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هً حلمة الوصل بٌن الكائنات الحٌة والجمادات، وهً طفٌلٌات داخلٌة اجبارٌة تفتمر : الفٌروسات 

إلى البروتٌنات واإلنزٌمات الضرورٌة لعملٌة نسخ المادة الوراثٌة ومضاعفتها إلتمام عملٌة التكاثر 

 . فتعتمد على إنزٌمات خالٌا العائل عندما تتمكن من دخولها

 .الحٌة؛ الفتمارها إلى السٌتوبالزم والغشاء البالزمً ال تصنف الفٌروسات ضمن الكائنات

 : اكتشاف الفٌروسات 

 درس مرض تبرلش التبغ : دٌمتري اٌفانوفسكً -1

توصل إلى أن مسبب المرض هو جسٌمات معدٌة أصغر من البكتٌرٌا : مارتٌنوس باٌرٌنن  -2

 " وتعنً السم( " فٌروسات) سماها 

فٌروس ) سٌمات المعدٌة وأصبحت تعرف باسم تمكن من بلورة هذه الج: وٌندل ستانلً  -3

 ( فسٌفساء التبغ

تمكن العلماء من رؤٌة فٌروس فسٌفساء التبغ وغٌره من الفٌروسات باستعمال المجهر  -4

 . اإللكترونً

      ______________________________________ 

 : خصائص الفٌروسات

التركٌب المشترن بٌن جمٌع الفٌروسات هو الحمض النووي المحاط بغالف بروتٌنً ٌعرف  -1

 .  المحفظةباسم 

 . تفتمر إلى الغشاء البالزمً والسٌتوبالزم   -2

 .ال تستطٌع تكوٌن البروتٌنات  -3

بعضها ٌمتاز بوجود غالف غشائً حول المحفظة مشتك من األغشٌة البالزمٌة للخالٌا التً  -4

 . تدخلها

    _________________________________________ 

 : تصنف الفٌروسات حسب شكلها إلى

 ( .الذٌلً ) فٌروس آكل البكتٌرٌا  -1

 .الفٌروس الكروي -2

 .فٌروس متعدد السطوح -3

 . الفٌروس األسطوانً -4

   ________________________________________ 

 مدارس تمارب التعلٌمٌة 

 الفٌروسات والفٌروٌدات والبرٌونات                 العاشر : الصف
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 :  ون منهاتصنف الفٌروسات حسب نوع الحموض النووٌة التً تتن

              

            _____________________________________________ 

 : تكاثر الفٌروسات 

 .فٌروس ٌصٌب البكتٌرٌا، وهو أحد أكثر الفٌروسات التً درسها العلماء: آكل البكتٌرٌا

 : تتكاثر الفٌروسات آكلة البكتٌرٌا بطرٌمتٌن

 الدورة االندماجٌة -2الدورة الحالة                -1

 

 تكاثر فً أنواع محددة من الخالٌا، ولكن لد تتخطى بعض الفٌروسات ٌستطٌع كل فٌروس أن ي

 : حاجز األنواع فتنتمل إلى أنواع أخرى، مثل

 إنفلونزا الخنازٌر  -اإلٌدز           -السارس          -اإلٌبوال             -

   ٌعد فٌروسCOVID-19  نه انتشر على نحو سرٌع حتى وصل إلى معظم جائحة عالمٌة؛ أل

 . دول العالم

 أمثلة على أمراض فٌروسٌة تصٌب اإلنسان : 

 جدري الماء    -4الحصبة األلمانٌة         -3الحصبة          -2التهاب الكبد        -1

 فٌروس الروتا   -6النكاف          – 5                   

 وهً المدة الزمنٌة الفاصلة بٌن التعرض ألحد مسببات ) نة تختلف الفٌروسات فً مدة الحضا

 ( المرض وأول ظهور ألعراضه

 من فوائد الفٌروسات : 

 اإلسهام فً التوازن البٌئً  -1

 الحفاظ على جاهزٌة جهاز المناعة لدى اإلنسان  -2

 وسٌلة فً الدراسات البٌولوجٌة  -3

 تحضٌر المطاعٌم  -4
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 الفٌروٌدات والبرٌونات

( RNA)أحد اشباه الفٌروسات وهو غٌر محاط بغالف، وٌتكون فمط من حمض نووي : الفٌروٌد

 . ٌسبب األمراض لبعض النباتاتحلمً صغٌر 

 تصٌب المحاصٌل مثل البطاطا والحمضٌات والبندورة والخٌار والتفاح . 

