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  1رقم الصفحة :

 المجال المفاهيمي االول : التغذية عند االنسان 

 يتكون الجهاز الهضمي من :

–افمعةة  -افمةئ –ويضم االعضاء االتية    افمةم  االنبوب الهضمي -1

 وينتهي بمتح  افشئج -افمعي افغليظ-افمعي افةقيق

                        وتتمثةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةي    الغدددددددددد  الهادددددددددددمة  الغددددددددددد  الم ح دددددددددة  -2

 المحتوية ع ى انزيم االميالز  تفرز العصارة ال عابية  عابية :الغد  ال

 * غدة جدار المعدة : تفرز العصارة المعدية 

   : تفرز العصارة الصفراوية FOIE* غدة الكبد 

   : تفرز العصارة البنكرياسPANCREAS* غدة البنكرياس 

 * غدة جدار المعي الدقيق : تفز العصارة المعوية
فعصةةةةاراه افهااةةةةم  افتةةةةي تحةةةة   بةةةةةا لها علةةةة  دورهةةةةا ا ةةةةئا  ا

 االنزيماه تصب عصارتها  ي االنب ب افهضمي

هــ  ماد  كيميائية  تمئ هةا افعصةاراه افهااةم    :  enzymeاالنزيم

 فتمكيك م اد معي  مث  انزيم االميال  وافبئوتييا  وافليبا  

يتغيددر مرهددر االغذيددة بددي االنبددوب الهضددمي  بفعدد  عم يددة الهضددم 

 ز نوعان من الهضم :ونمي

تمث   ي  لط وتقطيع افغذاء افة  قطةع يةغيئ  بمعة   الهضم االلي -1

 تقلصاه عضاله افمعة  واالسنان 

تمثةةة   ةةةي تحليةةة  افغةةةذاء افةةة  و ةةةةه افبنةةةاء  الهضدددم الكيميدددا ي -2

)افمغةةةذياهف بمعةةةة  االنزيمةةةةاه افممةةةةئ   مةةةة  قبةةةة  افغةةةةةد افهااةةةةم         

     يث عل    اص و ةاه افبناء وافهةف منه ه  افقةر  عل  امتص

ي جزئةةةي بتةةةاعيئ افعصةةةار  هضةةةم كيميةةةائيحةةةة   :مسدددتول الفدددم  -1

  يث افلعابي 

 

 النشا                                         سكر المالتوز  سكر الشعير 

 

هضةةم كيميةةائي جزئةةةي بتةةاعيئ افعصةةةار  ع ددى مسددتول المعددددة :  -2

 افمعةي   يث  

 

 بيبتيدات                                               البروتين    

 

  نجة يحة  افهضم افكيميائي افكلي ع ى مستول المعي الدقيق:  -3

 

 سكر المالتوز                                            سكر الج وكوز 

 

 ة  بيبتيدات                                             احماض امني

 

 الدسم                                           احماض  سمة+غ يسرول 

 

تمكك افنشا افة  سةكئياه سبب اال ساس بافحالو  ه  مالحرة هامة :

   بسيط  ) م  بي   صائص افسكئياه افبسيط  افمذاق افحل ف

تمتاز االنزيمات بخاصدية النشداا الندوعي لك لكد  مدا ة اندزيم  دا  

 تفكيك ت ك الما ة  ون غيرها بنجد :يعم  ع ى 

يةثعئ  قةط علة  افنشةا و افمغةذ  افنةاتذ عة  هةذا افتةاعيئ  انزيم االميالز

 سكئ افمافت   

يةثعئ  قةط علة  افبئوتينةاه و افمغةذ  افنةاتذ عة  هةذا  انزيم البروتياز

 افتاعيئ اال ماض االمني  

افتةةاعيئ  يةثعئ  قةةط علة  افةسةم و افمغةذ  افنةةاتذ عة  هةذا اندزيم ال يبداز

 اال ماض افةسم  وافجليسئول  

وبالتالي بان عم يدة الهضدم هدي تحدول تددريجي لالغذيدة تحد  تدا ير 

 العصارات الهادمة مخت فة الى مغذيات 

افهضةةم علةة  افمغةةذياه افمتمثلةة   ةةي   يحتةة   افمعةةي افةةةقيق  ةةي نهايةة

ئول  االمني  اال مةاض افةهنية  وافجليسةافسكئياه افبسيط  اال ماض 

افجزيئةةةاه افتةةةي فةةةم تهضةةةم االمةةةالل افمعةنيةةة  وافميتامينةةةاه وء وافمةةةا

   كافياف افسيليل   ) تساعة  ي عملي  طئل افمضاله

 :  الدقيق ل معي الدا  ي الجدار بنية

انثنةاءاه عةيةة  ايةبعي  افشةك  يبلة  جةار افمعي افةةقيق علة  يحت   

 وتتك ن م     ملم تةعــ  بافزغابـــــ  افمع يــــــــ  0.5ط فها 

 وعاء دم    -3وعاء فمي  -2جةار افزغاب  افمع ي   -1

  ور الزغابة المعوية امتصا  المغذيات 

تقةةال افمغةةذياه مةة  افمعةةي هةة  ان االمتصددا  المعددوك ظدداهرة تعريد 

 اف  افةم عبئ افزغاب  افمع ي  

 تس ك المغذيات الموجو ة بي مستول االمعاء الدقي ة اري ين :

تنق   يه افسةكئياه افبسةيط  واال مةاض االمنية    الطريق الدموك : -ل

  ،افماء ، االي ناه وافميتاميناه

سةةةةم  تنتقةةةة   يةةةه اال مةةةةاض افة: الطريدددق الب غمددددي  ال مفددداوك  -ب

 ةي مسةت ا اف ريةة تحة   ول عم تع د مةئ  ا ةئا افة  افةةم وافغليسيئ

افةةةم افةذ  ينقلهةا افةة   سةئ وبافتةافي تتجمةةع افمغةذياه  ةي افتئقة   االي

 جميع  اليا افجسم

 : يتكون من : الوسط الدا  ي

   وه  سائ  ا مئ يةور  ي جها  مغلق يعئف بجها  افةوران الدم -1

المةةةادها بافمغةةذياه  ةور مةةا بةةي  اف اليةةاسةةائ  يةة:  السددا   البينددي -2

 .واالوكسجي  وي لصها م  افمضاله )افب ل افعئق و غا  افمحم ف

وهةة  سةةائ  يتشةةك  مةة  افسةةائ  افبينةةي ويةةةور  ةةي االوعيةة   ال مدد  -3

 افلمماوي  

 مكونات الدم : يتكون الدم من : 
مقعةةةئ  وهةةةي  اليةةةا قئيةةةي  افشةةةك   الخاليدددا الدمويدددة الحمدددراء -1

ي  فها جةار رقيةق وفةيل فهةا نة ا  وتحتة   بةةا لها علة  مةاد  افسطح

افمسثوف  ع  اعطةاء افلة ن اال مةئ افقةاني وافعةاتم فلةةم افهيم جل بي  

افة  04م   الل اتحادها مع االوكسجي  وغا  افمحم يبلة  عةةدها مة  

 ماليي  كئي   ي افملليمتئ افمكعب م  افةم  05

عةيمةة  افلةة ن تحتةة   علةة  نةة ا    اليةةا: الخاليددا الدمويددة البيضدداء -2

آالف  ةةةةي  10إفةةة   4000ويبلةةة  عةةةةةدها مةةة   )و يةةةة  او متعةةةةد  ف

 افملليمتئ افمكعب م  افةم

هةةي سةةةائ  يةةماف يميةة  إفةةة  االيةةمئار ويبلةة   جةةةم  : البالزمددا -3

 % م   جم افةم55افبال ما 

وهي أجسام يةغيئ  جةةاب بيضةاوي  وفةيل فهةا  الصفا ح الدموية : -4

  دورا هاما  ي ت ثئ افةمتلعب ن ا  

  ور مكونات الدم :

    ور الكريات الدموية الحمراء -1

ع  طئيةق مةاد  افهيم جلة بي  تحمة  كةئاه افةةم افحمةئاء ا كسةجي  

مةة  افةةئئتي  إفةة  ا نسةةج  وتحمةة  عةةاني أكسةةية افكئبةة ن مةة  ا نسةةج  

 إف  افئئتي  فلت لص منه.

 

 
   ه  افة اع ع  افجسم يات الدموية البيضاء ور الكر -2

 اتتة     ي عملي  ت ثئ افةم وتئميم االنسج  الصفا ح الدموية  -3

تقةةةة م  تقةةةة م بتزويةةةةة افجسةةةةم بافمغةةةةذياه  البالزمددددا  المصددددورة   -4

   وت ليصه م  افمضاله افسام  كافب ف 

 مبا الت الدم مع مخت   االعضاء 

 

 

Hb+4O2                 HbO8  

HbO8                  Hb+4O2          

Hb+CO2                  HbC4+O8          

ين مع الهيموغلوبين على مستوى ارتباط االوكسج
 (أي دم مؤكسد  ) لون احمر قانالدم 

 انفصال االوكسجين عن الهيموغلوبين وانتقاله الى الخلية  

ارتباط غاز الفحم مع الهيموغلوبين على مستوى الدم 
 ( أي دم غير مؤكسد )لون احمر عاتم

 االميالز  العصارة ال عابية  انزيم

 مـــــــــــــفال

  البروتياز  انزيمالمعدية العصارة 

 المعدة

 العصارة المعوية+ عصارة البنكرياس 

 العصارة المعوية+ عصارة البنكرياس 

 العصارة المعوية+ عصارة البنكرياس 
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  2رقم الصفحة :

 :والمعي الدقيق المبا الت الحاص ة بين الدم 

مصةر افمغذياه افم ج د   ي افةم هة  اةاهئ  االمتصةاص  افتةي ان  

تحة  عل  مسةت ا افزغابة  افمع ية   يةث تنتقة  افمغةذياه افممتصة  

 عل  مست ا افسطح افةا لي فجةار افمعي افةقيق نح  افةم 

 الر ة  االسناخ الر وية  : و المبا الت الحاص ة بين الدم

ب اسةةط  عمليةة  افشةةهيق مةة  اف سةةط اف ةةارجي افةة  يةة   االوكسةةجي  

افمت اجةةة  االسةنا  افئئ ية  بعةة  فةك يةئتبط مةع  مئكةب افهيم غلة بي 

 عل  مست ا افكئياه افةم   افحمئاء 

 المبا الت الحاص ة بين العض ة والدم 

اف ليةة  افعضةةلي  مةة  افةةةم افمغةةذياه واالوكسةةجي  وتطةةئل  يةةه  تنتةةزع

 غا  افمحم و ضاله نشاطها

 صير الفضالت : م

تطةةئل افةة  اف سةةط اف ةةارجي عةة  طئيةةق اجهةةز  االطةةئال  كافجهةةا  

 افب في  اما غا  افمحم  يطئل ب اسط  افئئتي  اف  اف سط اف ارجي

 استعمال افمغذياه )افجل ك   وغا  االوكسجي  ف 

ع ددى   الحيدداة : يعددد ال  ددض كمضددخة لتوزيددع متط بدداتمالحرددة هامددة 

وبالتددالي بددان توقددد  ذيات واالوكسددجين الخاليددا المتمة ددة بددي المغددد

 ال  ض يعني توق  توزيع متط بات الحياة ع ى الخاليا 

 استعمال المغذيات الج وكوز وغاز االوكسجين   من ارف العض ة 

  بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددي وجددددددددددددددددددددددددددددددددددددددو  االوكسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددجين -1

