر الغشاء : االنتشار المسهل -3
البالزمً من الوسط األعلى تركٌز إلى الوسط األلل تركٌز مثل جزٌئات السكروز بوجود 

 .البالزمً بروتٌنات فً الغشاء 
عملٌة إدخال وإخراج جزٌئات المواد المذابة وغٌر المذابة ذات األحجام الكبٌرة :  النمل النشط -4

 .من الوسط األلل تركٌز إلى الوسط األعلى تركٌز
 : وٌشترط إلتمام عملٌة النمل النشط    

 وجود بروتٌنات ناللة فً الغشاء البالزمً -1
  (  ATP)توافر جزٌئات طالة  -2

دخول جزٌئات كبٌرة الحجم إذ تنغمد هذه الجزٌئات فً غشاء الخلٌة : الخلوياإلدخال  -5
 . البالزمً بعد انثنائه إلى الداخل

 (إدخال مواد سائلة)شرب الخلوي ال -2 ( مواد صلبة إدخال) البلعمة  -1: إلدخال الخلويأشكال ا 

والجزٌئات الذائبة التً  تخلص الخلٌة من جزٌئات الفضالت كبٌرة الحجم: اإلخراج الخلوي -6
 . تنتجها إلى الخارج

           
         _______________________________________ 

 عملٌات األٌض

 

 : وهاتان العملٌتان هما( األٌض)تموم الخالٌا بنوعٌن من عملٌات التمثٌل الغذائً 

 (  ATP) جزٌئات كبٌرة من جزٌئات صغٌرة بواسطة جزٌئات حفظ الطالة  بناءعملٌة : البناء  -1

 . مثل عملٌة البناء الضوئً

 ( ATP)الهدم؛ عملٌة تحطٌم الجزٌئات الكبٌرة لتكوٌن جزٌئات صغٌرة وإنتاج جزٌئات  -2

 .مثل هملٌة التنفس الخلوي

 . من الخطوات كل خطوةفً عملٌتً البناء والهدم ٌلزم وجود إنزٌمات متخصصة إلتمام  

                          ______________________________ 
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 أنسجة جسم اإلنسان

 : ٌتكون جسم اإلنسان من أربعة أنواع من األنسجة هً 

 . تغطً الجسم من الخارج وتبطن المنوات والتجاوٌف: األنسجة الطالئٌة -1

 

 أنواع األنسجة الطالئٌة  من حٌث

شكل الخالٌا 
 المكونة لها

 كما فً الجلد  النسٌج الحرشفً -1
 كما فً الوحدات األنبوبٌة الكلوٌة  النسٌج المكعب -2
 واألمعاء كما فً المعدة النسٌج العمادي -3

عدد طبمات الخالٌا 
 فً النسٌج

 ٌتكون من طبمة واحدة من الخالٌا الطالئٌة  نسٌج بسٌط -1
 مكون من طبمات عدة من الخالٌا نسٌج طبمً -2

 : تمتاز األنسجة الطالئٌة بخصائص عدة من أبرزها

  خالٌاها متراصة ومترابطة األمر الذي ٌمنع دخول األجسام الغرٌبة إلى الجسم أو فمدان

 .السوائل منه 

 ترتكز على غشاء لاعدي . 

  ال تحتوي على أوعٌة دموٌة بٌن خالٌاها وتحدث عملٌة تبادل المواد الغذائٌة والفضالت

 . اربخاصٌة االنتش

 لادرة على االنمسام السرٌع لتعوٌض الخالٌا التالفة. 