 بعض األضرار التً تلحمها الفٌروٌدات فً المحاصٌل: 

 نخر األوراق  -1

 لصر السٌمان  -2

 ء تشمك اللحا -3

 تأخر نمو البراعم واألزهار ونضج الثمار -4

 _____________________________________ 

بروتٌنات طبٌعٌة التفت بصورة مغلوطة فتحولت إلى بروتٌنات ممرضة تهاجم األجهزة : البرٌونات

 .العصبٌة لإلنسان والحٌوان

 : أمثلة أمراض سببها البرٌونات

 مرض جنون البمر          -1

 مرض الداء العصبً فً الخراف  -2

 الهزال المزمن فً الغزالن واألٌائل  -3

 جاكوب  -مرض كروٌتزفٌلد -4

 

تظهر فً أدمغة الحٌوانات المصابة بالبرٌونات تجاوٌف صغٌرة متعددة بسبب موت الخالٌا * 

 .العصبٌة؛ وبالتالً تحدث تغٌرات فً سلون الحٌوان تنتهً بالموت

 : ها العالم ستانلً بروزٌنرآلٌة عمل البرٌونات التً فسر

 .بروتٌنات طبٌعٌة التفت بصورة مغلوطة فتحولت إلى بروتٌنات معدٌة -1

 .عند دخولها إلى الخلٌة فإنها تحول البروتٌن الطبٌعً إلى برٌون -2

 .تتجمع داخل الخلٌة وتكون سلسلة تعمل على تحوٌل عدد آخر من البروتٌنات إلى برٌونات -3

البرٌونات سلبًا فً العملٌات الحٌوٌة داخل الخلٌة ثم ظهور أعراض ٌؤثر هذا التجمع من  -4

 .المرض

  تنتمل البرٌونات من حٌوان إلى آخر عن طرٌك األعالف التً تخلط بلحوم حٌوانات لد تكون

 . مصابة ثم تمدم للحٌوانات آكلة األعشاب

 جة الحراة أثناء در) تنتمل من الحٌوانات إلى البشر بعد تناولهم لحوم الحٌوانات المصابة

 ( الطهً التمضً على البرٌونات

  سنوات  10تتبع مصدرها الرئٌسٌة صعب ألن مدة حضانتها طوٌلة لد تصل إلى 
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 : مراحل تصنٌف الكائنات الحٌة

 صنف أرسطو النباتات بحسب حجومها إلى أشجار وشجٌرات وأعشاب. 

 صنف أرسطو الحٌوانات تبعًا لمكان معٌشتها إلى هوائٌة وبرٌة ومائٌة. 

  ًالحٌوانات بناء على طرلة حركتهاصنف الجاحظ والمزوٌن. 

  وهو أول من أشار إلى ) صنف جون راي النباتات بناًء على أوجه التشابه واالختالف بٌنها

مجموعة من األفراد المتشابهٌن الذٌن ٌتزاوجون فٌما بٌنهم على نحو حر : وهو النوعمفهوم 

 (وٌنتجون أفراد جدٌدة 

 ائٌة للكائنات وضع العالم كارلوس لٌنٌوس أسس التصنٌف العلمً الحدٌث ونظام التسمٌة الثن

واعتمد فً تصنٌفه على أوجه التشابه واالختالف فً  (ما زال مستعماًل حتى اآلن . ) الحٌة

 .صفات الكائات الحٌة

   ________________________________________ 

 : نظام التسمٌة الثنائٌة

  العلمًالنظام للعلماء كافة استعمال اسم موحد للكائن الحً هو االسم ٌتٌح هذا. 