يةتم اسةةتعمال االوكسةجي    ةةي اكسةةة )هةمف افمئكبةاه افغنيةة  بافطاقةة   

اج افطاقةة  افال مةة  فنشةةاط و ص يةةا سةةكئ افجل كةة   مةة  اجةة  انتةة

افعضةة ي  وانتةةاج  ضةةاله وغةةا  افمحةةم تعةة د مجةةةدا افةة  افةةةم فيةةتم 

طئ هةةا افةةة  اف سةةط اف ةةةارجي ب اسةةط  اجهةةةز  االطةةئال ) افجهةةةا  

افبةة في وعمليةة  افتعةةئق ف وتلقةةب هةةذب افعمليةة  بعمليةة  افتةةنمل اف لةة   

 كما ه  مبي   ي افمعادف  افكيميائي  االتي   
C6H12O6+6O2                  6CO2+6H2O+ENERGE(ااقة) 

 

 بـــــــــــــــــــــي غـــــــــــــــــــــــاب  االوكســـــــــــــــــــــجين --2

بدي غيداب  تتحص  الخميرة ع ى الطاقة الالزمدة لنشدااها وتكا رهدا  

إلدى  وذلك بتحويد  الج وكدوز بدي غيداب االوكسدجين غاز األكسدجين 

وتدددعى هددذع العم يددة   ق غدداز  دداني لكسدديد الكربددونكحددول مددع انطددال

  بعم ية التخمر 
 +    C6H12O6  ميرة +   2C2H5OH      +  2CO2                ااقة

   

 

 م ارنة بين عم ية التخمر والتنفس   بطر الخميرة 

 

 قسم المصط حات الع مية + الرسومات

كئياه هةةةي افنةةاتذ افنهةةةائي فعمليةة  افهضةةةم تتمثةة   ةةةي افسةةة المغددذيات

بسةةةيط  كةةةافجل ك   ،ا ال مةةةاض أمينيةةة ، أ مةةةاض عضةةة ي ، مةةةاء ، 

  ي ارد معةني ،  يتاميناه ااا   اف  افياف افسيليل  

ه  افتح ل افتةريجي فالغذي  تحة  تةاعيئ عصةاراه :  تعري  الهضم

   هاام  م تلم  اف  مغذياه وهما ن عان هضم افي وهضم كيميائي

ر افمغةةذياه مة  افمعةي افةةةقيق هةة  عملية  مةئو:  المعدوكاالمتصدا  

   افزغاب  افمع ي  جةار  اف  افةم عبئ

تح ية   دورهةا ماد  كيميائي  ت جة  ي افعصةاراه افهااةم  :  االنزيم

افمئكبةةةاه افمعقةةةة  )افنشةةةا . افبئوتي .افةسةةةمف افةةة  جزيئةةةاه يةةةغيئ  

  تةع  افمغذياه

  لةفك  ماد  انزيم  اص يعمة  ع: تعري  النشاا النوعي لالنزيمات 

 تمكيك تلك افماد  دون غيئها

هةةة  يةةةبغ   مةةةئاء مت اجةةةة  علةةة  مسةةةت ا  تعريددد  الهيموغ دددوبين

 افكئياه افةم ي  افحمئاء دورها نق  االوكسجي  وغا  افمحم 

 :  11الت ويم

ف رسما مبسطا فلجهةا  افهضةمي ومصةيئ  بة  تمةال 11تمث  اف عيق  )

 تنتق  عبئب 

 ها باالرقام ؟تعئف عل  م تلف االعضاء افمشار افي -1

 ماه  افقسم افذ  تمثله هذب االعضاء م  افجها  افهضمي ؟ -2

 يت اجة عل  مست ا افمم عصاراه هاام  تمئ  م اد كيميائي   -3

  ةد اسم هذب افعصار  -1افمطل ب   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -5افمعةي افغلةيظ  -4افمعةة  -3افمةئ  -12افمةم  -1  افبيانةاه   ب االجا

 افمعي افغليظ 

 هذب االعضاء االنب ب افهضمي  تمث 

 اسم افعصار  هي افعصارا  افلعابي  

 12الت ويم 

   1قةةةام ا مةةةة بانجةةةةا  رسةةةم ت طيطةةةةي كمةةةا هةةة  مبةةةةي   ةةةي اف عيقةةةة  

 افمطل ب    

 اتمم افم طط باستعمال افمصطلحاه افعلمي  االتي   -1

 االميال  ، افنشاء ، افمافت   ، افجل ك   

  1يق  رقم اعط عن انا مناسبا فل ع -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجابة :

 االميال  -4افجل ك   -3افمافت   ، -2افنشاء ، -1

 افعن ان   افهضم افكيميائي فجزيئ  افنشا  -2

 اوجه الم ارنة عم ية التنفس عم ية التخمر

الهوا ي  غياب 

 الوسط  الوكسجين  هوا ي  وجو  ا االوكسجين 

 هدم الج وكوز  ك ي جز ي

 ناتجة الطاقة ال كبيرة ق ي ة

 كمية غاز الكربون المطروحة  كبيرة ق ي ة

غاز الكربون 
 النواتج  بخار الماء  غاز الكربون وكحول ا ي ي

 ج وكوز

 

 كح ل االيثان ل 

2 

1 

3 

4 
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  3رقم الصفحة :

  يمئ  افبنكئياس عصةار  هااةم   ةي االنبة ب افهضةمي  13الت ويم

 ة  ي هذب افعصار  قمنةا با ضةاروفغئض معئ   ن ع االنزيم افمت اج

 وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ا تبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريي   ا

االنبةة ب االول    الل افبةةيم ت محتةة ا افعصةةار  افممةةئ   مةة  قبةة  

  33افبنكئيةةةاس  افكةةةة  م اةةةة ع  ةةةةي  مةةةةام مةةةةائي درجةةةة   ئارتةةةةه 

االنبة ب افثةاني   قطعة  مة  افشةحم  ت محتة ا افعصةار  افممةئ   مة  

  33قبةة  افبنكئيةةاس افكةة  م اةة ع  ةةي  مةةام مةةائي درجةة   ئارتةةه 

يةة  تئجمةة  افةة  منحنيةةي  بيةةانيي  كمةةا هةة  م اةةح  ةةي افنتةةائذ افتجئيب

 افمنحن  أوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما ا تستنتذ ؟ - ل  افمنحنيي  -1

مةةاهي اف ايةةي  افتةةي اراد  -؟ 33فمةةا ا اسةةتعملنا درجةة   ةةئار    -3

 افم بئ ابئا ها ؟ عئ ها ؟ 

 االجابة : 

 افمنح  )بف تبق  نسب  افبئوتي  عاب  

 ةةةظ ان مةةةاض نسةةةب  افةسةةةم وبةةةافت ا    يةةةاد  نسةةةب  افمنحنةةة  )اف نال

 اال ماض افةهني  

تنةةاقص افةسةةم وتح فةةه افةة  ا مةةاض دهنيةة  نتيجةة   تةةاعئب افتمسةةيئ   

باالنزيم افمست لص م  افعصار  افبنكئياسي  افذ  تعمة  علة  تمكيةك 

افةسةم افةة  ا مةاض دسةةم   بينمةةا بقةي افبةةئوتي  دون تحة ل يةةةل علةة  

 يم مع افبئوتي  عةم  عافي  هذا االنز

االسةةتنتاج   تحتةة   افعصةةار  افبنكئياسةةي  علةة  انةةزيم افليبةةا  افةةذ  

 يمكك افةسم اف  ا ماض دسم  

كةةذفك تمتةةا  االنزيمةةاه ب ايةةي  افنشةةاط افنةة عي أ  فكةة  انةةزيم مةةاد  

  اي  يعم  عل  تمكيكها دون غيئها.

 14الت ويم 

م بةئ   بحقة  فمعئ   مصيئ االغذية  بعةة تح فهةا افة  مغةذياه قةام اف

ارنةةب بمسةةت لص يحتةة   علةة  اال مةةاض االمنيةة       علةة  مسةةت ا 

االمعةاء افةقيقة   وتتبةع كميتهةةا علة  مسةت ا افةةةم  عبةئ ا منة  م تلمةة  

 وافنتائذ مةون   ي افجةول االتي   

 

 

 

 

 

  ل   افجةول  -1

 ما ا تستنتذ ؟ -2

م نال ةةةظ ان االيةةة اص افمصةةةابي  بافتسةةةمم افغةةةذائي تجةةةئا  فهةةة -3

 بعملي  غس  عل  مست ا افمعي افةقيق 

 فما ا ؟  -

 االجابة :

 01كمية  اال مةةاض االمنيةة  تةن مم  ةةي افمعةةي افةةقيق ا  تقةة   ةةالل 

وبافمقابة  تةةزداد اال مةاض االمنيةة   ةي افةةةم  41افةة   131دقيقة   مة  

  111اف   21 تمئ  الل نمل افزم  م  

افةةةقيق افةةة  افةةةةم االسةةتنتاج   نسةةةتنتذ ان افمغةةةذياه تمةةئ مةةة  افمعةةةي 

وتعئف هذب افظاهئ  باالمتصاص افمعة   افتةي تحةة  علة  مسةت ا 

 افزغاب  افمع ي  

تنتقةة  * تجةئ عملية  افغسة  فمنةع  ةةةو  االمتصةاص افمعة    تة  ال

    هذب افم اد افسام  اف  افةم

تعلةةب افزغابةة  افمع يةة  دورا كبيةةئا  ةةي تزويةةة افجسةةم   :10الت ددويم 

 بافمغذياه

  1يق  رقم انظئ اف  اف ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئل    

  ي أ  جزء م  االنب ب نصادف هذب افبني  ؟

 ببياناه مناسب  ؟ 1.2.3استبةل االرقام 

مةةا ا نقصةةةة بافمغةةذياه ؟  ةةةةد مةة  اةةةم  افمئكبةةاه افم جةةة د   ةةةي 

 محت ا افمعي افةقيق افتي تمث  افمغذياه ؟

فمبةةي   ةةي ايةةئ باسةةهم فمصةةيئ هةةذب افمغةةذياه بةةي  افجةةةول وافئسةةم ا

 اف عيق  

 ماهي افظاهئ  افتي مثلتها باالسهم ؟عئ ها 

 :  الجواب

علةةة  مسةةةت ا افجةةةةار افةةةةا لي فلمعةةةي افةةةةقيق نصةةةادف هةةةذب افبنيةةة  

افطئيةةق  -3افطئيةةق افةةةم    2جةةةار افزغابةة  افمع يةة   1افبيانةةاه   

 افلمماو  

هةةةي افنةةاتذ افنهةةةائي فعمليةة  افهضةةةم تتمثةة   ةةةي افسةةةكئياه  المغددذيات

  كةةةافجل ك   ،ا ال مةةةاض أمينيةةة ، أ مةةةاض عضةةة ي ، مةةةاء ، بسةةةيط

  ي ارد معةني ،  يتاميناه ااا   اف  افياف افسيليل  

   والرسم مصير المغذيات بين الجدول

تنق   يه افسةكئياه افبسةيط  واال مةاض االمنية   :  الطريق الدموك -ل

  ،افماء ، االي ناه وافميتاميناه

تنتقةةةة   يةةةه اال مةةةةاض افةسةةةةم  : الطريدددق الب غمددددي  ال مفددداوك  -ب

 ول وافغليسيئ

هةة  انتقةةال افمغةةذياه مةة  افمعةةي  تعريد  ظدداهرة االمتصددا  المعددوك

 اف  افةم عبئ افزغاب  افمع ي  
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:محتوى المعي الدقيق 

جلوكوز 

بروتين

 سليلوز

احماض امنية 

ماء

امالح معدنية 

عصارة هاضمة 

نشا

فيتامينات

 دهنيةاحماض 

1

2

3

 1الوثيقة رقم 
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 :10الت ويم 

تمث  مال ظ  مجهئي  فنشةئ قطةئ  دم طا جة  علة  يةئيح   1اف عيق  

  جاجي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعئف عل  افبياناه -1

  ي افجسم  3و2و 1فعنصئ رقم ماوايم  ك  م  ا – 2

 افيك افجةوفي  االتي      -3

 

 

 

 

 

 

 

 ماه   ضاب افةم واي  يت اجة ؟ -1

 كيف يتم نق  االوكسجي   ي افةم ايئل باستعمال نتائذ افجةوفي   -2

 :  االجابة

كئيةةةاه دم يةةة  بيضةةةاء     3يةةةمائح دم يةةة  . 2بال مةةةا .1:البياندددات -1

   كئياه دم ي   مئاء 4.

