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 َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي ُمَحمَّّد

 كيف تصنف الكائنات احلية؟
 َاسا تؿعٌ يٛ ٚدزت ْؿغو ٚسٝزًا يف ب١٦ٝ َا؟

 َا ايها٥ٓات اؿ١ٝ اييت َٔ املُهٔ إٔ تتٛادز يف ٖشٙ ايب١٦ٝ؟

 ٌٖ ٜٛدز أٟ ضضص ميهٔ إٔ ٜكع عًٝو َٔ ٖشٙ ايها٥ٓات؟ أّ إٔ نٌ ايها٥ٓات عتهٕٛ يف صاؿو؟

 ٙ ايب١٦ٝ؟ٌٖ تتٛقع إٔ تزّٚ سٝاتو طٜٛاًل يف ٖش

 يإلداب١ ع٢ً ٖشٙ ايتغاؤالت البز يو َٔ إٔ تتعضف ع٢ً نٌ َا ٜزٚص سٛيو يف ايب١٦ٝ اييت تتٛادز بٗا، ؾٓتٛقع إٔ ػز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َٔ َجٌ ٖشا ايؾهٌ تأتٞ اإلدابات

 ْٚتعضف ع٢ً إداب١ عؤاٍ آخض ٖٚٛ ملاسا ْصٓـ ٖشٙ ايها٥ٓات يف َجٌ ٖشا ايتصٓٝـ

 ْتعضف اآلٕ ع٢ً تعبري دزٜز ٖٚٛ ايتصٓٝـ ، ٖٚشا ٖٛ َا عٓزصع٘ سايًٝا

 .ٚضع ايها٥ٓات اؿ١ٝ يف فُٛعات َٓع١ُ باالعتٓار ـصا٥صٗا املؾرتن١:  التصنيف

ُٜصتـ ايعًُا٤ ايها٥ٓات اؿ١ٝ؟  نٝـ 

ُٜكغِ ايها٥ٓات اؿ١ٝ إىل ْباتات ٚسٝٛاْات ، ٚيهٔ ٖشا ايتكغِٝ عذظ عٔ ٚصـ فُٛعات َٔ ايها٥ٓات اييت مل  نإ ايتكغِٝ ايكزِٜ 

َغتٓزًا إىل ؽهٌ ايها٥ٓات  -تتؿل صؿاتٗا ٚ أٟ َٔ ايكغُني، يشيو طٛص ايعامل ايغٜٛزٟ ناصيٛؼ يٝٓٝٛؼ ْعاَا دزٜزا يًتصٓٝـ  

 عًِ ايتصٓٝـأمسٛٙ  -ٚتضنٝبٗا 

 عًِ ٚصـ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚتغُٝتٗا ٚتصٓٝؿٗا: التصنيفعًِ 

 .املعًَٛات عٔ ايها٥ٓات َٓٗا عزر األْٛاع املعضٚؾ١ ٚخصا٥صٗا املُٝظ٠ ٚايعالق١ بني ٖشٙ األْٛاع ٜعطٞ ايتصٓٝـ فُٛع١ َٔ

 األؽهاٍ ايتدطٝط١ٝ املتؿضع١

 .، ساٍٚ صبطٗا ببعطٗا تبعًا ـصا٥صٗا" ايطؿزع ٚايهٓػض ٚاألؾع٢ ٚاألصْب  " يزٜو فُٛع١ َٔ ايها٥ٓات : ْؾاط

 ميهٔ اعتدزاّ اؾزٍٚ ايتايٞ

 األصْب األؾع٢ ايهٓػض ايطؿزع 

     تًز ايصػاص نا١ًَ ايُٓٛ

     يزٜٗا دًز داف

     تتٓؿػ يف اهلٛا٤

     يزٜٗا ؾضٚ

 ثِ ْضعِ ايؾهٌ ايتدطٝطٞ املتؿضع ايتايٞ

  ْبزأ بايصؿ١ املؾرتن١ بني نٌ ايها٥ٓات •

  ثِ ايصؿ١ اييت تًٝٗا •

  ثِ ايصؿ١ ايتاي١ٝ •

 ٖٚهشا •

  نا٥ٔ سغب صؿات٘ثِ ْطع ايها٥ٓات نٌ  •

  

 َٔ ايها٥ٓات املتٛقع١ يف ايب١٦ٝ

 ايٓباتات اؿٝٛاْات

 تغتطٝع إٔ تأنًٗا ؽاف إٔ تأنًو صاؿ١ يألنٌ عا١َ

 ٝٛص ٚغريٖاايظٚاسـ ٚايط

 بعطٗا ضاص بعطٗا غري ضاص

 يزٜٗا ؾضٚ

 تًز ايصػاص نا١ًَ ايُٓٛ

 تتٓؿػ يف اهلٛا٤

 يزٜٗا دًز داف

 ايطؿزع

 األؾع٢

 ايهٓػض

 األصْب
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 َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي ُمَحمَّّد

 َغتٜٛات ايتصٓٝـ

فُٛع١ َٔ ايُؾعب نٌ ؽعب١  ُتصٓـ ايها٥ٓات اؿ١ٝ يف فاالت نٌ فاٍ ٜتهّٛ َٔ فُٛع١ َٔ املُايو نٌ ممًه١ تتهٕٛ َٔ 

تتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ ايطٛا٥ـ نٌ طا٥ؿ١ تتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ ايُضتب نٌ صتب١ تتهٕٛ َٔ فُٛع١ َٔ ايعا٥الت نٌ عا١ً٥ 

 ٕ فُٛع١ َٔ األْٛاعَٛٔ فُٛع١ َٔ األدٓاؼ ٚنٌ دٓػ ٜته تتهٕٛ

 .فاالت ـ ممايو ـ  ُؽعب ـ طٛا٥ـ ـ ُصتب ـ عا٥الت ـ أدٓاؼ ـ أْٛاع: ٚاختصاصًا 

 ايكطط األيٝؿ١: َجاٍ

ايًشّٛ  ايكطط األيٝؿ١ ٖٞ ْٛع َٔ دٓػ ايكطط ٚدٓػ ايكطط ٖٛ دٓػ َٔ عا١ً٥ ايغٓٛصٜات ٚايغٓٛصٜات ٖٞ إسز٣ عا٥الت صتب١ آن١ً

ٖٚٞ إسز٣ ُصتب طا٥ؿ١ ايجزٜٝات ٖٚٞ إسز٣ طٛا٥ـ ؽعب١ اؿبًٝات ٖٚٞ إسز٣ ُؽعب ممًه١ اؿٝٛإ ٖٚٞ إسز٣ ممايو فاٍ سكٝك١ٝ 

 .ايٓٛا٠

 األمسا٤ ايع١ًُٝ

 َٔ املعًّٛ إٔ يهٌ ؽ٤ٞ يف ايٛدٛر َٚٓٗا ايها٥ٓات اؿ١ٝ أمسًا ، ٚنٌ نا٥ٔ خيتًـ امس٘ عٔ باقٞ ايها٥ٓات

َكطعًا يشيو نإ َٔ ايصعب ايتعضف ع٢ً  12ٝٛاْات نإ ايعًُا٤ قبٌ يٝٓٝٛؼ ٜغتدزَٕٛ أمسا٤ تتهٕٛ َٔ سٛايٞ يًتعضف ع٢ً اؿ

 اؿٝٛاْات ٚيف بعض األسٝإ ٜهٕٛ يًها٥ٔ ايٛاسز أنجض َٔ اعِ

ُا َع أٟ سٝٛإ اعتدزّ يٝٓٝٛؼ أعًٛبًا ٍأٌٖ يتغ١ُٝ اؿٝٛاْات عٝح ٜهٕٛ يهٌ سٝٛإ اعِ ٜتهٕٛ َٔ َكطعني ؾكط ٜصعب تهضاصٖ

 آخض يشيو أصبح يهٌ سٝٛإ امسًا خاصًا

 :ايكاعز٠ اييت اعتدزَٗا يٝٓٝٛؼ يتغ١ُٝ اؿٝٛإ

ٚتعين    Tyrannosarus rex، َجٌ  ، ُٜٚعطٞ  االعِ أسٝاْا َعًَٛات عٔ ايها٥ٔ اؿٞاعتدزاّ ايًػ١ ايالت١ٝٓٝ أٚ ايْٝٛا١ْٝ (1

 .ايغش١ًٝ ايطاغ١ٝ

 أٚ ع٢ً األقٌ خيتًـ عٔ ايٓص ايشٟ حيتٜٜٛ٘هٕٛ اـط َا٥اًل أٚ ؼت٘ خط  (2

  ٜتهٕٛ االعِ َٔ َكطعني، األٍٚ ٖٛ اعِ اؾٓػ، ٚايجاْٞ ٖٛ اعِ ايٓٛع (3

  .ٜبأ اعِ اؾٓػ عضف التٝين نبري بُٝٓا ٜبزأ اعِ ايٓٛع عضف التٝين صػري (4

    T. rexُُٜهٔ نتابت٘    Tyrannosarus rex، ؾُجأًل ُُٜهٔ اختصاص األمسا٤ (5

ُٜغ٢ُ ايؿٝ: َجاٍ   maximus ٜزٍ ع٢ً اعِ اؾٓػ ، ٚاملكطع ايجاْٞ ٖٚٛ   Elphas، املكطع األٍٚ ٖٚٛ    Elphas maximusٌ األعٟٝٛ 

 .ٜزٍ ع٢ً اعِ اؾٓػ

  جٓا١ٝ٥اياملؿاتٝح 
ُٜغتدزّ يف ؼزٜز ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٜٚتهٕٛ َٔ إدابات ع٢ً عًغ١ً َٔ األع١ً٦  عٓصض َغاعز 

 ْعاّ َتٓاّ

 ٜهتؾؿٕٛ أْٛاعًا دزٜز٠ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٜٚكَٕٛٛ بتصٓٝؿٗاال ٜظاٍ ايعًُا٤ 

قز جيز ايعًُا٤ أسٝاًْا نا٥ًٓا سًٝا خيتًـ متاًَا َع نٌ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٚال ٜتؾاب٘ َعٗا ؾٝصعب تصٓٝؿ٘، ٚقز سزخ ٖشا َع نا٥ٔ 

ص ٖشا ايها٥ٔ ال تتؾاب٘ َع أٟ َٔ ٖٚٛ نا٥ٔ ٜعٝؿ ع٢ً ؾِ أّ ايضٚبٝإ ٚقز ٚدز ايعًُا٤ إٔ خصا٥   Symbion Pandoraُٜزع٢ 

 ايها٥ٓات اؿ١ٝ يشيو أضاؾٛا ؽعب١ دزٜز٠ يف ايتصٓٝـ ؽص ٖشا ايها٥ٔ
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 َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي ُمَحمَّّد

 اجملاالت واملمالك
 عٓزَا انتؾـ ايعًُا٤ ايٝٛدًٝٓا أصارٚا إٔ ٜصٓؿٖٛا ؾزصعٛا خٛاصٗا  ؾٛدزٚا أْٗا

 ا بٓؿغٗا عٔ طضٜل ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞأسار١ٜ اـ١ًٝ ٚتعٝؿ يف بضى املٝا٠ ، ٚخطضا٤ ٚتصٓع غشا٤ٖ: ايٝٛدًٝٓا

 ٖشٙ اـصا٥ص ٖٞ يف ايػايب خصا٥ص ْباْات

 نا٥ٓات ُأخض٣تتشضى بٛعاط١ األعٛاط ، ٚتتػش٣ أسٝاًْا ع٢ً : ٚدز ايعًُا٤ صؿات أخض٣ َجٌ أْٗا

 ٖٚشٙ خصا٥ص يف ايػايب ُتؾب٘ صؿات اؿٝٛاْات 

 صٓٝـ ايها٥ٓات اؿ١ٝ َجٌ ايٝٛدًٝٓايشيو صٓـ ايعًُا٤ ممًه١ دزٜز٠ ٖٞ ممًه١ايطال٥عٝات يت

 قغِ ايعًُا٤ ايها٥ٓات اؿ١ٝ إىل ثالخ فاالت ص٥ٝغ١ٝ نٌ فاٍ حيتٟٛ ع٢ً فُٛع١ َٔ املُايو

 :فاٍ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايكزمي١

، ٚتعٝؿ يف ٖٚٛ َهٕٛ بايهاٌَ َٔ ايبهتريٜا ايكزمي١ ٖٚٞ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ أسار١ٜ اـ١ًٝ ٚؼتٟٛ ع٢ً ْٛا٠ غري قزر٠ بػالف 

 ايب٦ٝات ايكاع١ٝ سٝح ال تغتطٝع ايها٥ٓات اؿ١ٝ األخض٣ ايعٝؿ ؾٝٗا، بعض أْٛاع ايبهتريٜا ايكزمي١ تعٝؿ يف ايب٦ٝات املعتزي١ َجٌ َٝاٙ

 احملٝطات

 :فاٍ ايبهتريٜا

 باقٞ ايبهتريٜا تٓتُٞ إىل فاٍ ايبهتريٜا ٚنًٗا نا٥ٓات أسار١ٜ اـ١ًٝ بزا١ٝ٥ ايٓٛا٠

 ٜا يف نٌ َهإ تكضٜبًا يف ايرتاب ، يف املا٤، ع٢ً أدغآَا، ٚست٢ يف راخٌ أدغآَاتتٛادز ايبهتري

 ٖٚٞ َٛدٛر٠ يف األَعا٤ ُٚتٓتر ؾٝتاَني ى   E. coliَٔ أْٛاع ايبهتريٜا املؾٗٛص٠ إٟ نٛالٟ  

 بعض أْٛاع ايبهترياٜا ضاص ٜٚغبب أَضاضًا َجٌ االيتٗاب ايض٥ٟٛ

ُٜغتدزّ يف األْؾط١ اي١َٝٛٝ َجٌ تًو  بعض األْٛاع ْاؾع ٜٚغتدزّ يتشطري َٛار نُٝٝا١ٝ٥ ُتغتدزّ ملهاؾش١ ايبهتريٜا ايطاص٠ ٚبعطٗا 

