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التعلمية :الحصة التعلمية:الحصة
الغريبة-1 األجسام أمام الطبيعية الحواجز ريب1  م  ألج م  ي  بي جز  و





الحظ
الصورة 

وقل 
ماذا
تمثل؟

صورة مكبرة لرأس إبرة تظھر تجمع البكتريا فيھا



أين تعيش الميكروبات؟* 
.تعيش في كل مكان -

رغم انتشار الميكروبات في كل مكان * 
وبعدد كبير يستطيع اإلنسان تجنب الكثير 

.من األمراض الجرثوميةأل

من:اإلشكالية الجسم يحم الذي ما ما الذي يحمي الجسم من :اإلشكالية
الجراثيم؟ ھذه الجراثيم؟ھذه



تتكون  ويحيط الجلد خارجيا بكامل الجسم 
. طبقته السطحية من خاليا ميتة متراصة

بعض ھذه الخاليا يسقط باستمرار 



يحوي األنف شعيرات عديدة يمر 
ز تف ا ك ق الش ا عبرھا ھواء الشھيق، كما تفرزا

داخليا تبطن التي يالمخاطية ن  ب ي  ي 
ھي  والمجاري التنفسية مخاطا 

ل .مزودة بأھداب خلويةأ

بجفون مزودة اإلنسان ونعيون زو بج ن  إل يون 
تحوي رموش، كما أن 

الليزوزيمالدموع تحوي مادة
ط د ا ل .  التي لھا دور مطھرالت



يبطن األنبوب الھضمي داخليا بطبقة مخاطية تتجدد 
ا ا ا ا ك ا ا ا ا خالياھا باستمرار، كما تفرز جدرانه عصاراتال

غير بكتيريا تواجد يالحظ ذلك جانب إل ھاضمة إلى جانب ذلك يالحظ تواجد بكتيريا غير ھاضمة
األنبوب من مختلفة مستويات في بوب ضارة ن  وي   ي  ر 

خارجا، ليطرح بولية مجاري عبر البول يمر البول عبر مجاري بولية ليطرح خارجا،يمر
.حموضة  عاليتينوو يتميز بوجود  ملوحة  و و و ز ووو

المن الذكرية(يحتوي التناسلية المجاري )إفرازات ) إفرازات المجاري التناسلية الذكرية(يحتوي المني
و ھي مادة ذات حموضة مثلھا مثل المنينعلى مادة ھينى و ي و
.المھبل عند المرأة مفرزات



 والتجدد الجراثيم دخول يمنع فيزيائي حاجز يعتبر : الجلد1-
.بهالملتصقةالجراثيمبإسقاطيسمحلخالياهالمستمر مح

عالية حموضة ذو عرقا العرقية الغدد تفرز : العرقية الغدد2-
.والبكترياالمجھريةالفطرياتمنالكثيرنمويعيق ق
 ، الدموع ، األنفي كالمخاط الطبيعية اإلفرازات تحتوي3-

يسببمماالبكترياجدار يخربالذيالليزوزيمإنزيماللعاب زيمب ربييزوزيمإ ري ريج ببب ي
.موتھا

إلتصاقتمنعالتنفسيةالمجاريتبطنالتيلمخاطيةاالطبقة4- نييب ريب قعيج إ
.البكتريا طرد على تعمل مھتزة بااھدأ وتحتوي بھا البكتريا

منالعديدعلىييقضحامضياوسطاالمعدةإفرازاتتوفر5- ر5 زو ر نيىيييوإ
الجراثيم

.وتقتلھا البكتريا نشاط من تمنع العفج في قاعدية إفرازات وجود6-    
 الھضم عملية على تساعد  الغليظة األمعاء في تعيش التي ممرضة الغير البكتريا7-
.لنموھا مناسب غير وسط بتوفير الممرضة  المجھرية  العضويات  بمنافسة تقوم
يحتوي السائل المنوي للذكر واإلفرازات المھبلية لألنثى على مواد مضادة 8-

.للجراثيم



احص مختلف الحواجز التي تستعملھا  -  1  
العضوية لمنع دخول الجراثيم إلى العضوية

قة ا ال ثائق ال طالقا .انطالقا من الوثائق السابقةا

حدد كيف يتم الدور الدفاعي لكل حاجز من  -  2
.الحواجز السابقة

ميكانيكية3 حواجز إل حواجزوصنفھا حواجزوصنفھا إلى حواجز ميكانيكية- 3
كيميائيةكيميائية



احص مختلف الحواجز التي تستعملھا العضوية لمنع دخول  -1 
السابقة الوثائق من انطالقا العضوية إل .الجراثيم إلى العضوية انطالقا من الوثائق السابقةالجراثيم

 المخاط – األغشية المخاطية – الحواجز ھي الجلد–
ة فة في المنين– ملوحة وحموضة البول – العصارات– الدموع

المھبل وإفرازات .المني وإفرازات المھبلالمني
.حدد كيف يتم الدور الدفاعي لكل حاجز من الحواجز السابقة -2 ي م
طريقة عمل الموانع:

الجراثي دخول ويمنعان الجس يغلفان والمخاطية الجلد .الجلد والمخاطية يغلفان الجسم ويمنعان دخول الجراثيم -
.الشعيرات توقف وتحبس الجراثيم -
أو  بملوحتھاالمخاط بقية السوائل األخرى تقتل الجراثيم  -

.حموضتھاحموضتھا



صنفھا إلى حواجز ميكانيكية و حواجز كيميائية  -  3

وتصنيف الموانع الطبيعية في جدول   ج ي ي بي ع و ي

كيميائية حواجز ميكانيكية حواجز كيميائيةحواجز حواجز ميكانيكية
-عصارات-عرق-دموع  عصاراتعرقدموع-مخاطية-جلد
  المني - مخاط  - بول 

    مخاطيةجلد
األنف   شعيرات

وإفرازات المھبلأل .  و األذن والرموش
اث ال تقتل اث ال قف تقتل الجراثيمت توقف الجراثيم





:النتيجة 

ة لمختلف المجاري- ة المبطن د والمخاطي يشكل الجل

ة  رازات المختلف مية واإلف اط،( الجس دموع، المخ ال

ي ، مة ،المن ارات الھاض ول، العص رق ، الب يالع

رزات لمف ا...المھب ي)وغيرھ اجز الطبيع الح يرھبرز ي)و بي جز

دون ول يح ذي ال ، ة الغريب ام األجس ام أم وناألول ول  ي ي ريب   م  ألج م  ألول 

للعضوية .اختراقھا للعضويةاختراقھا
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