 ه نق  افمغذياه وافمضاله  افبال ما ايم  و – 2

 افصمائح افةم ي  تتة     ي عملي  ت ثئ افةم وتئميم االنسج  افتافم  

 ه  افة اع ع  افجسم  افكئياه افةم ي  افحمئاءوايم  

 ضةةاب افةةةةم )افهيم غلةة بي ف هةةةي يةةبغ   مةةةئاء ت جةةة بةةةةا    -3

 افكئياه افةم ي  افحمئاء 

جي   ي افبال ما مقارن  مع كميتةه افكلية   ةي ان نسب  االوكس الشرح :

افةم قليل  جةا كما نال ظ تغيئ ف ن  ضاب افةم م  اال مئ افقةاتم افة  

 اال مئ افماتح نتيج  ارتباطه باالوكسجي  عل  مست ا افئ ئ  

وبمةا ان هةذب افصةبغ  ت جةةة بافكئيةاه افحمةئاء  هةةذا يةةل علة  انتقةةال 

 افكئياه افةم ي  افحمئاء  االوكسجي  متحةا مع  ضاب افةم  ي

 10الت ويم 

 تبين بعض االعضاء وعالقتها بالدم  12الو ي ة رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االجابة : 

 المبا الت الحاص ة بين الدم والمعي الدقيق :

تنتق  افمغذياه افممتصة  علة  مسةت ا افسةطح افةةا لي فجةةار افمعةي 

 ) ااهئ  االمتصاص ف افةقيق نح  افةم 

 ا الت الحاص ة بين الدم الر ة  االسناخ الر وية  :المب

ينتق  االوكسجي  م  االسةنا  افئئ ية  افة  افةةم فيةئتبط ب ضةاب افةةم 

عل  مست ا افكئياه افةم ي  افحمةئاء فينقة  افة  اف اليةا  ةي افمقابة  

تطئل اف اليا غا  افمحم فيع د اف  افةم عةم ينقة  االسةنا  افئئ ية  فيةتم 

 اف ارجي طئ ه اف  اف سط 

 المبا الت الحاص ة بين العض ة والدم 

اف ليةة  افعضةةلي  مةة  افةةةم افمغةةذياه واالوكسةةجي  وتطةةئل  يةةه  تنتةةزع

 غا  افمحم و ضاله نشاطها

افكئيةةاه افمعنيةة  هةةي افكئيةةاه افةم يةة  افحمةةئاء النهةةا تحتةة   

 ف  Hbعل   ضاب افةم )افهيم غل بي  

 م ه  ا مئ قان افمئكب س ه  االوكسي هيم غل بي   وف ن افة

 عملي  نق  االوكسجي افةور افذ  تظهئب هذب افمعادف  ه 

 10الت ويم 

يئتمةةع اسةةتهالل  افبةةئوتي  وافةسةةم وافسةةكئياه عنةةة االنسةةان افكهةة   

افعامة   وافمئاهةق  يةث  ان االسةتهالل عنةة افكهة  اليغيةئ مة  كتلتةةه 

وبةةافئغم مةة  نشةةاطه  سةةمي  رغةةم نشةةاطه افمكثةةف امةةا عنةةة افطمةة افج

 فمت ااع وفك  كتلته افجسمي   ي ارتماع مستمئ  ا

 ما ا تبي  هاته افمعطياه  يما ي ص استعمال االغذي  ؟ -1

يمثة  افجةةول نتةةائذ تجئيبية   صة  عليهةةا افعةافم باسةت ر و فةةك     -2

ب اةةةع  اليةةةا  طةةةئ اف ميةةةئ   ةةةي وسةةةطي  أ ةةةةهما هةةة ائي وافثةةةاني 

  اله ائي

 

 

 

 

 

  ل  هذب افنتائذ  -1االسئ   

مةاهي افظةة اهئ افتةةي  ةةةع   ةةي كةة  مةة  اف سةةطي  ؟ ماهميةة  هةةذب  -2

 افظاهئ بافنسب  فلعض ي  ؟

 االجابة : 

االستهالل عنة افكه  اليغيئ م  كتلتةه افجسةمي  رغةم نشةاطه افمكثةف 

 افطمة  امةا عنةة  فسةة ا تياجةاه افعضة ي   طاق م اد افالنه يحتاج اف  

جسةةةمي   ةةةي ارتمةةةاع وبةةةافئغم مةةة  نشةةةاطه افمت ااةةةع وفكةةة  كتلتةةةه اف

النهةةةا  ةةةي هةةةذب افسةةة  يحتةةةاج افةةة  مةةة اد افبنةةةاء فكةةةي ينمةةة  مسةةةتمئ  

 وا تياجاته م  افطاق  اق  م  افكه  

 ا ن تستعم  افمغذيا  ي مجافي   

 انتاج افطاق  فسة ا تياجاه افعض ي    

 افنم  وبناء افجسم  

 تح ي  النتا ج : 

 غ 11أ   ي اف سطي  تم استهالل نمل اف  ن م  افجل ك   

ف افهةة ائي اسةةتهلك  اف ميةةئ  االوكسةةجي  وطئ ةة  11 مةةي اف سةةط )

 غا  افمحم أ  تم هةم كلي فلجل ك   

ف افالهةةة ائي طئ ةة  اف ميةةئ  غةةا  افمحةةةم دون 12امةةا  ةةي اف سةةط )

اسةةتعمافها فالوكسةةجي  وانتجةة  مةةاد  عضةة ي  )كحةة ل االيثةةان لف أ  

 هةم جزئي فلجل ك   

 : الرواهر التي حدث بي الوسطين

 ف وسط ه ائي قام  اف ميئ   يه بافتنمل افه ائي 11اف سط )

 ف وسط اله ائي قام  اف ميئ   يه بافت مئ 12اف سط )

 افهةف م  افظاهئتي  ه  انتاج طاق  اال م  فلنشاط وافتكاعئ  

01

02

03

04

 

المذاب  o2كمية الـ  الك ية بي الدم o2كمية الـ 

 /البالزما

  1الجدول  

م   ارج من  111لـــ م  0.3 م 20

 الر ة

 
 2الجدول  الدم الدا   الى الر تين الدم الخارج من الر تين

 لون  ضاب الدم احمر قاتم   اكن  احمر باتح  زاهي 

 

 الرئوي السنخ
العضلة  المعي الدقيق 

 

 في مستوى الدوائر المشار اليهاواالعضاء المبادالت التي تتم بين الدم ماهي -1

 المعادلة الكيميائية التالية تشرح بعض ادوار كريات الدم -2

 الكريات المعنية ؟ ولماذا ؟ماهي - 

وحدد لون الدم ؟( س) سم المركب -

 من خالل المعادلة؟ اضهاره الدور الذي تم ماهو-

Hb+4O2                 HbO8

المركب س

 

  1الوسط  12الوسط 

 كمية االوكسجين المسته ك غ 2011 1

 كمية غاز الفحم المطروحة غ 300 غ 201

 كت ة الكحول الناتج 1 1000

 الج وكوز المستعم  غ1 غ1
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 العضوية التنسيق الوديفي بي : الةاني المجال المفاهيمي 

 بي م خص الوحدة االولى :  االتصال العص

يتص  االنسان باف سةط افمحةيط بةه عة  طئيةق تةاعئ افحة اس اف مسة  

    عي  كما ه  م اح  ي افجةول )االعضاء افحسي  ف بمنبهاه ن

 الدور  المنبه  العضو الحسي 

 الرؤية  الضوء العين 

 السمع االصوات االذن 

 الشم الرا حة االن 

 التذو ق المذا ق  ال سان

الحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرارة  الج د

 برو ة0االلم 000000الضغط0ال

 ال مس

 

تحت   االعضاء افحسي  عل  مستقباله تلتقط افتنبيهةاه اف اية  بهةا 

كافمستقباله افم ج د   ي افجلة  هنافك مسةتقباله افلمةل ) جسةيماه 

ميسئ.جسةةةةيماه باسةةةةينيف ومسةةةةتقباله افحةةةةئار  وافبةةةةئود  واالفةةةةم 

 وافضغط 

ي  تنتقة  ب اسةط  تت فة ع  تنبيه  افمستقب  افحسي رسةاف  عصةبي   سة

االعصةاب افةة  افقشةةئ  افم ية  فيةةتم معافجتهةةا وتئجمتهةا افةة  ا سةةاس 

 يئ ق  فك بحئك  قة تك ن ارادي  او الارادي  

 : مالحرة هامة
هةة  مجم عةة  افيةةاف عصةةبي  وهةة  اف ايةة  بةةي  افتنبيةةةه  العصددض*  

 ا  ان دورب نق  افئساف  افعصبي  واالستجاب  )افحئك ف.