 املغتدز١َ يتشٌٜٛ اؿًٝب إىل يدي

 :فاٍ سكٝك١ ايٓٛا٠
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    ٚنا٥ٓات أسارٜـ١ اـًٝـ١ أ

ــٔ    ــا ٚيهـ ــز٠ اـالٜـ عزٜـ

 بغٝط١

  ُٜؾـــب٘ اؿٝٛاْـــات بعطـــٗا 

ُٜؾ  .ب٘ ايٓباتاتٚبعطٗا 

 ايطال٥عٝــات ايــيت : األٚيٝــات

 .تؾب٘ اؿٝٛاْات

   األٚيٝــات ايـــيت  : ايطشايــب

 .تؾب٘ ايٓباتات

    األَج١ً ايؾـا٥ع١ ايؿطـض َٔ

 .ايػضٟٚ ٚايٝٛدًٝٓا

  .اسنض صؿات ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايتاٜع١ ملًُه١ اؿٝٛإ

نا٥ٓات س١ٝ َعكز٠ ، عزٜز٠ اـالٜـا، يـٝػ هلـا دـزص     

 .خ١ًٜٛ، ٚبإَهاْٗا ايتٓكٌ،ٚيزٜٗا سٛاؼ َتدصص١

 .اسنض ؾا٥ز٠ اؿٛاؼ بايٓغب١ ألؾضار ممًه١ اؿٝٛإ

ــ١  تغــاعزٖا ع ــتػريات ايب٦ٝ ــ٢ االعــتذاب١ ايغــضٜع١ ي ً

 احملٝط١

 َا عالق١ أؾضار ممًه١ اؿٝٛإ بأؾضار املُايو األخض٣؟

ٜعتُز أؾضار ممًه١ اؿٝٛإ ع٢ً أؾضار املُايو األخض٣ 

 ؾُجاًل

ٜعتُــز أؾــضار ممًهــ١ اؿٝــٛإ عًــ٢ أؾــضار ممًهــ١  

 ايٓبات يف ايػشا٤

ٜعتُــز أؾــضار ممًهــ١ اؿٝــٛإ عًــ٢ أؾــضار ممًهــيت 

ايبهتريٜا ٚايؿطضٜات يتشًٌٝ املٛار ايػشا١ٝ٥ املٛدٛر٠ يف 

 .ايها٥ٓات املٝت١

 عزٜــز٠ اـالٜــا  نا٥ٓــات سٝــ١

 َٚعكز٠

    ــات ٚال ــشا٤ٙ نايٓب ــٓع غ ال ٜص

 .ٜأنٌ ايػشا٤ ناؿٝٛإ

   ميتص املٛار ايػشا١ٝ٥ َٔ ايب٦ٝـ١

 احملٝط١ 

   ــ١ُ ــاص٠ ٖاضــ ــتدزّ عصــ ٜغــ

ر ايػشا١ٝ٥ املٛدٛر٠ يتؿهٝو املٛا

 .بايب١٦ٝ قبٌٝ اَتصاصٗا

     بعطٗا ٜصـًح يألنـٌ ٚبعطـٗا

 .عاّ

     َٔــٔ األَجًــ١ ايؾــا٥ع١ ايعؿــ

 ٚعٝؿ ايػضاب

ٖٞ ممًه١ َه١ْٛ َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ اييت يزٜ٘ دزص خ١ًٜٛ تصٓع 

 .غشا٤ٖا عٔ طضٜل ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ

يغبب، البز إٔ تعٝؿ ايٓباتات عًـ٢  اسنض ا:ؼ 

 ايٝابغ١ أٚ ؼت املا٤ ايشٟ خيرتق٘ ايط٤ٛ؟

يهٞ تتعضض يط٤ٛ ايؾـُػ ايـالطّ إلمتـاّ    : ز 

 .ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ

  َععِ ايها٥ٓات اؿ١ٝ تعتُز ع٢ً ايػشا٤

ُٜصٓع٘ ايٓبات  ايشٟ 

     بعض ايٓباتات تـٛؾض املغـهٔ يها٥ٓـات

سٝــ١ أخـــض٣ َجـــٌ ؽـــذض٠ ايغـــٝهٛصٜا  

١ ايــيت تــٛؾض َــأ٣ٚ يــبعض أْــٛاع ايعُالقــ

 .ايطٝٛص ٚاؿؾضات ٚنا٥ٓات أخض٣

 ٜتهٕٛ فاٍ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ َٔ أصبع ممايو ٖٞ

 ممًه١ ايؿطضٜات
 

 ممًه١ اؿٝٛإ ممًه١ ايطال٥عٝات
 ممًه١ ايٓبات
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 علوم ثامن
 أوراق العمل

 

 نا٥ٓات س١ٝ غضٜب١

 ٖٚٞ ايها٥ٓات اؿ١ٝ اييت ػُع يف صؿاتٗا بني فُٛع١ َٔ ايصؿات املٛدٛر٠ بأؾضار ممايو أخض٣ غري ممًهتٗا

  َجٌ بعض ايٓباتات اييت تتػش٣ ع٢ً نا٥ٓات أخض٣ َجٌ اؿٝٛاْات

  نُا ميهٓٗا االْتكاٍ َجٌ اؿٝٛاْاتبعض ايطال٥عٝات تكّٛ بع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ َجٌ ايٓباتات 

  َٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايػضٜب١ املٛدٛر٠ مبًُه١ اؿٝٛإ ايزٜزإ ٚاؿؾضات ٚاملضدإ

ُٜصٓـ نٓبات، اسنض ايغبب  .االعؿٓر نإ 

 .ألٕ اإلعؿٓر غري قارص ع٢ً اؿضن١ ٚتؿتكض يًشٛاؼ

ُٜصٓـ سايٝا نشٝٛإ،اسنض ايغبب  .إال إٔ اإلعؿٓر 

 ري قارص ع٢ً ُصٓع غشا٥٘ بٓؿغ٘ألٕ اإلعؿٓر غ

 
 البكترييا والكائنات احلية القدمية

سنضْا َٔ قبٌ إٔ ايها٥ٓات اؿ١ٝ نًٗا تتبع اجملاالت ايجالخ ٖٚٞ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايكزمي١ ، ايبهتريٜا، ٚايها٥ٓات اؿ١ٝ سكٝك١ٝ 

 ايٓٛا٠

 .ٓٛا٠ أٟ أْٗا يٝػ يزٜٗا ْٛا٠ قاط١ بػؾا٤ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايكزمي١،ٚ ايبهتريٜا نا٥ٓات أسار١ٜ اـ١ًٝ بزا١ٝ٥ اي

 اسنض األَانٔ املتاس١ اييت تٛؾض سٝا٠ يًبهتريٜا؟

 تغتطٝع ايبهتريٜا ايعٝؿ يف نٌ َهإ تكضٜبًا ؾٗٞ تعٝؿ يف ايرتاب ٚايضَاٍ ٚاملٝاٙ ٚع٢ً أدغاّ 

 ١ٝ اييتع ايعٝؿ يف ايب٦ٝات ايكاعايها٥ٓات اؿ١ٝ األخض٣ بٌ ٚراخٌ أدغاَٗا أٜطًا، نُا تغتطٝ

 ال تغتطٝع نا٥ٓات أخض٣ غريٖا ايعٝؿ ؾٝٗا َجٌ ٜٓابٝع املٝاٙ اؿاص٠

 تتؿاٚت أسذاّ ايبهتريٜا  ؾُٓٗا َا ال ميهٔ صؤٜت٘ بايعني اجملضر٠  ـ ٖٚشا َععُٗا ـ َٚٓٗا َا 

 .عتدزاّ فٗض يضؤٜتٖ٘ٚٛ سذِ ال حنتاز ال mm 0.6ٜٚصٌ أسٝاًْا إىل  ٖٛ َتٛعط اؿذِ َٚٓٗا َا ٖٛ أنرب َٔ سيو آالف املضات

 ٚيهٔ ايبهتريٜا ال ؽضز عٔ ثالث١ أؽهاٍ

 حسب الشكل لبكتريياتصنيف ا
 ايبهتريٜا اؿًظ١ْٝٚ ايبهتريٜا ايهض١ٜٚ ايبهتريٜا ايعص١ٜٛ 

 

   

 ممٝظاتٗا

َغاس١ عطشٗا نبري٠ ُتغٌٗ 

عًٝٗا اؿصٍٛ ع٢ً ايػشا٤ 

 يهٔ ُتعطٗا أنجض يًذؿاف

ٜكٞ ايؾهٌ ايهضٟٚ 

 ا َٔ اؾؿافبهتريٜيا

ط١ًٜٛ ٚيٛيب١ٝ ٚتغتدزّ 

 األعٛاط يف اؿضن١

 خصا٥ص ايبهتريٜا

 ؼزر أؽهاٍ ايبهتريٜا دزصإ خ١ًٜٛ قاع١ٝ ٚيهٔ تتٓٛع أؽهاهلا نُا عبل 

 تتشضى ايبهتريٜا يف املا٤ ٚايغٛا٥ٌ عٔ طضٜل األعٛاط 

 ٓٛا٠مجٝع أْٛاع ايبهتريٜا ٚايها٥ٓات اؿ١ٝ ايكزمي١ أسار١ٜ اـ١ًٝ ٚبزا١ٝ٥ اي 

 ٌتتالصل بعض ايبهتريٜا يتهٕٛ خٝٛط أٚ صؿشات صقٝك١ يهٔ نٌ َٓٗا تعٌُ نها٥ٔ َغتك 

 تتؾاب٘ َع ايها٥ٓات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ يف 

 تتهاثض (3 تتشضى (2 ؼصٌ ع٢ً ايطاق١ (1

 ؽتًـ عٔ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ يف 

 ؽتًـ يف طضم تهاثضٖا (3 أصػض َٔ سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ (2 أبغط َٔ سكٝك١ ايٓٛا٠ (1

 

 .اسنض تعضٜـ ايها٥ٔ اؿٞ بزا٥ٞ ايٓٛا٠

 :ايها٥ٔ اؿٞ بزا٥ٞ ايٓٛا٠

نا٥ٔ سٞ أسارٟ اـ١ًٝ ي٘ ْٛا٠ يٝغت 

 قزر٠ بػالف

 سؿ١ٓ صػري٠ َٔ ايرتاب ُتكزص نتًتٗا

 .ًَٝاص بهتريٜا 2.5دضاّ قز ؼتٟٛ ع٢ً  1 
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 زا١ٝ٥ ايٓٛا٠تهاثض ايها٥ٓات ب

 تتهاثض ايها٥ٓات بزا١ٝ٥ ايٓٛا٠ عٔ طضٜل ع١ًُٝ ُتغ٢ُ االْؾطاص ايجٓا٥ٞ سٝح ٜٓؾطض ايها٥ٔ إىل نا٥ٓني

 :خطٛات االْؾطاص ايجٓا٥ٞ

 املٛدٛر باـ١ًٝ ٖٚٛع٢ً ؽهٌ سًكٞ  DNAٜتِ ْغذ  (1

  مبهإ كتًـ عٔ األخض٣ بػؾا٤ اـ١ًٝ  DNAتضتبط نٌ ْغد١ َٔ  (2

   DNAتٓؿصٌ سًكتا تُٓٛ اـ١ًٝ ٚغؾاؤٖا ؾ (3

ُٜصبح سذِ اـ١ًٝ ضعـ سذُٗا األصًٞ  (4  تكضٜبًا ٜتدصض ايػؾا٤ اـاصدٞ إىل ايزاخٌ ٜٚتهٕٛ دزاص عٓزَا 

 املٛدٛر باـ١ًٝ األص١ًٝ   DNAؼتٟٛ نٌ خ١ًٝ ع٢ً ْغد١ َٔ ٚ خًٟٛ دزٜز ٜؿصٌ بني اـًٝتني اؾزٜزتني

 األبٛاؽ ايزاخ١ًٝ

 زاؾ١٦ ايضطب١، يشيو حناٍٚ ٚضع َا ْضٜز سؿع٘ راخٌ ايجالدات  َع ػؿٝؿ٘ ست٢ متٛت ايبهتريٜاتٓؾط َععِ ايبهتريٜا يف املٓاطل اي

ُٜغ٢ُ باألبٛاؽ ايزاخ١ًٝيهٔ    ٖٓاى بعض األْٛاع َٔ ايبهتريٜا ؼاٍٚ اؿؿاظ ع٢ً ْٛعٗا عٔ طضٜل تهٜٛٔ َا 

َُشاط بػؾا٤ مسٝو ٜتؾهٌ راخٌ اـ١ًٝ ايبهتري١ٜ ٜٚكاّٚ : ايبٛؽ ايزاخًٞ  ايب٦ٝات ايكاع١ٝبٛؽ 

حيتٟٛ ايبٛؽ ايزاخًٞ ع٢ً َار٠ ٚصاث١ٝ ٚبضٚتٝٓات ٚتغتطٝع أبٛاؽ نجري٠ ايبكا٤ س١ٝ يف أَانٔ ساص٠ دزًا أٚ باصر٠ دزًا ٚعٓزَا تتشغٔ 

  .ايعضٚف تٓؿتح األبٛاؽ ٚتٓؾط ايبهتريٜا ثا١ْٝ

 َا صطبتًَٕٝٛ ع١ٓ ٚعٓز 30 بكٝت األبٛاؽ س١ٝ ضُٔ سؾض٠ ظًت قؿٛظ١ يف ايهٗضَإ ملز٠

 .األبٛاؽ راخٌ املدترب منت ايبهتريٜا

 
 جمال البكترييا

 املعضٚؾ١ ٖٞ بهتريٜا َععِ ايها٥ٓات اؿ١ٝ بزا١ٝ٥ ايٓٛا٠

 ًَٝاص ع١ٓ  3.5ٖٚٞ أنجض اجملاالت َٔ سٝح عزر األؾضار ، نُا ٜعتكز ايعًُا٤ إٔ ايبهتريٜا ٖٞ أقزّ ايها٥ٓات ع٢ً األصض ٚتعٝؿ َٔ 