 ٌكتب االسم العلمً باللغة الالتٌنٌة وٌتألف من كلمتٌن:  

 األولى تدل على الجنس الذي ٌنتمً إلٌه الكائن الحً وٌكتب الحرف األول منها كبًٌرا   -    

  منها صغًٌراوٌكتب الحرف األول  الثانٌة تشٌر إلى النوع الذي ٌنتمً إلٌه الكائن الحً  -    

 .أن تكتب الكلمتان بخط مائل أو ٌمكن وضع خط تحت كل كلمة على حدة ٌجب -            

 : االسم العلمً لنحل العسل: مثال  

 Apis mellifera ِ:اٌطش٠مخ األٌٚٝ 

    Apis mellifera ِ:اٌطش٠مخ اٌضب١ٔخ

 : ِغز٠ٛبد اٌزص١ٕف

 

 : اسعُ ِخطػ ٠ّضً اٌزص١ٕف اٌحذ٠ش ٌإلٔغبْ: ِضبي

 

 مدارس تمارب التعلٌمٌة 

 تصنٌف الكائنات الحٌة                   العاشر      : الصف

 

شروط 

كتابة 

االسم 

 العلمً 

ال ٌمكن أن ٌشترن نوعٌن من 

 الكائنات الحٌة فً االسم العلمً نفسه

 المملكة المبٌلة الصف الرتبة العائلة الجنس  النوع

Sapiens Primates Mammalia  Chordata Homo Hominida

e 
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 :رمغ١ُ اٌىبئٕبد اٌح١خ إٌٝ خّظ ِّبٌهاٌّؼب١٠ش اٌزٟ اػزّذ٘ب ٚرىش فٟ 

 ٚجٛد اٌغالف إٌٛٚٞ  -3اٌؼع١بد اٌّٛجٛدح ف١ٙب          -2أشىبي اٌخال٠ب         -1

 ( رار١خ اٌزغز٠خ ، اِزصبص١خ اٌزغز٠خ، اٌزٙب١ِخ اٌزغز٠خ) ّٔػ رغز٠زٙب  – 4

 دساعبد اٌّجٙش اإلٌىزشٟٚٔ  -6اٌذساعبد اٌٛساص١خ           -5

 

 

 : اٌزص١ٕف اٌحذ٠ش ٌٍىبئٕبد اٌح١خ

اٌجىز١ش٠ب ٚاألصش٠بد ٚرٌه ثٕبًء ػٍٝ ِمبسٔخ : صٕف اٌؼبٌُ وبسي ٚٚص اٌجذائ١بد  إٌٝ ِجّٛػز١ٓ ّ٘ب

.اٌّبدح اٌٛساص١خ ٌّجّٛػخ ِٕٙب

 

 

حذصذ ٔمٍخ ٔٛػ١خ فٟ ػٍُ اٌزص١ٕف         ثغجت اٌزطٛس اٌّزغبسع فٟ ػٍُ اٌج١ٌٛٛج١ب اٌجض٠ئ١خ ِٚب 

 . ٌٍىبئٕبد اٌح١خ DNAْ وُ ٘بئً ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ اٌّبدح اٌٛساص١خ ٔجُ ػٕٗ َ

     _________________________________________________ 
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 اٌجىز١ش٠ب ٚاألصش٠بد

 :أٚجٗ اٌزشبثٗ ث١ٓ اٌجىز١ش٠ب ٚاألصش٠بد

 وبئٕبد ح١خ ثذائ١خ إٌٜٛ -1

٠خٍٛ ِٓ إٌٛاح ٚع١زٛثالصَ رزىْٛ وً ِّٕٙب ِٓ خ١ٍخ صغ١شح راد جذاس خٍٛٞ ٚغشبء ثالصِٟ  -2

 .ٚاٌؼع١بد اٌغشبئ١خ

  (ِحبغ ثبٌغ١زٛثالصَ DNAثغجت ٚجٛد اٌّبدح اٌٛساص١خ ػٍٝ شىً شش٠ػ حٍمٟ ِضدٚط ِٓ ) 

ِٕفصٍخ  DNAٚ٘ٛ لطؼخ صغ١شح حٍم١خ ِٓ اٌّبدح اٌٛساص١خ : لذ رحزٛٞ اٌخ١ٍخ ػٍٝ اٌجالص١ِذ 

 . ػٓ اٌّبدح اٌٛساص١خ اٌشئ١غ١خ

 .ٚاألصش٠بد ػٓ غش٠ك االٔضالق أٚ األعٛاغرزحشن اٌجىز١ش٠ب  -3

 : أٚجٗ االخزالف ث١ٓ اٌجىز١ش٠ب ٚاألصش٠بد

 اٌجذاس اٌخٍٛٞ فٟ اٌجىز١ش٠ب ٠حزٛٞ ػٍٝ اٌججز١ذٚغال٠ىبْ اٌزٞ ال ٠ٛجذ فٟ األصش٠بد . 