هي معل ماه تنتقة  علة  طة ل االفيةاف افعصةبي   الرسالة العصبية* 

  وهي اياراه كهئبائي  قابل  فلتسجي 

هةةي  ئكةة  ت ضةةع الراد  االنسةةان وتنةةتذ عةة  الحركددة االرا يددة :  -1

 نشاط قشئ  افمخ افحئكي  مث  افجل س .اف ق ف افكالم .افكتاب  ..ف

 

 

 

 

 

 

   دور االعصاب نق  افئساف  افعصبي :  مالحرة

هةي  ئكة  اليةع ري  التتةة   اراد  االنسةان :  كة الالارا يدةالحر -2

 او فمل جسم سا    ي  ةوعها مث  سحب افية عنة اف  ز بابئ  

 تتد   بي حدوث هذع الحركة العناصر االتية :

 مستقب   سي )كمستقباله افجلة مثالف  -1

 ناق   سي  -2

 مئكز عصبي )افن اع افش كيف  -3

 ناق   ئكي -4

 مذ )افعضل ف عض  من -5

يندددتج عدددن معالجدددة المراكدددز العصدددبية  المددد  والنخدددا  الشدددوكي   

ل رسالة العصبية رسالة عصبية حركيدة تنت د  عبدر ناقد  حركدي الدى 

 العضو المنفذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط الحركة الالارا ية

 :10الت ويم 

 قام افم بئ  ب اع قطئاه م   مم كل ر افماء عل  جلةة اةمةع 

 قةةام  افضةةمةع  بسةةحب رجلهةةا بسةةئع  ومثةة  افم بةةئ  هذاافحئكةة  

 بافم طط االتي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف يةع  هذب افحئك  افممثل  بافم طط - أ

تعةةةئف علةةة  افعنايةةةئ افمئقمةةة  مةةةع  كةةةئ مايحةةةة  علةةة   - ب

 مست ا ك  رقم 

  : الجواب

   الحركة هي حركة الارا ية -ل

 العناصر المرقمة 

 ه ) مم كل ر افماءف  يث يق م بتنبيه افجلة افمنب -1

افجلةة   يحتةة   علةة  مسةةتقباله  سةةي  تقةة م بتح يةة  افتنبيةةه  -2

 اف  رساف  عصبي  

ف  افعصةةبي  افةة  افمئكةةز اافعصةةب افحسةةي يقةة م بنقةة  افسةةي -3

 افعصبي )افن اع افش كي ف 

 يق م بمعافج  افئساف  افعصبي  وتئجمتها افن اع افش كي  -4

  افئسةةةاف  افحئكيةةة  مةةة  افمئكةةةز ينقةةةافعصةةةب افحئكةةةي    -5

   افعصبي اف  افعض  افمنمذ 

 بافتقلص افعضل  تنميذ افحئك   -0

 

  تتكةة ن افقشةئ  افم يةة  مة  سةةا اه فكة  سةةا   دور  ةةاص  مالحردة

 افجةول االتي  نذكئ عل  سبي  افمثال افسا اه افممثل   ي 

 دورها  سا اه افمخ 

 مسثوف  ع  وايم  افلمل سا   افلمل 

 مسثوف  ع  وايم  افئؤي   ئؤي  سا   اف

 مسثوف  ع  وايم  افسمع افسمح سا   

 مسثوف  ع  وايم  افتذوق  افتذوه سا   

 مسثوف  ع  وايم  افشم افشم سا   

 مسثوف  ع  وايم  افكالم افكالم سا   

ان ت ئيةةب أ  سةةا   يةةثد  افةة  ت قةةف اف ايمةة  مةةثال ت ئيةةب سةةا   

 فئؤي  افئؤي  يثد  اف  ت  ق وايم ا

 

 

 

 قشئ  افمخ 

 عض  منمذ )عضل ف

 النخا  الشوكي

   مركز عصبي   

 عض ة  عضو منفذ  الج د  مست ب  حسي 

4 

1 

2 

3 0 

0 
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  0رقم الصفحة :

 :  االستجابة المناعية  لةانيةم خص الوحدة ا

يحتةة ا اف سةةط  افةةذ  يعةةين  يةةه االنسةةان علةة  افعةيةةة مةة  افكائنةةاه 

ومنهةةةةةا افضةةةةةار  فافحيةةةةة  افةقيقةةةةة  منهةةةةةا افمميةةةةةة  )كةةةةةاف ميئ  مةةةةةثال 

كافميئوسةةاه وبعةةم انةة اع افبكتئيةةا افتةةي تجةةة جسةةم االنسةةان وسةةطا 

افمغةذياه .درجة  افحةئار  )وافنشةاط  تت  ئ  يه جميع متطلباه افتكاعئ

فةةةذفك  ود االنسةةةان بمجم عةةة  مةةة  اف طةةة ط ..ف وافئط بةةة  افمناسةةةب 

 افة اعي  افتي تتناسق  يما بيها وتتكام  مشكلتا افجها  افمناعي 

 الخط الدباعي االول ويتمة  بي : -1

 الحواجز الفيزيا ية: وتتمة  بي : -ل

   فلع امةةةة  افممئاةةةة  يمتةةةةا  افجلةةةةة بانةةةةه غيةةةةئ نمةةةة:  الج ددددد -1-ل

 كافميئوساه وافغبا  ..

هييي أيشييية مبلنيية لتجيياوي  اهنبييوب ال ضييمي  المخاايددات : -2-ل

 والمجاري التنفسية، حيث يعيق مخال ا دخول اهجسام الغريبة 

 الحددواجز الكيميا يددة :وهددي مخت دد  السددوا   االبرازيددة ل جسدددم -ب

 وتتمة  بي :

تةة   علةة  انةةزيم افليةةزو يم تح الدددمو  وال عدداب ومخدداا االندد  -1-ب

   افذ  يعم  عل  ت ئيب جةار اف لي  افبكتيئي  عم م تها

ان  ايي  افمل    وافحم ا  فك  م  افب ل  العر ق والبول -2-ب

 .وافعئق فها دور  ي افحيل ف  دون نم  افمطئياه وبعم افبكتيئيا
تحتةة   افمعةةة  علةة   مةةم كلةة ر افمةةاء :  العصددارة المعديددة -3-ب

HCL يةةث تعمةة  افعصةةار  افمعةيةة   11 م اةة  يسةةاو    ابةة و ع 

   عل  قت  افجئعيم افةا ل  مع افطعام بمع   م اتها

تتمثةة   ةةي  ئكةة  االهةةةاب افمت اجةةة  علةة  :  العوامد  الميكانيكيددة -ج

مسةةت ا افمجةةار  افتنمسةةي  وتنةةتذ عةة   ئكةة  االهةةةاب اةة اهئ منهةةا 

فغئيبةةة  افسةةةعال وافعطةةةل  يةةةث تسةةةمح بطةةةئد افعةيةةةة مةةة  االجسةةةام ا

   كافغبار مثال وكذا افغسي  ع  طئيق افةم ع وافلعاب وافب ل

ت جةةةة بكتيةةةئا مميةةةة  علةةة  مسةةةت ا االنبةةة ب :  التضدددا  البكتيدددرك - 

 افهضمي تق م بمحارب  افععية م  افجئاعيم افممئا  وايقاف نم ها

 

   الخط الدباعي الةاني -2

ف مةةة  طةةةئ يةةةتم ا تةةةئاق اف ةةةط افةةةة اعي االول  بدددي بعدددض الحددداالت

افجةئاعيم بمعة  عامةة   ةارجي كحقةة  او فسةع  او و ةةز ية ك  فيحةةة  

رد  عةة  مةة  طةةئف افعضةة ي  متمثةة   ةةي االسةةتجاب  مناعيةة  الن عيةة  

 )غيئ ن عي  ف وهي تمث  اف ط افة اعي افثاني  

مةةئتبط  هةةي رد  عةة  غيةةئ   تعريدد  االسددتجابة المناعيددة الالنوعيددة

جميةع م فةةاه  بجسم غئيب )م فة افضة ف  اص ب  هي م جه  اةة

 افضة افمهاجم  فلعض ي 

 مالحرة هامة :

هي ك  االجسام افغئيب  افقادر  عل  تحئيم استجاب   : مولد الضد

 تتمث   ي افميئوساه افبكتيئيا افغبار...مناعي  

 

 

تماعةة  محلةةي غيةةئ مةةئتبط بجسةةم غئيةةب    التفاعدد  االلتهددابي -2-1

ن افبي فةةة جي محةةةةد ينشةةةا هةةةذا افتماعةةة  نتيجةةة  ا ا مشةةة   فلتةةة ا 

فلعض يــ  تكـ ن مسةبباته متن عة  كجةئل دا لةي ،  قةـ  مةاد  معينةـ  

)فسعةةـ  عقةةئب او نةة ع مةة  افحشةةئاهف ، افتعةةئض فاليةةع  ، و ةةز 

  ي ك  يتميز بظه ر افتهاب تميـزب االعئاض االتي   
 االعراض المر ية :تتمة  بي :

ةم يةة  نتيجةة  تمةةةد افشةةعيئاه اف احمددرار وارتفددا  بددي  رجددة الحددرارة

نتيجةة   ةةئوج افبال مةةا فتسةةهي  تسلسةة  نةة ع مةة  افكئيةةاه  االنتفدداخ

 نح  مكان افجئل  افةم ي  افبيضاء يةع  افبلعمياه

 نتيج  تهيذ افنهاياه افعصبي   االحساس بااللم

 م  مكان االياب   تسرب ال يح

 االعراض غير المر ية :

   تكاعئ افبكتيئيا  ي منطق  االياب 

   ئياه افةم ية  افبيضةاء تةةع  افبلعميةاه افكانسالل ن ع م

 اف  منطق  االياب  

  تنشيط عملي  افبلعم  م  قب  افبلعمياه 

مةة  طةةئف  اليةةا  افجسةةم افغئيةب هةةي عملية  ابةةتالع  تعريد  الب عمددة

علةة  تسةةم  افبلعمياه)هـةةـي نةة ع مةة  كئيةةاه افةةةم افبيضةةاء افقةةادر  

  ف وتتم عبئ افمئا   االتي  افتهام االجسام افغئيب 

  تنجذب اف لي  افبلعمية  نحة  افجسةم  االلتصا ق والتالمس مرح ة   -1

 فيتم  ي مابعة افتصاق افجسم افغئيب باف لي  افبلعمي  افغئيب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بافجسةم   تئس  اف اليا افبلعمية  أرجةال كا بة  تحةيط  االحااةمرح ة ـ 

تةةةع  بةةةافمج     فيصةةبح محب سةةا دا ةةة   جةة  معةةةه و تلةةتحمافغئيةةب 

 افهاام  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيصةبح  اف لية  افبلعمية  مةع افجسةم افغئيةب تلةتحم  :االبدتال  مرح ةـ  

 تةع  بافمج   افهاام محب سا دا    ج   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جسم غئيب )بكتئياف

 ج   هاام  تحت   
 عل  انزيم افليزو يم 

 ن ا  ممصص  

   ية ب عمية

 جسم غئيب )بكتئياف

   ية ب عمية

 رج  كا ب  ا

 ج   هاام  تحت   عل     
 انزيم افليزو يمت افجسم افغئيب  
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  3رقم الصفحة :

  يتم  يهةا تحلية  افجسةم افغئيةب ب اسةط  االنزيمةاه  مرح ة الهضم -

   ف افهاام  )افليزو يم

 بافمج   افهاام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

) ضةاله افهضةم ف   افجسةم افغئيةب تطئل بقايةا  :  االاراحمرح ة ـ  

  ارج اف لي  افبلعمي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مميزات االستجابة المناعية الالنوعية : 

 وية وسريعة غير مرتبط بنو  الجسم الغريضاستجابة بهي 

  