 تصٓٝـ  ايبهتريٜا

 تصنيف البكترييا على الطزيقة اليت حتصل بها على الغذاءز ٜعتُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايبهتريٜا ايظصقا٤

ٖٞ َٔ ايبهتريٜا املٓتذ١، تعٝؿ عار٠ يف املا٤، ؼتٟٛ ع٢ً ايهًٛصٚؾٌٝ ايشٟ ٜغاعزٖا يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ، ؽًـ أيٛإ ايصبػات 

 .ٖٛ أطصم َٚٓٗا َا ٖٛ أمحض، ٚتتشهِ أيٛإ ايصبػات يف أيٛإ ايبهتريٜا املٛدٛر٠ بٗا ؾُٓٗا َا ٖٛ أخطض َٚٓٗا َا

 .ايبهتريٜا ايظصقا٤ سات ايصبػ١ اؿُضا٤ متٓح طا٥ض ايؿالَٓذٛ ايًٕٛ األمحض العتُارٙ عًٝٗا يف ايػشا٤

  
  

 البكترييا حبسب طزق حصوهلا على الغذاء إىل ُتصنف

 ١ًًبهتريٜا ق

 

 بهتريٜا َغتًٗه١
 بهتريٜا َٓتذ١

 

ع٢ً ايها٥ٓات املٝت١  تتػش٣

ُٚتعٝز املٛار ايػشا١ٝ٥ إىل ايرتب١ 

 يتغتؿٝز بٗا نا٥ٓات س١ٝ أخض٣

ؼصٌ ع٢ً غشا٥ٗا َٔ ايها٥ٓات 

اؿ١ٝ األخض٣ اييت تعٝؿ ع٢ً 

 أدغاَٗا أٚ راخٌ أدغاَٗا

تصٓع غشا٥ٗا بٓؿغٗا ٚتغتدزّ 

ض٤ٛ ايؾُػ أٚ طاق١ نُٝٝا١ٝ٥ 

 يصٓع ايػشا٤
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 القدميةجمال الكائنات احلية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ايب٦ٝات ايكاع١ٝ 

 اييت تعٝؿ ؾٝٗا ايها٥ٓات اؿ١ٝ ايكزمي١َٛاصؿات األَانٔ 

 ُتؿطٌ ايب٦ٝات اييت ٜتٛادز ؾٝٗا ايكًٌٝ َٔ اأُلنغذني أٚ اـاي١ٝ َٔ اأُلنغذني.  

 ايٝٓابٝع اؿاص٠ 

  ُٚدزت ع٢ً عُل  .يف دًٝز ايكاص٠ ايكطب١ٝ اؾٓٛب١ٝ  430mاألَانٔ ايباصر٠ دزًا، ست٢ أْٗا 

  8ممهٔ إٔ تتٛادز ع٢ً عُلKm  عطح األصض َٔ. 

 يف  .نُا أْٗا تعٝؿ يف ب٦ٝات قاع١ٝ ٜغتشٌٝ ع٢ً نا٥ٓات س١ٝ أخض٣ اؿٝا٠ بٗا، إال أْٗا تتٛادز أٜطا يف ايب٦ٝات املعتزي١

 .احملٝطات

ُٚدزت ؾإْٗا ؽتًـ يف تضنٝبٗا ايهُٝٝا٥ٞ عٔ ُدُزص ايبهتريٜا ايعار١ٜ  ؽتًـ عٔ ايبهتريٜا يف أْٗا يٝػ يزٜٗا ُدُزص خ١ًٜٛ ٚإٕ 

  

 ُتصنف الكائنات احلية القدمية إىل ثالث أنواع رئيسة هي

 َُشبات اؿضاص٠

 

 َُشبات املًح

 

 صاْعات املٝجإ

 

ت املًٛس١ تعٝؿ يف ايب٦ٝات سا

ايعاي١ٝ نايبشض املٝت ٚايبشري٠ 

 ايهرب٣ بأَضٜها

تعٝؿ يف املٝاٙ اؿاص٠ دزًا يف ايؿتشات ايعُٝك١ باحملٝطات 

60ٜٚٓابٝع املٝاٙ اؿاص٠ بني رصديت سضاص٠ 
o
C    ٚ80

o
C  

250ٚتغتطٝع ؼٌُ رصدات أع٢ً َٔ 
o
C   

تعٝؿ يف املغتٓكػات ٚيف 

أَعا٤ اؿٝٛاْات ُٚتطٌ غاط 

 املٝجإ
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 الفريوسات
 .دغِٝ فٗضٟ ٜزخٌ اـ١ًٝ ٚغايبًا َا ٜزَضٖا:  يؿريٚؼا

 .تغبب ايؿريٚعات أَضاضًا َجٌ ُدزصٟ املا٤، ايُظناّ، ٚاألٜزط

 

 

 

 

يشيو ٜتػري  ايؿريٚعات نا٥ٓات صػري٠ دزًا ؾُٔ املُهٔ إٔ ؼتٟٛ قطض٠ رّ ٚاسز٠ ع٢ً مخغ١ ًَٝاصات ؾريٚؼ ٚتتػري صؿاتٗا بغضع١

ٚمبا أْٗا صػري٠ دزًا ٚتتػري عضٜعًا ؾإٕ َٔ ـ نُا صأٜٓا َع ؾريٚؼ اْؿًْٛظا ايطٝٛص ٚؾريٚؼ اْؿًْٛظا اـٓاطٜض ـ   تأثريٖا ع٢ً ايها٥ٔ اؿٞ

 .ايصعب َتابعتٗا ملعضؾ١ عزرأْٛاعٗا ٚأٜطًا تصعب َهاؾشتٗا

 ٌٖ ايؿريٚعات س١ٝ؟

 أٚد٘ ايتؾاب٘ ٚاالختالف بني ايؿريٚعات ٚايها٥ٓات اؿ١ٝ

 ٚعاتايؿري ايها٥ٓات اؿ١ٝ 

 ؼتٟٛ ع٢ً ايربٚتني ؼتٟٛ ع٢ً ايربٚتني ايربٚتني

 ؽتٟٛ ع٢ً املٛار ايٛصاث١ٝ ؽتٟٛ ع٢ً املٛار ايٛصاث١ٝ املٛار ايٛصاث١ٝ

األْؾط١ 

 اؿ١ٜٛٝ

تكّٛ ظُٝع األْؾط١ َجٌ ايػشا٤ 

 ٚايتٓؿػ ٚايتهاثض ٚايُٓٛ

ال تكّٛ بأٟ َٔ األْؾط١ َجٌ ايػشا٤ 

 ٚايتٓؿػ ٚايتهاثض ٚايُٓٛ

 ١ ايتهاُثضطضٜك

عٔ طضٜل إَا ايتهاثض اؾٓغٞ أٚ 

 ايتهاُثض ايالدٓغٞ

ُٜذرب ايؿريٚؼ اـ١ًٝ اييت ٜعٝؿ بزاخًٗا 

ع٢ً ُصٓع ايؿريٚعات بزاًل َٔ ايكٝاّ 

 بأْؾطتٗا اؿ١ٜٛٝ

 

 ايعا٥ٌاـ١ًٝ اييت ٜعٝؿ ؾٝٗا ايؿريٚؼ أٚ ايُطؿٌٝ ٜٚأخز َٓٗا ايػشا٤ ٜٚغتدزَٗا ًَذًأ ُتغ٢ُ 

 تتصٓٝـ ايؿريٚعا

إىل اـ١ًٝ ايعا٥ٌ ألٕ مُلععِ  نٌ ايؿريٚعات َه١ْٛ َٔ َار٠ ٚصاث١ٝ ٚغالف بضٚتٝين حيُٞ املار٠ ايٛصاث١ٝ ُٜٚغاعز ايؿريٚؼ يًزخٍٛ

 ايؿريٚعات أغًؿ١ بضٚت١ٝٓٝ تتٛاؾل َع ايػالف ايربٚتٝين يًد١ًٝ ايعا٥ٌ

اتها أو لنوع املادة الوراثية اليت حتتوي حبسب شكلها أو نوع األمزاض اليت تسببها أو دورة حي الفريوساتميكن تصنيف 
 عليها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سؿ١ٓ صػري٠ َٔ ايرتاب ُتكزص نتًتٗا: تشنض

 .بهتريٜاًَٝاص  2.5دضاّ قز ؼتٟٛ ع٢ً  1 

بهتريٜا  إىل ايػشا٤ ع٢ً سصٛهلا طضمعغب  ايبهتريٜا ُتصنف :تشنض

 .بهتريٜا َٓتذ١ بهتريٜا ق١ًً ٚ َغتًٗه١ ٚ

 ميكن تصنيف الفريوسات حبسب شكلها إىل

 ايهضات

 

 ١ٝاملضنب١ ايؿطا٥ ايبًٛصات

 

 ؾريٚعات ُتٗادِ ايبهتريٜا ؾكط َجٌ ؾريٚؼ ؽًٌ األطؿاٍ

َُشبات  ٚ َُشبات املًح:إىل  ايكزمي١ ايها٥ٓات اؿ١ٝ ُتصنف:  تشنض

 .صاْعات املٝجإ ٚ اؿضاص٠

 األعطٛاْات

 

 َجٌ ؾريٚؼ تربقؿ ايتبؼ َجٌ ؾريٚؼ اإلْؿًْٛظا ٚاألٜزط
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 :يةميكن تصنيف الفريوسات حسب املادة الوراث
ٚحيتٟٛ نال . RNAٛطٟ بأٚ اؿُض ايٟٓٛٚ ايضٜ DNA تهٕٛ املار٠ ايٛصاث١ٝ يًؿريٚعات إَا اؿُض ايٟٓٛٚ َٓكٛص األنغذني 

 .ٓع ايربٚتٝٓاتاؿُطٝني ع٢ً َعًَٛات يص

  ايؿريٚعات اييت تغبب اؾزصٟ ٚايجآيٌٝ ؼتٟٛ ع٢ًDNA  

  ايؿريٚعات اييت اييت تغبب ايظناّ ٚاإلٜزط ؼتٟٛ ع٢ًRNA  

 

 تهاثض ايؿريٚعات

 َٔ ايصؿات اييت تؾرتى ؾٝٗا ايؿريٚعات َع ايها٥ٓات اؿ١ٝ ٖٞ أْٗا تٓتر املظٜز َٔ أؾضارٖا، ٚحيزخ ٖشا بطضٜك١ َٔ اثٓني

 :٠ اؿاي١ايزٚص

 ٚتغري يف فُٛع١ َٔ اـطٛات

 ٜتصٌ ايؿريٚؼ باـ١ًٝ ايعا٥ٌ (1

 حيكٔ ايؿريٚؼ َارت٘ ايٛصاث١ٝ راخٌ اـ١ًٝ ايعا٥ٌ (2

 تغٝطض دٝٓات ايؿريٚؼ ع٢ً اـ١ًٝ ايعا٥ٌ ٚؼٛهلا إىل َصٓع يًؿريٚعات (3

 .خض٣ؼطِ ايؿريٚعات اؾزٜز٠ دزاص اـ١ًٝ ايعا٥ٌ ٚتٓطًل يتبزأ ايزٚص٠ َٔ دزٜز َع خ١ًٝ أ (4

 

 

 

 

 :ايزٚص٠ االْزَاد١ٝ

يف بعض األسٝإ بعزَا حيكٔ ايؿريٚؼ َارت٘ ايٛصاث١ٝ باـ١ًٝ ايعا٥ٌ ال تتِ ايزٚص٠ اؿاي١ َباؽض٠ ٚيهٔ تبك٢ اؾٝٓات َع اـ١ًٝ 

ٓات خا١ًَ ايعا٥ٌ ٚعٓزَا تٓكغِ اـ١ًٝ ايعا٥ٌ ؼصٌ نٌ خ١ًٝ دزٜز٠ ع٢ً ْغد١ َٔ املار٠ ايٛصاث١ٝ يًؿريٚؼ ٚميهٔ إٔ تبك٢ اؾٝ

 .يؿرت٠ ط١ًٜٛ ٚيهٔ عٓزَا تٓؾط تبزأ ايزٚص٠ اؿاي١ بايعٌُ

 َعاؾ١ اإلصاب١ بايؿريٚعات

 املطارات اؿ١ٜٛٝ اييت ْتٓاٚهلا نعالز َٔ ايؿريٚعات ال تكتٌ ايؿريٚعات يهٔ األر١ٜٚ اييت ٜطٛصٖا ايعًُا٤ تٛقـ تهاثض ايؿريٚعات

 عاٌَ َع ايؿريٚعات ٚسيو يتؿارٟ سزٚخ ايعز٣ٚ ايؿريٚع١ٝ ؾٗٓاىايٛقا١ٜ خري َٔ ايعالز ـ ٖٚشا َا جيب ؾعً٘ يًت

 ايتطعِٝ يف عٔ ايطؿٛي١ سٝح ميٓح دٗاط املٓاع١ ؾغش١ ط١َٝٓ يظٜار٠ قزص٠ اؾغِ ع٢ً َكا١َٚ ايؿريٚؼ 

 ٚايًكاسات اؿزٜج١ ميهٔ إٔ ؼُٞ َٔ ايعز٣ٚايؿريٚع١ٝ 

 املُاصعات اؾٝز٠ غغٌ ايٝزٜٔ باعتُضاص َٔ 

 ْات ايرب١ٜعزّ ملػ اؿٝٛا 

 عٓز اإلصاب١ بأٟ َضض جيب ع٢ً املضٜض ايضاس١ ايتا١َ ٚؽضب عٛا٥ٌ إضاؾ١ٝ 

  

نٌ ايؿريٚعات ؼتٟٛ ع٢ً غالف بضٚتٝين حيُٞ املار٠ ايٛصاث١ٝ ُٜٚغاعز ايؿريٚؼ يًزخٍٛ :  تشنض

 ف ايربٚتٝين يًد١ًٝ ايعا٥ٌإىل اـ١ًٝ ايعا٥ٌ مُلععِ ايؿريٚعات أغًؿ١ بضٚت١ٝٓٝ تتٛاؾل َع ايػال
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 الطالئعيات
ُٜض٣ بايعني اجملضر٠ َٚٓٗا َا ٖٛ بطٍٛ عز٠ أَتاص، ٚتتؿاٚت َٔ سٝح االعتدزاّ ؾُٓٗا َا  تتؿاٚت ايطال٥عٝات َٔ سٝح اؿذِ  ؾُٓٗا َا ال 

 .ٜٛؾض ايػشا٤ يإلْغإ َٚٓٗا َا ٖٛ عاّ

  .ؾضر َٔ ممًه١ ايطال٥عٝات:  يها٥ٔ ايطال٥عٞا

 خصا٥ص ايطال٥عٝات

 َععِ ايطال٥عٝات ٚسٝز اـ١ًٝ ٚبعطٗا عزٜز اـالٜا. 

