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التعلمية :الحصة التعلمية:الحصة
الميكروبات-2 عالم عالم الميكروبات-2 





الھواء والماء والتربة وأشياء : يحتوي محيط اإلنسان 
ال ل اتأخ ت ةال اال ف ت تعرف باسم  المجھريةالمتعضياتأخرى على العديد من

على خطيرة كائنات تصوراتنا في وھي ، ى الميكروبات ير  ور   ي  ي  روب  و ي
.  صحة اإلنسان وحياته

:اإلشكالية ي :إل
كذلك؟ فعال ھي ي   فھل ھل 
ھوما ھي أھم أنواعھا؟ و م ي و







ا ط نا ا أ ل تحمل أجسامنا طبيعيا ت
الميكروبات، من العديد من الميكروبات، العديد
بعضھا مالحظة يمكن مالحظة بعضھا يمكن
ة التال ا ط ال ا :باتباع الخطوات التاليةات ي و ع



.معقما من الجيلوزوحضر طبق بتري يحتوي وسطا مغذيا ي ي



م.ضع عليه بصمات أصابعك ثم قم بتغطيته بغطاء معقم ي م م ي ع



احفظه في مكان معقم لبضعة أيام في درجة حرارة مناسبة ثم افحصه 
بكتيرية مستعمرات لمالحظة بالمجھر ثم المجردة .بالعين المجردة ثم بالمجھر لمالحظة مستعمرات بكتيريةبالعين

أ ة تشكل مستعمرات بكتيرية بعد أيامل





كيف تفسر وجود الميكروبات بشكل مستعمرات؟-1
ا2 ك ال ا أ ل ا .استخلص أھم مميزات الميكروبات-2

ىتوجد البكتيريا على شكل -1
رمستعمرات ألن كل بكتيريا تتكاثر يري ب ن ر

مستعمرة .وتشكل ر ل  .و
ا2 كت ال زات ة:أھ التغذ التغذية،:أھم مميزات البكتيريا-2

ة نا ة ا ف التكاث .النمو والتكاثر في حرارة مناسبةالن



من أھم  البكتيريا
الميكروبات المعروفة
األن ف ش بعضھا يعيش في األنبوبا

رة ب ان لإلن الھضمي لإلنسان بصورةالھض
بكتيرياتعايشية مثل مثل بكتيريا تعايشية
استعملھاوالقولون التي ون ھوو ي 

عاإلنسان على نطاق واسع
بكتيريا القولونفي إنتاج الكثير من المواد 

Escherichia Coli.الصيدالنية



البعض اآلخر من
ببالبكتيريا يسبب  ي يري ب

مثل خطيرة لأمراضا ير  ر 
السبحية يالمكورات ب ورا ا ا

بعضالمسؤولة عن عن بعضالمسؤولة
األذن ةأمراض ل ل أمراض األذن
اللوزتين و

بكتيريا المكورات السبحية
Streptocoques Streptocoquesو اللوزتين 





مجھرية صغيرة جدا ال ترى إال بالمجھر  متعضيات:  الفيروسات
تنمو أن يمكن ال أنھا أي إجبارية خلوية متطفالت وھي اإللكتروني وھي متطفالت خلوية إجبارية أي أنھا ال يمكن أن تنمواإللكتروني

عن الكثير من األمراض الحميدة  مسؤولةو ھي . و تتكاثر خارج الخاليا
ب كت ال ناعة ال نق ض نزا األنفل ض ثل ثة SIDAالخ SIDAو الخبيثة مثل مرض األنفلونزا ومرض نقص المناعة المكتسب

السيدافيروس فيروس الزكام





: وحيدات الخلية الحيوانية
تعيش غالبا فيل

ا ال ا مستنقعات المياهق
ثل اك الراكدة مثلال

ا والبرامسيومال
الز الذال الذيالبالزموديوم

يسبب مرضض
ا ال يال ا الب البرامسيوم.المالريا



لھا  وفطريات مجھرية وحيدة الخلية تتكاثر بالتبرعم، :الخميرة
عة متن اد م إلنتاج ية العض اد الم بتخمير القيا عل القدرة على القيام بتخمير المواد العضوية إلنتاج مواد متنوعة القدرة

الصناعية  التخمراتالكثير من  وتستعمل في صناعة الخبز 
.  صيدالنية وإلنتاج مواد غذائية  

تبرعم فطر الخميرة فطر الخميرة



على بقايا العضوية عند توفر  مترممافطريات معظمھا يعيش :األعفان
أو النباتات على طفيلية حياة يعيش ما منھا ھناك أن إال الرطوبة إال أن ھناك منھا ما يعيش حياة طفيلية على النباتات أوالرطوبة

.الحيوانات
ناعة ف ل ت ا ض ة الغذائ ناعات ال ن الكث ف ل ت تستعمل في الكثير من الصناعات الغذائية، بعضھا يستعمل في صناعة ت

) pénicillium(  البنيسيليومالمضادات الحيوية مثل فطر 

ناألعفـــان
) البنيسيليوممثل فطر (  



ات1 ك ال ف .عرف الميكروبات-1
يصنفھا في جدول ذي خانتين-2 ي

ممرضة ممرضةوإلى غير .غير ممرضةوإلى ممرضة  
ائد3 ف ض ب تخل ا استخلص بعض فوائد -3

ا ك .الميكروباتال



ات1 ك ال ف .عرف الميكروبات-1

مجھرية حية كائنات بات المكروبات كائنات حية مجھريةالمكر



ممرضة-2 إلى خانتين ذي جدول في ممرضةوصنفھا .غير ر  2 ى  ين إ ي  ول  ي ج روھ  .ير 

ميكروبات ممرضةميكروبات غير ممرضة

القولون- السبحيةمثل(بكتيريا-بكتيريا )المكورات ون و يري  ب

escherichia coli  

يري يل(ب ب ) ور 

  -فيروس األنفلونزا ( الفيروسات-

 وصناعة األغذية ( الخمائر-

ة )األ

)  SIDAفيروس  

ة ا ال ة ل ال ا ).األدوية

المضادات(األعفان- صناعة

.وحيدات الخلية الحيوانية-

الفطريات- أو تظھر(المجھريةالخمائر ن   (أل

).الحيوية

ري  و  ھر (جھرير 

)اللثة وعلى الجلد 

األعفان-



:النتيجة 
كائنات حية مجھرية وحيدة الخلية ) الجراثيم( الميكروبات 

..)   البنسيليومالخميرة وفطر ( بعضھا مفيدة وغير ضارة مثل 

والبعض اآلخر يعتبر أجساما غريبة عن العضوية يمكنھا أن 

،               المكورات السبحية ( تسبب أمراض خطيرة 

...)فيروس األنفلونزا  

في المجاري  تعايشيةبعض البكتيريا يمكنھا أن تعيش حياة 

)  Escherichia coliبكتيريا القولون( الھضمية 
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