فكة  يمكة  ان يكة ن ضاء علة  افجسةم افغئيةب افقغافبا  تؤ ك الب عمة

هنافك عجز انزيمةي او بكتيئيةا مقاومــةـ   تحةـة  افحـةـااله االتيةـ    

ممةةا يةةثد  افةة  ، تكةةاعئ افجسةةم اف ئيةةب بةةـقاء افجسةةم افغئيةةب سةةليما 

  دط  بداعي  الدد تةةميئ اف اليةا افبلعمية  وبافتةافي تلجةةا افعضة ي  افة  

)هـةـي رد  عةة  منةةاعي مكتسةةب يددةاالسددتجابة المناعيددة النوعبةعةـ  ي

اةةة م فةةة اـةةـة معةةي ف مـةةـ  اجةة  افتصةةة  فلم فةةةاه افضةةة بصةةم  

 ن عي   يث يتبع جها  افمناع  استئاتجيتي  هما   

انتةةةاج اجسةةةام مضةةةاد  ن عيةةة  اةةةة م فةةةة افضةةةة وهنةةةا نةةةتكلم عةةة   -1

   تجابة المناعية الخ طيةاالس
فقضةاء علة  م فةةة انتةاج كئيةاه فمماوية  قاتلة  ن عيةة  قةادر  علة  ا -2

 االستجابة المناعية الخ وية 0افضة وهنا نتكلم ع  

قب  افشئوع  ي يئل هذب االسةتئاتيجي  يجةب ان نبةي  فلتلميةذ ن عةان 

 م  افمطلحاه افعلمي   

جسةةم غئيةةب عةةـ  افعضةة ي  قةةادر علةة  ت فيةةةة هةة   : مولددد الضددد* 

ئوس مثةةال    يةةئوس افزكةةام .  يةةئوس افسةةيةا . يةةاسةةتجاب  مناعيةة   

ت تلةةةف م فةةةةاه افضةةةة عةةة  بعضةةةها افةةةبعم  ةةةي انملةةة نز افطيةةة ر 

افمحةداه ) هي مستقباله تت اجة عل  سةطح  اف ةارجي فم فةة افضةة 

 ف 

 

 

 

 

 

نال ةةظ ان م فةةة افضةةة افةةة تيتئ  تكةة ن مسةةتقبلته بشةةك  مثلةةث بينمةةا 

 م فة افضة افكزا   تك ن مستقبلته بشك  مستطي  

هي جزيئاه بئوتينب  سكئي  تصنع م  قب   : لمضا تعري  الجسم ا

ف تك ن Bاف اليا افبال مي  افمنبثق  م  افلمماوياه افبائي  ) افلمماوياه

تحت   عل  مستقباله ن عي       Yهذب افجزيئ  بشك   ئف 

 سمي  افجسم افمضاد عم افقضاء عليه دورها تعةي  

جسم مضاد م فة  تمتا  االجسام افمضاد  ب ايي  افن عي  أ  فك  

اة  اص يعم  عل  افقضاء عليه دون غيئب وتئجع هذب اف اي  

 اف  افمستقباله افم ج د عل  سطح االجسام افمضاد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنتق  ع  طئيق افمص  او افلقال    الخ طية االستجابة المناعية

 ال مفاويات هي نو  من  اليا فمماوي  بائي   عنة  ق  افمص  تق م 

با ئا   كريات الدم البيضاء تنشا بي النخا  االحمر ل عرام   ال

وتتشك   اليا بائي   اجسام مضاد  ن عي   فلقضاء عل  م فة افضة

 اكئ  تحمظ ن ع م فة افضة عنة افتماس االول معه فتشك  استجاب  

 مناعي  سئيع  عنة افتماس افثاني فنمل م فة افضة .

 TETANOSمةال ع ى ذلك : مرض الكزاز 

افت كسةةي  افتكةةز    بكتيئيةةا بانتاجهةةا سةةم افكةةزا  هةة  مةةئض تسةةببه 

 يةةةث يمكةةة  تجنةةةب هةةةذا افمةةةئض با ةةةذ فقةةةال يةةةةع  االنات كسةةةي  

 افتكز   )سم بكتيئ   قة قةرته افسمي  بعة معافجته ف

 افيك افتجارب االتي   

 افمال ظ   مئا   افتجئب   تذ 

 15بافت كسي  افتكز   بعة  A ق  افمأر 1

 ي م 

  Aم ه افمار

باالنات كسي  افتكز   بعة  B ق  افمار  2

 ي م  ق  بافت كسي  افتكز    15

عةم م ه 

  Bافمار

معافذ باالنات كسي  افتكز    Aافمار 3

 Bنست ئج منه مص  ونحقنه  ي  افمار 

بافت كسي   Bساع   ق  افمار  24بعة 

 افتكز   

عةم م ه افمار 

B 

ت كسي  افتكز   غيئ معافذ باالنا Aافمار  4

 Bنست ئج منه مص  ونحقنه  ي  افمار 

بافت كسي   Bساع   ق  افمار  24بعة 

 افتكز  

 Bم ه افمار 

يحت   مال ظ    افمص  ه  سائ  ايمئ باه  يطم   بعة ت ثئ افةم 

 عل  اجسام مضاد  

 تح ي  النتا ج 

النةةه غيةةئ محصةة  اةةة افت كسةةي    1 ةةي افتجئبةة    Aمددوت الفدد ر

 افتكز   

مناعة   Bاكتسةاب افمةار  افة  راجةع 2 ةي افتجئبة   Bعدم مدوت الفدار

اةةةة م فةةةة افضةةةة افتكةةةةز   )افت كسةةةي  افتكةةةز  ف بمضةةة  وجةةةة د 

االنات كسةةي  افتكةةز   افةةذ  يعمةة  علةة  افقضةةاء علةة  م فةةة افضةةة ) 

 افت كسي  افتكز   ف

نسددتنتج ان ح دن االناتوكسددين التكدززك بددي  2و1مدن  ددالل التجربدة 

عدددة ت يددده مدددن المدددوت عندددد اصدددابته بالتوكسدددين حيدددوان يكسدددبه منا

  مناعة مكتسبة  التكززك 

 بقايا افجسم افغئيب   

 مولد الضد  مولد الضد 

 ازك  مولد الضد الكز مولد الضد الدبتيرك  

 مست بالت 

 مستقباله عل  يك  دائئ ف 
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  8رقم الصفحة :

 Aالن افمصة  افةذ  ا ةذ مة  افمةار  3 ي افتجئبة   Bعدم موت الفار 

يحتةةةة   علةةةة  اجسةةةةام مضةةةةاد  )االنات كسةةةةي   Bو قةةةة   ةةةةي افمةةةةار 

افتكز  ف تعم  علة  افقضةاء علة  م فةة افضةة افتكةز   ) افت كسةي  

 افتكز   ف 

غيةئ  Aالن افمصة  افةذ  ا ةذ مة  افمةار  4ي افتجئب    Bموت الفار 

 انةةه اليقةةاوم  B ةةي افمةةار  ه قنةةوعنةةة  باالنات كسةةي  افتكةةز   معةةافذ

افت كسي  افتكز   النةه ال يحتة   علة  اجسةام مضةاد  )االنات كسةي  

افتكز  ف تعم  علة  افقضةاء علة  م فةة افضةة افتكةز   ) افت كسةي  

 افتكز   ف 

اندده يمكددن اكتسدداب حيددوان لمناعددة نسددتنتج  4و3مددن  ددالل التجربددة 

 بح نه بمص  لحيوان محصن دد نفس المرض  الن    

هنافةك اجسةام مضةاد  ن عية   م جة د   ةي افمصة  تعمة   االستنتاج :

 عل  افقضاء عل  م فة افضة افتكز   

  النوعية بي االجسام المضا ة* 

فنشةاط االنزيماه افممئ   مة  طةئف افغةةد افهااةم  ب ايةي  ا تمتا 

افن عي ا  فك  انزيم جزيئاه  اي  تئتبط به فحةةو  عملية  تح ية  

هةةذب افجزيئةةاه افةة  مغةةذياه ) انةةزيم افبئوتيةةا  يمكةةك افبةةئوتي   قةةط 

انزيم افليبا  يمكك افةسم  قط انزيم االمةيال  يمكةك افنشةاء  قةط ف نمةل 

افشةةيأ بافنسةةب  فالجسةةام افمضةةاد   يةةث فكةة  جسةةم مضةةاد م فةةة اةةة 

 فةةةك تبعةةةا فلتكامةةة  افبنيةةة   ) افتطةةةابق افشةةةكليف  بةةةي  يةةةئتبط بةةةه و

افمسةةتقباله افغشةةائي  افم جةة د  علةةة  سةةطح افجسةةم افمضةةاد وم فةةةة 

 افضة يعم  افجسم افمضاد عل  تعةي  درج  افسمي  فم فة افضة   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةةي  افةة   قةة   ةةار بمصةة  يحتةة   علةة  اجسةةام مضةةاد   : مالحرددة

افضة افكزا   عةم  قنةه بم فةة اةة د تيةئ   ةان   اي  بمقاوم  م فة

افمةةار سةة ف يمةة ه فعةةةم وجةة د اجسةةام مضةةاد   ايةة  بم فةةة افضةةة 

افةيمتيئ  وهنا تبئ  اهمي  افتكام  افبني   بي  افجسم افمضةاد وم فةة 

 افضة وافتي تةع  بافتاعيئ افن عي فالجسام افمضاد  .

 منحنى تطور االجسام المضا ة 

  تةةةع  بةةذفك الن م فةةة افضةةة )افجسةةم افغئيةةبف  االسددتجابة االوليددة

ية   اول مئ  اف  افعضة ي  وهةي االسةتجاب  افتةي تتطة ر عنةةما تقةع 

افعضةة ي   ةةي افتمةةاس االول مةةع م فةةة افضةةة وتتميةةز بطةة ر تمهيةةة  

يةة م كمةةا ان افحةةة االعظمةةي فنسةةب  االجسةةام  13افةة   11ط يةة  يةةةوم 

نةةةاقص االجسةةةام افمضةةاد   ةةةي افةةةم تكةةة ن اةةعيم  وسةةةئع  تزايةةة وت

 افمضاد  كبيئ  .

  وهةي االسةتجاب  افتةي ت اةحها د ة ل  االستجابة المناعية الةانويدة

نمةةل م فةةة افضةةة فلمةةئ  افثانيةة  تتميةةز بطةة ر تمهيةةة  قصةةيئ بمضةة  

وجةة د افلمماويةةاه افبائيةة   اه افةةذاكئ  النتةةاج سةةئيع وقةة   فالجسةةام 

مضةةاد  افمضةةاد   يةةث تبلةة   ةةةا اعضةةميا  ةة افي اةةعف االجسةةام اف

افم جةةة د   ةةةي االسةةةتجاب  االوفيةةةة  ويكةةة ن طةةة ر تنةةةاقص االجسةةةةام 

 افمضاد  بطيء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نعني بها وج د اجسةام مضةاد   ةي افةةم افشة ص  االيجابية المص ية

عنةةة  ةةةو  ايةةاب  مكئوبيةة  ويعئ هةةا افةةبعم بانهةةا وجةة د اجسةةام 

 ي مضاد   ي افمص  كةفي  عل   ةو  اياب  مكئوبي  او  يئوس

ايةهئ نال ةظ  18افش ص افمصاب بميئوس افسةيةا بعةة  ة اف   مةال

وجةةة د اجسةةةام مضةةةاد   ةةةي دم افشةةة ص و فةةةك باسةةةتعمال ا تبةةةاراه 

  اي  ونق ل ان افش ص م جب افمص  .