 ٜعٝؿ بعض َٓٗا يف َغتعُضات. 

 تٓتر بعض ايطال٥عٝات غشا٥ٗا اـاص ٚايبعض اآلخض ٜتػش٣ ع٢ً نا٥ٓات س١ٝ أخض٣ أٚ ع٢ً َٛار َتش١ًً. 

 ض اآلخض ال ٜتشضىتغتطٝع بعض َٓٗا اؿضن١ ٚايبع. 

 نٌ ايطال٥عٝات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠. 

 ؽتًـ ممًه١ ايطال٥عٝات عٔ ممًه١ ايؿطضٜات ٚاؿٝٛاْات ٚايٓباتات يف أْٗا يٝػ هلا أْغذ١ َتدصص١. 

 ٜض٣ بعض ايعًُا٤ اختالؾات دٖٛض١ٜ بني ايطال٥عٝات يشيو ٜكرتسٕٛ تكغُٝٗا إىل عز٠ ممايو. 

 : الطالئعيات من حيث الغذاء إىل تصنف

 "تغتطٝع صٓع َضنبات عط١ٜٛ َٔ َضنبات غري عط١ٜٛ"  :سات١ٝ ايتػش١ٜايطال٥عٝات 

بعض ايطال٥عٝات تٓتر غشا٥ٗا بٓؿغٗا عٔ طضٜل ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ، سيو إٔ يزٜٗا بالعتٝزات خطضا٤ تًتكط ض٤ٛ ايؾُػ ٚتكّٛ 

 .بع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ َجٌ ايٓباتات

 " تغتطٝع صٓع َضنبات عط١ٜٛ َٔ َضنبات غري عط١ٜٛال:" ايطال٥عٝات غري سات١ٝ ايتػش١ٜ

 تؾب٘ اؿٝٛاْات يف طل سصٛهلا ع٢ً ايػشا٤

 ؼصٌ ع٢ً ايػشا٤ َٔ ب٦ٝتٗا، ؾتتػش٣ ع٢ً

 نا٥ٓات س١ٝ أخض٣ َجٌ ايبهتريٜا أٚ اـُري٠ أٚ ست٢ طال٥عٝات أخض٣ 

 ١ صػري٠ أٚ دغُٝات َٛار عط١ٜٛتالع نا٥ٓات سٝب، َجٌ ايؿطض ايػضٟٚ ايشٟ حيصٌ ع٢ً ايطاق١ باأٚ أدظا٤ َٓٗا. 

 املٛار ايعط١ٜٛ املٝت١ أٚ َٓتذاتٗا أٚ بكاٜاٖا َجٌ ايطال٥عٝات احمل١ًً اييت ؼصٌ ع٢ً ايطاق١ بتؿهٝو. 

  ُٜٚغ٢ُ ايعا٥ٌ ٚقز ٜهٕٛ ايعا٥ٌ سٝٛإ أ بعطٗا طؿًٝٝات ، أٟ تعٝؿ ع٢ً املٛار ايػشا١ٝ٥ اييت ؼصٌ عًٝٗا َٔ نا٥ٔ آخض 

 .ْبات

ًٝات األس٣ يعٛا٥ًٗا ؾُجاًل يف أٚاعط ايكضٕ املاضٞ أبار طؿٌٝ قصٍٛ ايبطاطػ يف أٜضيٓزا ٖٚٛ َٔ قاصًِٝٗ األعاع١ٝ تغبب ايطؿٝ

 .ؾغبب بشيو َٛت ايهجرئٜ دٛعًا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------:عضف ايطؿٌٝ 

يف ع١ًُٝ ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ اييت تكّٛ بٗا بعض ايها٥ٓات اؿ١ٝ بإْتاز غشا٥ٗا ٜتِ ؼٌٜٛ َٛار غري عط١ٜٛ َجٌ املا٤ : يًتٛضٝح َٔ خاصز املٓٗاز

 6CO2 + 6H2O.ٚثاْٞ أنغٝز ايهضبٕٛ يف ٚدٛر ض٤ٛ ايؾُػ إىل َٛار عط١ٜٛ َجٌ اؾًٛنٛط
ض٤ٛ ايؾُػ

       C6H12O6 + 6O2           

دًٛنٛط    +  أنغذني                                                                                                                                           

ض٤ٛ ايؾُػ

 ثاْٞ أنغٝز ايهضبٕٛ+ َا٤          

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------: عضف ايعــا٥ٌ
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 تهاثض ايطال٥عٝات

ُع بني ايطضٜكتني ؾتتهاثض ال دٓغًٝا تتهاثض ايطال٥عٝات بعز٠ طضم  ؾُٓٗا َا ٜتهاثض دٓغًٝا َٚٓٗا َا ٜتهاثض الدٓغًٝا َٚٓٗا َا جي

 .يف ؾرت٠ َٔ سٝاتٗا ٚدٓغًٝا يف ؾرت٠ أخض٣

 ايتهاثض ايالدٓغٞ ايتهاثض ايالدٓغٞ 

 ْارصًا َا تتهاثض دٓغًٝا َععِ ايطال٥عٝات تتهاثض الدٓغًٝا االْتؾاص بني ايها٥ٓات

 ؾضرٜٔ ؾضر ٚاسز عزر األؾضار ايالط١َ يًتهاثض

 املصطًح املغتدزّ

 ؾطاص ايجٓا٥ٞ ٜٚٓتر ؾضرًا َؾابًٗا يًؿضر األٍٚاالْ

 االْؾطاص املتعزر ٜٚٓتر عز٠ أؾضار

 االقرتإ

 

 تغتطٝع بعض ايطال٥عٝات إٔ تتهاثض دٓغًٝا ٚالدٓغًٝا

 .بعض ايطال٥عٝات املٓتذ١ تتبزٍ طضٜك١ ايتهاثض نٌ دٌٝ ؾُجاًل ٜتهاثض األبا٤ دٓغًٝا ٜٚتهاثض األبٓا٤ الدٓغًٝا

 .دٓغًٝاال املٓاعب١ تتهاثض بعض ايطال٥عٝات دٓغًٝا إىل إٔ تتشغٔ ايعضٚف ؾتتهاثض يف ايعضٚف غري

 رٚص٠ سٝا٠ ايبالطَٛرّٜٛ

 بعض  ايطال٥عٝات يزٜٗا رٚصات تهاثض١ٜ َعكز٠ خالهلا تػري ؽهًٗا عز٠ َضات

  .٢ ع٦ًًني ُٖا اإلْغإ ٚايبعٛضؾُجاًلايها٥ٔ اؿٞ ايشٟ ٜغبب َضض املالصٜا ُٜٚزع٢ ايبالطَٛرّٜٛ ؾٝؿانػ، ؾٗٛ ُطؿٌٝ ٜتطؿٌ عً

 عٓزَا تًغع ايبعٛض١ اإلْغإ تطًل ايها٥ٔ ايطال٥عٞ امُلغ٢ُ بالطَٛرّٜٛ ؾٝؿانػ يف ايزّ (1

 .ٜتهاثض ايبالطَٛرّٜٛ ؾٝؿانػ يف ايهبز ٜٚعٛر إىل فض٣ ايزّ َض٠ أخض٣ (2

ت ايزّ اؿُضا٤ ٚخيضز ايبالطَٛرّٜٛ ٜػظٚ ايبالطَٛرّٜٛ ؾٝؿانػ نضات ايزّ اؿُضا٤ ٜٚتهاثض بزاخًٗا بغضع١ ثِ تٓؿذض نضا (3

 ؾٝؿانػ يف ؽهٌ دزٜز

 .عٓزَا تًغع بعٛض١ اْغإ َصاب تٓتكٌ إيٝٗا ايبالطَٛرّٜٛ ؾٝؿانػ (4

 .ٜٓطر ايبالطَٛرّٜٛ ؾٝؿانػ يف ايبعٛض١ سيت ٜصٌ يؾهً٘ األصًٞ ثِ تبزأ ايزٚص٠ َٔ دزٜز (5

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 الفطريات

َهإ ست٢ أْٓا ْغتدزَٗا أسٝاْا يف ايطعاّ َجٌ عٝؿ ايػضاب ْٚغتدزَؿطض اـُري٠ يف ايؿطضٜات أٜطا تهار تهٕٛ َٛدٛر٠ يف نٌ 

ُٜغتدزّ يف صٓع اؾدي   .َجٌ ٖشا ايشٟ ٜغبب َضض ايكزّ ايضٜاضٞ ٖٓاى بعض ايؿطضٜات ايطاص٠.صٓع اـبظ ٚؾطض آخض 

 خصا٥ص ايؿطضٜات

 سكٝك١ٝ ايٓٛا٠  نا٥ٓات غري سات١ٝ ايتػش١ٜ 

 سات دزص خ١ًٜٛ قاع١ٝ  ا أؽهاٍ ٚأسذاّ ٚأيٛإ َتٓٛع١هل 

 ُصٓؿت ٚسزٖا يف ممًه١ خاص١ ألْٗا ؽتًـ عٔ باقٞ ايها٥ٓات اؿ١ٝ 
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 غشا٤ ايؿطضٜات

 ايؿطضٜات غري سات١ٝ ايتػش١ٜ يشيو البز إٔ تعٝؿ ع٢ً َصزص غشا٥ٗا أٚ ظاْب٘

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تضنٝب ايؿطض

 ا أسارٟ اـ١ًٝ ٚيهٔ َععُٗا عزٜز اـ١ًٝنٌ ايؿطضٜات سكٝك١ٝ ايٓٛا٠ ، بعطٗ

 َٔ اـالٜا تغ٢ُ اـٝٛط ايؿطض١ٜ،ايؿطضٜات عزٜز٠ اـالٜا تتهٕٛ َٔ عالعٌ 

 خالٜا اـطٛط ايؿطض١ٜ هلا ؾتشات بني دزص اـالٜا تغُح مبضٚص ايغٝتٛبالطّ عض١ٜ بني اـالٜا

 .عًغ١ً َٔ خالٜا ؾطض١ٜ غري تهاثض١ٜ: اـٝط ايؿطضٟ

ط اييت تهٕٛ ايؿطض تُٓٛ َعا يتؾهٌ نت١ًًَتؿ١ ُتغ٢ُ ايػظٍ ايؿطضٟ ٜٚهٕٛ ٖٛ اؾظ٤ ايض٥ٝغٞ َٔ ايؿطض، يهٓٗا أغًب اـٝٛ

 .تهٕٛ َزؾ١ْٛ ؼت األصض

 .فُٛع١ َٔ اـٝٛط ايؿطض١ٜ تؾهٌ نتٌ ًَتؿ١: ايػظٍ ايؿطضٟ

 ايتهاثض ايؿطضٟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميكن تصنيف الفطزيات حسب طزق احلصول على الغذاء إىل

 دشص١ٜ

 

 "طؿ١ًٝٝ " َغتًٗه١ 

 

 ق١ًً

ع٢ً َصزص غشا٥ٗا ٚتؿضط تعٝؿ 

عصاصتٗا اهلط١ُٝ عًٝ٘ ثِ 

 .متتص ايػشا٤ املٗطّٛ

تعٝؿ عالق١ تبارٍ َٓؿع١ َع ايعا٥ٌ، سٝح ٜعٝؿ ع٢ً دشٚص ايٓباتات 

أٚ بزاخًٗا ٜٚغاعز ايٓبات ع٢ً اَتصاص املعارٕ ٚحيُٝ٘ َٔ ايها٥ٓات 

 املغبب١ يألَضاض َكابٌ إٔ حيصٌ ع٢ً ايػشا٤ َٔ ايٓبات

ٛار ايٓبات١ٝ تتػش٣ ع٢ً امل

 .ٚاؿٝٛا١ْٝ املٝت١

تتؾهٌ تضانٝب خاص١ إلْتاز خالٜا 

تهاثض١ٜ ، تٓزَر اـالٜا ايتهاثض١ٜ إلْتاز 

 أبٛاؽ دٓغ١ٝ تُٓٛ ٚتهٕٛ ؾطض دزٜز

 ايتهاثض ايًذٓغٞ ايتهاثض اؾٓغٞ

 ٜٚتِ بطضٜكتني

األبٛاؽ ٖٚٞ خالٜا 

تهاثض١ٜ صػري٠ 

ق١ُٝ ظزاص 

 خًٟٛ مسٝو

ٛط تؿهو اـٝ

ايؿطض١ٜ ٚتصبح 

نٌ قطع١ ؾطض 

 دزٜز

 تتهاثض ايؿطضٜات عٔ طضٜل

تٓتؾض األبٛاؽ بغٗٛي١ بٛاعط١ ايضٜاح إىل إٔ 

ػز ظضٚف َال١ُ٥ يًُٓٛ ؾُٝٓٛ ايبٛؽ ٜٚهٕٛ 

 ؾطض دزٜز

ايكاع١ٝ ٚميهٓ٘ خ١ًٝ تهاثض١ٜ أٚ تضنٝب عزٜز اـالٜا قارص ع٢ً َكا١َٚ ايعضٚف ايب١ٝ٦ٝ : ايبٛؽ 