 : أ١ّ٘خ اٌججز١ذٚغال٠ىبْ

اٌّغججخ اٌجىز١ش٠ب  ٘زا ػبًِ ُِٙ فٟ رحذ٠ذرص١ٕف اٌجىز١ش٠ب إٌٝ ٔٛػ١ٓ ثٕبًء ػٍٝ صجغخ غشاَ ٚ

 .ٌٍّشض ٚاخز١بس اٌّعبد اٌح١ٛٞ إٌّبعت ٌٍمعبء ػ١ٍٙب

         ___________________________________________ 

 : أشىبي اٌجىز١ش٠ب

 حٍض١ٔٚخ  -3وش٠ٚخ            – 2ػص٠ٛخ           -1

 .ٚلذ رىْٛ ِٕفشدح أٚ ػٍٝ شىً صٕبئ١بد أٚ عالعً أٚ ػٍٝ شىً ػٕمٛدٞ 

 : أٔٛاع األصش٠بد

 اٌّحجخ ١ٌٍّضبْ  -3اٌّحجخ ٌٍحشاسح        -2    اٌّحجخ ٌٍٍّٛحخ   -1 

 : اٌزشو١ت اٌؼبَ ٌٍجىز١ش٠ب

 

تتكاثر البكتٌرٌا باالنشطار الثنائً الذي 

 .ٌنتج خالٌا متشابهة جٌنًٌا 

تنتمل المادة الوراثٌة بٌن الخالٌا 

البكتٌرٌة بطرائك عدة ومن أهم طرائك 

 : االنتمال الجٌنً

 التحول  -2االلتران      -1

 النمل  – 3     
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 : ثؼط األِشاض اٌجىز١ش٠خ فٟ إٌجبربد

 ِشض عً اٌض٠زْٛ ( ِشض رجمغ األٚساق           ة ( أ

 : ثؼط األِشاض اٌجىز١ش٠خ اٌزٟ رص١ت اإلٔغبْ

 حت اٌشجبة  ( أ

 ( اٌزٟ رغجت حّٝ، ظ١ك فٟ اٌزٕفظ، ػغش اٌجٍغ ، عؼبي دِٛٞ) اٌجّشح اٌخج١ضخ  ( ة

 اٌىضاص ( د

 رغٛط األعٕبْ  ( س

 

 ًرؼ١ش اٌجىز١ش٠ب اٌم١ٌٔٛٛخ فٟ أِؼبء اإلٔغبْ ٚرغبػذ ػٍٝ اٌٙعُ ٚإٔزبط اٌف١زب١ِٕبد ِضK  ٚH. 

 : ثىز١ش٠ب ٌٍّعبداد اٌح٠ٛ١خغشائك ِمبِٚخ اي

 .اٌح٠ٛ١خ خبسط جغّٙبإػبدح ٔشش اٌّعبداد  -1

 .رغ١١ش ِٛلغ اٌّغزمجً ح١ش ٠ؼًّ اٌّعبد اٌح١ٛٞ -2

 .أزمبي اٌجضء اٌّغؤٚي ػٓ ِمبِٚخ اٌّعبد اٌح١ٛٞ ِٕٙب إٌٝ ثىز١ش٠ب أخشٜ ثباللزشاْ -3

 .إفشاص إٔض٠ّبد رحطُ اٌّعبد اٌح١ٛٞ لجً أْ ٠ىْٛ ٌٗ رأص١ش -4

     __________________________________________ 

 اٌطالئؼ١بد

ٟ٘ وبئٕبد ح١خ حم١مخ إٌٜٛ ِٚؼظّٙب ٚح١ذح اٌخ١ٍخ ِٕٚٙب ِب ٘ٛ ػذ٠ذ اٌخال٠ب ٚرؼ١ش فٟ : اٌطالئؼ١بد