تنتقةة  عةة  طئيةةق اف اليةةا افلمماويةة   االسددتجابة المناعيددة الخ ويددة -2

كمةةةا تتشةةةك  افتائيةةة  افتةةةي فهةةةا افقةةةةر  علةةة  تةةةةميئ اف اليةةةا افمصةةةاب  

 فمماوياه تائي   اه افذاكئ  .

 :11ت ويم ال

عصياه ك   هةي بكتيئيةا تسةبب مةئض افسة  التبقة   ةي افةةم وانمةا 

 تت غ  وتتكاعئ دا    اليا افئئ  ، افعضام .....

افتجةةارب افممثلةة   ةةي اف عيقةة  افمقابلةة  تسةةمح باكتشةةاف وسةةيل  د ةةاع 

 تستعملها افعض ي  اة هذب افعصياه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م فة افضة افة تيئ   
 مئبع افشك 

 م فة افضة افكزا  
 دائئ  افشك 

 جسم مضاد

يحم  مستقباله 
 بشك  دائئ 

ارتباط افجسم 

م فة افضة   -افمضاد
 افكزا  

 مولد الضد(-تشكل المعقد )جسم مضاد
 

  س  شفي من  اء الس   قط

نز  

 مص 

 اليا نز  

 لمفاوية 

   قط  قط   

 ق  اف اليا افمماوي   

ع  عم  فلقط )سف  ي افقط
  ق  عصياه ك  

 ق  مص  افقط )سف  ي 

افقط ص  عم  ق  
 عصياه ك  

 افنتيج    م ه افقط ص  افنتيج    بقاء افقط ع  يا 
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  االسئ ة :
 عل  ما ا يحت   مص  افقط )سف افممنع اة عصياه ك   ؟

 افتي تقتئ ها فشئل سبب م ه افقط )صف   ماهي افمئاي

 كيف تمسئ بقاء افقط )ع ف  يا ؟ 

 االجابة ":

 افمص  افمنزوع م  افقط افممنع تحت   عل  اجسام مضاد  

 الفرديا ت:

د  فكنها غيةئ  عافة  وبافتةافي التضةم  افحماية  اربما وج د اجسام مض

 فلمار 

وبافتةافي ان عصياه ك   هي بكتيئيا تعةين دا ة  اف اليةا  : التفسير

افقضةةاء عليهةةا بافقضةةاء علةة  اف ليةة  افتةةي تاويهةةا وهةةذا يةةتم ب اسةةط  

اف اليةةا وفةةيل باالجسةةام افمضةةاد  وبنةةاءاعل   فةةك يمكةة  تمسةةيئ بقةةاء 

 يةا  نتيجة  افقضةاء علة  اف اليةا افمصةاب  مة  طةئف اف اليةةا  افقةط ع

افلمماوية  افتةي نزعة  مة  افقةط س افممنةع اةة عصةياه كة   أ  ان 

 هذب اف اليا فها  اكئ    ل افعصياه وبافتافي ن ع افمناع هي  ل ي  

 : الذات والالذات

ان مبةةةا افتعةةئف علةة  افةةذاه وتميةةزب عةة  افةةال اه يعتمةةة علةة  وجةة د 

ف افم جةة د  علةة  االغشةةي  افهي يةة  فل اليةةا تعتبةةئ  CMHه )مسةتقبال

بمثاب  بطاق  افتعئيف افبي ف جي  فلمةئد وكة  مة  اليحمة  هةذب افبطاقة  

 يعئف بافال اه مما يثد  اف  افقضاء عليه 

 نق  افةم    -1

   ABOتحةية افزمئ افةم ي   ي افنظام  -

 AB.O. A.Bعل  اربع  مئ دم ي  هي   ABOيحت   افنظام 

كمةا يحمة  مصة  افةةم نة عي  مة   A.Bبها ن عي  م  م فةاه افضةذ 

 و ق افجةول االتي B.مضادو  Aاالجسام افمضاد  هي مضاد

افزمةةةةةةةةةةةةةةةئ 

 افةم ي  

م فة افضذ افمحمة ل علة  

 افكئياه افحمئاء 

افجسةةةةةةم افمضةةةةةةاد ) ةةةةةةةي 

 بال ما افةمف 

A. A.  مضادB 

B B مضاد A. 

AB.. A وB.. الي جة 

O  دمضا الي جة A.- B 

لك عددددم حددددوث  عدددم حددددوث تددرا   مرهدددر ابيعددي ل طدددرة الدددم 

 تطابق شك ي بين مست بالت مولد الضد والجسم المضا  

 

 

 

 

 

 

لك حددددوث حدددوث تدددرا   مرهدددر حبيبدددي لك متخةدددر  ل طدددرة الددددم 

تطابق شك ي بدين مسدت بالت مولدد الضدد و الجسدم المضدا  وبالتدالي 

 تحدث عم ية تخةر 

 

 

 

 

0 

 

 

 

مثةةال   نزيةةة  معئ ةة  نةة ع افزمةةئ افةم يةة  ال مةةة  نقةة م ب اةةع عةةال  

 قطئاه دم فال مة عل  عالع  يئائح  جاجي   

 .A مضادافشئيح االوف    قطئ  دم ت 

  Bمضاد افشئيح افثاني    قطئ  دم ت 

 A.- B مضادافشئيح افثافث    قطئ  دم ت 

     تظهئ افمال ضاه االتي

 امصال اال تبار

 A.- B مضاد Bمضاد  .A مضاد

 

 

 

 

  

مظهئ  بيبي  مظهئ طبيعي 

 )مت ثئ ف

مظهئ  بيبي 

 )مت ثئ ف

 ةةة   abو B  تةئاص  بينمةةا مةةع افضةةةي  فةةم يحةةة Aبافنسةب  فلضةةة 

  Bافزمئ   تئاص ا ن ن ع افزمئ  افةم ي  ال مة هي

 قواعد ن   الدم :

 Aمعنةةاب ان افشةة ص  و  افزمةةئ  ا كةة   مةةئ  دم يةة  تعطةةي فنمسةةه*

 Aيعطي فلش ص  و فزمئ  

 Oوافشةة ص  و افزمةةئ   Bيعطةةي فلزمةةئ   Bوافشةة ص  و افزمةةئ  

يعطةةةي  ABوافشةةة ص  و افزمةةةئ   Oيعطةةةي فلشةةة ص  و افزمةةةئ  

 ABفلش ص  و افزمئ  

   O. A. B .ABيا ذ م  افزمئ  تعة ا ذ عام AB* افزمئ  افةم ي  

 O. A. B .ABأ  يعطي عام  تعة معطي O*افزمئ  افةم ي  

* تحت   افكئيةاه افةم ية  افحمةئاء علة  م فةةاه اةة تعةئف بم فةة 

ف  ةةةي  افةةة  وج دهةةةا نئمةةةز فهةةةا Rhاو بعامةةة  افئيةةةزوس)  Dافضةةةة 

بافمئمز
+

Rh  و ي  اف  عةم اف ج د نئمز فها بافئمز
–

Rh 

فعامةة  اريةةةزوس دورا كبيةةئا  ةةةي عمليةة   نقةةة  افةةةم ويمكةةة  تل ةةةيص 

 م  سب عام افئيزوس  سب افجةول االتي  امكاني  نق  افة

 امكاني  افنق    اف  افنق  
+

          Rh
+

Rh  نق  ممك 

+
          Rh

–
Rh  نق  غيئ ممك 

–
           Rh

–
Rh  نق  ممك 

–
           Rh

+
Rh   نق  ممك 

 

 مةال :

اليك الزمرتان الدمويتان   
ت

 O  و
-

 O 

  – ماذا تعني االشارة + واالشارة

 االجابة : 

علةة  م فةةةة تحتةة   افكئيةةاه افةم يةةة  افحمةةئاء تعنددي االشددارة + ان 

  Dافضة 

علة  م فةة افضةة التحتة   افكئيةاه افةم ية  افحمةئاء ان  –واالشارة 

D 

 يمكن ت خيص ال واعد االربعة لن   الدم بالمخطط االتي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السهم حتى يكون الن   ممكن مالحرة : يجض الت يد  باتجاع 

قطئ  

 افةم

قطئ  

 افةم
قطئ  

 افةم

م

 و

 Bم فة افضة 

 Aمضاد 

م

 و

 Bمضاد 

م Bة افضة م ف

 و

o 

A 

B 

AB 

A 

B 

o AB 

-
Rh 

 

+
Rh 

 

+
Rh 

 

-
Rh 
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 : 11الت ويم 

تلعةةب بطاقةة  افزمةةئ  افةم يةة  دورا كبيةةئا  ةةي  يةةا  افمةةئد وافمجتمةةع  

ونظئا فالمباال  م  طئف ا مةة فةم يقةم بةاجئاء ا تبةار تحةيةة افزمةئ  

دجف 81افةم يةة  رغةةم ان هةةذب افتحافيةة  تمتةةا  بافسةةئع  وقلةة  عمنهةةا )

    ةاد اعنةاء  صة  افئيااةة   و ةي ية م مة  االيةام ايةيب بنزيةةف دمة

 قة عل  اعئب كمي  كبيئ  م  افةم نقة  علة  اعئهةا افة  افمستشةم  ممةا 

ااةةطئ بةةافممئض افةة   ا ةةذ كميةة  مةة  افةةةم فتحةيةةة افزمةةئ  افةم يةة   

 دقائق  ص  عل  افنتائذ االتي    14وبعة 

 امصال اال تبار

 A.- B مضاد Bمضاد  .A مضاد

 

 

 

 

  

ئ  بيبي مظه مظهئ طبيعي 

 )مت ثئ ف

مظهئ  بيبي 

 )مت ثئ ف

 االسئل    

 مان ع افزمئ  افةم ي  افتي يحملها ا مة ؟

تقةم اف  افمستشم  عالع  اقئاب يحمل ن افزمئ االتي  كمةا هة  م اةح 

  ي افجةول   
A الشخص اال ذ / الشخص المتبر   المعطي 

+
 O

-
 AB

+
 

B مئ  ا مة 
+

    )ا ذف

 اجب ع  االسئل  افم افي  ق اعة افةم  ل ماتك  باست ةام معل 

)أ  افشةة ص افةةذ  يمكةة  ايةة  يةةتم نقةة  دمةةه افةة   اةةع  كلمةة  ممكةة  -

 ةي  )أ  افش ص افذ  اليةتم نقة  دمةه افة  ا مةةف وغيئ ممك  ا مةف 

 اف ان  افمناسب   ي افجةول 

 افم ج د  عل  افزمئ افةم ي   –ما ا تعني االيار  ت وااليار   -

نجةةة ان افشةة ص يمكةة  فةةه افتبةةئع بةمةةه افةة   ةةي بعةةم افحةةااله  -

افشة ص افمبايةةب و فةك مةة  نا ية  افت ا ةةق مةع ق اعةةة افةةم االربعةة  

 اف  ان افطبيب الي ا ق عل  هذا افنق   ي رايك فما ا ؟ 

 ا كئ عالع  ادوار فبطاق  افزمئ  افةم ي   -

 االجابة :