 ايتطٛص إىل نا٥ٔ بايؼ رٕٚ إٔ ٜٓزَر غ١ًٝ أخض٣
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 أوراق العمل
 

 

 

 أْٛاع ايؿطضٜات

 ٓا ايؿطضٜات عغب طضم تهاثضٖا، ٚميهٔ تصٓٝؿٗا أٜطا عغب أؽهاهلاصٓؿ

 

   ميكن تصنيف الفطزيات حسب أشكاهلا إىل أربع أصناف

 ايٓاقص١ ايؿطضٜات ايؿطضٜات ايزعا١َٝ ايؿطضٜات ايهٝغ١ٝ ايؿطضٜات االقرتا١ْٝ 

اـصا٥ص 

 ايعا١َ

 أغًبٗا تعٝؿ يف ايرتب١

سٝز اـ١ًٝ َجٌ َععُٗا عزٜز اـالٜا، يهٔ بعطٗا ٚ

 اـُري٠

َععِ ايها٥ٔ اؿٞ ـ نعٝؿ ايػضاب َجاًل 

ـ ٜعٝؿ ؼت األصض ٚاؾظ٤ املٛدٛر باألع٢ً 

 ٖٛ املٓتر يألبٛاؽ ٜٚعٝؿ عار٠ يف رٚا٥ض

تتطُٔ نٌ أْٛاع ايؿطضٜات اييت ال 

 تتٓاعب َع اجملُٛعات األخض٣

طضم 

 ايتهاثض

 دٓغًٝا ٚالدٓغًٝا

 يف اؿايتني ٜطًل ايؿطض أبٛاغًا 

َٔ تضانٝب نض١ٜٚ ُتغ٢ُ 

 اؿٛاؾغ ايبٛغ١ٝ

 دٓغًٝا ٚالدٓغًٝا

  يف أثٓا٤ ايتهاثض اؾٓغٞ ٜؾهٌ ايؿطض أنٝاعًا

 تتطٛص راخًٗا األبٛاؽ

 ِتتهاثض اـُري٠ ال دٓغًٝا عٔ طضٜل ايتربع 

 دٓغًٝا

  تُٓٛ خٝٛط ؾطض١ٜ خاص١ ُتؾهٌ َا

ُٜغ٢ُ ايزعاَات ٚتتطٛص أبٛاؽ دٓغ١ٝ 

 ع٢ً ٖشٙ ايزعاَات

 ًاالدٓغٝ

 

 ايؿطض املغبب ملضض ايكزّ ايضٜاضٞ ـ ايؿطض اـٝؾَٛٞ ـ عٝؿ ايػضاب ٚايػٛؽٓات ،اـُا٥ض، ايهُأ٠ عؿٔ اـبظ َجاٍ

ايتصٓٝـ َٔ 

 سٝح ايػشا٤

َععُٗا ق١ًً ٚايبعض َٓٗا 

 طؿ١ًٝٝ

  نجري َٓٗا طؿ١ًٝٝ

 َععُٗا طؿًٝٝات

 تغبب أَضاض يًشٝٛاْات ٚايٓباتات

 االعتدزاّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زّ اـُا٥ض يف صٓع اـبظ ُٚتغتدزّ بعض ايؿطضٜات ُتغتد

األخض٣ يصٓع املطارات اؿ١ٜٛٝ ٚايؿٝتاَٝٓات، ٚبعطٗا 

 نايهُأ٠ ٚايػٛؽٓات سات ق١ُٝ غشا١ٝ٥ عاي١ٝ

بعطٗا تغبب أَضاضا َجٌ ؽذض ايهغتٓا٤  َٚضض أؽذاص 

ايزصاص اهلٛيٓزٟ

 

بعض األصٓاف ُتضب٢ يًتذاص٠ يهٔ يٝغت 

 اؿ١ يألنٌنٌ أصٓاف عٝؿ ايػضاب ص

 

 

 

بعطٗا َؿٝز يإلْغإ َجٌ ؾطض 

 ايبٓغًّٝٝٛ املغتدزّ يتشطري املطار 

ُٜغ٢ُ بٔ  عًني اؿٟٝٛ ايشٟ 

 

 يف ؾطض عٝؿ ايػضاب املعضٚف بايؿطض اـٝؾَٛٞ ُتغ٢ُ رعاَات ٖشا ايؿطض اـٝاؽِٝ ٚتٛدز ؼت قًٓغ٠ٛ عٝؿ ايػضاب
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 اأُلشنات
 ر ؾطض ٚطشًب ُٜٓٛإ ٚعًا ٜٚعٝؿ ايطشًب راخٌ خالٜا ايؿطضتتهٕٛ األؽٓات ْتٝذ١ اؼا 

 ٘ايها٥ٔ ايٓاتر خيتًـ متاًَا عٔ ايطشًب ٚايؿطض املهْٛإ ي 

 اأُلؽٓات عالق١ تبارٍ َٓؿع١ سٝح تعٝؿ ايطشايب ٚايؿطضٜات يف 

 ايبٓا٤ ايط٥ٛٞ ٚتٛؾض ايطشايب ايػشا٤ عٔ طضٜل ع١ًُٝ تٛؾض

 ؿغ دزصٖا ايٛاق١ٝ املا٤ يٛقتاملا٤ يف ساالت اؾؿاف إس ؼ ايؿطضٜات

 اؿاد١

 أعطٛا يألؽٓات أمسا٤ ع١ًُٝ خاص١ بٗا اْزَاز ايؿطض ٚايطشًب يف األؽ١ٓ ٜهٕٛ ناَاًل ست٢ إٔ بعض ايعًُا٤. 

  ميهٔ يألؽٓات إٔ تُٓٛ ع٢ً ايصدٛص يعزّ سادتٗا يًرتب١ ، ؾتُٓٛ سٝح ٜتٛؾض ايط٤ٛ ٚاهلٛا٤ ٚاملعارٕ، ٚتُتٓتر اأُلؽٓات بعض املٛار

اؿُط١ٝ اييت تؿتت ايصدٛص، ٚبعز َٛت األؽ١ٓ متأل ٚايصدٛص املُؿتت١ ايؾكٛم َه١ْٛ تضب١ خصب١ تغُح بُٓٛ نا٥ٓات س١ٝ أخض٣ 

 .َجٌ ايٓباتات

  

تشنض: ايطال٥عٝات اؾشص١ٜ :تعٝؿ عالق١ تبارٍ َٓؿع١ َع ايعا٥ٌ، سٝح ٜعٝؿ ع٢ً دشٚص ايٓباتات أٚ بزاخًٗا ٜٚغاعز ايٓبات ع٢ً 

 اَتصاص املعارٕ ٚحيُٝ٘ َٔ ايها٥ٓات املغبب١ يألَضاض َكابٌ إٔ حيصٌ ع٢ً ايػشا٤ َٔ ايٓبات

 تشنض: ايطال٥عٝات اييت ُتؾب٘ ايٓباتات ُتغ٢ُ طشايب.

 .أٚيٝاتايطال٥عٝات اييت ُتؾب٘ اؿٝٛاْات ُتغ٢ُ 
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 الالفقاريات البسيطة
 ايالؾكاصٜات

 ٖٞ اؿٝٛاْات اييت يٝػ هلا عُٛر ؾكضٟ

 ايالؾكاصٜات، ٜٚعتكز ايعًُا٤ أ٢ْ٘ سٛايٞ ًَٕٝٛ ْٛع َٔ متت ايتعضف عًَٔ نٌ األْٛاع اؿٝٛا١ْٝ،  %96تؾهٌ تكضٜبًا  

 .َاطاٍ ٖٓاى املالٜني َٓٗا

  خصا٥ص ايالؾكاصٜات

 .هلا أؽهاٍ ٚسذّٛ كتًؿ١ (1

 .يبعطٗا صؤٚؼ ٚايبعض اآلخض يٝػ يزٜ٘ (2

 .تًو عُٛر ؾكضٟتؾرتى يف أْٗا ال مت  .بعطٗا ٜتٓاٍٚ ايطعاّ عٔ طضٜل ايؿِ ٚايبعض اآلخض ميتص دظ٦ٜات ايػشا٤ عرب أْغذت٘ (3

 التصنيف حبسب التناظز :نٌ ايالؾكاصٜات تٓزصز ؼت تصاَِٝ ثالث١ سغب ايتٓاظض (4

I. تٓاظض داْيًب َجٌ ايٌُٓ ٚاؾضار ٚايؿضؽات. 

II.  ٌايبشض جنمتٓاظض ؽعاعٞ َج. 

III. غري َتٓاظض َجٌ األعؿٓر. 

 اـالٜا ايعصب١ٝ

ب١ٝ، ٚتهٕٛ اـالٜا ايعصب١ٝ يف ايالؾكاصٜات ايبغٝط١ َٓع١ُ يف نٌ اؿٝٛاْات عزا األعؿٓر هلا أْغذ١ خاص١ ُتغ٢ُ اـالٜا ايعص

 .ؽبهات ع٢ً ١٦ٖٝ صطّ تٓكٌ ايضعا٥ٌ يف َغاص ٚاسز

 ٚضح َا ٖٞ أ١ُٖٝ اـالٟ ايعصب١ٝ بايٓغب١ يًشٝٛاْات؟

  .تغُح يًشٝٛاْات إٔ تتشغػ ب٦ٝتٗا (1

 .تٓكٌ صعا٥ٌ عصب١ٝ عرب اؾغِ يًتشهِ يف أْؾط١ اؿٝٛإ (2

، ٚتضتبط ات تتذُع خالٜا عصب١ٝ نجري٠ َه١ْٛ عكز٠ عصب١ٝ، ٚنٌ عكز٠ تغٝطض ع٢ً أدظا٤ كتًؿ١ َٔ اؾغِ يف بعض ايالؾكاصٜ

 .َع بعطٗا يف ايالؾكاصٜات املعكز٠ ٚتهٕٛ يف ايػايب ؼت عٝطض٠ ايزَاؽ

 املعٞ

 َا ٖٞ ٚظٝؿ١ املعٞ يف اؿٝٛاْات؟ٚنٝـ تكّٛ بٗشٙ ايٛظٝؿ١؟

ٗشٙ ايٛظٝؿ١ بإْتاز َٛار نُٝٝا١ٝ٥ تؿهو ايػشا٤ إىل دظ٦ٜات صػري٠ ٚمتتص اـالٜا املعٞ ٚظٝؿ١ املعٞ ٖٞ ٖطِ ايطعاّ، ٚتكّٛ ب

 .دظ٦ٜات ايػشا٤ املؿهه١

 .ػٜٛـ اؾغِ ٖٚٛ ػٜٛـ حيتٟٛ ع٢ً نٌ األعطا٤ املٛدٛر٠ باؾغِ َٚٓٗا ايكًب ٚايض٥تني ٚاملعٞ

 ٛدز األعطا٤ َٓؿص١ً عٔ املعٞ؟ملاسا ت

 .ات اؾغِ األخض٣ست٢ ال تعٛم سضن١ املعٞ عًُٝ
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 األسفنجيات
  َٔ خصا٥ص األعؿٓذٝات

 أبغط ايالؾكاصٜات. 

 غري َتٓاظض٠. 

 يٝػ هلا أْغذ١ َعٞ أٚ خالٜا عصب١ٝ. 

  َععُٗا الٜتشضى . "ؾكط يف ايّٝٛ ايٛاسز ًَُٝرتاتاإلعؿٓذٝات ايبايػ١ تٓتكٌ بطع١" 

 نٝـ ٜتػش٣ اإلعؿٓر؟

 سٝح متضص املا٤ احملٌُ بايباتاتيالعؿٓذٝات طضٜك١ خاص١ يًشصٍٛ ع٢ً ايػشا٤ 

 ٚاؿٝٛاْات ايصػري٠ عرب ؾتشات يف دغُٗا ُتغ٢ُ املغاّ ٚمتتص املٛار ايػشا١ٝ٥

 ٚاألنغذني َٔ خالٍ خالٜا َبط١ٓ يتذٜٛـ األعؿٓر ُتغ٢ُ اـالٜا املطٛق١

 .ثِ ٜعرب املا٤ املتبكٞ عرب ؾتش١ يف أع٢ً األعؿٓر ُتغ٢ُ ايؿ١ٜٗٛ

 ايتهاُثض يف األعؿٓر

  .ّٛ األعؿٓر بايتهاثض عٔ طضٜل ايتهاثض اؾٓغٞ ٚايالدٓغٜٞك

 .ٝٗا األعؿٓر يف ايتهاثض ايالدٓغٞاسنض بعض ايطضم اييت ٜعتُز عً

 ٌَُٜغ٢ُ ايتذزراسا اقتطع دظ٤ َٔ األعؿٓر ٜغتطٝع ايتذزر إىل سٝٛإ نا  .، ٖٚشا 

 ٌَإسا قِطع األعؿٓر إىل قطع ضػري٠ تغتطٝع نٌ قطع١ ايُٓٛ إىل إعؿٓر نا. 