 : األنسجة الضامة – 2 

 : مٌزاتها        

.  خالٌاها غٌر متراصة -1               

 .تحتوي على مادة أساسٌة بٌن خلوٌة  -2               

 . معظمها ٌحتوي على ألٌاف -3               

 : بعض أنواع األنسجة الضامة          

 النسٌج العظمً  -3       الدم  -2       النسٌج الضام األصٌل -1

  :مكونات الدم              

سائل شفاف ٌمٌل لونه إلى الصفرة معظمه ماء ٌمتاز باللزوجة وتذوب فٌه : بالزما الدم -1

الغازات والمواد الغذائٌة مثل الغلوكوز واألمالح المعدنٌة والفضالت النٌتروجٌنٌة والهرمونات 

.  واإلنزٌمات

.  تحتوي البالزما على بروتٌنات خاصة لتخثر الدم
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 :وهً : خالٌا الدم والصفائح الدموٌة -2

نمل معظم األكسجٌن من  وظٌفتهاخالٌا لرصٌة ممعرة الوجهٌن : خالٌا الدم الحمراء  ( أ

الرئتٌن إلى جمٌع خالٌا الجسم ونمل ثانً أكسٌد الكربون من خالٌا الجسم إلى الرئتٌن 

 . للتخلص منه فً عملٌة الزفٌر

. عضٌات ونوى ال تحتوي خالٌا الدم الحمراء على

 .أهمٌتها ؛ حماٌة الجسم من مسببات األمراض وتكسبه مناعة ضدها: خالٌا الدم البٌضاء ( ب

:  الصفائح الدموٌة( ج

:  آلٌة عمل الصفائح الدموٌة إلغالق الجروح فً حال تعرض الجسم إلى جرح   

منطمة الدموٌة فً العند تعرض الجسم إلى جرح ٌنزف الدم منه وٌزداد عدد الصفائح 

المصابة ثم تلتصك هذه الصفائح معًا مشكلة حاجز إغالق مؤلتًا ثم تتكون ألٌاف بروتٌنٌة 

.  تسمى فاٌبرن على شكل شبكة تمنع تدفك الدم خارج الجسم

 : األنسجة العضلٌة -3

نوع النسٌج 
 العضلً 

بعض الموالع 
 فً الجسم 

المظهر 
المخطط 
 للعضلة 

/ إرادي 
ال إرادي 
 الحركة 

عدد النوى 
فً الخلٌة 

 العضلٌة 

 الوظٌفة 

النسٌج 
العضلً 
 الهٌكلً

ترتبط بعظام 
 الهٌكل العظمً 

االنمباض واالنبساط  مدكج خلوي إرادي  مخططة 
لتسهٌل حركة 

  .الجسم

النسٌج 
العضلً 
 األملس 

المناة الهضمٌة 
واألوعٌة 

 الدموٌة

غٌر 
 مخططة 

ساط االنمباض واالنب مدمج خلوي ال إرادي 
 .لهضم ودفع الدم

النسٌج 
العضلً 

 الملبً

عضلة الملب 
 فمط

االنمباض واالنبساط  للٌل النوى  ال إرادي  مخططة 
لضح الدم وتدفمه 

من الملب إلى 
 .األوعٌة الدموٌة

 

هو نسٌج مكون من مجموعة خالٌا تشترن فً سٌتوبالزم واحد ٌحوي العدٌد من : المدمج الخلوي

 . النوى
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 .ٌتكون من مجموعة من الخالٌا العصبٌة: النسٌج العصبً -4

 

   

 

:  أنواع الخالٌا العصبٌة حسب الوظٌفة 

 : خلٌة عصبٌة حسٌة  (1

تعمل على استمبال المؤثرات ونملها إلى الدماغ والحبل الشوكً، وتنتشر فً الجلد واألعضاء 

.  الحسٌة كالعٌن واألذن واللسان واألنف

 : ة محركةخلٌة عصبً (2

األوامر إلى أعضاء االستجابة مثل العضالت والغدد، وتوجد فً تعمل محاورها على نمل 

.  الجهاز العصبً المركزي

 : خلٌة عصبٌة موصلة (3

.  تعمل على ربط الخالٌا العصبٌة داخل الجهاز العصبً المركزي

 

 

 نهاٌات عصبٌة 

 محور أسطوانً 

جسم الخلٌة  

 نواة 

 زوائد شجرٌة 