Bافزمئ  افتي يحمها ا مة هي 
+

 
A المعطي   الشخص اال ذ / الشخص المتبر 

+
 O

-
 AB

+
 

B مئ  ا مة 
+

غيةةةةئ  )ا ذف

 ممك  

غيةةةةةئ  ممك 

 ممك  

علةة  م فةةةة تحتةة   افكئيةةاه افةم يةةة  افحمةةئاء تعنددي االشددارة + ان 

  Dافضة 

علة  م فةة افضةة التحتة   افكئيةاه افةم ية  افحمةئاء ان  –واالشارة 

D 

افطبيةةةب الي ا ةةةق علةةة  افنقةةة  الن   قةةةة يكةةة ن افشةةة ص مصةةةاب * 

تي    مئض افسكئ  . مئض اةغط افةةم . مةئض  قةئ باالمئاض اال

 افةم . مئض افسيةا 

 اهمي  بطاق  افزمئ  افةم ي    

ربةةح اف قةة  وافحمةةاا علةة   يةةا  افشةة ص مةة   ةةالل تجنةةب اجةةئاء  -

 افتحافي  افممبئي  

  ي  اف  افزواج فتجنب بعم االمئاض كمقئ افةم  -

 الت ويم 
   افجئ   واسعاف افمئا  تتم عملي  نق  افةم م  اج  انقذ  يا 12

  ةد ق اعة نق  افةم بي  االي اص ؟ -1

 اع م ططا يسمح بنق  افةم ؟ -2

  ي جةول ؟ abو Oقارن بي  افزمئتي   -3

 م ج د  ي افمل ص  1.2افسثال اجاب  االجاب    

افزمةةةةةةةةئ 
 افةم ي  

م فةةةةةةةةةة افضةةةةةةةةةةة 
افمحمةة ل علةة  ل 

 .د.ل  

افجسةةم افمضةةاد 
  ي افبال ما 

  صائص ا ئا 

O مضاد  الي جةA -B  معطةةةي عةةةام فجميةةةع
افزمةةةةئ والتا ةةةةذ اال 

 م  نمسها 

AB A وB  ا ةةةةةذ عةةةةةام فجميةةةةةع  الي جة
افزمةةئ والتعطةةي اال 

 فنمسها 

 زر  الطعم :

ذ او جةةزء مةة  عضةة  مةة  يةة ص افةة  نقةة  قطعةة  مةة  نسةةي يقصةة بهةةا

 فنمل افش ص م  اج  انقا   ياته وم  اهمها    راع  افكلي  اوا ئ

افمعطةةةةةةةةةةةةةي مميةةةةةةةةةةةةةزاه  ان اع افطع م 

 وافمستقب  

 افنتيج  

 قب ل افطعم  يمثالن نمل افمئد  طعم  اتي 

 قب ل افطعم بي  ت امان  قيقيان  طعم ت امي 

 ر م افطعم م  نمل افن ع  ثلي طعم م

 ر م افطعم  م  ن عي  م تلمي   طعم غيئ  

يئجةةع  فةةك افةة  اال ةةتالف افةة راعي  : تفسددير ظدداهرة ربددض الطعددم* 

مل مثيئاه افتعئف عل  افذاه مما يةثد  افة  تةة   أ  فيل فهما ن

فئ م افطعم وت ئيبه العتبةارب نسةيجا غئيبةا عة   Tاف اليا افمماوي  

 افعض ي  

هةةي اةةاهئ  مناعيةة  تةةتم عةة  طئيةةق اف اليةةا  ان ظدداهرة ربددض الطعددم

  ل ي  افتماع  استجاب مناعي  ن عي  افلمماوي  وعليه يعتبئ 

 يزات ربض الطعم :مم

  مئار  ي مكان افزرع افتهاب وا

 انحالل افطعم وا تمائه  الل مة  معين  بعة  فك 

 : 13الت ويم 

مةة  اجةة  معئ ةة  بعةةم  صةةائص افجهةةا  افمنةةاعي انجةةزه تجئبةة  

كمةا هة  مبةي   ةي   رع افجلة عل  سالف  م  افقطط  مة  نمةل افنة ع 

 افجةول   

 افنتيج   افمستقب   افمعطي  افتجئب  

11  

 

 

 قط س

 

 

 

 عقط 

 

 

 

 12ر ةةةةم افطعةةةةم بعةةةةة 

 ي م 

 ؟11ايئل نتيج  افتجئب  

 ماهي االفي  افمناعي  افتي تتة    الل عملي  ر م افطعم ؟

 االجابة :

يئجةةع  فةةك افةة  اال ةةتالف افةة راعي  : تفسددير ظدداهرة ربددض الطعددم* 

أ  فيل فهما نمل مثيئاه افتعئف عل  افذاه مما يةثد  افة  تةة   

م افطعم وت ئيبه العتبةارب نسةيجا غئيبةا عة  فئ  Tاف اليا افمماوي  

 افعض ي  

 االفي  افمناعي  افمسثوف  ع  ر م افطعم   

هةةي اةةاهئ  مناعيةة  تةةتم عةة  طئيةةق اف اليةةا  ان ظدداهرة ربددض الطعددم

  ل ي  افتماع  استجاب مناعي  ن عي  افلمماوي  وعليه يعتبئ 

 

 ال  حات واالمصال

ئ  عال يكسب افعض ي  ه   ق  ي ص بميكئوب أو سم غي الت  يح:

مناع  ط يل  افمةا، قادر  عل  رد  ع  سئيع وق   عنة افتماس مع 

 افجسم افغئيب.

قطئ  

 افةم

قطئ  

 افةم
قطئ  

 افةم
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ه   ق  مص  يح   أجسانا مضاد  ن عي  فلجسم  العالج بالمص :

 افغئيب، تقضي عل  افجسم افغئيب وتحمي افجسم مة  قصيئ .

  صا ص ال  اح والمص   انرر الجدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ين حول المناعة :تمار

 التمرين االول :اليك المخطط االتي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االسئ ة :

  4.3.2.1تعئف عل  افبياناه افمئقم  م   -1

  ةد اف سائ  افمناعي  افثال  افممثل   ي )اف .)بف.)جف  -2

  اف   ايئل ما ا يحة   ي ك  -3

 االجابة : 

 البيانات :

  يددة  -4جسددم مضددا       -3  يددة لمفاويددة با يددة  -2  يددة بالعددة -1

 لمفاوية تا ية 

)جف مناعةةة   –)بف مناعةةة  ن عيةةة   لطيةةة   -)أف عمليةةة  افبلعمةةة     -2

 ن عي   ل ي  

    الية الب عمة  ل  تتم وبق المراح  االتية -3
اف لي  افبلعمية  نحة  افجسةم    تنجذب  مرح ة االلتصا ق والتالمس  -1

 افغئيب فيتم  ي مابعة افتصاق افجسم افغئيب باف لي  افبلعمي  

بافجسةم   تئس  اف اليا افبلعمية  أرجةال كا بة  تحةيط  ـ مرح ة االحااة

تةةةع  بةةةافمج   فيصةةبح محب سةةا دا ةةة   جةة    معةةةه و تلةةتحمافغئيةةب 

 افهاام  

فيصةةبح  ع افجسةم افغئيةباف ليةة  افبلعمية  مة تلةتحم  مرح دة االبدتال :ـد 

 تةع  بافمج   افهاام محب سا دا    ج   

  يتم  يهةا تحلية  افجسةم افغئيةب ب اسةط  االنزيمةاه  مرح ة الهضم -

 افهاام  )افليزو يم ف 

) ضةاله افهضةم ف   افجسةم افغئيةب تطئل بقايةا  :  ـ مرح ة االاراح 

  ارج اف لي  افبلعمي 

انتةةاج اجسةام مضةاد  ن عية  اةةة  -)بف االسدتجابة المناعيدة الخ طيدة

 يةث تعمة  افجسةم افمضةاد علة  تعةةي  سةمي  م فةة افضةة م فة افضة 

 عم افقضاء عليه 

 استجابة المناعية الخ وية  ج  

تقةة م بافقضةةاء علةة  اف ليةةة  انتةةاج كئيةةاه فمماويةة  قاتلةة  ن عيةة  ق -2

 افمصاب  

 التمرين الةاني : 

 عي ت وم به احدل  اليا الدم الو ي ة االتية التي تبين نشاا منااليك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رتب االيكال  سب تسلسلها افزمني  -1   المط وب

 اعط عن انا فك  يك  م  االيكال  -2

تعئف عل  ن ع اف لي  افةم ية  وكيةف تةةع   سةب افنشةاط افةذ   -3

 تق م به ؟

 سم هذا افنشاط افة اعي  -4

 ه  هذا افنشاط يمث  استجاب  ن عي  ام الن عي  ؟ عل  اجابتك  ؟ -5

 جابة : الا

  12عم  11عم  14عم 15عم  13تئتيب االيكال    -11

 عن ان االيكال    -2

 مئ ل  االفتصاق وافتالمل  -13

 مئ ل  اال اط  -15

 مئ ل  االبتالع  -14

 مئ ل  افهضم  – 11

 مئ ل  طئل افمضاله  -12

 دم ي  بيضاء متعةد  افن ا وتةع   سب افنشاط بافبلعمياه  لي   -3

 افنشاط افة اعي ه  عملي  افبلعم  وتمث  اف ط افة اعي افثاني  -4

النهةا م جةه فجميةع االجسةام افبلعمة  هةي اسةتجاب  مناعية  الن عية   -5

وكذفك م   الل اف عيقة  النال ةظ وجة د االجسةام افمضةاد  او افغئيب  

 فلمم ي  افتائي ن ع م  اف اليا ا

 

 افمص  افلقال
 ممع ل ن عي ممع ل ن عي

 نق  مناع  )سليم فلجسمف اكتساب مناعي  نشيط 

 مناع  منق ف    را مناع  مكتسب  ببطء

ممع ل دائم )عة  يه ر إف  

 عة  سن اهف

مع ل مثق  )بضع  م

 أسابيعف

 يستعم  فلعالج يستعم  فل قاي 

 

 جسم غئيب

 م فة اة 

 لي  مصاب  

 م ئب  
  ج 

  ب 

2 

4 

1 

3 

  ل 

 غئيب جسم

2 

1 
3 

4 0 
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 م خص الوحدة الةالةة : انت ال الصفات الورا ية 

  : من تشك  االمشاج ال االل اح 11م خص الوحدة 

امشةةةاج  اف صةةيتي  عنةةة افئجةة تنةةتذ افمناسةة  افذكئيةة  افمتمثلةة   ةةةي 

  كئي  متمثل   ي  اليا جنسي   كئي   تةع  افنطاف 

ي   عنةةة افمةةئا  امشةةةاج تنةةتذ افمناسةة  االنث يةة  افمتمثلةة   ةةةي افمبيضةة

  كئي  متمثل   ي  اليا جنسي  انث ي  تةع  افب يضاه  

يبةةا تشةك  افنطةاف مة  اف اليةا افجةارية  :  مراحد  تشدك  النطداف -1

  فالنب ب افمن   ويمئ  فك بافمئا   االتي   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الو ي ة : مخطط لمراح  تشك  النطاف

 شرح الو ي ة 
تتشك  افنطةاف علة  مسةت ا ا نابيةب افمن ية   :مراح  تشك  النطاف

 عبئ مئا   

نف افمك نةة  فلطبقةة  اف ارجيةة  فجةةةار 2 تنقسةةم اف ليةة  )مرح ددة التكددا ر

ا نبةةة ب افمنةةة   انقسةةةاماه متسةةةاوي  معطيةةة  منسةةةلياه من يةةة  مةةة  

 ن يبغيف.2افتي بها ) 1افمئتب  )افةرج ف

اليةا من ية  مة    تنمة  افمنسةلياه افمن ية  وتتحة ل إفة   مرح ة النمدو

 ن يبغيف دائما.2افةرج  ا وف  بها )

تمةةةئ اف ليةةة  افمن يةةة  مةةة  افةرجةةة  ا وفةةة  بانقسةةةام  :مرح دددة النضدددج

منصةف أول )إ تزافةةيف وتعطةةي  اليةةا من ية  مةة  افةرجةة  افثانيةة  بهةةا 

من يةةاه  4)ن يةةبغيف تنقسةةم هةةذب ا  يةةئ  باالنقسةةام افثةةاني  تعطةةي 

  ةيث  بها )ن يبغيف.