 .َٔ األؽٝا٤ ايػضٜب١ يف األعؿٓر أْ٘ إسا ُقغِ إىل خالٜا َٓؿص١ً ميهٔ إٔ تعٛر اـالٜا ٚتتذُع يف إعؿٓر دزٜز

 أْٛاع اإلعؿٓر

 .تعٝؿ نٌ اإلعؿٓذٝات يف املا٤ ٜٚعٝؿ َععُٗا يف املا٤ املاحل

 .يألعؿٓر أؽهاٍ ٚأسذاّ كتًؿ١

 يؾٜٛهات َغتك١ُٝ ٚبعطٗا َكٛؼعض املععُٗا ٖٝهٌ ٜتهٕٛ َٔ أيٝاف ُتغ٢ُ ايؾٜٛهات، ب

 .معقدة جنميةٚيًبعض اآلخض أؽهاٍ 

 ج؟نما وظيفة اهليكل لألسف

 .غاِٖ يف محاٜت٘ َٔ املؿرتعاتٜٜزعِ اؾغِ ٚ

  

 :إىل غب ايتٓاظضع تصنفنٌ ايالؾكاصٜات  :تشنض

I. تٓاظض داْيًب َجٌ ايٌُٓ ٚاؾضار ٚايؿضؽات. 

II.  ٌايبشض جنمتٓاظض ؽعاعٞ َج. 

III. غري َتٓاظض َجٌ األعؿٓر. 

ُٜصٓـ نٓبات، اسنض ايغبب :تشنض  .االعؿٓر نإ 

 .ألٕ اإلعؿٓر غري قارص ع٢ً اؿضن١ ٚتؿتكض يًشٛاؼ

ُٜصٓـ سايٝا نشٝٛإ،اسنض ايغبب  .اإلعؿٓر 

 .ع غشا٥٘ بٓؿغ٘ألٕ اإلعؿٓر غري قارص ع٢ً ُصٓ
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 الالسعات
 .اؿٝٛاْات اييت هلا خالٜا العع١

 .ب١ٝايالععات أنجض تعكٝزًا َٔ األعؿٓذٝات، ٚهلا أْغذ١ َعكز٠ َٚعٞ ٚؽبه١ بغٝط١ َٔ اـالٜا ايعص

أنجضٖا تتشضى أعضع َٔ األعؿٓر، َٔ اـصا٥ص املؾرتن١ بني ايالععات ٚاألعؿٓر أْٗا إسا قطعت إىل قطع أصػض تغتطٝع نٌ ٚاسز٠ 

 .ايُٓٛ إىل العع١ نا١ًَ

 ميكن تصنيف الالسعات حبسب الشكل إىل
 .، ٚيهٌ َُٓٗا تٓاظض ؽعاعٞاملٝزٚع١ ٚايبٛيٝب

 ب ٜتعًل بألعطحاملٝزٚع١ تغبح يف املا٤ أَا ايبٛيٝ

 بعض ايالععات تػري ؽهًٗا يف أٚقات كتًؿ١ يهٔ نجريًا َا تبك٢ الععات يف ؽهٌ ايبٛيٝب طٛاٍ سٝاتٗا

 اـالٜا االعع١

 يٛاَػ ايالععات َػطا٠ غالٜا العع١

 تغتعٌُ ايالععات خالٜاٖا ايالعع١ ؿُا١ٜ ْؿغٗا ٚيإلَغاى بؿضا٥غٗا

شؿظ ٦َات اـالخالٜا ايالعع١ ٚتغتدزّ ضػط املا٤ إلطالم صَح ؽا٥و صػري باػاٙ ايها٥ٔ عٓزَا ٜالَػ نا٥ٔ سٞ ايها٥ٔ ايالعع تت

 .اؿٞ

 ٚؽااًل أسٝاْا يف دغِ ايها٥ٔ اؿٞبإَهإ ايضَح ايؾا٥و إٔ ٜٓؿح مسًا َؤملًا 

 ميكن تصنيف الالسعات إىل
 ؽكا٥ل ايٓعُإ ايبشض١ٜ ٚاملضدإ قٓارٌٜ ايبشض اهلٝزصٜات 

 َٔ

 خصا٥صٗا

 ٜعٝؿ يف َغتعُضات تصطار ؾضا٥غٗا بإَغانٗا بًٛاَغٗا تعٝؿ يف املا٤ ايعشب ٚاملاحل

 تعٝؿ طٍٛ سٝاتٗا نبٛيٝبات تعٝؿ أغًب سٝاتٗا نُٝزٚعات تعٝؿ طٍٛ سٝاتٗا نبٛيٝبات ايتصٓٝـ

 

 

 

 

 
  

 َٔ خصا٥ص املضدإ

 أنجض املضدإ صػري ٜٚعٝؿ يف َغتعُضات. 

 ْٛات ايهايغّٝٛ، ٚنٌ دٌٝ دزٜز ٜبين ؾٛم اؾٌٝ ايغابلٜبين ٖٝانٌ ضد١ُ ُتصٓع َٔ نضب. 

 ع٢ً َز٣ آالف ايغٓني تبين ؽعبًا َضدا١ْٝ ٖا١ً٥ ؼت املا٤. 

 تٛدز ايؾعب املضدا١ْٝ يف املٓاطل االعتٛا١ٝ٥ ايزاؾ١٦. 
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 الديدان املفلطحة
 َٔ خصا٥صٗا

 ٖٓاى أصٓاؾًا عز٠.  

 ٚفٗضغايبٝتٗا صػري٠ دزًا، عٝح ال ميهٔ صؤ١ٜ َٔ ر ٕ. 

 ايزٜزإ املؿًطش١ ايبشض١ٜ، ٚايزٜزإ املجكب١ ايبالْاصٜا ٚ ثالخ طٛا٥ـ ٖٚٞ أبغطٗا ٖٞ ايزٜزإ املؿًطش١ ٚاييت تٓكغِ إىل، 

 .ٚايزٜزإ ايؾضٜط١ٝ

 نٌ ايزٜزإ املؿًطش١ داْب١ٝ ايتٓاظض. 

 تغتطٝع تضنٝظ ايط٤ٛ إال إٔ ايزٜزإ  نجري َٓٗا هلا صأؼ قزر ٚبكعتإ عٝٓٝتإ نبريتإ، ٚبايضغِ َٔ إٔ ايبكع ايع١ٝٓٝ ال

 .املؿًطش١ تغتطٝع ؼزٜز اػاٙ ايط٤ٛ

 تغتدزَٗا النتؾاف ايػشا٤بعض ايزٜزإ املؿًطش١ يزٜٗا بضٚط ع٢ً داْيب ايضأؼ ٖٚشٙ ايربٚطات ٖٞ ؾصٛص سغ١ٝ ،. 

 ثالخ طٛا٥ـ ايزٜزإ املؿًطش١ تٓكغِ إىل
 ايزٜزإ ايؾضٜط١ٝ ايزٜزإ املجكب١ ايبالْاصٜا 

َهإ 

 ايعٝؿ

تعٝؿ يف ايبشريات ايعشب١ ٚدزاٍٚ 

املا٤ ايعشب أٚ يف األَانٔ ايضطب١ 

 َٔ ايٝابغ١

تعٝؿ ٚتتهاثض راخٌ أدغاّ اؿٝٛإ 

 ايعا٥ٌ

تعٝؿ ٚتتهاثض راخٌ أدغاّ اؿٝٛإ 

 .ايعا٥ٌ

طضم 

اؿصٍٛ ع٢ً 

 ايػشا٤

َؿرتعات، تأنٌ سٝٛاْات أخض٣، أٚ 

 أدظا٤ َٓٗا

اخٌ ض رٝطؿًٝٝات، سٝح تتطضح ايب

ايعا٥ٌ ٚخيضز َٓ٘ َع ايؿطالت ٚإسا 

 .يٛخ َا٤ ايؾضب ٜتٓكٌ ؿٝٛإ آخض

تتػش٣ أٜطا ع٢ً ايعا٥ٌ،  طؿًٝٝات،

تضبط ْؿغٗا بأَعا٤ ايعا٥ٌ، ٚمتتص 

 ايػشا٤ َٓٗا َباؽض٠

 يٝػ هلا َعٞ  يزٜٗا أَعا٤ هلطِ ايطعاّ األَعا٤

األدٗظ٠ 

 ايعصب١ٝ

 يزٜٗا دٗاط عصيب َتطٛص

عزٖا يف يزٜٗا ؾصٛص سغ١ٝ تغا

 إجيار ايطعاّ

 يزٜٗا بكع ع١ٝٓٝ ٚصأؼ

يزٜٗا رَاؽ ٜغاعزٖا ملعاد١ 

 ايبٝاْات

هلا صؤٚؼ صػري٠ دزًا ٚيٝػ هلا بكع 

 .ع١ٝٓٝ أٚ ؾصٛص سغ١ٝ

هلا ممصات ٚخطاؾات تغاعزٖا يف 

 االصتباط بايعا٥ٌ

هلا صؤٚؼ صػري٠ دزًا ٚيٝػ هلا بكع 

 .ع١ٝٓٝ أٚ ؾصٛص سغ١ٝ

 

 ايزٜزإ االعطٛا١ْٝ

 :اخٛاصٗ

 هلا أدغاّ اعطٛا١ْٝ ط١ًٜٛ ٚصؾٝع١ ٚاعطٛا١ْٝ. 

 سات تٓاظض داْيب. 

  ،ٚهلا سًك١ َٔ ايعكز ايعصب١ٝ تؾهٌ رَاغًا بغٝطًادٗاط عصيب. 

  رٚر٠ اعطٛا١ْٝ 000 100َععُٗا صػري٠، تؿاس١ َتعؿ١ٓ ٚاسز٠ ؼتٟٛ ع٢ً. 

 ع١ًُٝ يف دعٌ ايرتب١ غ١ٝٓ ٚصش١ٝبعطٗا ق١ًً، تؿهو األْغذ١ املٝت١ يف ايٓباتات ٚاؿٝٛاْات، تغاِٖ ٖشٙ اي. 

 تإ تصٝبإ اإلْغإًايهجري َٓٗا طؿًٝٝات َجٌ ايزٜزإ ايزبٛع١ٝ ٚايزٜزإ اـطاؾ١ٝ ٚاي. 

  َجاٍ آخض ع٢ً ايزٜزإ ايطؿ١ًٝٝ اييت تصٝب اإلْغإ ٖٚٞ ايؿالصٜا ٚاييت تغبب را٤ ايؿٌٝ ايشٟ ٜؤرٟ إىل تٛصّ اؾًز ٚاألْغذ١ يف

 .يجزٟ، ٚتٓتكٌ يإلْغإ عٔ طضٜل يغع ايبعٛضنٌ َٔ ايشصاع ٚايغام ٚا

  

:تشنض  

 1سؿ١ٓ صػري٠ َٔ ايرتاب ُتكزص نتًتٗا ـ 

 .بهتريٜاًَٝاص  2.5دضاّ قز ؼتٟٛ ع٢ً 

قطض٠ رّ ٚاسز٠ ع٢ً َٔ املُهٔ إٔ ؼتٟٛ ـ 

 .ؾريٚؼمخغ١ ًَٝاصات 
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 ويات والديدان احللقيةخالر
 .ٚايزٜزإ اؿًك١ٝ اؿباص ٚاؿًظٕٚ ٚرٚر٠ األصض نا٥ٓات قز تهٕٛ تعضؾٗا، تعترب أَج١ً ٚاضش١ ع٢ً ايضخٜٛات

 ٚايزٜزإ االعطٛا١ْٝ َٔ ْاس١ٝ أخض٣؟َا ايؿضم بني ايضخٜٛات ٚايزٜزإ اؿًك١ٝ َٔ د١ٗ ٚاإلعؿٓذٝات ٚايالععات ٚايزٜزإ املؿًطد١ 

 .ايؿضم األعاعٞ ٖٛ إٔ ايضخٜٛات ٚايزٜزإ اؿًك١ٝ أنجض تعكٝزًا،ؾُجاًل ؼتٟٛ ع٢ً دٗاط رٚصٟ ٜكّٛ بٓكٌ بٓكٌ املٛار إىل اؾغِ ناؾ١

 ايضخٜٛات

 .اسنض بعض األَج١ً يها٥ٓات َٔ ايضخٜٛات 

 .ايكٛاقع، ايبظام، احملاص، اؿباص، ٚاألخطبٛط

 تعٝؿ ايضخٜٛات؟أٜٔ 

 .تعٝؿ َععِ ايضخٜٛات يف احملٝطات، يهٔ بعطٗا ٜعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ أٚ يف املٝاٙ ايعشب١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ايعكز ايعصب١ٝ ٚاألرَػ١

  نٌ ايضخٜٛات ؼتٟٛ ع٢ً عكز عصب١ٝ َعكز٠،

 .اسنض ؾا٥ز٠ ايعكز ايعصب١ٝ عٓز ايضخٜٛات

ٚاهلطِ، األخطبٛط ٚاؿباص هلا أرَػ١ نبري٠ تٛصٌ بني نٌ عكزٖا ايعصب١ٝ ؾٗٞ األدٗظ٠ ايعب١ٝ تغٝطض ع٢ً ايتٓؿػ ٚاؿضن١ 

 .األنجض تكزًَا بني نٌ ايالؾكاصٜات

 ضذ ايزّ

 .َٔ ايؿضٚم األعاع١ٝ بني ايالؾكاصٜات ايبغٝط١ ٚايضخٜٛات إٔ ايضخٜٛات هلا دٗاط رٚصٟ

 اسنض ؾا٥ز٠ اؾٗاط ايزٚصٟ؟

 ٛار عرب اؾغِ يف ايزّ ـ َجٌ ايػشا٤ ٚاألنغذني ـٜٓكٌ اؾٗاط ايزٚصٟ امل

 .اسنض أْٛاع اؾٗاط ايزٚصٟ يف ايضخٜٛات

   أْٛاع اؾٗاط ايزٚصٟ يف ايضخٜٛات

 اؾٗاط ايزٚصٟ املػًل اؿٗاط ايزٚصٟ املؿتٛح 

 ايٛصـ ايعاّ

قًب بغٝط ٜطؼ ايزّ عرب األٚع١ٝ ايز١َٜٛ 

يٝؿضؽ السكا يف اؾٝٛب ٖٚٞ ؾضاغات يف دغِ 

 ؿٝٛإ ثِ ٜعٛر ايزّ إىل ايكًبا

ٜطذ ايزّ عرب ؽبه١ َٔ األٚع١ٝ ايز١َٜٛ اييت 

 تؾهٌ را٥ض٠ َػًك١

 اؿباص ٚاألخطبٛط َععِ ايضخٜٛات َجاٍ

 