 .اٌج١ئبد اٌّبئ١خ اٌؼزثخ أٚ اٌّبٌحخ ٚػٍٝ ا١ٌبثغخ فٟ اٌج١ئبد اٌشغجخ

 : أّٔبغ رغز٠زٙب

 .رار١خ اٌزغز٠خ الحزٛائٙب ػٍٝ صجغخ اٌىٍٛسٚف١ً -1

 .غ١ش رار١خ اٌزغز٠خ -2

 : رصٕف حغت غش٠مخ رغز٠زٙب إٌٝ صالس ِجّٛػبد ٟ٘

 اٌطالئؼ١بد اٌشج١ٗ ثبٌٕجبربد ( أ

رؼشف ٘زٖ اٌّجّٛػخ ثبعُ اٌطحبٌت ٟٚ٘ رمَٛ ثؼ١ٍّخ اٌجٕبء اٌعٛئٟ الحزٛائٙب ػٍٝ صجغخ  -

 : ٚرعُ ِجّٛػبد ِخزٍفخ ِٕٙب  .اٌىٍٛسٚف١ً 

 اٌطحبٌت اٌخعشاء  -1

 ا١ٌٛغ١ٍٕبد -2

 اٌذ٠برِٛبد  -3

 ( راد اٌٍْٛ األحّش  ف١ٙب صجغخ اٌفب٠ىٛإس٠ضش٠ٓ) اٌحّشاء اٌطحبٌت  -4

 ( أٚ اٌض٠زٟ ف١ٙب صجغخ اٌف١ٛوٛصأض١ٓ اٌزٟ رىغجٙب اٌٍْٛ اٌجٕٟ) غحبٌت اٌج١ٕخ اي -5
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 اٌطالئؼ١بد اٌشج١ٙخ ثبٌح١ٛأبد  ( ة

:  إٌٝ أسثغ ِجّٛػبد اٌحشوخرزغزٜ ثىبئٕبد ح١خ أخشٜ، ٚرصٕف ثحغت ٚعبئً 

رزحشن ػٓ غش٠ك األ٘ذاة ، ٌٚٙب ٔٛاربْ أحذّ٘ب وج١شح ِغؤٌٚخ ػٓ اٌؼ١ٍّبد : اٌٙذث١بد  -1

 . األخشٜ صغ١شح ِغؤٌٚخ ػٓ اٌزىبصش ِضً اٌجشا١ِغ١َٛاٌح٠ٛ١خ فٟ اٌخ١ٍخ، ٚ

 . ٚثؼعٙب ٠غجت أِشاض ٌإلٔغبْ ِضً اٌضحبس األ١ِجٟ رزحشن ثبأللذاَ اٌىبرثخ،: جزس٠بد اٌمذَ -2

 . رزحشن ثبالٔضالق ِضً اٌجالصِٛد٠َٛ اٌزٞ ٠غجت ِشض اٌّالس٠ب ٌإلٔغبْ: اٌجٛغ١بد -3

 . رزحشن ثبألعٛاغ: اٌغٛغ١بد اٌح١ٛا١ٔخ -4

 اٌطالئؼ١بد اٌشج١ٗ ثبٌفطش٠بد ( ط

ئٙب ِٓ رح١ًٍ اٌّٛاد  رزشبثٗ ِغ اٌفطش٠بد فٟ غش٠مخ حصٌٛٙب ػٍٝ اٌغزاء ؛ فٟٙ رحصً ػٍٝ غزا

. اٌؼع٠ٛخ اٌّٛجٛدح فٟ ث١ئزٙب

ػٍٝ اٌغ١ٍٍٛص أِب جذاس  غالئؼ١بد، إر ٠حزٛٞ جذاس ايرخزٍف ػٓ اٌفطش٠بد فٟ رشو١ت اٌجذاس اٌخٍٛٞ

. اٌفطش٠بد ٠حزٛٞ ػٍٝ اٌىب٠ز١ٓ

 اٌفطش٠بد اٌغش٠ٚخ  -2        اٌفطش٠بد اٌّبئ١خ      -1     : رمغُ إٌٝ ٔٛػ١ٓ

 