  تحةةةة  فلمن يةةةاه افحةيثةةة  تبةةةةاله يةةةكلي  وبني يةةة  زمرح دددة التمددداي

 وتتح ل إف  نطاف بافغ  تنزفق إف  فمع  ا نب ب افمن  .

ف أربعةة  نطةةاف بهةةا )ن 1تعطةةي اف ليةة  افمن يةة  مةة  افةرجةة  ا وفةة  )

 يبغيف.

 تتميز افنطم  بما يلي   مميزات النطفة

 افئأس به ن ا . -1

 افقطع  افمت سط . -2

 .افس ط فلحئك  -3

 

 

 

 

 

يبةةةا تشةةك  افب يضةةاه  ةةي افمبيضةةي  : مراحد  تشددك  البويضددات

   ويمئ  فك بافمئا   االتي    م  اف اليا افجئيبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الو ي ة : مخطط لمراح  تشك  البويضات
تتشك  افب يضاه  ي افمبيم  يث تمئ  :مراح  تشك  البويضات

 مئا   هي  4بـــــ

يم  اليا يغيئ  تةع  اف لي  ت جة  ي افمب مرح ة التكا ر:

اإلنشائي  تنقسم انقساما  يطيا متساويا فتعطي منسلياه بيضي ، تتم 

 تكاعئ هذب اف اليا م  افمئ ل  افجنيني   نث  اإلنسان.

 اه  1تظهئ  اليا أكبئ هي  اليا بيضي  م  افةرج   :مرح ة النمو

نسي ن يبغيف.  يث تبق   امل  )سابت ف  ت   تئ  افبل غ افج2)

فتع د فلنشاط م  جةية، وهي  اليا محاط  بطبقاه م  اف اليا 

 افجئابي  افممئ   فلسائ  افجئابي.

انقسامها  1  تكم  اف لي  افبيضي  م  افةرج مرح ة النضج والتمايز

تحت   )ن يبغيف، وافثاني   2فتعطي  لي  كبيئ  م  افمئتب  

وف ، عم تنقسم يغيئ  فمقئها م  افهي ف  تةع  افكئي  افقطبي  ا 

فتعطي ب يض  )ن يبغيف وكئي   2اف لي  افبيضي  م  افةرج  

قطبي  عاني  وهنا يقتئب افجئيب افنااذ م  جةار افمبيم افذ  

يئق وينمجئ ملقيا بافب يض   ي تج يف افبط  فيلتقطها افصي ان 

 ومنه إف  افقنا  افناقل  فلبي ض.

 بغيات ا ناء تشك  االمشاج :صس وك ال

هي  ية ط قابلة  فلتلة ي  تت اجةة  ةي أن ية  اف اليةا وتظهةئ   ياتالصبغ

 ب ا ل أعناء اإلنقساماه اف ل ي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 ن  2  ية اص ية  

 مرح ة التكا ر

 مرح ة النمو

  ية منوية من 

الدرجة االولى 

  ية منوية من  ن 2 

 نطاف ن  منويات بتية ن  الدرجة الةانية ن 

 ان سام  اني ان سام اول

 انــــــــــــ سام ا تزالي 
تمايز 

 

 

 ن  2  ية اص ية  

 مرح ة التكا ر

 مرح ة النمو

  ية بيضية من 

الدرجة االولى 

 ن 2 

 بويضة ن 

 كئي  قطبي  اوف )نف

 كئي  قطبي  عاني )نف

 

افصبغياه اعناء 
 االنقسام اف ل   
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علةة  يةةك  أ واج متماعلةة   الخاليددا الجسددميةتت اجةةة افصةةبغياه  ةةي 

 حيد  ن عدد   يةبغي ن2)متشابه ف تشك  نمطا ن ويةا يعبةئ عنةه بـةـ 

 صبغي عند اإلنسان 0 40ن= 2تما  ة  مخت فة  والصبغيات غير الم

 اما بي الخاليا الجنسية تكون احا ية الصيغة الصبغية  ن  

 
الصبغيات بي الخاليا الجسمية ع ى شك  لزواج متما  ة  متشابهة  

 ن صبغي2تشك  نمطا نوويا يعبر عنه بــ 

   افةذ 23يتجل  اإل تالف بي  افةذكئ وا نثة  علة  مسةت ا افةزوج  

ف عنةة xyف عنةة ا نثة  و)xxيشكله افصبغيان افجنسةيان  يةث يكة ن )

 افذكئ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  xyالطابع النووك عند الذكر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  xx  النةى الطابع النووك عند ا

يةبغي  23.تحم  ا مشةاج نصةف عةةد افصةبغياه افجسةمي  )أ  ن 

 عنة اإلنسانف، وهنال ن عان م  ا مشاج 

 . Xيبغي وافصبغي افجنسي 22اج تحت   * أمش 

 .Yيبغي وافصبغي افجنسي  22* أمشاج تحت    
 الصفات الورا ية :  -1

تمثة  افصةماه اف راعية  مجم عة  افصةماه افجسةمي  افتةي تظهةئ علة  

 االبناء  يث تشبه يماه االب ي  او ا ةهما وتنتق  م  جي  اف  ا ئ 

افمجةةئد  كلةة ن افشةةعئ  ان مجم عةة  هةةذب افصةةماه افتةةي نئاهةةا بةةافعي 

فةة ن افعيةةة ن  و فةةة ن افبشةةةئ  تنتقةةة  وراعيةةةا  تشةةةك  مايسةةةم  بةةةافنمط 

 افظاهئ  فلمئد 

 م ر المع ومات الورا ية  -2

تعتبئ  ن ا  اف لي  مقةئ افبئنةامذ افة راعي افمسةثول عة  نقة  افصةماه 

 اف راعي  اف  االبناء 

 الدعامة الورا ية : -3

 ا  يتمثةة   ةةي افصةةبغياه )افةعامةة  ان مقةةئ افبئنةةامذ افةة راعي  ةةي افةة

 اف راعي  ف  ك  جزء منها مسثول ع  يم  وراعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  انت ال االمراض الورا ية : -4

تق م افصبغياه بنق  افصماه اف راعي  فالبنةاء عبةئ االجيةال كمةا تنقة  

 م تلف االمئاض اف راعي  وم  اهمها عم  االف ان ، افناع ر ...افخ 

 مراض الورا ية :اسباب اال

افتعةةئض فاليةةةعاعاه افنةة و  وغيئهةةةا يةةثد  افةةة  ا ةةتالاله علةةة  

مسةةت ا افصةةبغياه ينةةتذ عنهةةا امةةئاض  طيةةئ  تنتقةة  وراعيةةا عبةةئ 

 االجيال 

 واج االقةةارب مةة  اسةةباب افتةةي تةةثد  افةة  اهةة ر امةةئاض وراعيةة  

 تك ن مت مي  عنة االباء 

 

 مالحرات : 

  40ن 2افصيغ  افصبغي  فالنسان افعاد  هي 

افصةةةةةيغ  افصةةةةةبغي  فالنسةةةةةان افمصةةةةةاب بمةةةةةئض افمانغ فيةةةةة  هةةةةةي 

  1ت40ن 2
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 تمارين حول الورا ة 

  11الت ويم 

 تمث  اف عيق  افتافي  مجم ع يبغياه مئتب  ف لي  انسان  

 )ال ظ اف عيق  جيةاف 

 
 

 ما ا يشك  مجم ع هذب افصبغياه ؟

 ف ام جنسةةي  )مشةةيذف ؟ هةة  اف ليةة  افمسةةتعمل  جسةةمي  )أ  مةةثال جلةيةة

 مع افتعلي ؟

 ةةد افصةيغ  افصةبغي  وجةةنل افمةئد افةذ  ا ةذه منةةه هةذب اف لية  مةةع 

 افتعلي  ؟

 االجابة : 

 يشك  مجم ع افصبغياه افطابع افن و  

اف لية  افمسةتعمل  هةةي جسةمي  الن افصةبغياه مئتبةة   ةي يةةك  ا واج 

 متماعل  

  40ن 2افصيغ  افصبغي   

 ف xyف ج د افصبغي  افجنسيي  )جنل افمئد  كئ و فك 

 الت ويم الةاني :

بمةةئض تنةةا ر داون او افطةةابع افنةة و   ةةي اف عيقةة  فشةة ص مصةةاب 

 منغ في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيف تةع  افعنايئ افمثفم  فهذا افطابع ؟ -1

  ةد افصيغ  افصبغي  فهذا افمئد ؟ -2

 ه  افجني   كئ ام انث ؟ عل  اجابتك ؟ -3

هةةذا افطةةابع افنةة و  وافةةذ    ةةيم يتمثةة  اف لةة  افةةذ  يظهةةئب -4

 ؟1111يمل والد  /

 

 

 

 االجابة : 

تةةةع  افعنايةةئ افمثفمةة  فهةةذا افطةةابع بافصةةبغياه وتال ةةظ اعنةةاء 

 االنقسام اف ل   

 1ت40ن 2افصيغ  افصبغي  فهذا افمئدهي 

 ف xyافجني   كئ و فك ف ج د افصبغي  افجنسيي  )       

 و  وافةذ  يمةل والد  يتمث  اف ل  افذ  يظهئب هةذا افطةابع افنة 

 ةةي وجةة د يةةبغي ااةةا ي علةة  مسةةت ا  وج افصةةبغي  1111/

  18رقم 

 الت ويم الةال  : 

 تمث  اف عيق  االتي  ن ا  ف لي  جسمي   

 

 

 

 

 

 

 ؟ ومت  يظهئ ؟11ما ا يمث  افعنصئ رقم 

 أ  يكم  افمئق بي  اف لي  افجسمي  واف لي  افجنسي  

 

 االجابة : 

بغي وتظهةئ بصةة ر  واةح  اعنةةاء االنقسةةام يةة 1يمثة  افعنصةةئ رقةم 

 اف ل   

اف اليةةا افجسةةمي  علةةة  يةةك  أ واج متماعلةةة   ةةةي  تت اجةةة افصةةبغياه

ن يةبغي ) يةث ن عةةد 2)متشابه ف تشك  نمطا ن ويةا يعبةئ عنةه بـةـ 

 يبغي عنة اإلنسانف. 40ن  2افصبغياه غيئ افمتماعل  )م تلم ف و

 23يغ  افصةةبغي  )نف أ  امةةا  ةةي اف اليةةا افجنسةةي  تكةة ن ا اديةة  افصةة

 يبغي أ  نصف عةد افصبغياه افجسمي  

 

23 