  

 تقسه الزخويات إىل ثالث طوائف

 سٚات املصضاعني

 

 ايبطٓكزَٝات

 

 ايضأعكزَٝات

 اؿباص ٚاألخطبٛط: َجٌ  َجٌ احملاص سا ايصزؾتني ايبظام ٚايكٛاقع: َجاٍ

ُٜغ٢ُ ايضارٜٛال ٖٚٛ  تأنٌ عٔ طضٜل عطٛ ؽب٘ ؽضٜطٞ 

 يغإ َػط٢ بأعٓإ َكٛع١

ُٜٚغتدزّ يهؾط ايطشايب َٔ ايصدٛص أٚ يهؾط قطع 

 َٔ ْغٝر األعؾاب ايبشض١ٜ أ قطع َٔ أٚصام ايٓباتات

ٜضتبط مبهإ ٚاسز ٜٚغتدزّ 

اـٝاؽِٝ يتصؿ١ٝ ايٓباتات ايصػري٠ 

بهتريٜا ٚاؾغُٝات ٚايبهتريٜا ٚاي

 األخض٣ َٔ املا٤

تغتدزّ ايًٛاَػ يإلَغاى 

بػشا٥ٗا ٚيٛضع٘ يف ؾهٛنٗا 

 ايك١ٜٛ
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 أدغاّ ايضخٜٛات

 ايؾهٌ اـاصدٞ ؿٝٛاْات اؿباص ٚاؿظٕٚ كتًـ متاًَا، يهٔ ايرتنٝب ايزاخًٞ يهٌ َُٓٗا َتؾاب٘

 اتأدظا٤ اؾغِ عٓز ايضخٜٛ

 .ر٠ كاط١ٝ تغٌٗ سضن١ اؿٝٛإَايًضخٜٛات قزّ عط١ًٝ عضٜط١ تغتدزَٗا يًُؾٞ، يف ايبطٓكزَٝات ُتؿضط : األقزاّ (1

 .، ٚتهٕٛ يف َضنظ اؾغِ.ٚتتهٕٛ َٔ األَعا٤ ٚاخٝاؽِٝ ٚاألعطا٤ األخض٣: ايهت١ً األسؾا١ٝ٥ (2

 .طبك١ َٔ ايٓغٝر ؼٝط بايهت١ً األسؾا١ٝ٥ ٚؼُٝٗا: ايربْػ (3

 .ؿضط يف اؾظ٤ اـاصدٞ َٔ ايربْػ ٚؼُٞ اؿٝٛإ َٔ املؿرتعات َٚٔ اؾؿاف بؿعٌ ايؾُػُت: ايكٛقع١ (4

 ايزٜزإ اؿًك١ٝ

  .مسٝت بٗشا االعِ ألْٗا تتهٕٛ َٔ سًكات ـ عكٌ ـ

 .ٔ ٜتهٕٛ اؾغِ َٔ فُٛع١ َٓٗاأسز أدظا٤ اؾغِ املتهضص٠ ٚاملتُاث١ً بؾهٌ تاَ: ايعك١ً

 :َٔ خصا٥ص ايزٜزإ اؿًك١ٝ

 .تٓاظض داْيبهلا  (1

أنجض تعكٝزًا َٔ ايزٜزإ األخض٣ سٝح ؼتٟٛ ع٢ً دٗاط رٚصٟ َػًل ٚدٗاط عصيب ٚرَاؽ ٜضتبط بايعكز ايعصب١ٝ املٛدٛر٠ بهٌ  (2

 .سًك١

 .تأنٌ َٛار ْبات١ٝ ٚسٝٛا١ْٝ .تعٝؿ يف املا٤ ايعشب ٚاملا٤ املاحل ٚع٢ً ايٝابغ١ (3

 ُتصٓـ يجالخ فُٛعات ص٥ٝغ١ (4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نوعات الزئيسة للديداا احللقيةاجمل

 رٜزإ األصض

 

 ايزٜزإ ايبشض١ٜ

 

 ايعًل

 .َٔ أمجٌ املدًٛقات

 .تتُٝظ بتعزر األيٛإ

تغ٢ُ عزٜز٠ األؽٛاى ألٕ 

 .دغُٗا َػط٢ بؾٜٛهات

 .ٜعٝؿ أغًبٗا يف احملٝطات

تعترب سٝٛاْات َؿرتع١، 

سٝح تتػش٣ ع٣ًايضخٜٛات 

 .ٚاؿٝٛاْات ايصػري٠

بعطٗاٜصؿٞ املا٤ َٔ املٛار 

 ايػشا١ٝ٥ ـ نُا األعؿٓر ـ

 .ٖٞ ايزٜزإ األنجض تعكٝزًا

 175ــ100ؼتٟٛ نٌ رٚر٠ ع٢ً َابني 

 .سًك١ َتُاث١ً

 .يًُعكٌ ٚظا٥ـ خاص١ ناتػش١ٜ ٚايتهاثض

تتػش٣ ع٢ً املٛار ايٓبات١ٝ ٚاؿٝٛا١ْٝ املتٛؾض٠ 

بايرتب١ ٚترتى ٚصا٤ٖا ؾطالت غ١ٝٓ بايعٓاصض 

 .ٚاملٛار ايعط١ٜٛ املؿٝز٠ يًرتب١

ًُا٤ ٚاهلٛا٤ األْؿام اييت ؼؿضٖا تغُح ي

تٓتكٌ بٛاعط١ ؽٜٛهات .بايٛصٌ يعُل ايرتب١

 .ع٢ً ظٗضٖا ٖٚٞ عباص٠ عٔ ؽعضات َتصًب١

ٜعترب َٔ ايطؿًٝٝات سٝح ميتص رَا٤ 

 .اؿٝٛاْات

بعض َٓٗا َرتممات، تعٝؿ ع٢ً اؿٝٛاْات 

 .املٝت١

 .بعطٗا َؿرتعات تأنٌ اؿؾضات ٚايضخٜٛات

َؿٝز يف ايطب سٝح ٜغتدزّ ملٓع سزٚخ 

 .تٛصَات َهإ اؾضٚح بعز ايعًُٝات اؾضاس١ٝ

ُٜٓتر َار٠ نُٝٝا١ٝ٥ متٓع ػًط ايزّ ، 

تغتدزّ ملع دًطات ايزّ أٚ إلساب١ اؾًطات 

 .املٛدٛر٠ أصاًل
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 املفصليات
 .َٔ أنجض اؿٝٛاْات اييت تعٝؿ ع٢ً األصض، سٝح أْ٘ يف نًٝٛ َرت َضبع ٚاسز َٔ املُهٔ إٔ ػز أنجض َٔ ًَٕٝٛ سٝٛإ

 .َجٌ اؿؾضات ٚايعٓانب ٚايغضطاْات ٚسٚات امل١٦ أصدٌ

  :َٔ خصا٥صٗا

 تتهٝـ يف نٌ ايب٦ٝات تكضٜبًا. 

 أدظا٤ َتدصص١ ٌ ساتَكدغِ َهٕٛ َٔ ُع. 

 طضاف سات َؿاصٌأ. 

 ٖٝهٌ خاصدٞ ٚدٗاط عصيب َتطٛص. 

 اؿٝٛاْات َؿصًٝات   %75،ُتعز اجملُٛعات ايهرب٣ بني اؿٝٛاْات ع٢ً األصض َٔ. 

 ١ايُعًكٌ املتدصص

 تتهٕٛ املؿصًٝات َٔ ُعكٌ،

 .ٌٜ ؽتًـ عٔ ايبك١ٝ، ٚسزٖا ايُعكٌ اييت تهٕٛ ايضأؼ ٚايشتهار تهٕٛ ايُعكٌ َتُاث١ً يف بعض املؿصًٝات نشٚات امل١٦ أصدٌ،

 .يف أنجض أْٛاع املؿصٝات تتطُٔ ايُعكٌ تضانٝب َتدصص١، َجٌ األدٓش١ ٚقضٕٚ االعتؾعاص ٚاـٝاؽِٝ ٚاملالقط ٚاملدايب

 .َع تطٛص اؿٝٛإ تُٓٛ بعض ايعكٌ َعًا، تتؾهٌ ثالث١ أدظا٤ ص٥ٝغ١ٝ يف اؾغِ ٖٞ ايضأؼ ٚايصزص ٚايبطٔ

 األطضاف املؿص١ًٝ

  .بٗشا االعِ بغبب أطضاؾٗا املؿص١ًٝ، ٖشٙ األطضاف ُتغٌٗ سضن١ اؿٝٛإ مسٝت املؿصًٝات

 اهلٝهٌ اـاصدٞ

 .ٖٚٛ تضنٝب صًب ٜػطٞ دغِ اؿٝٛإ َٔ اـاصز ٜٚزعُ٘

 َِ ٜرتنب اهلٝهٌ اـاصدٞ؟ َٚا ٖٞ ٚظٝؿت٘؟

غاعز اؿٝٛإ ع٢ً اؿضن١، سٝح ٜكّٛ بعٌُ اهلٝهٌ ايععُٞ سٝح ٜزعِ اؾغِ ٜٚ.اهلٝهٌ اـاصدٞ َصٓٛع َٔ ايربٚتني ٚايهاٜتني

 .تضتبط عطالت خاص١ باهلٝهٌ ٚعٓزَا تتكًص ٜتشضى اؿٝٛإ

يهٓ٘ ٜكّٛ بٛظا٥ـ ال ٜغتطٝع اهلٝهٌ ايزاخًٞ ايكٝاّ بٗا، سٝح ٜعٌُ نزصع يًشٝٛإ ٚحيؿغ املا٤ راخٌ دغِ اؿٝٛإ ٖٚشا َا ٜغُح 

 .يًشٝٛإ بايعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ رٕٚ إٔ جيـ

 اـاصد١ٝاإلسغاؼ بايب١٦ٝ 

  .َا ٖٞ أعطا٤ اإلسغاؼ األعاع١ٝ بايب١٦ٝ اـاصد١ٝ عٓز املؿصًٝات؟ َٛضشًا طضم عًُٗا

 .تتصٌ ايعٕٝٛ ٚايؾٜٛهات بزَاؽ ٚسبٌ عصيب َتطٛص. ايعٕٝٛ ٚايؾٜٛهات

 ٕايعٕٝٛ، ٖٚٞ ْٛعا: 

 عٕٝٛ بغٝط١، ٚتتٛادز يف بعض املؿصًٝات، ميهٓٗا إٔ ؼػ بايط٤ٛ يهٓٗا ال تض٣ ايصٛص. 

 َ ٕٛٝٚتتهٕٛ َٔ ايهجري َٔ ايٛسزات اؿغاع١ يًط٤ٛ ، ٚتتٛادزيف ايعزٜز َٔ املؿصًٝات َجٌ سباب١ : ضنب١ع

 .ايؿان١ٗ

  ايؾٜٛهات، ٚتغتدزَٗا املؿصًٝات يإلسغاؼ بايب١٦ٝ اـاصد١ٝ ،سٝح تتأثض ايؾٜٛهات باؿضن١ ٚاالٖتظاط ٚايطػط ٚاملٛار

.ايهُٝٝا١ٝ٥

:تشنض  

 .بهتريٜاًَٝاص  2.5دضاّ قز ؼتٟٛ ع٢ً  1ـ سؿ١ٓ صػري٠ َٔ ايرتاب ُتكزص نتًتٗا 

 .ؾريٚؼاملُهٔ إٔ ؼتٟٛ قطض٠ رّ ٚاسز٠ ع٢ً مخغ١ ًَٝاصات ـ َٔ 

 .رٚر٠ اعطٛا١ْٝ 000 100ـ تؿاس١ َتعؿ١ٓ ٚاسز٠  قز ؼتٟٛ ع٢ً 
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 أْٛاع املؿصًٝات

 .صًٝات ٚؾكًا ألْٛاع أدظا٤ اؾغِ اييت يزٜٗا، َٔ أصدٌ ٚعٕٝٛ ٚقضٕٚ اعتؾعاص ٖٚٞ فغات ُتشػ باملًُػ أٚ ايطعِ أٚ ايضا٥ش١ُتصٓـ املؿ

     أْٛاع املؿصًٝات

 اؿؾضات ايعٓهبٛتٝات ايكؾضٜات سٚات امل١٦ صدٌ ٚاأليـ صدٌ 

 هلا قضْا اعتؾعاص .هلا قضٕٚ اعتؾعاص يٝػ هلا طٚدني َٔ قضٕٚ االعتؾعاص هلا قضْا اعتؾعاص قضٕٚ االعتؾعاص

  عٕٝٛ

عٝٓإ َضنبتإ، تكع نٌ عني 

 .ع٢ً طضف عٜٛك١ ع١ٝٓٝ
 عٝٓإ َضنبتإ .عٕٝٛ مثانٜتؿاٚت عزر ايعٕٝٛ، يبعطٗا 

 أصدٌ

 سٚات األيـ صدٌ سٚات امل١٦ صدٌ

 .أصدٌ َؿص١ًٝ

 .ألنجض ايعٓهبٛتٝات أصبع١ أطٚاز َٔ األصدٌ

 أصدٌ َؿص١ًٝ

األاصدٌ ع٢ً  هلا طٚز َٔ

 نٌ عك١ً

هلا طٚدإ َٔ األصدٌ 

 ع٢ً نٌ عك١ً

 صدٌ  752 ست٢  صدٌ 345 إىل  30َابني 

 تتػش٣ ع٢ً ايٓباتات تتػش٣ ع٢ً اؿٝٛاْات

 يغضعٛف، ايٝعغٛبايٓش١ً ايطٓا١ْ، ا ايعٓانب ٚايعكاصب ٚاؿًِ ٚايكضار ايضٚبٝإ ٚايغضطإ ٚأّ ايٛبٝإ أيؿ١ٝ األصدٌ أّ أصبع١ ٚأصبعني َجاٍ

 خصا٥ص أخض٣

 ٕهلا صأؼ صًب ٚؾها

. 

  أنجضٖا ٜعٝؿ يف املا٤

 .يشيو تهٕٛ هلا خٝاؽِٝ

 ٌهلا ؾهإ يألن. 

  خٝاؽِٝ أّ ايضبٝإ تكع

  .ؼت اهلٝهٌ اـاصدٞ

  ،ٔدظ٥ٞ اؾغِ ايض٥ٝغٝني ُٖا ايضأعصزص ٚايبط

 .ايضأعصزص ٜتهٕٛ َٔ صأؼ ٚصزص

 ٕاملدايب هلا بزاًل َٔ ايؿهني دظ٤ا ؾِ ٜؾبٗا. 

  ،عطات بعض ايعٓانب تغتزعٞ تزخٌ ايطبٝب

 .ٚايبعض اآلخض ال ٜغتطٝع ثكب دًز اإلْغإ

  ،تغتدزّ ايعٓانب املالقط يإلَغاى باؿؾضات

 .سٝح تكتٌ اؿؾضات أنجض َٔ أٟ سٝٛإ آخض

 تعٝؿ ايكضارات يف ايػابات ٚاملضٚز ايعؾب١ٝ. 

 قز ٜبًؼ طٛهلا بطع١ ًَُٝرتات ؾكط. 

 دظ٤ ٚاسز عكًٗا َُٓذ١ يف. 

  تغتدزّ املالقط يكطع دًز ايعا٥ٌ،سٝح تضتبط

 .بايعا٥ٌ ٚتتػش٣ ع٢ً رَ٘

 ٕاؿًِ ٜغبب َضض اؾضب يإلْغا. 

  تؾهٌ أنرب فُٛعات

 .املؿصًٝات

  ٜتهٕٛ دغُٗا َٔ ثالخ

أدظا٤ ص٥ٝغ١ٝ ٚعت أصدٌ 

  .ٚقضْٞ اعتؾعاص
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 عامل احلشرات
 ؿ؟َا األَانٔ املُه١ٓ يًشؾضات نٞ تعٝ

 .تعٝؿ ع٢ً ايٝابغ١ أٚ يف املا٤ ايعشب أٚ ع٢ً عطح ايبشض، ٚاملهإ ٚايٛسٝز ايشٟ التعٝؿ ؾٝ٘ سؾضات ٖٛ احملٝط

 نٝـ تهٕٛ بعض اؿؾضات ْاؾع١؟، ٚنٝـ ٜهٕٛ بعطٗا؟

 بعطٗا ْاؾع سٝح تعتُز عًٝٗا ايٓباتات ايظٖض١ٜ يٓكٌ سبٛب ايًكاح َٔ طٖض٠ إىل أخض٣، نُا يف قاصٌٝ ايؿان١ٗ. 

 اآلؾات اؿؾض١ٜ تزَض احملاصٌٝ أٚ تٓكٌ األَضاض، أٚ تًغع ايبؾض ٚمتتص ايزّ بعض. 

 تضنٝب اؾغِ

  :ترتنب َٔ ثاليح أدظا٤ ص٥ٝغ١ٝ ٖٞ

 ٕايضأؼ، ٚبٗا قضْا اعتؾعاص ٚعٝٓإ َضنبتإ ٚؾها. 

  بعض . بهٌ َٓٗا طٚز َٔ األصدٌايصزص، ٜٚتهٕٛ َٔ ثالخ أدظا٤

 .ٚ طٚدني َٔ األدٓش١ ع٢ً ايصزصاؿؾضات هلا أدٓش١ ٚبعطٗا هلا طٚز أ

 ٔايبط. 

 ايتشٍٛ ايهاٌَ

 .َضس١ً يف رٚص٠ سٝا٠ ايهجري َٔ اؿؾضات، حيزخ خالهلا تػري عضٜع َٔ ايؾهٌ غري ايبايؼ إىل ايؾهٌ ايبايؼ: ايتشٍٛ يف اؿؾضات

 .ػ١متض اؿؾضات يف ايتشٍٛ ايهاٌَ بأصبع َضاسٌ ص٥ٝغ١، ٖٞ ايبٝط١ ٚايريق١ ٚايعشصا٤ ٚاؿؾض٠ ايباي

 .َٔ أَج١ً اؿؾضات اييت متض بايتشٍٛ ايهاٌَ، ايؿضاؽات ٚاـٓاؾػ ٚايشباب ٚايٓشٌ ٚايزبابري ٚايٌُٓ

 َضاسٌ ايتشٍٛ ايهاٌَ

  .تطع اؿؾض٠ ايبايػ١ بٝطًا بزاخً٘ دٓني (1

تؿكػ ايريق١ ٚتأنٌ األٚصام ٚتُٓٛ بغضع١ ٚخالٍ منٖٛا تتدًص َٔ طبكتٗا  (2

 .غ٢ُ االْغالخاـاصد١ٝ عز٠ َضات، ٖٚشٙ ايع١ًُٝ ُت

ُٜغ٢ُ ايؾضْك١ ٚتصبح عشصا٤، ٚتغتُض ٖشٙ املضس١ً أٜاّ أٚ  (3 ؼٝط ايريق١ ْؿغٗا بػالف 

 .ؽٗٛص ـ تهٕٛ اؿؾض٠ خا١ًَ ـ

 .تتشٍٛ أعطا٤ ايريق١ إىل أعطا٤ اؾغِ ايٝاؾع، ثِ تؾل ايعشصا٤ ايٝاؾع١ ايؾضْك١ (4

تبًؼ أقص٢ سذِ هلا تطذ ايؿضاؽ١ ايبايػ١ عا٥اًل ٜؾب٘ ايزّ يف األدٓش١ ست٢ تٓتؿؿ ٚ (5

 .ٚتهٕٛ داٖظ٠ يًطريإ

 ايتشٍٛ ايٓاقص

 .ٔ ٖٚٛ ثالخ َضاسٌ ؾكط ٖٚٞ ايبٝط١ ٚاؿٛص١ٜ ٚاؿؾض٠ ايبايػ١أقٌ تعكٝزًا َٔ ايتشٍٛ ايهاًَ

تػري بعض اؿٛصٜات ؽهًٗا اـاصدٞ عز٠ َضات  يف ع١ًُٝ االْغالخ، ٚعرب عز٠ اْغالخات 

 .تتشٍٛ اؿٛص١ٜ ؿؾض٠ نا١ًَ

ٛص١ٜ تهٕٛ اؿؾض٠ ؽب١ٗٝ باؿؾض٠ ايبايػ١، يهٔ يٝػ يًشٛص١ٜ أدٓش١، ٚتهٕٛ يف َضس١ً اؿ

  .صػري٠ دزًا

 .َجاٍ ع٢ً اؿؾضات اييت تكّٛ بايتشٍٛ ايٓاقص، اؾضار األخطض ٚايصضاصري
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 شوكيات اجللد
 .مسٝت بٗشا االعِ ألٕ دغُٗا َػط٢ باألؽٛاى

 .ٚؾا٥زتٗا محا١ٜ ايها٥ٔ َٔ املؿرتعات

 .ايبشض ٚقٓؿز ايبشض ٚرٚالصات ايضٌَ جنم، ايؾا٥ع١ يؾٛنٝات اؾًز َٔ األَج١ً

بعطٗا ٜأنٌ ايكٛاقع ايبشض١ٜ، ٚبعطٗا ٜأنٌ سٝٛاْات ْٚباتات . نًٗا سٝٛاْات عض١ٜ، تعٝؿ يف قاع ايبشض يف نٌ قٝطات ايعامل

 .َٝت١ ٚبعطٗا ٜأنٌ ايطشايب اييت ٜهؾطٗا َٔ ايصدٛص

 اؾًز ايؾٛنٞ

 بايتشزٜز عٓز اؿٝٛإ؟ أٜٔ تتٛادز األؽٛاى

 .اؾًز يٝػ ٖٛ اؾظ٤ ايؾٛنٞ، يهٔ االؽٛاى تتٛادز ع٢ً ٖٝهٌ اؿٝٛإبايضغِ َٔ أْٗا ُتغ٢ُ ؽٛنٝات اؾًز إال إٔ 

 .اٚصـ ٖٝهٌ ؽٛنٝات اؾًز ٚأؽٛانٗا

األؽٛاى ميهٔ . ايزاخًٖٞٝهٌ ؽٛنٝات اؾًز راخًٞ، ميهٔ إٔ ٜهٕٛ صًبًا ٚععًُٝا أٚ قاعًٝا َٚضًْا، دًز اؿٝٛإ ٜػطٞ اهلٝهٌ 

 .إٔ تهٕٛ سار٠ ٚط١ًٜٛ أٚ باصط٠ ٚقصري٠

 ايتٓاظض

 .ايتٓاظض يف ايريقات ٜهٕٛ داْيب أَا يف ايها٥ٔ ايبايؼ ٜهٕٛ ؽعاعٞ

 اؾٗاط ايعصيب

 ؽٛنٝات اؾًز هلا دٗاط عصيب بغٝط َؾاب٘ يًذٗاط ايعصيب يٓذِ ايبشض،

ٚميتز عصب . يؿِٜٚتهٕٛ َٔ سًك١ عصب١ٝ ٖٚٞ را٥ض٠ أيٝاف عصب١ٝ سٍٛ ا

ؽعاعٞ َٔ اؿًك١ ايعصب١ٝ إىل طضف نٌ طصاع سٝح تٛدز عني بغٝط١ ؼػ 

 .بايط٤ٛ، ٚتغٝطض األعصاب ايؾعاع١ٝ ع٢ً سضن١ أطصع اؿٝٛإ

 .ٜػطٞ اؾغِ خالٜا ُتشػ باملًُػ ٚاإلؽاصات ايهُٝٝا١ٝ٥ املٛدٛر٠ باملا٤

 اؾٗاط ايٛعا٥ٞ املا٥ٞ

ا٥ٌ، ٜغتدزّ َطدات َا٤ ملغاعز٠ اؿٝٛإ ع٢ً غٖٚٛ دٗاط َٔ ايكٓٛات امل١٦ًٝ باي

 .ٖٚٛ دٗاط خاص ميٝظ ؽٛنٝات اؾًز. ايتشضى ٚايتػش١ٜ ٚايتٓؿػ ٚاإلسغاؼ بايب١٦ٝ

 آي١ٝ عٌُ اؾٗاط ايٛعا٥ٞ املا٥ٞ

ٜزخٌ املا٤ إىل اؾٗاط عرب ؾتشات يف ايصؿٝش١ ايػضباي١ٝ ٖٚٞ صؿٝش١  (1

 .ايبشض جنمَغطش١ بأع٢ً 

 .إىل ايكٓا٠ اؿًك١ٝ سٍٛ ايؿِٜٓغاب املا٤ عرب أْابٝب  (2

 .ُٜصب املاؤ يف ايكٓٛات ايؾعاع١ٝ باألسصع (3

تتصٌ ايكٓٛات ايؾعاع١ٝ مبُصات صػري٠ دزًا ُتغ٢ُ األقزاّ األْبٛب١ٝ ٚاييت  (4

 .ٚرخٍٛ األنغذني ٚخضٚز ايؿطالت ُتغتدزّ يف ايتشضى ٚاإلَغاى بايػشا٤

ٟ ٜغبب تكًص ايكزّ تتصٌ نٌ قزّ أْبٛب١ٝ بكاصٚص٠ تتشهِ يف ضػط املا٤ ٚايش (5

 .أٚ متزرٖا ٚايشٟ ٜؤرٟ يتشضى اؿٝٛإ
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 ُمَحمَّّد َأِحَمّد َعِبُداْلَباِرِي

 أْٛاع ؽٛنٝات اؾًز

 تٓكغِ ؽٛنٝات اؾًز إىل مخغ١ طٛا٥ـ ص٥ٝغ١ ٖٞ

 نُا ؽضسٓا عابكًا: ايبشض جنم (1

 :ايٓذّٛ اهلؾ١ ٚايٓذّٛ ايغ١ًَ (2

يزٜٗا ايبشض، ٚال ٜٛدز  جنمهٔ أسصعٗا أطٍٛ ٚاحنٌ ٖٚٞ غايبًا أصػض َٔ ؽب١ٗٝ بٓذِ ايبشض، ي

 .ممصات ع٢ً أقزاَٗا

 :قٓاؾز ايبشض ٚرٚالصات ايضٌَ (3

 َغتزٜض٠ ايؾهٌ ٖٚٝهًٗا ايزاخًٞ صًب ؽب٘ صزيف،

أقزاَٗا األْبٛب١ٝ يًشضن١ نٓذِ ايبشض متاًَا، بعطٗا ٚتهٕٛ بال أسصع، يهٓٗا تغتدزّ 

 ٜغتطٝع اعتدزاّ األؽٛاى يًُؾٞ،

 .تتػش٣ قٓاؾز ايبشض ع٢ً ايطشايب ٚمتطػٗا بأعٓإ خاص١

 .ؽتب٧ رٚالصات ايضٌَ يف ايضٌَ أٚ ايطني ٚتأنٌ ايٓباتات ايصػري٠

 طْابل ايبشض ٚايٓذّٛ ايضٜؾ١ٝ (4

سصاع، متتز ٖشٙ األسصع بعٝزًا عٔ أدغاَٗا ٚتصطار قطع  200أسصع إىل  5قز ٜهٕٛ هلا َا بني 

 .صػري٠ َٔ ايػشا٤

 .تغتطٝع ػزٜز األسصع املؿكٛر٠

 .بايصدٛص ع٢ً عهػ ايٓذّٛ ايضٜؾ١ٝ اييت يٝػ هلا عام طْابل ايبشض هلا عام ط١ًٜٛ تًتصل

 خٝاص ايبشض (5

 .يٝػ ي٘ أسصع، ٚدًزٙ طضٟ، ٚدغُ٘ طٌٜٛ ٚي٘ ؽهٌ ؽب٘ رٚرٟ

 .ٜتشضى عٔ طضٜل األقزاّ األْبٛب١ٝ
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